PICASA

EXERCICI 2
PICASA
Comencem a explotar les possibilitats del programa Picasa i començarem per una de ben
curiosa. Picasa és capaça de classificar les fotos no només per les carpetes on estan
ubicades o per dates sinó també per les cares que hi surten. Picasa 3.6 incorpora un
sistema de reconeixement de cares que es posa en marxa només d’engegar el programa.
Podeu veure-ho a la part esquerra de la pantalla:

Anem-ho a concretar amb un exercici. Segueix els següents passos per completar-lo:

1. Descarrega les imatges que trobaràs al costat d’aquest exercici i guarda-les en una
carpeta dins de IMAGENES que porti per nom FAMOSOS.
2. Descomprimeix les imatges.
3. Accedeix a la carpeta Mis Imagenes i esborra totes les que hi trobis (sempre i quan
ho puguis fer, ok?) excepte la carpeta FAMOSOS. Si no, engegant el programa
Picasa i a través de Archivo -> Añadir carpeta a Picasa... deixa només marcada la
carpeta FAMOSOS i desmarcades totes les altres.
4. Tanca i torna a engegar el programa Picasa i veuràs que ara indexa les fotos de la
carpeta FAMOSOS. Immediatament també, començarà el reconeixement de cares.
Si piquem a sota de persones se’ns mostrarà com va el procés.
5. Els famosos a classificar són els següents: Natalie Portman, Richard Gere, Bruce
Willis, Scarlett Johanson, Penelope Cruz, Orlando Bloom, Julia Roberts, Bob Marley,
Brad Pitt, Hugh Grant, Jack Nicolson, Kevin Costner, Susan Sarandon, Jennifer
López, George Clooney, Angelina Jolie, Keira Knightley, Bruce Springsteen i Russell
Crowe.
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6. Veiem que ens surten les diferents cares que ha trobat i també veiem que a sota ens
surt un cartell que ens demana que hi afegim un nom. Si comencem des de 0, com
és el cas, cada nom que posem ens generarà una persona nova, com veureu a
continuació:

7. Premem el botó PERSONA NUEVA i omplim tots els camps que ens interessi.
Finalment premem ACEPTAR.
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8. Veureu que a mesura que aneu reconeixent a persones, a la part esquerra us va
mostrant una llista d’aquestes i quantes fotos té de cadascuna.

9. Ara ja només es tracta d’anar omplint els noms. Aquí poden passar vàries coses. La
primera és que el Picasa reconegui cares i les classifiqui automàticament. La segona
és que reconegui una cara però que no n’estigui segur. Llavors la classificarà on creu
que ha d’anar però apareixerà una alerta al costat d’aquesta persona dient que hi ha
fotos que s’han de confirmar (la qual cosa podeu fer). Finalment, pot passar que no
reconegui la cara, la qual cosa vol dir que haureu de dir-li vosaltres quí és.

Aquest procés el repetirà Picasa cada cop que afegiu fotos a les carpetes on ell investiga,
amb lo qual, si ho voleu tenir al dia, haureu d’anar estant atents i actualitzar les cares que ell
no sap classificar i confirmar les que té dubtes. Aquest procés lliga amb els àlbums Web
Picasa i tots els nom classificats aquí són visibles des dels àlbums que compartiu. Així
mateix és una manera de buscar fotos d’una persona de manera molt eficient.
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