
Sammanfattning av dokumentationen för ’Bildbanken’ och ’Bildarkivet’.
     Se:  https://wasask.se/SSF.bildarkiv_dokumentation_version_2022.pdf 

.

     Dokumentationen uppdateras fortlöpande ,
     eftersom nytt material tillkommer hela tiden.

Text och foto: Lars OA Hedlund



Bildbanken sattes i produktion 2017 under Schack-SM i Stockholm.
 Sedan dess har den fyllts på med bilder både framåt och bakåt i tiden.

 Alla bilder som jag har skickat för publicering på Schack.se, 
 Stockholms Schackförbunds hemsida, Schacksnack,
 Lars Grahns blogg m.m. finns nu tillgängliga i Bildbanken.
 Materialet spänner över drygt det senaste decenniet, dvs. 2010 - 2022.

Bildbanken kan hittas på Sveriges Schackförbunds hemsida Schack.se .
 I den översta menyraden hittar man  Press.
 Klicka på den och fortsätt till Pressbilder.

 Startsidan för Bildbanken kan också nås  direkt via https://bildbanken.schack.se .
eller https://www.stockholmsschack.se/bilder/  .

 ’Bildbanken’ stöder sig på ’Google drive’  , vilket har  inneburit  att namnsättningen 
  på mappar och underliggande filnamn på bilderna har kunnat göras 
  systematiskt och  enkla och praktiska sökstrategier  har kunnat definierats.

 I sökfältet skall man skriva ett sökord. 
 Det vanligaste är att man skriver 
 ett namn, t..ex. Nils Grandelius, eller namnet på
 en tävling. Men det finns fler möjligheter.
    
  Bildernas filnamn i mapparna innehåller namn på spelare, tävlingar,
  evenemang och tillställningar av olika slag,
  men kan även vara taggade med sökord, fraser, årtal mm.
  Vilka dessa är ser man i sökordslistorna  I) - IV) som följer.

  I)   Se: Till (Bildarkiv - Sökord)
             https://wasask.se/SSF.bildarkiv.soekord.php 
                Direktlänkar till tävlingar och evenemang av olika  slag i alfabetisk ordning.
                 
  II)   Se: Till (Bildarkiv - Speciella sökord)
                 https://wasask.se/SSF.bildarkiv.speciella.soekord.php
                 Innehåller en länklista  med ord, namn, årtal m.m.  som 
                    förekommer i bildernas filnamn i alfabetisk ordning
             
  III)   Se: Till (Bildarkiv - Speciella sökord, fraser)
                  https://wasask.se/SSF.bildarkiv.speciella.soekord.fraser.php 
                    Innehåller en länklista med fraser, som förekommer i bildernas filnamn.
  
   IV)  Se: Till (Bildarkiv - Speciella sökord, textfragment från bilden)
                   https://wasask.se/SSF.bildarkiv.speciella.soekord.textpabild.php   
                    Textfragmenten hittar man på kläder huvudbonader, 
               flaskor, skyltar, anslag, butiksnamn och reklam m.m. i bilden.



För att orientera sig i Bildbanken kan man använda  sig av länken:
https://wasask.se/SSF.bildarkiv.php .

Här ser man alla tävlingar, lagtävlingar och evenemang  med årtalslänkar.

Ett par exempel:
  Skol-SM         2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
  Malmö Open      2015  2016  2017  2018  2019
   Här är dett sålunda årtalen som är sökbara.

Sökordslistorna sammanfattas i ’Lathund för sökord’ .
   Se: Till (Bildarkiv - Lathund för sökord)   
  https://wasask.se/SFF.bildarkiv_lathund_version_2021.pdf   

Dokumentationen för Bildbanken tar även upp bildspel och bildkollektioner.
  Se: : Till (Bildspel - Vimeo)
  https://wasask.se/SSF.bildarkiv_bildspel.php vilket
  innehåller stillbilder blandade med videoklipp. 
             Det kan vara ett reportage från en tävling 
             t.ex. ’Sweden Wasabis 2020’  .
    
   Se:   Till (Bildspel - PDF)
  https://wasask.se/SSF.bildarkiv_bildspel.pdf.php .
         Reportage med stillbilder och text i pdf-format.

    Se:   Till (Bildkollektioner)
  https://wasask.se/SSF.Bildkollektioner.php
        Samlingar av bilder gjorda
        av  andra fotografer än Lars OA Hedlund,
  och med ett tema.



