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Bevezető 

Ez a program egy ingyenes, teljesen szabad felhasználású digitális táblaszoftver magyar nyelven. Vannak 

bizonyos hiányosságai, de reméljük a fejlesztők ezeket majd meg fogják oldani. Talán legjobban az a funk-

ció hiányzik, amellyel mobil eszközre, vagy számítógépre el lehetne küldeni interaktív tananyagokat a di-

ákoknak. Tekintsük most át a szoftver beszerzését, telepítését és használatát. 

A szoftver beszerzése 

A program letölthető a következő helyről: 

https://bit.ly/3aWYMis 

A szoftver telepítése 

Miután letöltöttük a szoftvert, indítsuk el a telepítését. Alapesetben Windows rendszerű gépeknél a Letöl-

tések mappában találjuk a fájlt (KRETAOpenBoardKezelo_v1700.exe). Erre duplán kattintva feltelepül a 

program. A kezelő automatikusan feltelepíti az OpenBoard 1.5.0 programot is, de már van újabb verzió, 

érdemes azonnal feltelepíteni ezt. Már csak azért is, mert jó pár dolog nem működik az 1.5.0 verzióban, 

ezeket javították. Viszont egy fontos dologra felhívom a figyelmet. Az új verzióban az Interaktívok és az 

Alkalmazások mappákban lévő dolgok nem lettek magyarra fordítva. Ezen úgy segíthetünk, hogy mielőtt 

feltelepítjük az új verziót, ezeket a mappákat másoljuk ki a gépünkre valahová. Megtaláljuk őket a számí-

tógépünk következő mappáiban: 

c:\Program Files (x86)\OpenBoard\library\applications\ 

c:\Program Files (x86)\OpenBoard\library\interactivities\ 

Ezt a két mappát tehát másoljuk ki valahová, majd, ha feltelepítettük az új verziót, ismét keressük meg 

ezeket a mappákat. Töröljük ki a tartalmukat, majd a lementett mappáink tartalmait másoljuk ide vissza. 

Így már jó lesz, magyarul láthatjuk a mappák tartalmait. Természetesen az előzőekben leírtak végrehajtása 

alatt ne legyen elindítva a program. Az új verzió (1.5.4.240) letölthető innen: 

https://bit.ly/3eaXZwi 

A program indítása, nyitóképernyő 

A Windows asztalon lévő OpenBoard parancsikonra kattintva elindul a program és láthatjuk a nyitóképer-

nyőjét. Ha nem lenne az asztalon, akkor a START menüben megtaláljuk (OpenBoard). 

 
1. ábra - Nyitóképernyő 

https://bit.ly/3aWYMis
https://bit.ly/3eaXZwi
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Mint ahogyan azt láthatjuk, a nyitóképernyőn eszköztárak (alul, felül) és panelek (balra, jobbra) segítik a 

munkát. A képernyő legnagyobb részét a munkaterület foglalja el, itt dolgozunk, ide helyezünk el külön-

böző objektumokat (szövegeket, képeket, alakzatokat, interaktív feladatokat stb.). Ezekkel később részle-

tesebben megismerkedünk. 

A program felülete 
Toll eszköztár 

A képernyő alsó részén látható, a Képernyő eszköztár ikonnal elrejthetjük, vagy újra megjeleníthetjük. 

 

 

 
2. ábra - Ceruza eszköztár 

Az eszköztáron található ikonok segítségével a következőket tehetjük (balról jobbra haladva): 

Ceruza 

Szabadkézzel írhatunk, rajzolhatunk az oldalra, a vonal színét és vastagságát is tudjuk állítani. 

 
3. ábra - Alapvető eszköztár 

Radír 

Radírozni tudunk szabadkézi vonalakat, kézírást, különböző méretű radírral (Alapvető eszköztár). 

Kiemelő 

Fontos szövegrészeket, vagy egyéb dolgokat kiemelhetünk. Itt is állíthatunk színt és vastagságot. 

