4.11.2006

Dodajanje IKON in INFO-slik risank
Kaj je IKONA risanke?
Je slika kvadratnega formata (60x60 px), ki se pojavi v abecednem seznamu ali iskalniku risank
poleg naslova in letnice le-teh.
Prisotnost ikone nam poda informacijo o obstoju INFO-slike (odsotnost je ponazorjena s SCTičemtm).

IKONA

Kaj je INFO-slika risanke?
Je slika pravokotnega formata, ki se pojavi v t.i. informativnem-kartončku posamezne risanke.
INFO-slika
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Postopek dodajanja.
1.

Kliknemo na izbrano (seznam) ali najdeno (iskalnik) risanko.

2.

Kliknemo na ikono za Dodaj sliko.

Klik !
3.

Odpre se novo okno z okvirnimi navodili in polji za vnos poti do slik
na računalniku.
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4.

Vnesemo pot do slike, ki bo uporabljena kot ikona.

5.

Vnesemo pot do slike, ki bo uporabljena kot info-slika.

6.
7.

Pritisnemo gumb <Poslji>.
V primeru napak se vrnemo na predhodno stran (gumb <Nazaj>)

8.

Prikaže se nam okno za kadriranje/obrezovanje slike, ki bo služila kot ikona
risanke (okvir raztezamo in krčimo s pritiskom na gumb <shift> in
premikom miške).
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9.

Ko smo zadovoljni z okvirjenim delom slike, pritisnemo velik gumb <Izreži>,
ki se nahaja pod sliko.

Klik !

10. Prikaže se rezultat našega »truda« – uspešno prispevani sliki.

11. Kliknemo na gumb <Zapri>.
12. Počakamo na potrditev s strani administratorja (max. 1 delovni dan).
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Kakšna naj bo IKONA?
•
•
•
•
•

Slika, ki bo uporabljena kot ikona risanke, mora biti velika vsaj 120x120 px.
Razmerje stranic je lahko poljubno (kvadrat ali kvader).
Največja dovoljena teža slike je 150kB.
Slika mora biti tipa JPG/JPEG.
Ikona naj prikazuje tisto, kar je za risanko najbolj značilno (glavnega junaka, predmet,
detalj itd.).

Kakšna naj bo INFO-slika?
•
•
•
•

Slika, ki bo uporabljena kot info-slika risanke, mora biti široka vsaj 350 px.
Največja dovoljena teža slike je 150kB.
Slika mora biti tipa JPG/JPEG.
Slika mora biti zajemek risanke (t.i. »screenshot« ali »screencap«).
Posebne ilustracije, namizne slike, plakati in podobno ne bodo objavljeni!

Kdaj bosta IKONA in INFO-slika objavljeni?
Vse prispevane slike čakajo na odobritev s strani administratorja.
Postopek objave lahko traja 2 sekundi ali največ 24ur – odvisno od tega ali je eden izmed
administratorjev trenutno prijavljen.
Št. objavljenih ikon/info-slik bo vidno v levem menuju spletne strani (pod avatarjem).
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