Pressbilder
Den  som är medierepresentant får använda bilderna ur det sökbara
fotoarkivet fritt i samband med rapportering om schack. 
Ange alltid fotograf följt av Sveriges Schackförbund ..

Samtliga bilder är tagna av Lars OA Hedlund, så rätt 
hänvisning blir då Foto: Lars OA Hedlund/Sveriges Schackförbund

Bilderna i Bildbanken har oftast en upplösning på 2048 pixlar
vilket duger bra för publicering på webben.
För bilder som skall skrivas ut t.ex. för publicering
i en tidning, beställs de hos mig (Lars OA Hedlund).

Klickar man på pil-symbolen sparar man bilden med
det namn som föreslås. I exemplet ovan heter bilden: 
"Vy-TjejW_åskådare_Vy-press_2022-03-06".

Det är det namnet som jag helst vill ha vid  beställningen .
Alternativt  använder man bildens https-adress, som 
syns i adressfältet.



Under pandemiåret kunde jag använda tiden till att
 komplettera Bildbanken med tävlingar och evenemang
 av olika slag som jag inte hade hunnit med  att lägga upp tidigare.
 Det blev väldigt mycket nytt material.

 Det klassiska sökningen i Bildbanken var ju namn
 på spelare och tävlingar. Men när mediafolk av olika slag började
 fråga efter andra typer av bilder tex. med glada barn osv,
 innebar detta att det behövdes skapas fler sökord - Tematiska sökord .
 För att veta vilka sökord som kan användas finns det en lathund 
som kan användas: 
  https://www.wasask.se/SSF.bildarkiv_lathund_version_2021.pdf
 

Filnamn: Vy-Globen_glädje_ Jehu_Hurra_jag_vann
Bilden kan sökas fram med ”Jehu”, ” Hurra jag vann”
eller med ”Vy-Globen glädje” men då får man träff 
även på andra bilder,
Exemplet nedan är plockat från ”Speciella sökord”  och kan användas
för att få fram intressanta bilder från Schackfyrans kval på
Globen Annexet i Stockholm.

Pröva gärna med sökningen: Vy-Globen akrobatik !



 För att enkelt kunna se vilka bilder eller bildmappar
 som är aktuella, har en ny funktion sett dagens ljus.

 I början var det lätt att se vilka bilder som var de senaste.
 Det var filmappen längst upp till vänster som uppfyllde villkoret
 när man gjorde sökningen: https://bildbanken.schack.se .
  

Detta är praktiskt för t.ex. Ingemar Falk, som skriver på Schack.se, att enkelt
kunna hitta aktuellt bildmaterial .

Speciellt användbar är funktionen för t.ex. Allsvenskan och Lag-DM där
 det finns många undermappar med bildfiler.

  Se: Till (Bildarkiv - Det senaste bildmaterialet)
          https://wasask.se/SSF.bildarkiv.nyligen_upplagt_bildmaterial.php   

I kolumnen med ”Videoklipp” kan man se om bildmaterialet
innehåller rörliga bilder,  och man kan även se vilka sökord
som kan användas..



Startsidan för ’Bildarkivet’ nås med
https://wasask.s/SSF.bildarkivet.start.php

A. Övergripande sökning
   1. Till (Bildarkiv - Sök direkt)     
   2. Till (Bildarkiv - Tävlingar/Evenemang)     
   3. Till (Resultatlänkar)  
   4. Till (Inbjudningar)  

B. Bildspel/Bildkollektioner
   5. Till (Bildspel - PDF)     
   6. Till (Bildspel - Vimeo)     
   7. Till (Bildkollektioner)     

C. Mer detaljerad sökning
   8. Till (Bildarkiv - Sökord)      
   9. Till (Bildarkiv - Speciella sökord)     
  10. Till (Bildarkiv - Speciella sökord, fraser)      
  11. Till (Bildarkiv - Speciella sökord, textfragment från bilden)      

D. Dokumentation
   12. Till (Bildarkiv - Dokumentation)     
   13. Till (Bildarkiv - Sammanfattning)      
   14. Till (Bildarkiv - Lathund för sökord)    
   15. Till (Bildarkiv - Det senaste bildmaterialet) 
   
Med dessa beteckningar ser man hur flödesschemat 
hänger ihop med bilderna på startsidan.