Kijelölő 

Objektumokat tudunk vele kiválasztani, amiket utána módosíthatunk (lásd később). 

 
4. ábra - Objektum 
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Elemek mozgatása 

Segítségével egy objektumot mozgathatunk anélkül, hogy szerkesztenénk. Kattintsunk egy objektumon, 

aztán az egér gomb lenyomva tartása mellett vihetjük az oldalon különböző irányukba. 

Oldal görgetése 

Ezzel az ikonnal az egérgomb lenyomva tartása mellett magát az oldalt mozgathatjuk minden irányba. 

Nagyítás, kicsinyítés 

Az oldal tartalmát nagyíthatjuk, illetve kicsinyíthetjük. Válasszuk ki valamelyik eszközt (+ vagy –), 

majd kattintsunk az oldalon. 

Virtuális lézermutató 

Úgy működik, mint a hagyományos lézermutatók. Rámutathatunk a képernyő tetszőleges részér, egy 

piros telített kör segítségéve. 

Vonal rajzolása 

Egyenes vonalakat rajzolhatunk vele. Színt és vastagságot is állíthatunk. Tartsuk lenyomva az egér 

gombját és húzzunk vonalat. 

Szöveg írása 

Segítségével nyomtatott szövegeket tudunk elhelyezni az oldalon, melyeket formázni is tudunk. 

 
5. ábra - Nyomtatott szöveg 
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Képernyőrészlet metszet 

Ezzel az eszközzel a képernyő egy részét körbe jelölhetjük, majd a felbukkanó panelen eldönthetjük, 

hogy mit szeretnénk csinálni a kijelölt képernyőrésszel. Másolás történik, tehát az eredeti is megmarad. 

 
6. ábra - Képernyőrészlet metszet 

Virtuális billentyűzet 

Megjelenít a képernyőn egy billentyűzetet, így a digitális táblánál is tudunk írni. Alapesetben az operá-

ciós rendszer virtuális billentyűzetét nyitja meg (ha fel van telepítve), de beállíthatjuk, hogy a saját vir-

tuális billentyűzetét használja (kétféle méretben is lehet). Ehhez kattintsunk a jobb felső sarokban lévő 

fogaskerék ikonra, majd válasszuk a Beállítások parancsot. Utána pedig vegyük ki a pipát a Megjelenés 

fülön a Virtuális billentyűzetnél, ahogyan ez a képen is látható. Amint kivettük a pipát, felbukkan egy 

újabb lehetőség, ahol kiválaszthatjuk a virtuális billentyűzet méretét (kétféle méret közül választhatunk). 

 
7. ábra - Beállítások (virtuális billentyűzet 
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Bal oldali panel 

Itt láthatók az oldalak, hasonlóan, mint a PowerPointban a diakockák. Egyszerű 

húzással meg tudjuk változtatni az oldalak sorrendjét, illetve valamelyikre kat-

tintva, az adott oldal lesz az aktuális szerkesztendő oldal. A jobb felső sarokban 

lévő kis fülre (kis fekete háromszög) kattintva elrejthetjük, illetve újra megjelenít-

hetjük ezt a sávot. Ugyanitt tudjuk a sáv szélességét növelni, illetve csökkenteni 

úgy, hogy tartsuk lenyomva az egérgombot rajta, és húzzuk jobbra, vagy balra. 

Könnyen tudunk törölni és dup-

likálni is egy oldalt. Törléshez 

kattintsunk a bal felső sarokban 

lévő kis x-re, a duplikáláshoz 

pedig a jobbra mellette lévő kis 

sárga nyílra. 

Haladó eszköztár 

Nézzük most meg, hogy ezen az eszköztáron milyen lehetőségeink vannak. Tekintsük át balról jobbra ha-

ladva az eszközöket. 

