Tips om "Danmark set fra luften"
Historiske luftfotos

OBS! Der findes
instruktionvsvideo
(tutorial)

Det Kongelige Bibliotek driver en service, hvor man kan finde historiske
luftfotos. Linket er http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/
Der er tale om en meget stor samling af fotos i høj opløsning (over 1,5
million), og man kan bruge fotos frit - dog skal man kreditere det Kongelige
Bibliotek og fotografen. Der er fotos fra 1890 (fra ballon) og frem.
Det Kongelige Bibliotek har en "Kom godt i gang" vejledning, men den
henvender fortrinsvis sig til frivillige, som vil hjælpe at forbedre kvaliteten
af oplysningerne. Den er ikke tilstrækkelig til lejlighedsvise brugere, som er
interesseret i at søge fotos frem.
Derfor denne vejledning.
Bemærk også at der findes en instruktionsvideo, som i detaljer demonstrerer
alt det der forklares her i opskriften. Den er udarbejdet af Helge Rørdam
Olesen. Find den ved at gå ind på youtube.com og søg efter "Valby
lokalhistorie".

Opskrift
Zoom ind på kortet

Man starter med at zoome ind på det område, man er interesseret i. Man kan
zoome ind ved at rulle med musehjulet, eller ved at bruge plustasten på
skærmen eller på tastaturet.
Bemærk oplysningerne foroven ude til venstre, som eksempelvis kan se
således ud

Antal søgeresultater

Betydningen af de viste tal er, at der i alt er 1579 fotos i det valgte område,
men kun 75 af dem vises aktuelt.
Der er altså "kun" 75 nåle på kortet og "kun" 75 miniature-fotos i spalten
med miniaturefotos.
Derfor giver det mening at lave en mere præcis søgning.
En mulighed er at indskrænke området. Der er dog den hage herved, at man
kan risikere at udelukke fotos af det område, man er interesseret i, fordi de
måske er taget på en vis afstand af området.
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Detaljeret søgning

Valg af billede

Download billedet
eller inspicér det

Søgningen kan gøres detaljeret ved at klikke på det diskrete lille tandhjul.
Det er oplagt at præcisere "Tidsperiode" ved at bevæge skyderne på
tidslinjen. Derefter trykker man på luppen for at gennemføre søgningen.
Man kan så vælge at kigge nærmere på et bestemt billede - enten ved at
vælge det fra spalten med miniaturefotos eller ved at klikke på en nål på
kortet. Et klik på en nål bevirker at der vises en boble med lidt information
og et miniaturefoto.
Klik på billedet for at udvælge det. Så forlades skærmbilledet med
søgeresultater, og der er nu fokus på det valgte billede. Man kan enten
downloade det til sin egen PC - så man har frihed til at at zoome vilkårlig tæt
ind på det - eller nøjes med at inspicere billedet i det Kongelige Biblioteks
fremviser.

Mulighed 1: Download
For at downloade skal vælge Download-symbolet (yderst tv) fra en lille
værktøjsbjælke
derpå højreklikke og vælge "Gem billede som..."

Mulighed 2: Inspicer billedet
Man kan inspicere billedet ved at klikke på Fuld-skærms-symbolet (yderst
tv) fra en anden lille værktøjsbjælke
og så evt. klikke en ekstra gang eller to for at zoome ind. Man kan også
zoome trinløst ved at holde Ctrl-tasten nede og rulle med musehjulet. Man
kan panorere i billedet, men man skal lige vænne sig til at panorering ikke er
særlig intuitiv (når musen bevæges fra side til side bevæger billedet sig
modsat musens retning).
Hvis man under inspektionen beslutter sig for at downloade billedet nytter
det ikke at højreklikke og vælge "Gem billede som...". Da vil der som navn
blot blive foreslået "download" og der kommer ikke noget ud af at trykke
"Gem". Man må da gå lidt tilbage i processen ved at trykke Esc. Så har man
mulighed for at vælge Download-symbolet og gennemføre download.

Tilbage til søgning
Når man har kigget på et enkelt billede går man tilbage til søgningen med en
knap i øverste venstre hjørne, som først bliver fuldt synlig når man flytter
musen derop.
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