BRIDGEMAN EDUCATION: ÖZELLİKLER
İçerik

2.000.000’den fazla yüksek kalitede görüntü içeriği
Haftalık olarak eklenen yeni materyaller
Tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar uzanan
r ve tüm
tümmedeniyetlere
periyodla
ait
görüntü içeriklerine erişim Çok çeşitli a l anlarda görüntü içerikleri sunulmaktadır: fotoğrafçılık, boyama, heykel,
seramik, renkli cam, tekstil, el yazmaları, dekoratif sanatlar ve el sanatları, mimari, resim sanatı vb.
Konu içerikleri; sanat ve dizayn, tarih-politika, bilim- tıp, din-felsefe, coğrafya-doğa bilim ve daha birçok konu alanını
kapsamaktadır.

Kaynaklar

Kaynaklar: 2000’den fazla müze, galeri, özel koleksiyon, fotoğrafçılar ve sanatçılar

Lokasyonlar: Tüm dünya çapında 8000’den fazla farklı mekan

Yasallık

Online erişime sunulan görüntü içeriklerinin her birine ait eğitim amaçlı kullanım (öğretim, kurs ve araştırma) için telif hakkı
bulunmaktadır.
20 ve 21. Yüzyıllara ait 60,000’den fazla görüntü içeriğine yasal erişim (600 sanatçı ve Design and Artists Copyright
kuruluşu ile yapılan anlaşmalar sonucunda)

Metadata (Üst veriler)

Bilgilendirici metada’lar görüntü içeriklerinin kolay bulunmasını sağlamaktadırlar
Görüntü içerikleri ve resim altı yazıları tek tek indekslenmekte ve kataloglanmaktadır.
Tüm görüntü içerikleri için temel metadata’lar (başlık, sanatçı, yer, boyut, yüzyıl, ülke ve anahtar kelimeler) sunulmaktadır.
Konu kategorileri eğitim kurumları ile birlikte geliştirilmektedirler
Sınıflandırma listesi erişim kapsamındadır

Format ve çözünürlük

Resimler standart olarak (JPEG) formatında sunulmaktadır
Çözünürlük oranları: Yakınlaştırma (zoom) için 2000x2000 pixel ve bilgisayara indirmek için 600x800 pixel’dir
Daha yüksek çözünürlük oranları talep edildiği takdirde kullanıcılara sunulmaktadır.

Arama

Veri tabanını aramak için 3 yol bulunmaktadır:
:
- Esnek ve sezgisel anahtar kelimeler ile basit arama yapma
- Spesifik bir kriter seçerek gelişmiş arama yapma
- Konu indeksindeki koleksiyonları konuya ve zaman periyoduna göre görüntüleme
Arama metodları::
- Başına ya da sonuna ek koyarak arama Ör: (art*)
- Tırnak içine alarak ve parantez içine alarak arama yapma
- OR /NOT değişkenlerini kullanarak arama yapma
- Arama sonuçları içinde sunulan link içeren anahtar kelimeler (keywords) kullanarak sonuçları
görüntüleme

Görüntüleme

Sonuç sayfasında her sayfada 64 adet imaj görüntülenmektedir
Görüntü içeriğinin üstüne tıklandığında büyük ekranda açılarak anahtar kelimeler ile birlikte görüntülenmektedir
Sonuçlar; sanatçı, tarih ve yere göre sınıflandırılabilinmektedirler
Baskı alma seçenekleri içerisinde sadece metin içeriklerinin görüntülenme özelliği bulunmaktadır
Yakınlaştırma (zoom) fonksiyonu detayların görüntülenmesine imkan vermektedir

Kaydetme ve kullanım

Görüntü içeriklerini online slide gösterisi olarak kaydetme ve online erişim özelliği
Resim üstünde mouse ile sağ klik yaparak bilgisayara kaydetme opsiyonu
Kullanıcılar, resimlerini word, powerpoint gibi programlara aktarabilmektedirler
Görüntüler kaydedilerek görsel eğitim materyali olarak kullanılmakta ve eğitim ve öğretim alanında derslerde
kullanılmaktadırlar

Slayt gösterileri

Kullanıcılar görüntüleri slayt gösterisi (slideshow) olarak kaydedebilir, bilgisayara indirebilir ve e-mail olarak gönderebilirler
Slayt gösterileri kullanıcı dostudur ve slaytlar Flash tabanlı olarak çalışmaktadır
Slide gösterisi içerisinde resimlerin sırası isteğe göre ayarlanabilmektedir
Karşılaştırma yapmak için görüntü içeriklerinin yan yana görüntülenme opsiyonu bulunmaktadır
Dokunmatik sunumlar için ideal birçok online görüntüleme opsiyonu (dönen görüntüleme, kayan görüntüleme)

Erişim

2 haftalık ücretsiz deneme erişimi
Kurumsal ve bireysel abonelik seçenekleri
IP tanımlı erişim – kullanıcı adı ve şifre ile erişim
Tüm ana tarayıcılar ile uyumlu erişim
PC ve Mac kullanıcı dostu arayüz

Faydaları

Başlangıç ücreti ya da bakım ücreti ödemesi yoktur
Sezgisel, kullanımı kolay arayüz
Görüntüleme için herhangi bir yazılımın yüklenmesine gerek yoktur
Sürekli güncellenmekte olan haberlere erişim
Konu indeksinde tüm koleksiyonlar konuya ve zaman periyoduna göre sınıflandırılmış olarak sunulmaktadır
Esneklik: Kullanıcılar, içerik kapsamındaki görüntüleri kullanarak kendi interaktif ve dinamik slayt gösterilerini oluşturabilirler
Görüntü içerik kalitesi ve metadaların güvence altına alınması için müzeler, galeriler ve sanatçılarla direkt olarak
çalışılmaktadır
Görüntü içerikleri haftalık olarak güncellenmekte ve ekstra ücret ödemeden yeni imajlar eklenmektedir
Counter uyumlu kullanım istatistikleri alınabilmektedir

