
Leder du efter gratis (spændende og anderledes)
billedmateriale ??? så er her et lille tip !!!
Er du blandt dem der ofte har brug for et eller flere gratis billeder, som du kan
bruge direkte uden yderlige tilladelse til layout's, udkast, illustrationer ol ???
Så er billeder fra STScI, NASA og Hubble teleskopet, en spændende og gratis
mulighed de
Skrevet den 03. Feb 2009 af jesper-moeller I kategorien Design / Generelt | 

Leder du efter graitis, spændende og anderledes billedmateriale ???

Er du blandt dem der ofte har brug for et eller flere gratis billeder, som du kan bruge direkte uden yderlige
tilladelse til layout's, udkast, illustrationer ol ???  eller måske på komerciele sider ???
Så er der et sted de færest tænker på, men som har mange, MEGET flotte og spændende billed, nemlig
http://hubblesite.org/ Her kan man finde de mest fantastiske billede fra himmel rummet. Mange af dem er
der ingen copyright på. men er blevet frigivet af STScI og kan frit bruges, med meget få restrektioner. (Bla
vil de gerne krediteres, og så vil de gerne have at vide hvis materialet blive ændret.) Men læs lige selv det
hele igennem inden du går igang, De har nogle forbehold, men er man i tvivl er de meget flinke til hurtigt
at svare på en spørgsmål...

Billederne er ikke bare meget flotte og spændende at se på, de fleste af dem er også af ekstrem høj
kvalitet ( 10-40MB tiff filer er ikke ualmindeligt) hvilket gør dem særdels velegnet til mange forskellige
grafiske opgaver.
Jeg har selv, med kun gode erfaringer, gjort godt brug af deres billeder, til bla. illustrationer, layout og
mange andre opgaver. inden for næsten alle genre og brancher. Deres meget iøjenfaldende men
"neutrale" udtryk, gør dem velegnet til et væld af  opgaver. og de er feks. et glimrende alternativ til
naturbilleder
Og skulle man ikke lige er på billedjagt, så er det en spændende, flot og inspirerende site...som man nemt
kan bruge et par timer på.

Håber dette vil være til inspiration for mange
Mvh.
Jesper.

Citat fra http://hubblesite.org/copyright/

"Material credited to STScI on this site was created, authored, and/or prepared for NASA under Contract
NAS5-26555. Unless otherwise specifically stated, no claim to copyright is being asserted by STScI and it
may be freely used as in the public domain in accordance with NASA's contract. However, it is requested
that in any subsequent use of this work NASA and STScI be given appropriate acknowledgement. STScI
further requests voluntary reporting of all use, derivative creation, and other alteration of this work.
Such reporting should be sent to copyright@stsci.edu. "

http://hubblesite.org/
Nyheder  ==> http://hubblesite.org/newscenter/
Gallery ==> http://hubblesite.org/gallery/
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E-Mail vedr © ==> copyright@stsci.edu
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[Redigeret:
Kritik taget til efterretning :-) ... Ja...er hverken artikel eller spørgsmål.  ... men et lille tips .... Og mener
egenligt at et godt tip altid er et point værd... måske en kategori "Tips og trix" til 1 point under "divers" er
en ide ?....
jps6kb og hmann -> opretter sprg. så i kan få de 5 tilbage]

Kommentar af jps6kb d. 18. Aug 2005 | 1

Skulle måske lige nævne i din indledning, at det er billeder fra rummet.. men ikke andet brugbart end et
link.

Kommentar af kimmys d. 24. Aug 2005 | 2

Jeg havede også håbet på noget bedre! Noget mere brugbart for alle...

Kommentar af miphisto d. 18. Aug 2005 | 3

Masser gode baggrunds billeder

Kommentar af hmann d. 18. Aug 2005 | 4

vil ikke kalde det en artikel! nærmere et 5-points link...

Kommentar af old-faithful d. 17. Jun 2006 | 5

Artiklen er god nok, men det bør fremgå af introduktionsteksten at det kun er rumbilleder. Hvis du taler
billeder generelt, kan http://www.sxc.hu/ klart anbefales.

http://www.sxc.hu/

