
F  otobouncE användEr En tEknik 
som är vanlig vid fildElning 
där inbjudna användare får till-

gång till dina filer direkt från din dator 
genom en krypterad anslutning. Detta 
innebär att du har full kontroll över dina 
bilder, men även att din dator måste vara 
igång och internetansluten för att någon 
ska kunna se dina bilder.

Fotobounce finns i tre varianter, Fo-
tobounce Desktop, Fotobounce Viewer 
och Fotobounce Mobile. Fotobounce 
kan installeras på både pc och Mac.  

Fotobounce gör gärna reklam för att 
det är ett bra fotoorganiseringsprogram. 
Man kan bl.a. sortera i kategorierna al-
bum, människor och datum. Men det 
finns många andra program som kan-
ske gör ett bättre jobb, som t.ex. iPhoto, 
Lightroom, Aperture, Picasa, Adobe 
Bridge. Det speciella med Fotobounce 
är säkerhet vid delning, och ansiktsigen-
känning.

Fotobounce börjar genast skanna 
efter ansikten i alla bilder som ligger i 
den valda bildmappen. Det är därför 
viktigt att tänka igenom om du vill att 

Fotobounce ska använda den mapp du 
brukar spara bilder i eller skapa en ny 
mapp enbart för bilder du använder i 
Fotobounce. Om du har många bilder 
i din bildmapp kan Fotobounce behöva 
arbeta i flera dygn för att skanna alla an-
sikten.

Om man ändrar på filnamnet eller 
flyttar bilderna i Utforskaren kan alla 
taggar man skapat i Fotobounce för-
svinna. När du väl har sparat bilder i 
Fotobounces bildmapp bör du därför 
inte röra filerna annat än inifrån Foto-
bounce.

Vid installationen är det mycket vik-
tigt att man svarar ja på frågan om pro-
grammet ska få åtkomst till internet. Om 
man svarar nej kan man inte bjuda in 
någon annan att titta på bilder. Det kan 
vara svårt att hitta hur man ska ändra 
denna inställning efter att installationen 
är klar. Det kan till och med vara enklare 
att bara göra om installationen och svara 
rätt på frågan.

Man arbetar just nu med en ny ver-
sion av Fotobounce som är kopplad till 
Dropbox. Det innebär att materialet kan 

sparas i molnet så att dina inbjudna vän-
ner kan få tillgång till bilderna även om 
din dator är avstängd.

Ansiktsigenkänningen fungerar bätt-
re om bilderna är av god kvalitet. Vid låg 
upplösning ser de flesta ansikten ganska 
lika ut, även för ett mänskligt öga. Barn 
ser också ganska lika ut, så dem kan 
programmet ha svårt att skilja på. Att 
känna igen vuxnas ansikten klarar dock 
programmet galant och när man väl har 
identifierat en person på ett antal bilder 
gör programmet ett bra jobb att gissa 
vem det är. Detta kan vara till stor hjälp 
när man ska identifiera släktingar i gam-
la foton. Du börjar snart få förslag på 
vilka personer det kan vara på bilden.    

Identifiera personer 
i gamla foton
Fotobounce kan vara alternativet för dig som vill samarbeta med andra för 
att identifiera personer i fotografier men som inte vill lägga upp material på 
sociala nätverk som t.ex. Facebook.

AnnA Linder

diskulogen@dis.se

Ladda hem Fotobounce gratis från 
http://fotobounce.com.
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