GISpäeva enne ja nüüd fotovõistlus Ajapaik.ee platvormil
Ajapaik.ee on vanade piltide kaardistamise ja ülepildistamise platvorm, mille täiendamises
saavad kõik kaasa lüüa. Suurem osa vana pildimaterjali pärineb avalikest kollektsioonidest
(muuseumidest, arhiividest), aga oodatud on ka erakogudest pärinevad pildid.
Ajapaiga lehel on 2 eraldi otsingut: avalehe otsing otsib üksnes albumite nimedest, “Albumid”
all on valik “Kõik pildid” ja selles vaates otsitakse nii piltide kirjeldustest kui ka kaardile
märgitud piltide aadressidest. Kui teie kodukohast Ajapaigas veel pilte ei ole, siis saate
Ajapaika pilte juurde kureerida või perekonnaarhiivist pärit vanu fotosid üles laadida (päisest
pluss-märgi alt). Ajapaiga kuraatoris saab otsida pilte Eesti muuseumide kogudest, sobivad
pildid välja valida ja need uude või mõnda olemasolevasse Ajapaiga albumisse lisada.
GIS-päeva fotovõistlus on 2016. aastal pühendatud ülepildistamisele. Ootame kõiki Ajapaiga
platvormile ülepildistusi lisama. Ülepildistuste lisamiseks peab endale Ajapaigas konto
tegema, seda saab teha Facebooki- või Google-kontoga või lihtsalt e-postiaadressiga (sisse
logimine üleval paremas nurgas). Võistlusel osalemiseks tuleb lisaks täita Google´i vorm
https://goo.gl/forms/6YJUmi00eKIqd2SJ3, et hiljem osalejad Ajapaiga keskkonnast üles
leiaksime.
Kõige lihtsam on ülepildistusi lisada andmeühendusega nutiseadmega, milles saab avada
Ajapaiga veebilehe, sobiva pildi välja otsida ning vajutada pildi all ülepildistuse lisamise nupule
(pluss-märgiga kaamera-ikoon), seejärel vajutada nuppu “Vali fail”, mille peale nutiseadmes
saab käivitada seadme kaamera, teha pildi ning selle Ajapaika laadida.
Pilte võib loomulikult teha ka eraldi digikaameraga ning need hiljem arvutist Ajapaiga veebi
laadida. Selleks tuleb kaardivaates vajutada musta või sinist noolekest (mis märgivad
pildistamise asukohta), misjärel nool muutub valgeks ning kaardile ilmub punaste
joonekestena pildistamise suund. Vastav vana pilt hüppab vasakul servas esimeseks pildiks.

Seejärel tuleb klõpsata pildil ja pildi all paremas menüüs asuvatest valikutest lisada
ülepildistus.

Ajapaika saab ülepildistusi lisada üksnes Creative Commonsi litsentsi “Autorile viitamine,
jagamine samadel tingimustel” (CC BY-SA 4.0) all.
Võistlustööde hindamisel arvestatakse peamiselt 2 kriteeriumi: ülepildistuste arv ning täpsus.
Ülepildistuste tegemisel tuleb püüda maksimaalselt tabada ajaloolise foto võttakohta ja
rakurssi, ei piisa sellest, kui pildistatud on lihtsalt vanal fotol olevat kohta (hoonet). Seega
tehtud ülepildistuste arv on küll oluline, ent väiksem arv, aga täpsemalt vanu võtteid kordavad
ülepildistused võivad saada parema koha.
Lisapunkte annavad ka piltide kaardistamine ning Ajapaika uute vanade piltide kureerimine
või üles laadimine.
Täpsustavad küsimused Ajapaiga platvormi kohta: vahur@ajapaik.ee
Korralduslike küsimustega seoses: gispaev@gmail.com

