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Fotók minősítése
Egy vállalkozó kedvű ismerősünk egyik ötlete megvalósításához a segítségünket
kérte, röviden felvázolta, mire is gondolt:

“Szeretem a fotózást, nagyon sok ismerősöm van, akik szintén. A legtöbbjük lelkes amatőr, de
néhány igazi profi fotóst is jól ismerek.
Arra gondoltam, hogy az amatőr fotósok legszebb műveit jó lenne bemutatni a nagyközönségnek.
Szeretném,  ha  a  képeikről  megtudhatnák  a  lehető  legtöbb  ember  véleményét,  képeik
“versenyezhetnének” egymással. 

Erre egy internetes portál lenne a legalkalmasabb, ennek az elkészítésében szeretnék segítséget
kérni.

Arra  gondoltam,  hogy  az  amatőr  fotósok  művésznevükön  kapnának  egy  bejelentkezési
lehetőséget tőlem erre a portálra, és egy adott idő alatt - néhány hétre gondolok - feltölthetnék a
legjobbnak tartott képeiket. Mindegyikük egy kis méretű logót is készítene önmaga jellemzésére,
és ennek a feltöltésével kezdhetné a munkát. A képek 4 témakörhöz tartozhatnának (pl. vizek,
járművek, épületek, madarak), de ezt most nem szeretném véglegesíteni. A fotósoknak nagyon
sok jó képük van, de korlátoznám a feltöltéseik számát. Témakörönként mondjuk maximum 3 kép
lehet, de összesen 10-nél többet nem tölthetnének fel. Sokan kedvelik a mobiltelefonos fotózást,
ezért a feltöltést úgy kellene megoldani, hogy innen is kényelmesen fel tudják tölteni. A feltöltés
után 3 órán keresztül még senki ne láthassa rajtuk kívül a képet, ezalatt legyen lehetőségük a
programotok segítségével a kép egyes részeit levágni,  a képet elforgatni, sőt törölhessék is a
feltöltött fotót, ha akarják. A 3 óra eltelte után is megtehessék ezt mindaddig, amíg valamelyik
zsűritag nem véleményezte az adott képet. A tárhely sem korlátlan sajnos, ezért a képek méretét
is  korlátozni  kellene,  mondjuk  2  MB-os  nagyságban.  Ezt  úgy  oldanám meg,  hogy  3  MB-nál
nagyobbat  ne is  lehessen feltölteni.  Ha a feltöltött  kép mérete meghaladja  a 2  MB-ot,  akkor
figyelmeztesse a fotóst, hogy csökkentse a feltöltött kép méretét. Ezt megteheti például úgy, hogy
levágja a kép egy részét, vagy a kép tömörítésének mértékén módosít. Ez utóbbit tegye meg a
program automatikusan. Az egységesség kedvéért csak JPG fájltípussal foglalkozzunk!
Az amatőr fotós a képeinek a sorrendjét egy montázson tekinthesse át, amelyen a legnagyobb
helyet a legnépszerűbb képe foglalja el, a legkevésbé népszerű mérete legyen a legkisebb. Ha
még egyik sincs zsűrizve, akkor mindegyik kép kb. azonos méretű legyen.
A képeiről egyenként is természetesen tájékozódnia kellene: melyik zsűritag mikor minősítette, ki
tartotta értékesnek, hányadik helyre sorolta. Fontos azt is látnia, hogy az adott képnek melyik
részletét jelölték meg leginkább érdekesnek a zsűritagok. Azt is jó lenne, ha tudná, hogy hány
látogató nézte meg az adott képet és mennyinek tetszett. 

A képek értékelését elsősorban a szakmabeli profikra bíznám, őket kérném fel zsűrizésre. Őket
nem szerepeltetném név szerint, egy technikai jellegű azonosítóval és egy jelszóval léphetnének
be a részükre kidolgozott oldalra. Amikor idejük engedi és kedvet éreznek a munkához, sorra
vehetik a fotókat. Bármelyik zsűritag indoklás nélkül kizárhatja bármelyik képet a versenyből, ha
az valamiért nem oda illő (nem a témához kapcsolódik, technikailag hibás, sértő a tartalma stb.).
A kizárásról az amatőr fotós kap értesítést, és ezután ez a kép már a látogatóknál és a többi
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zsűritagnál nem lesz elérhető. A kizárt kép helyett a fotós másikat nem tölthet fel. Az értékelés
első szintjén megjelölik azt, hogy profi fotós szemmel értékesnek minősíthető-e az adott kép. Az
értékesnek tartott képeket a zsűritagoknak a weblapjukon sorba kell rendezniük, ezzel "minősítik"
azokat. Egy adott helyezésen több képet is elhelyezhetnek “holtversenyben”. 
Nagyon hasznos lenne, ha a zsűritagok egy-egy képen megjelölhetnék meg azt a területet, ami
miatt a képet érdekesnek, értékesnek tartják!
Fel kell készülni arra is, hogy több alkalommal fogja egy zsűritag a képeket minősíteni, és az is
lehet, hogy a sorrendet illetően meggondolja magát. Egy zsűritag nem biztos, hogy valamennyi
képet értékelni fogja, lesz aki többet, mások kevesebbet. A zsűrizésre elsőként azokat a képeket
kellene javasolnia a rendszernek, amelyiket még nem vagy csak kevesen értékeltek. A zsűritagok
egyébként  a  többi  tag  által  felállított  sorrendet  nem  kell  hogy  megismerjék  az  értékelési
időszakban, de azt láthatják, hogy melyik képet hányan minősítették.

