
Bruksanvisning för Digikaskö nätsidorna 
 

 

En bra källa för information är bloggen http://digikasko-blogg.blogspot.com  som ger information 

om nya egenskaper och praktiska tips för användaren. Läs den regelbundet. 

 

Digikaskö nätsidorna fungerar som ett användargränssnitt för ett omfattande digitalt bildarkiv som 

består av bilder från privata personers egna arkiv. Bilderna är sparade i en databas vilket möjliggör 

en sortering av bildmaterialet på många olika sätt.  

 

Sidan har följande utseende: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bildikonsidan har fem menyer med vilka olika inställningar kan väljas: sortering, bildtyp, bildklass, 

nivåval och antalet bilder på skärmen. Menyalternativen kan kombineras fritt. 

 

 
 

 

Sortering 

 

Det första alternativet sorterar bilderna i tidsordning börjande från de äldsta bilderna. 

 

Det andra alternativet visar bilderna så att varje ägares bilder kommer i tidsordning. 

Ägarens alla bilder kommer med andra ord efter varandra. Visningen börjar vid den 

senast valda bilden. 

 

Det tredje alternativet gör samma sak men för fotografen. 
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Det fjärde alternativet sorterar bilderna i alfabetisk ordning enligt bildnamn. 

 

Det nästsista alternativet sorterar bilderna enligt deras popularitet så att bilder som har tittats på 

oftast visas först. Eftersom arkivet vid uppstartning alltid börjar från den äldsta bilden i den valda 

nivån  (bästa, bra eller alla bilder), är de första bilderna på varje nivå klart populärare än de övriga. 

Den här funktionen har tillsatts nyligen så att en bilds popularitet inte direkt kan jämföras med 

totala antalet visade bilder. 

 

Det sista alternativet visar de senast insatta bilderna börjande från de nyaste. 

 

Observera att tidsskalan visas endast när bilderna sorteras i tidsordning.  

 

 

Bildtyp  

alte 

Med denna meny väljs den visade materialtypen. Oftast används Alla bilder -

alternativet.  

Det finns ett antal olika typer av material i arkivet: vanliga bilder, animerade bilder, 

zoombara bilder, videor och bilder med en länkad Google maps -karta.  

 

 

 

 

 

Bildmotiv 

 

Eftersom antalet bilder i arkivet är stort, blir det tröttsamt att bläddra i arkivet om alla 

bilder visas på samma gång. Arkivets bilder har därför indelats i olika motivbgrupper 

som kan visas separat. En bild kan höra till flera olika motivgrupper.  

 

Med den här menyn väljs den önskade gruppen varvid endast bilder hörande till den 

valda gruppen visas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivåval 
 

Arkivets alla bilder har kategoriserats i tre nivåer beroende på bildens ålder, kvalitet 

och innehåll. Vid uppstartning av arkivet ställs nivån alltid till ’Bästa bilder’. Det här 

betyder att endast en bråkdel av bilderna i arkivet visas. De övriga bilderna fås fram 

genom att byta nivå.  

 

 

Antalet ikoner 
 

Antalet visade bildikoner kan väljas från menyn längst till höger (kolumner x rader). Om 

man har en stor skärm, kan man visa mera ikoner på samma gång. Om 20 rader väljs blir 

det enklare och snabbare att bläddra i arkivet men sidan laddas långsammare. Det lönar sig 



nästan alltid att välja flera än 7x3 bilder. Det här vädet (7x3) är en standardinställning för att 

personer med en liten skärm skall få ikonerna att rymmas på skärmen. 

 

De små bildikonerna på skärmen kan ha olika små symboler i nedre kanten. Symbolerna anger att 

bilden är en specialbild. Följande symboler kan förekomma: 

 

Bilden är en animering, en vidoinspelning eller en smalfilm 

 

Bilden är zoombar, dvs man kan förstora upp detaljer mycket kraftigt. 

 

Ett litet fönster med Google maps gatuvy och karta öppnas på skärmen. 

 

Bilden har ljud. 

 
 

Språkval 
 

Digikaskö nätsidorna är tvåspråkiga: svenska och finska. Språket väljs med flaggorna i den övre 

kontrollbalken. All text på skärmen (förutom bildtexterna) ändras då till det valda språket. 

Bildtexterna visas alltid på samma språk som insändaren har använt. 

 

Bläddring som bildikoner 
 

Bildikonformatet är det bästa formatet för snabb navigering i bildarkivet.Om man vill hastigt 

bläddra igenom arkivet, lönar det sig att välja antingen 7x20 eller 9x20 ikoner per sida. Med de blå 

pilarna i alla fyra hörn av ikonfältet kan man hoppa framåt eller bakåt en sida åt gången. I det här 

formatet är det enkelt att hitta de bilder man är mest intresserad av. Tidsskalans indikator visar 

årtalet för den första bilden på skärmen. 

