
Képfeltöltés FAQ

Miért ilyen bonyolult a számotokra megfelelő képek utómunkálata?

Több  verzió  is  felmerült  a  képek  feltöltését  illetően  a  teljesen  automatizált,
felhasználó  által  kezelhető  webes  megoldástól  egészen  odáig,  hogy  a
felhasználó  csak  kattint  fényképezőgéppel  mi  meg  megcsinálunk  minden  mást.
Végül  időnk  szűkössége  -  ami  sajnos  a  weblap  frissítésén  is  néha  meglátszik  -,
valamint  a  weboldal  biztonságának  megőrzése  miatt  marad  ez  a  konstrukció.
Tény,  elég  sok  terhet  rakunk  ezzel  a  felhasználó  vállára,  de  ha  valaki  veszi  a
fáradságot,  hogy  akár  többször  is  küldjön  képeket,  akkor  már  jobb  a  helyzet,
csak  egyszer  kell  felrakni  a  programokat,  utána  már  pár  kattintással  akár
több  száz  kép  átméretezése,  vízjelezése  pár  mozdulattal  elkészíthető.
Linux  alatt  ráadásul  egyszerűbb  is,  tudom,  a  többség  ablakozik.
Ráadásul  kénytelenek  voltunk  mindent  ingyenes  programokkal  megoldani,  amelyek
lehetőség szerint több platformon is elérhetőek.

Miért pont a rapidshare.com-ot javasoljátok, mikor van magyar szolgáltatás is, pl.: data.hu, ahol 
mellesleg a feltöltés is könnyebb?

Kipróbáltunk  több  ilyen  oldalt  is,  de  sajnos  a  data.hu egy  teszt  során  öt  esetből
háromszor nem működött. Feltöltésben én nem láttam olyan nagy különbséget, kivéve, hogy a 
data.hu szolgáltatása  magyarul  van.  Természetesen  nem  zárkózunk  el,  ha  Neked 
kényelmesebb  a  data.hu-t  használni,  akkor  megteszünk  minden  tőlünk  telhetőt,
hogy hozzájussunk a képekhez.

Egyébként nem lenne egyszerűbb ha csak egyforma fájl méretett küldenénk, és ha megfelel nektek - 
a klubnak -, akkor ti megcsinálnátok a többi "macerát". Mert ugye ha nem felel meg, akkor kár vele 
foglalkozni.
A küldött képek csak magyar találkozókon készültek lehetnek? Külhonban készült fotók nem jók? 
Gondolok pld. a "galéria" kissé tartalmasabbá tételére - mondjuk a motortér rovatra, stb -. 

Tisztázzuk, hogy milyen képeket várunk. Főként saját készítésű, a klub életével, találkozóival, 
eseményeivel kapcsolatos képek, saját képek, melyek más klubok, szervezetek Sciroccoval 
kapcsolatos  eseményein készültek.  Tehát  a  netről  összeszedett  –  mellesleg nagyon szép  – 
Sicrocccos képeknek inkább egy saját képgyűjteményben a helye, melyre a linket szívesen 
kitesszük a linkek közé. Tehát az, hogy Scirocco van a képen, jó, de nem elég. A saját autóról 
készült sok képnek meg a „saját autóm” kategóriában a helye.
1024-nél  nagyobb  méretben  nem  tesszük  ki  az  oldalra  a  képeket,  egyrészt  nem
arra  van,  hogy  valaki  posztert  nyomtathasson  a  képekből,  másrészt  a  sávszélesség
is  korlátozott.  Tehát  1024-re  így  is-úgy  is  át  kellene  méretezni,  akkor  meg  már
ezzel a programmal rákerül a vízjel is. Utána a további átméretezés már nem egy komoly
feladat. A rendszámok kitakarása nekünk is pont annyi idő, mint bárki másnak, tekintettel arra, 
hogy ezt mindegyikünk csak hobbiként csinálja, éppen elég a saját képekkel foglalkozni. Ha 
valaki veszi a fáradságot, hogy a képeit a kért formára hozza, akkor Ő már úgy gondolja, hogy 
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érdemes megjelentetni, ezzel nagyban megkönnyítve a munkánkat a válogatást illetően.
A galériának a „Motortér” tényleg nem a legnépszerűbb része, de még javulhat a helyzet, bár a 
látványos motorterek sajnos inkább külföldön jellemzőek, ahol tényleg arra használnak egy 
Sciroccot, amire való, szeretni, törődni vele, találkozóra járni, és van mellette egy hétköznapi 
autó.  Külföldi  találkozókon  részt  vett  tagjaink  képei  szintén  megtalálhatók  a  találkozók 
között.

Egyébként a rendszámok levétele miért fontos? Kérdem azért,mert a galériában található képeken 
mindegyiken  rajta  van  a  rendszám.  Az  is  igaz,  hogy  ezek  a  képek  kivétel  nélkül
külföldi autókról készültek. A külhoni klubok képein sehol nincs kitakarva a rendszám, sőt büszkén 
vállalják a gazdik,hogy az övék.

Amit személy szerint én raktam ki, azokon nincs rendszám. Egyrészt többen kérték, hogy ha 
lehet, akkor ne rakjuk ki, másrészt biztonsági okokból, egy szép autóhoz vagy csak egy szép 
felnihez tartozó címet nem nehéz megtudni rendszám alapján. Nem kell ezzel is lehetőséget, 
ötletet adni. Igen, van ahol fényes nappal nem lopják le egy parkoló autó lökhárítóját meg a 
ködlámpáit.

Egyébként a "Paint"-tal is meg lehet csinálni a kitakarást.

Igen. De minőségben, esztétikában nagyon sok különbség van szerintem. Ha már csinál az 
ember valamit, pláne ha az számára kedves hobbi, mint pl. ez az egész sciroccozás, akkor 
csinálja rendesen.

Miért kell ilyen nagy méretnek lennie - 3mp -, hiszen nagyon sok fénykép nem ilyen méretű a 
találkozókról készített fotóalbumokban.

Tény,  hogy  csak  ~1,3mp  környékén  rakjuk  ki  a  képeket,  de  nem  mindegy  minőségi 
szempontok miatt,  hogy azt egy 3+mp-es képből kicsinyíti  az ember, vagy eleve ennyivel 
készült.

Gondolom a scirocco.hu "gondozását" nem adjátok ki a kezetekből, így valószínűleg téma szerinti 
csoportosításában fogom elküldeni  a  képeket.  Hátha  tudjuk  közösen  csinosítani  és  szépíteni  az 
oldalt.

Erre "sajnos" nincs lehetőség,  főként biztonsági okokból,  ellenben minden építő javaslatot 
szívesen várunk.

Már csak a napra készségen kell majd javítani.

Tekintettel arra, hogy a klub oldala a klub eseményeivel foglalkozik, így a negyedévenkénti 
találkozó  és  néhány  "menetrenden  kívüli"  esemény  határozza  meg  az  oldal  frissítésének 
ritmusát. A találkozón készült saját képek feltöltésére mindig sikerül(t) időt szakítani napokon 
belül,  de  a  találkozó  programja  néha  csak  napokkal  a  találkozó  előtt  alakul  ki  végleges 
formájában, így ezek kiírására nem mindig van lehetőség, illetve nem fektetünk rá akkora 
hangsúlyt, hiszen mindenki tudja az időpontokat, ha pedig a majdnem egy évtizede bejáratott 
időponttól  valamilyen  okból  el  kell  térni,  azt  a  lehető  leghamarabb  igyekszünk  minden 
lehetséges helyen publikálni.
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