A látogatók - akik remélhetőleg sokan lesznek - azokat a képeket nézegethetik, amelyiket már
legalább  egy  zsűritag  véleményezett.  Áttekinthetik  a  képeket  a  fotós  neve  szerint  vagy  a
kategória szerint. A képekről egy kis méretű előzetest mutasson a rendszer, onnan választhatja ki
azt,  amelyiket  alaposabban  szeretnék  megnézni.  Ha  egy  kép  különösen  megtetszik  egy
látogatónak,  akkor  legyen  lehetősége  ennek  jelzésére.  A  képek  sorrendjéről  az  értékelési
időszakban  nem  kaphat  információt,  a  verseny  lezárása  után  azonban  láthatják  a  képek
értékelési sorrendjét. 
A látogatók sokféle eszközön beléphetnek erre az oldalra,  ezért  ennek a látogatói  weblapnak
illeszkednie kellene mindenféle méretű és felbontású kijelzőhöz. A képek letöltése esetén is jó
lenne jelezni,  hogy ki készítette, ezért minden képen legyen rajta a készítőjének a kis méretű
logója és a “művészneve”. 

Én  mint  szervező  azt  szeretném,  hogy  a  rendszert  áttekinthessem,  irányíthassam.  Legyen
lehetőségem arra, hogy újabb fotósoknak adjak belépési lehetőséget, és további profi fotósokat
bízhassak meg zsűrizéssel. Szeretnék egy olyan lapot, amelyen követhetem, hogy mikor és hány
képet töltöttek fel az amatőr fotósok, hogy állnak a zsűritagok a képek minősítésével.  Fontos
tudnom azt is, hogy hány látogató érkezik, ezt szeretném látni napi bontásban is. Nem szeretek a
számokkal  vesződni,  jó  lenne,  ha  grafikonon  láthatnám  ezt.  A  zsűritagok  aktivitását  egy
kördiagramon  szeretném  áttekinteni,  azt  szeretném  követni,  hogy  ki  hány  kép  minősítését
végezte el.
A képek sorrendjét a zsűritagoknál beállított sorrendet figyelembe véve alakítsa ki a rendszer.
Legyen kategóriánkénti sorrend, és láthassam az abszolút sorrendet is. Annak a zsűritagnak a
sorrendje legyen meghatározóbb, aki több kép minősítését végezte el. A látogatók véleménye
alakítson  ki  egy  másik  sorrendet,  láthassam,  mely  képek  voltak  a  látogatók  szerint  a
legnépszerűbbek.
Ezt az ötletemet néhány szponzor támogatja. Cserében szeretném, hogy a cégüket reklámozó
képek  időnként  megjelenjenek  a  látogatóknak  a  fotók  nézegetése  közben.  Ezeket  a
reklámképeket én szeretném feltölteni a rendszerbe.
A zsűrizési  időszak végén legyen lehetőségem a rendszert  lezárni.  Attól  kezdve ne lehessen
további képeket feltölteni, és zsűrizni sem. A lezárás után a látogatók, a fotósok és a zsűritagok
egyaránt  láthassák  a  képeket  a  zsűritagok  minősítési  sorrendjében,  illetve  a  látogatók
véleményének sorrendjében is.
Ha elkészült a portál, akkor abban is szeretnék segítséget, ötletet kérni, hogy milyen frappáns
névvel lehetne felhívni erre a portálra a fotók iránt érdeklődők figyelmét.
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Mielőtt elindítanánk az interneten a portált, szeretném, ha ki tudnám próbálni. Jó lenne, ha fel
lenne véve 4-5 amatőr fotós valamilyen művésznévvel és kis logóval.  Mindegyik nevében  fel
lenne töltve 6-8 fotó, mindegyik kategóriába jusson belőlük. Legyen 3-4 zsűritag is a rendszerben,
akik  már  néhány  képet  minősítettek,  azaz  sorrendbe  raktak!  Legyen  10-15  látogatói
bejelentkezés is amiből látszik, hogy már megtekintették a képek nagy részét, és többnél jelezték
is  valamilyen  módon,  hogy  az  különösen  tetszett  nekik!.  Legyen  lehetőségem  mindegyik
"szereplő"  nevében  belépni  a  rendszerbe,  szeretném  a  funkciókat  kipróbálni.  Ebben  a
tesztidőszakban a feltöltött képek “várakozási ideje” a 3 óra helyett csak 3 perc legyen! Legyen
lehetőségem lezárni a rendszert és újra megnyitni! Kérek egy olyan rövid leírás a lapomon, amely
alapján mindezeket meg tudom tenni (azonosítók, jelszavak), továbbá azt dokumentáljátok, hogy
a zsűritagoknál kialakult sorrendekből milyen módszerrel állítja elő a program a képek összesített
helyezését! Végül még az jutott eszembe, hogy a fotók témaköreit is módosíthassam, ha sikeres
lesz az első próbálkozásunk, akkor más témájú fotókkal megismételhessük.

Nagyon  hálásan  köszönöm  előre  is  a  munkát,  a  szponzori  támogatásból  és  a  remélt
reklámbevételből igyekszem ezt honorálni. Ha esetleg további észrevételeim, kéréseim lennének,
azt a megfelelő csapattaggal szeretném megbeszélni. Jó lenne, ha leírnátok melyik programrész
elkészítésével ki foglalkozott!
Lehet, hogy nem fogalmaztam meg mindent nagyon precízen, de szerintem értitek, miről van szó,
és egy áttekinthető, könnyen használható portált tudtok elkészíteni. A program kódja is legyen jól
olvasható,  legyenek  benne  bőven  magyarázatok,  hátha  később  valaki  más  fogja  a  további
fejlesztéseket elvállalni.”

Segítsünk az ötlete megvalósításában!
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