 

Bläddring med tidsskalan 
 

Eftersom arkivet är mycket stort, är bildikonbläddringen mycket långsam när bilder från ett visst 

årtal skall studeras. Tidsskalan ger en möjlighet att hoppa direkt till ett önskat år genom att klicka 

på tidsskalan vid det önskade årtalet. Bildikonsidan börjar då från den första bilden från det valda 

året. Val av årtal med tidsskalan fungerar endast när bilderna är sorterade i tidsorning. 

 

Val av bilder med sök-funktionen 

 
Bilder ur arkivet kan väljas även med en sökning med ett lämpligt sökord. Det här sker så att man 

matar det önskade sökordet  (stora eller små bokstäver)  i Sök-fältet och sedan klickar på Sök-

knappen med musen. Funktionen väljer och visar sådana bilder som har det givna sökord i 

bildinformationen (bildens namn, år, ägare, fotograf eller bildtext) 

 

Observera att antalet hittade bilder beror på vilken nivå som har valts. Nivå 1 innehåller ca 30 % av 

alla bilder och nivå 2 ca 70 %. Nivå 3 innehåller alla bilder i hela arkivet. Det kan hända att den 

valda nivån inte innehåller en enda bild som uppfyller sökvillkoren. Ett tomt ikonfönster visas i så 

fall. Sökningen görs alltid för alla tre nivåer men endast den valda nivåns bilder visas. Även om 

inga bilder visas efter sökningen kan nivåbyte (t.ex. från 1 till 2 eller 3) få fram bilder  på skärmen. 

 

Bildindikatorn i den övre kontrollbalken visar hur mångte den första bilden på bildikonsidan är av 



totala antalet bilder som uppfyller sökvillkoren. Sökfunktionen söker bilder från alla nivåer men 

visar endast den valda nivåns bilder. Andra nivåers bilder som uppfyller sökvillkoren fås fram 

genom att byta nivå. 

 

Observera att det givna sökordet gäller och du ser endast de sökta bilderna tills du raderar sökordet 

genom att trycka  på ’Visa alla’ knappen till höger om sökfältet. Det givna sökordet visas ovanför 

sökfältet tills det raderas med ’Visa alla’. 

 

Det finns ett antal exempel på olika sökningar i slutet av den här hjälpfilen. 

 

Visning som större bilder 
 

När man vill studera en bild närmare kan man klicka på ikonen varvid följande vy öppnas: 

 

 

 

  
 

Bildvyn består av flera fält med olika typ av innehåll.  

 

Ikonen  längst till vänster i kontrollbalken användas för att återgå till bildikonvyn. 

Bildikonsidans ikoner börjar då från den senast valda bilden. 

 

Bildräknaren visar hur mångte bilden är av det totala antalet bilder. Det totala antalet varierar 

beroende på den valda kategorin, motivgruppen eller senast utförda sökningen. 

 

I bildfönstret ses den valda bilden i ett större format. Till vänster och höger av bilden finns 

navigeringspilar med vilka den följande eller föregående bilden kan väljas.  

 

Till vänster på skärmen finns en ikongrupp som också kan användas för navigering. Två bilder före 

och efter den valda bilden visas. Vilken som helst av ikonbilderna kan väljas genom att klicka på 

den. På det här sättet kan man vid behov hoppa över bilder. Med pilarna ovanför och nedanför 

ikonerna kan man också hoppa framåt eller bakåt fem bilder åt gången, 

 

Infofönstret innehåller information om bilden. Informationen består av årtal, bildens kod, antalet 

gånger bilden har tittatts på, fotograferingsår, ägare, fotograf och en bildtext. 
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I det nedersta fältet kan vem som helst ge mera information om bilden. Den givna informationen 

skickas med Sänd-knappen till webmastern som sedan sätter in den i databasen. All information om 

bilderna är mycket välkommen. Om du känner igen motivet eller någon av personerna på bilden, 

skicka detta som kommetar så att bildtexten kan uppdateras. Skriv först in din text och ditt namn i 

kommentarfältet och tryck först sedan på ’Sänd’. 

 

Flera olika specialegenskaper kan vara associerade med en bild: en ljudfil, möjlighet till zoomning 

eller en animering. Dylika associerade egenskaper visas på de små bildikonerna med speciella 

symboler.  

 

 

 

 

Om bildikonen har en liten högtalare  i nedre vänstra hörnet är en ljudfil kopplad till bilden. En 

liten ballong  i nedre kanten betyder att ett Google maps gatuvyfönster med karta kan öppnas. Ett  

litet förstoringsglas i nedre kanten  betyder att man kan zooma in i bilden och tre små filmrutor 

 i högra nedre hörnet betyder att det finns en animering, video eller smalfilm kopplad till bilden. 

 

Om en bild har associerade specialfunktioner, visas det här under den stora bilden med en textlänk 

eller en tryckknapp.  

 

 

Associerade ljudfiler kan lyssnas på genom att trycka på 'Lyssna'-knappen. Ljudfilen spelas då en 

gång. Ljudfilen kan spelas flera gånger om så önskas. 

