
 

Referat fra møte i Faggruppe foto 25. april 2013 12:30 – 14:00 

Forskningsparken, Blindern 

 

Til stede: Svein Glenndal (DUG), Elisabeth J. Vogt (KHM), Åge Pedersen (AM), Sveinulf 

Hegstad (TMU)  

 

1. Opplasting av RAW-filer til basen 

Det foreligger et forslag fra DUG på hvordan dette kan implementeres. (se vedlegg) 

 

A. Opplasting av RAW-fil til eksisterende fotokort og mediagruppe. 

Det var tilslutning til forslaget. 

KHM har ca. 9000 filer som skal kobles til fotokort og tilhørende TIF-filer i fotobasen, AM 

ca. 50-70000. Tallet for de andre museene forelå ikke. Disse RAW-filene må kunne kobles til 

eksisterende fotokort basert på filnavn i en masseopplasting. Om dette ikke lar seg gjøre i 

applikasjonen, må det være mulig å levere filene til DUG som kan laste dem direkte til 

databasen. 

 

B. En utvidelse av dagens opplastingsdialog for nye fotografier vil også inkludere RAW-filer. 

Det var tilslutning til forslaget, med følgende presiseringer: 

- I tilfeller hvor det er tre filer med samme navn, skal TIF prioriteres foran JPEG og 

lastes opp sammen med RAW. 

- Filnavn for RAW-filer må bevares ved nedlasting fra fotobasen. Velger man “Save as” 

i foto-fanen på en RAW-fil, foreslås i dag navn med .tif-ekstensjon. Det originale fil-

navnet må komme som forslag med riktig ekstensjon. 

 

 

2. Evaluering av de siste endringene som er gjort i basen 

Endringene ble funnet å være i samsvar med milepælene, men følgende ble bemerket: 

- Det er forskjell på foto-fanen i fotoapplikasjonen og i gjenstandsapplikasjonen. I 

gjenstand er det mulig å dra “slideren” for å endre på størrelsen på griden for 

kopier/versjonen. Dette er ikke mulig i foto. 

- I foto-vieweren er forstørrelsen i vinduet nederst til høyre for stor til å være nyttig for 

bilder med moderat oppløsning. Det er ønske om å kunne sette graden av forstørrelse 

på vinduet selv, f.eks. i et felt hvor man kan skrive inn tall med zoom-verdi. 
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