Imatges de la galeria de Chiron
Com cercar fotos?
Un cop s'ha accedit a la galeria des del menú Chiron o s'ha obert
directament la pàgina de Flickr (http://www.flickr.com/groups/chiron), hi ha
diverses maneres de buscar imatges:
•

Usant el cercador

•

Buscant per etiquetes. Des del final de la pàgina s'accedeix a totes les
etiquetes.

Triem l'etiqueta relacionada amb la nostra cerca.

Buscant en el mapa, al qual s'arriba des de la pàgina principal del grup.

La cerca es pot realitzar entre les imatges recents o les més interessants.

També es pot fer introduint-hi criteris de cerca (lloc, tema, tipus…)

Com afegir-hi imatges?
Només es poden incorporar fotos a la galeria si ets un usuari registrat de
Flickr (http://www.flickr.com). Si ja tens un compte de Yahoo, hi pots
accedir amb ell; si no, caldrà que t'hi registris completant un formulari amb
les dades habituals. Tingues present que el màxim de fotos que es poden
publicar amb un compte gratuït de Flickr són 200.

És norma del grup de Chiron que les imatges estiguin sota llicència
de lliure ús (Creative Commons) i abans d'usar-les cal consultar les
condicions que l'autor de la foto hagi establert per a la seva utilització
(reconeixement d'autoria, ús no comercial, ús en obres no derivades o en
els mateixos termes que l'original).
La nostra recomació és una llicència Creative Commons que permeti
el lliure ús sense finalitats comercials (més informació). La llicència per
defecte de totes les imatges que es publiquin en endavant es canvia a
l'apartat
de
privacitat
i
permisos
del
compte
de
Flickr
<
http://www.flickr.com/account/prefs/license/?from=privacy >. També es
pot canviar la llicència individualment per a cada imatge (menú de la dreta:
Configuració).
Per a carregar fotos al teu compte de Flickr els passos són senzills:
1. Elegeix la foto en el teu ordinador.
2. Puja-la.
3. Agrega-hi títols, descripcions, etiquetes.

Les etiquetes poden ser una sola paraula (si són més cal posar-les entre
cometes, per exemple “via augusta”) i s'hi poden afegir totes les que es
vulguin separades per espais (indicant el lloc, el tema, el tipus de
construcció o d'obra, el material, etc). Es poden consultar les etiquetes que
ja s'utilitzen en el grup com a model.
Per a afegir la imatge a la galeria cal unir-se primer al grup de Chiron:
http://www.flickr.com/groups/chiron.

En el menú superior de la imatge que desitgem compartir, elegim l'opció
“Acciones” i “Agregar/quitar del grupo” del despegable.

També és recomanable agregar la foto al mapa (des del menú de dreta de
la foto o “Acciones” en el menú superior):

