
Flickr valikot

1. Omat kuvat
- kameran rulla, albumit, suosikit, 
ryhmät, kalleria, luodut, ihmiset, 
viimeisimmät tapahtumat, tilastot, 
järjestys

2. Etsi
- voit etsiä kuvia, ryhmiä, suosittuja

3. Luo
- voit luoda tulosteita, kirjoja…

4. Omat asetukset
- täällä voit määritellä omia asetuksia

5. Omat kuvat
6. Lisää
- voit editoida kuvia, tietoja, tageja, 
muodostaa gallerioita, kokoelmia, 
tutkia kuvien suosiota, organisoida…
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Sinun tili
Olet kirjautunut sisään Flickr kautta Yahoo ID 
Sinulla Flickr-tilin, jossa saat ilmaisen teratavun 
tilaa alkuperäisiä kuvia ja teräväpiirtovideoita. 
• Tarkastele Tilaushistorian 
• Hallita tilauksia 
Oma turvallisuustaso Tili on tarkistettu 
turvalliseksi Flickr henkilökunta. (Mitä tuo 
tarkoittaa?) 
Sinun ikoni 
Näyttönimesi koppinen.pentti muokkaa 
Profiilisi •Kerro itsestäsi vähän •Oman 
profiilin muokkaaminen kuka näkee mitä tai 
jos se on haettavissa muokkaa 
Flickr web-osoitteita 
• Valokuvavirta: https://www.flickr.com/
photos/penttikoppinen/ 
• Profiili: https://www.flickr.com/people/
penttikoppinen/ 
  
Yahoo! tili 
Olet kirjautunut sisään Flickr kautta Yahoo ID 
(koppinen.pentti) 
• Muokkaa Yahoo! salasanaa 
• Muokkaa Yahoo! asetuksia 
• Käytä eri Yahoo! tunnus tähän Flickr 
  
Flickr-tilin poistaminen Flickr

Tällä sivulla voit muuttaa tai 
lisätä henkilökohtaisia tietoja
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Sinun tili
Yleiset asetukset 
Kuka voi ladata kuvia (mukaan lukien alkuperäiset)? sinä muokkaa 
Suurin yhteinen kuvakoko paras näytön koko muokkaa 
Muiden käytettäväksi tavaraa Kyllä muokkaa 
Kuka voi merkata sinut valokuvaan? Jokainen Flickr jäsen muokkaa 
Anna tavaraa lisätä gallerian [?] Kyllä muokkaa 
Piilota EXIF-tiedot [?] Ei muokkaa 
Näytä jota sovellus käyttää lataamiseen kyllä muokkaa 
Piilota tavaraa julkisista hauista [?] Ei muokkaa 
Piilottaa profiilisi julkisen haut Ei muokkaa 
Kuka voi nähdä, mitä profiilissasi muokkaa 

• Sähköpostiosoite: henkilöt, joita seuraat (koppinen.pentti@yahoo.fi) 
• IM nimiä: henkilöt, joita seuraat (n / a) 
• Oikea nimi: Jokainen (Pentti Kauppinen) 
• Nykyinen kaupunki: Jokainen (Iisalmi) 
Muokkaa chat nimiä, oikealta nimeltään, tai nykyinen kaupunki 

Tee kuvista oikeutettuja kutsuun Getty Images? Salli Getty Images 
muokkaajien kutsua minun kuvia (mutta kiitos ei kunniamerkkiä) muokkaa 
Näytä autom. tunnisteet [?] Kyllä muokkaa 

Oletukset Uusien lähetysten 
Kuka voi nähdä, kommentoida, lisätä muistiinpanoja, tai lisää 
ihmisiä 

• Katso: Jokainen muokkaa 
• Kommentti: Mikä tahansa Flickr käyttäjä 
• Lisää muistiinpanoja, tunnisteita, ja ihmiset: ihmiset seuraat muokaa 

Mikä lisenssi sisältöä ovat Kaikki oikeudet pidätetään © muokkaa 
Kuka voi nähdä tavaraa kartalla Ihmiset, joita seuraat muokkaa 
Tuo EXIF sijaintitiedot [?] Kyllä muokkaa 
Mikä turvallisuus taso ja sisältölaji tulee sinun photostream on 

• Turvallisuus taso: Safe   
• Sisältötyyppi: Kuvat muokkaa 

Sisältösuodattimet 
Hakuasetukset • SafeSearch: On 

• Sisältötyyppi: Kuvat / videot muokkaa 
Autoplay videoita Kyllä muokkaa

Tietosuoja ja luvat



Sinun tili

Yhteys sähköpostiisi 
Yhteys sähköpostiisi •koppinen.pentti@yahoo.fi (ensisijainen) muokkaa 

Sähköpostit lähetämme sinulle 
ilmoitussähköposti 
Lähetämme kopiot ryhmän kutsut, uusia kontakteja, galleria lisää ja 
enemmän omaan ensisijainen sähköpostiosoite. Muokkaa 

• Kutsut ja muut ilmoitukset: Kyllä 
• Ota ilmoitukset: Kyllä 
• Flickr viestejä muille jäsenille: Kyllä 
• Muistutus sähköpostit in-progress seinälle ja valokuvakirjoja: Kyllä 

muokkaa 
Viimeaikainen toiminta sähköpostit 
Lähetämme yhteenvedon uusimmat videot ja tapahtumat ensisijaiseen 
sähköpostitse. 

• Toimintaa sinun ja valokuvat: Kyllä 
• Kun yhteystietosi lähettää valokuvia tai video: Kyllä (viikoittain Digest) 

muokkaa 

Lataa sähköpostilla vaihtoehtoja 
Flickr lataussähköpostiosoitteesi Luo lataus-Flickr 
sähköpostiosoitteeseen, ja email kuvia suoraan Flickr photostream 
Blogisi lataussähköpostiosoitteesi Luo lataus-blogi 
sähköpostiosoitteeseen, ja sähköpostin sisältöä suoraan blogiisi (on) 
Flickr 2 Twitter lataussähköpostiosoitteesi Luo lataus-blogi 
sähköpostiosoitteeseen, ja sähköpostin sisältöä suoraan blogiisi (t)

Sähköposti ja ilmoitukset



Sinun tili

Jaa Flickr valokuvia muille sivuille 
Post Flickr suoraan Facebookiin, Twitteriin, suosikkiblogiesi ja enemmän. Juuri 
perustanut yhteyden Flickr ja suosikkipalvelusi, ja voila! 

Vierailulupahistoria 
Tarkastele ja hallinnoi kaikkia vierailulupien olet lähettänyt. 

Tiesitkö? 
Voit lähettää kuvia tai videoita suoraan blogiisi sähköpostitse liian? 

Facebook 
Yhdistä Facebook jakaa Flickr-valokuvia. 
Liittäminen Facebook avulla voit jakaa yksittäisiä Flickr valokuvia, jossa on 
mahdollisuus jakaa automaattisesti, kun lataat julkisia kuvia Flickr. 
YHDISTÄ 

Yhteydet Twitter Yhdistä 
Yhteydet Tumblr Yhdistä 
Lisää sivustoja ▾ 

Tililiitokset Sinulla ei ole kolmannen osapuolen sovelluksia linkitetty tiliin, 
mutta tässä on joitakin haluat ehkä kokeilla 
API avaimet Sinulla on 1 sovellusliittymäavain rekisteröity tälle tilille. 
Pikanäppäimet Käytössä muokkaa

Jakaminen ja laajentaminen



Sinun tili Oma ikonikuva
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Lisää oma kuva ikoniksi 
300x300 px koossa joko 
Flickr tililtä tai omalta 
koneeltasi


