COMAPP: Térképek létrehozása a COMAPP Generator használatával– Szövegek, képek, hangok

Jegyzet 7: Szövegek, képek, hangok a Weben

A COMAPP Generator
1. Szövegek
A COMAPP Generator -ral multimédiás térképeket hozhatunk létre. Figyeljünk a következőkre:
•

A cím, amivel a térkép rendelkezik, később a böngészőkben is megjelenik, ezért kiemelten
figyeljünk rá, ez lesz a térkép ismeretetője.

•

A leíró szöveg (descriptive text for the map) lehetővé teszi további háttérinformáció
elérését.

•

A bejegyzés neve (name of a marker) ne legyen több, mint 20 karakter: rövid, tömör,
informatív.

•

A bejegyzés kifejtésére (description of the marker), további információkra, adatokra 150
karakter áll rendelkezése.

Amiben minden online szerkesztő
egyetért: Az első szavakkal kell
felkelteni a kíváncsiságot.
Ez azt jelenti: A bejegyzés, jelölés
nevének, címének olyan lényegi,
esszenciális információkat kell
tartalmazni, amelyek további olvasásra
késztetik a látogatót.

A 20 + 150 karakter
A tapasztalatok azt mutatják, amikor a szöveg túl hosszú, egy felugró ablakban jelenik meg gördítő
sávval, a látogatók többsége olvassa végig. Ezért minden esetben: a legfontosabb információk
legelőre!
Jó: Konkrét információk, adatok személyekről, eseményekről, amelyek a megjelölt helyszínhez
(bejegyzéshez, marker-hez) kötődnek. Egyszerű, tömör stílus. Minden egyes szót mérlegeljünk
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fontosságuk és hatásaik tekintetében.
Rossz: Üres frázisok. Olyan formulák, mint a “Interjú XY-nal...“ vagy “Beszélgetünk XY-nal..”.
Jobb: az intejúalany egy fontos kijelentése, megállapítása.

2. Képek
A képernyőn megjelenő képek minőségével szemben más elvárásaink vannak, mint a
nagyfelbontásban kinyomtatott képekével szemben: a megjelenő képeknek kicsinek és tömörnek
kell lennie.
•

Összehasonlítva a fotoprintekkel, a monitor képernyője elég darabos, ezért egy kisebb
felbontású kép is megfelel.

•

Valamint, amikor a térképet mobileszközön keresztül használjuk, amúgy is kevesebb
adatforgalom érhető el.
A legjobb megoldás, ha 800x600 pixel-es felbontást használunk. a fotók esetében válasszuk a jpg
formátumot; a png formátumot csak grafikus elemek megjelenítéséhez ajánljuk (mint a bar graphok esetében). A weben használható fényképeknek, erős motívummal és jó kontrasztokkal kell
rendelkezni. Vágjuk meg a képeket mielőtt publikáljuk. Vágásokkal ki tudjuk emelni a legfőbb
mondanivalót.

3. Hang
Néhány tipp a hang-kippekhez:
•

Csak a legjellemzőbb részleteket válasszuk az anyagból. A látogatók türelmetlenek.

•

Figyeljünk a jó beállításokra, modulációra: A hangvágó programban meg kell emelni a
hangszintet 0 dB-re.

•

A háttérhangulatot közvetítő hangok könnyen be- és kikapcsolhatók.

Amire minden estben figyeljünk: csak úgy publikálhatunk szöveget, képet és hangot, ha arra külön
engedélyt kaptunk. Ez a saját magunk által készített felvételekre (videó, fotó, hang) is vonatkozik.
A felvételben ábrázolt személy, vagy interjúalany hozzájárulása is szükséges a megjelenéshez.
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