 
10. ábra - Haladó eszköztár 

Hátterek 

Alapesetben az oldalak háttere fehér. Ezen tudunk változtatni, ha rákattintunk erre az eszközre. A meg-

jelenő panelen kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő hátteret. 

 
11. ábra - Háttér eszköztár 

Visszavonás 

A szokásos történik, visszavonhatunk egy parancsot, utasítást. 

Újra 

A szokásos, helyreállítjuk ismét a parancsot, utasítást. 

Oldalak 

Új oldalt adhatunk a projektünkhöz, a bal oldali sávban azonnal meg is jelenik. 

  

9. ábra - Bal oldali panel 8. ábra - Oldal törlése, másolása 
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Előző, Következő 

Az aktuális oldalhoz képest előre, illetve vissza váltogathatunk az oldalaink között. 

Törlés 

Ha egyszer rákattintunk, törli az aktuális oldal teljes tartalmát. Ha viszont folyamatosan lenyomva tartjuk 

pár másodpercig, akkor felbukkan egy Törlés panel és kiválaszthatjuk, hogy mit szeretnénk törölni. 

 
12. ábra - Törlés eszköztár 

Jegyzetek törlése – a szabadkézi rajzokat, vonalakat és írásokat törli 

Elem törlése – az objektumokat törli (képek, alakzatok, interaktív feladatok stb.) 

Oldal törlése – az oldal tartalmát törli (mindent) 

Háttér törlése – a hátteret törli (a háttérként elhelyezett képet) 

Fő eszköztár 

Ezt az eszköztárat én neveztem el így, mert nem találtam sehol arra utalást, hogy mi a pontos neve. A 

képernyő jobb felső részén látható, és igen fontos ikonok vannak rajta. Nézzük most meg ezeket, szintén 

balról jobbra haladva. 

 
13. ábra - Fő eszköztár 

Tábla 

Alapesetben nem aktív (halvány), mert ez az alap nézet mód. Ha áttérünk más nézetre, például Doku-

mentum vagy Web nézetre, akkor már aktív lesz, és rá kattintva tudunk visszajönni tábla nézetbe. 

Web 

Ezzel az eszközzel elindíthatjuk a program beépített web böngészőjét. A böngésző címsorába beírva egy 

címet, böngészhetünk a szokásos módon. Alapesetben a saját web oldalát hozza be, de ezt átállíthatjuk 

más weblapra is. Én például átállítottam az Oktatási Hivatal honlapjára. Ezt a következőképpen tehetjük 

meg a leggyorsabban. Nyomjuk le az ALT+ENTER billentyűkombinációt, ekkor megjelenik a Beállítá-

sok panel. Kattintsunk rá a Hálózat fülre és a Kezdőoldal mezőbe írjuk be a kívánt oldal URL címét. 

 
14. ábra - Beépített Web böngésző 
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Dokumentumok 

Kezdetben szokatlan volt (még most is az), hogy nem látszanak a jól ismert dokumentummal kapcsolatos 

állományműveletek. Ilyenek, mint megnyitás, mentés, másolás stb. Nos erre az ikonra kattintva megta-

lálhatjuk az elveszettnek hitt parancsokat, utasításokat. 

 

 
15. ábra - Dokumentumok eszköztár 

Mint azt a fenti képen láthatjuk, bal oldalon találhatók a dokumentumaink dátummal ellátva (a képen 

csak egy van, de ha többet készítettünk, azok is itt vannak). Az ikonsorban tudunk új dokumentumot, 

illetve mappát létrehozni, importálni és exportálni állományokat. Importáláskor sok speciális formátu-

mot tudunk behozni, de a legismertebb a PDF, illetve a különböző képformátumok (jpg, png stb.). Ex-

portálni is tudjuk a saját dokumentumunkat (ez felel meg a jól ismert mentésnek), de csak3 formátum-

ban: saját formátumában, UBX, illetve PDF formátumban (ez utóbbi lehet hasznos a számunkra). Ha 

