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Az előző részben átnéztük, hogy általánosságban mikre kell odafigyelni egy-egy cikk megírása közben. 
Ma továbbhaladunk és inkább egy-egy speciális dolgot nézünk meg, ugyanis azt fogjuk körbejárni, hogy mik 
azok az elemek, amiket egy ismertető cikk megírásakor érdemes megadni.
Az elején szeretném leszögezni, hogy ezek nem kötelező elemek, de nagyban segítik a munkánkat, aminek 
következtében a cikked minél előbb megjelenhet a magazinban!

érdekesebb egy kicsit, ugyanis itt magának az írónak 
(szóval neked) kell értékelned az animét egy 1-től 
10-es skálán, ahol az 1 a legrosszabb és a 10 a leg-
jobb és egy tizedesjegyig még bonthatod. Tehát 
olyan értékelést adhatsz, hogy: 5; 8; 5.7; 3.8, de olyat 
már nem, hogy 7.45. Ezt vagy felfelé 7.5-re vagy le  
 felé 7.4-re kell kerekítened.
  Az utolsó három pontszám pedig három jól ismert    
  oldal: anidb.net, animeaddicts.hu és a metacritic. 
 com. Ezeket az értékeléseket innen kell kivenni,  
     hogy mire értékelte az adott oldal közössége a  
         művet. 

Ezen adatok nagy 
részét meg lehet találni 
vagy az anidb.net, ani-
menewsnetwork.com 
vagy az animeaddicts.
hu oldalon.
Az értékelési rész, ami 

Biztos észrevet-
tétek már, hogy egy-
egy ismertetőnek az 
első oldalán mindig van 
baloldalt egy infósáv, 
amiben a mű főbb in-
formációi elérhetőek. 
Animék esetében ezek 
a következőek:

- Cím
- Epizódszám
- Megjelenés dátuma
- Kategória
- Készítő stúdió
- Forgalmazó
- Értékelés
   -  Rajzolás
   -  Animáció
   -  Történet
   -  Zene
   -  Összességében
- AniDB pontszám
- AnimeAddicts pontszám
- Metascore pontszám

Ennyi fért a mostani számba, reméljük minden ismertetőíró kedvet és legalább egy kis segítséget 
kapott cikke infósáv részének megírásához. Ha bármilyen kérdésetek van, esetleg úgy gondoljátok, 
hogy kiegészítenétek az infósáv elemeit, akkor várjuk leveleiteket az info@anipalace.hu email 
címre. Legközelebb pedig azt a nehéz témát fogjuk körbejárni, hogy milyen is a jó kép? Úgyhogy pihen-
jétek ki magatok a nyáron, mert utána sok-sok technikai halandzsával és számmal fogtok találkozni a 
cikksorozat következő részében!

- Cím
- Megjelenés dátuma
- Platform
- Kategória
- Kiadó
- Fejlesztő
- Elérhető nyelvek
- Értékelés
  - Grafika
  - Zene
  - Játékélmény
  - Összességében
- IGN pont
- GameTrailers pont
- Metascore pontszám

Végezetül pedig 
nem maradt más hátra, 
mint a játékismertetők 
infósávja, aminek a felépí-
tése szinte teljes egészé-
ben az előző kettőt követi. 
A pontszámok is ugyanúgy 
alakulnak, mint az előző 
két esetben. Egy változta-
tás van, hogy immár nem 
azokról az oldalakról kell 
venni a pontszámot, mint 
eddig, hanem az ign.com 
és a gametrailers.com 
címeket kell megadnunk 
a böngészőnk címsorában.

Az értékelési rész ponthatárait ugyanúgy kell ven-
ni, mint az animeismertetőknél.

A mangaismer-
tető esetében telje-
sen hasonló a helyzet,
mint az anime-
ismertetőknél, és 
szinte ugyanazokat 
az adatokat is kell 
megadni. Egy nagyon 
minimális eltérés van 
a kettő között, ami 
főleg az értékelés 
részben jön ki:

- Cím
- Kötet- vagy fejezetszám
- Megjelenés dátuma
- Kategória
- Kiadó
- Rajzoló
- Értékelés
   - Rajzolás
   - Történet
   - Összességében
- AnimeAddicts pontszám
- Metascore pontszám
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