 

 
 

Ett litet Google maps –fönster med gatuvy och karta öppnas vid adressen för motivet av bilden. 

  

 

Zoomify är ett program för zoomning av stora panoramabilder. Man kan välja förstoringsgrad och 

flytta den zoomade bilden med musen i ett dedikerat fönster.  

 

I stället för eller utöver en knapp kan även en textlänk visas under bilden. 

 

En till en bild kopplad animering, videoinspelning eller smalfilm visas med en dylik textlänk  i ett 

nytt fönster. I en animering övergår en gammal bild långsamt till en nyare bild av samma motiv och 

sedan tillbaka till originalbilden. Skillnaderna mellan bilderna kommer på detta sätt mycket tydligt 

fram. 

 

Statistisk information  
 

Statistisk information om arkivet fås fram genom att trycka på den lilla diagramikonen i högra 

kanten av den nedre kontrollbalken eller genom att trycka på någondera av de två graferna längst 

nere på sidan. På statistiksidan finns det diagram som visar följande saker: antalet dagliga besök för 



den senasten  månaden, en karta över länder som besöken kommer ifrån,  en karta över besöksorter, 

ett diagram över antalet bilder från olika år, ett diagram över antalet bilder per ägare, kumulativ 

statistik över arkivets tillväxt samt antalet bilder per subjekt. 

 

Diagrammen är interaktiva och genom att ställa kursorn på diagrammet får man mera information 

om de enskilda detaljerna. 

 

Bildvisnigar per dag    Besöksländer 

Bildvisningar per ort    Antalet bilder från olika årtal 

 

Bilder per ägare    Ackumulering av bilder 

 
 

Exempel på olika sätt att välja, sortera och visa bilder 

 
Exempel 1. 

Sök igenom alla bilder och visa sådana som har ett visst ord i bildinformationen.T.ex. alla bilder 

med ordet Mattfolk i bildinformationen. 

 

Skriv in ’mattfolk’ i sökfältet och tryck på Sök till höger om sökfältet. Observera att stora och små 

bokstäver tolkas lika av sökfunktionen. Resultatet blir en lista av alla bilder som har ordet ’mattfolk’ 

i bildinformationen (år, bildkod, ägare, fotograf eller bildtext). Kom ihåg att endast den valda 

nivåns bilder visas så att resultatet kan var noll bilder fast du vet att det finns bilder med ditt sökord 

i arkivet. Byt då nivå till 3 så du fram alla bilder som uppfyller sökkriteriet. 

 

 

Exempel 2 



Sök och visa alla alla bilder af Helge Finell från år 1956.  

 

Sökningen bör göras i två steg. Ställ först sorteringsordningen till tidsordning. Sök först alla bilder 

med sökordet HF (Helge Finells initialer) och klicka sedan på årtalet 1956 på tidsskalan. Kom ihåg 

att återställa sökkriterierna med ’Visa alla’ när du är klar. Den röda texten ovanför sökfältet 

påminner om saken. 

 

Exempel 3 
Sök och visa dina egna bilder i arkivet. 

 

Arkivets bilder kan sorteras per ägare med menyn längst till vänster men det kan ta tid att bläddra 

fram till de egna bilderna eftersom alla bilder i arkivet visas. 

 

Det lönar sig därför att söka med bildnamnet. Bildnamnet består (oftast) av ägarens initialer plus 

fyra löpande siffror. Eftersom bilderna börjar från 1 kan man söka på t.ex. ’XX0001’ där XX är dina 

initialer. Endast en bild visas. Om ingenting visas, byt nivå till 3. Tryck sedan ’Visa alla’ varefter 

den första av dina bilder finns i vänstra övre hörnet av bildikonsidan. Byt sedan sorteringen till ’Per 

ägare’. Dina bilder är nu sorterade från din första bild framåt på skärmen. 

 

Exempel 4 
Visa alla dina bilder mellan bildkoderna XX0051 och XX0059. 

 

Eftersom den gemensamma delen av av bildkoderna som uppfyller villkoret är ’XX005’ (tre första 

siffror av fyra, dvs XX0051, XX0052 ... XX0059) kan du använda det som sökord. T.ex ’RS005’.  

Endast siffror bör inte användas som sökord (t.ex. ’005’)  för att även adra ägares bilder skulle då 

väljas. För de första nittionio av dina bilder kan du använda sökordet ’XX00’ där XX är dina 

initialer. 

 

Exempel 5 

Sök alla dina bilder från 1961 

 

Alla bilder från 1961hittar du naturligtvis med sökordet ’1961’ men antalet bilder kan vara stort.  

När du vill se endast dina egna bilder från 1961 ger du först som sökord ’XX0’ (de 999 första av 

dina bilder) där XX är dina initialer. Klicka sedan på 1961 på tidsskalan. Kom ihåg att trycka ’Visa 

alla’ när du har tittat färdigt, annars ser du inte resten av arkivets bilder. 