 Det kan vara på sin plats att nu förklara skillnaden
  mellan Bildbanken och Bildarkivet.
  Sålunda:
  - Bildbanken är ett sökbart fotoarkiv. 
    Kollektion Lars OA Hedlund. 
    Se https://bildbanken.schack.se
 
  - Bildarkivet är ett utvidgat sökbart fotoarkiv, 
    där det finns utrymme för både bildspel samt 
    alternativa kollektioner med andra fotografer.
    Tex. Hallsbergsturneringen , baserad på Arne Nybergs
    kollektion. Bilder från SL-schacket, Stillbilder
   från 8mm filmer med tema Ulf Andersson 1964-1969.
    Se: https://wasask.se/SSF.bildarkivet.start.php







Tematiska sökningar



Tematiska sökningar
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         Externa diskar D-H
Alla tävlingar/evenemang lagras lokalt på externa
diskar D-H . Bildmaterial skickas huvudsakligen
till  hemsidorna på Sveriges Schackförbund, 
Stockholms  Schackförbund, Schacksnack och
Lars Grahn (Inte bara schack.

Fotoböcker testades 2014-2016. 
Envira Gallery för bildspel användes på
Stockholms Schackförbunds hemsida 2016-2019.

I

II

Bakgrund

Intervju med Lars OA vid SM i Uppsala 2016
https://www.youtube.com/watch?v=-4wlfmYF8T4&t=6950s

Bildbanken sattes i produktion 2017 under Schack-SM i Stockholm
Sedan dess har det fyllts på med bilder både framåt och bakåt med tiden.

Intervju med Lars OA vid SM i Sunne 2015
http://www.schacksnack.se/artiklar/105375



Agenda 2022-04-06
------------------------

1. Var ligger bildbanken
  https://schack.se/forbundet/media/  
  https://Stockholmsschack.se/bilder  

2.  Bakgrund 
      I+II introduceras . 
      Två intervjuer; 
    Intervju med Lars OA vid SM i Sunne 2015 - Caitlin Mooney
    http://www.schacksnack.se/artiklar/105375

    Intervju med Lars OA vid SM i Uppsala 2016 - TVgänget
    https://www.youtube.com/watch?v=-4wlfmYF8T4&t=6950s

    Bildbanken sätts i produktion

3.  Bläddra igenom D:12 Dokumentaion 
              (Många bilder )
      https://www.wasask.se/SSF.bildarkiv_dokumentation_version_2021.pdf         

4.  Grupperad överblick av Tävlingar/Evenemang baserad på årtalslänkar
   https://wasask.se/SSF.bildarkiv.php

5.  Bildbanken   I, II, III 
     https://bildbanken.schack.se/?query=Vy-Faktarutor_Bildbanken_oversikt-5
     https://bildbanken.schack.se/?query=Vy-faktarutor_sida1
     https://bildbanken.schack.se/?query=Vy-faktarutor_sida2

 6.  Favoriter från
       Bildspel-PDF 
       https://wasask.se/SSF.bildarkiv_bildspel.pdf.php
   
   Visa:  Wasas 100-årsjubileum
           Manliga världsmästare på frimärke
          Kvinnliga världsmästare på frimärke  

                                                                 
         

         



 
7.  Favoriter från
     Bildspel-Vimeo
      https://wasask.se/SSF.bildarkiv_bildspel.php
   
     Visa:  DeltaLift Open 2019
           Turning Torso Chess Event 2019

8.   Favoriter från
     Alternativa Bildkollektioner
   https://wasask.se/SSF.Bildkollektioner.php
   
   Visa:  Nr 13. Från SL-schacket
           Nr 17. Ulf Andersson SM 64-69

9.   Det senaste Bildmaterialet
      https://www.wasask.se/SSF.bildarkiv.nyligen_upplagt_bildmaterial.php

10.   Några användbara sökningar om man letar efter intressanta bilder

Gruppbild    https://bildbanken.schack.se/?query=gruppbild
Kompisar    https://bildbanken.schack.se/?query=kompisar
Mingel    https://bildbanken.schack.se/?query=mingel
Resultatrapportering  https://bildbanken.schack.se/?query=resultatrapportering
Resultatredovisning  https://bildbanken.schack.se/?query=resultatredovisning
Web-169    https://bildbanken.schack.se/?query=web-169

Svensk GP    https://bildbanken.schack.se/?query=Vy-Deltalift
Tävlingar med SM-status   https://bildbanken.schack.se/?query=Vy-Schack-SM
Schackfyran    https://bildbanken.schack.se/?query=Vy-Globen

 11. Frågor


