
Hans Kvarneby 
assistent till webmastern



Vi har en hemsida !



Där hittar man information !



Om KM och Reportage 2013



+Tilläggsinfo
� I enlighet med de nya KM reglerna ska man nu skriva hela 

sitt namn i bildfilens namn istället som förut initialerna.
� När personer med ÜÅÄÖ i namnet använde just dessa 

bokstäver med prickar kunde inte systemet läsa filnamnen. bokstäver med prickar kunde inte systemet läsa filnamnen. 
Samma problem fanns med , (kommatecken) i filnamnet. 
Därför måste vi begränsa teckenanvändningen så att dessa 
prickar, kommatecken och annat inte används.
� Bildfilen skall vara märkt med fotografens namn, 

tävlingsomgång och bildnummer enligt formatet:
……….



viktigast
� Max 1024 pixel på längsta sida
� Filnamn läsbara för datorn dvs

bara A-Z, a-z, 0-9 och – eller _bara A-Z, a-z, 0-9 och – eller _
Alla andra tecken förbjudna
-mellanrum (space ” ”)
-åäö…..
-andra skiljetecken tex , . / 
� Filnamnet skall börja med ditt namn



exempel

hans_kvarneby_rep13_1av3_abcdef.jpghans_kvarneby_rep13_1av3_abcdef.jpg



erfarenheter
Reportage 2013
� Av 12 första inlämnade bildserier
� uppfyllde 4 de viktigaste reglerna!

� 66% följde inte ens de viktigaste reglerna

VARFÖR?



Vad göra?
� Enas om målet

hanteringen förenklas, alla ger sitt bidrag
� Bättre beskrivningar på webben

skilj på lagtext och läromedelskilj på lagtext och läromedel
� Info, utbildning och indoktrinering på klubbmöten

pågår just nu !
� Ständiga förbättringar (tjat)

jag riskerar mitt anseende för att få ett enklare jobb



Vad gäller dig som klubbmedlem?
� Läs på på hemsidan
� Kunskapstest för att få deltaga i nästa KM-etapp

Här följer några exempel på frågor som kommer på 
testen



Vem skall ha sitt namn på filen
� Alla utom jag. Då vet alla att de som saknar namn är 

mina filer
� Även du
� Detta är en kreativ fototävling, inte en tävling i att � Detta är en kreativ fototävling, inte en tävling i att 

skriva datorfilnamn. Jag har en så originell bildstil att 
alla vet vilka bilder som är mina! 



Hur hög får en bild vara?
� Så den inte skymmer bakgrunden

� Max 1024 pixelMax 1024 pixel

� Beror på vilken dataskärm man har hemma. Jag har en 
Retinaskärm så jag får ha 3647 pixel



Varför inte mellanrum i filnamn?
� Naturen avskyr vakuum och kommer att fylla det med 

mörk materia 

� Det man inte kan se skall man vara rädd för� Det man inte kan se skall man vara rädd för

� UNIX-användare (tex vår webbserver) tror att 
filnamnet tar slut där 



Lycka till i nästa etapp
men lita inte bara på tur,men lita inte bara på tur,
något måste vi alla anstränga oss

Att vara bildhanterare hos EFK skall vara en njutning, inte ett sisyfosarbete