rákattintunk bal oldalt egy dokumentumra, akkor az Átnevezés ikonnal új nevet adhatunk neki. Hason-

lóan másolatot is készíthetünk a dokumentumunkról a Másolat ikon segítségével. Ha viszont jobb olda-

lon kattintunk rá az egyik oldalra, akkor az oldalról készíthetünk másolatot. A Kuka segítségével töröl-

hetjük a dokumentumot vagy oldalt az előzőek szerint. Ha egy dokumentum egyik oldalára kattintunk 

jobb oldalon, akkor ezt az oldalt hozzáadhatjuk egy nyitott dokumentumhoz a Hozzáadás a nyitott do-

kumentumhoz ikon segítségével. Ha pedig bal oldalon kiválasztunk egy dokumentumot, és rákattintunk 

a Megnyitás a Táblán ikonra, akkor ezt meg fogja nyitni tábla nézetben. Végül a Hozzáadás ikonnal 

képeket, képeket tartalmazó mappát vagy egy dokumentumot fájlból adhatunk a dokumentumunkhoz új 

oldalakként. 

Asztal megjelenítése 

Hasznos lehet ez az eszköz (főleg, mert rendkívül szokatlan módon nincs ablakos nézete a prog-

ramnak), ha látni akarjuk a számítógépünk többi programját, felületét. Hasonló ez, mint amikor 

egy Windows ablakot Tálcára teszünk. Azért van némi különbség, mert ebben a nézetben bal 

oldalon látható egy lebegő eszköztár, a jobb oldalon pedig egy panel (erről később beszélünk). 

A bal oldali, úgynevezett lebegő eszköztáron található ismert ikonokkal mindenféle dolgot csi-

nálhatunk a számítógépünk képernyőjén: írhatunk, rajzolgathatunk, radírozhatunk, használhat-

juk a virtuális lézermutatót, képernyőmetszetet, illetve képernyőablakot másolhatunk, és előhív-

hatjuk a virtuális billentyűzetet. 

  

16. ábra - Lebegő eszköztár 
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OpenBoard 

Erre az ikonra kattintva, szintén egy szokatlanul eldugott, jól ismert lehetőségeket fedezhetünk fel. 

 
17. ábra - OpenBoard helyi menü 

Oldal méret 

Itt adhatjuk meg a dokumentumunk oldalméretét (16:9 vagy 4:3 arányú legyen), egyéni méretet is 

kialakíthatunk. 

Kivágás, Másolás és Beillesztés 

Ezekkel a parancsokkal egy kijelölt objektumot szerkeszthetünk (bár a jól ismert billentyűparancsok-

kal ezek helyettesíthetők: CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V). 

OpenBoard elrejtése (CTRL+H) 

Nagyon hasznos, teljes egészében visszatérünk a Windows Asztalhoz, nem látszik semmi az Open-

Board programból. Ha a Windows Tálcán rákattintunk az ikonjára, akkor ismét az OpenBoard prog-

ramba kerülünk. 

Alvó mód 

Egy olyan képernyőt kapunk, ahol az OpenBoard program ikonja látszik nagyban. Ha kattintunk 

egyet a képernyőn, akkor visszakerülünk aktív módba. 

Útmutató megnyitása 

Elvisz a saját web oldalára, ahol a dokumentációban nézelődhetünk, de sajnos nem magyar nyelvű. 

Beállítások 

A program beállításait szabályozhatjuk, de nem érdemes elpiszkálni. 

Több kijelző 

Ha a gépünkhöz több kijelzőt csatlakoztatunk, akkor ezzel a lehetőséggel kihasználhatjuk ezt. 

Podcast 

Segítségével a képernyőn történteket tudjuk felvenni, amit a program automatikusan a Windows asz-

talra ment (legalább is én ezt tapasztaltam). 

Kilépés 

Ide kattintva bezárhatjuk a programot. 
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Jobb oldali panel 

Elérkeztünk talán a legizgalmasabb részhez. Ezen a panelen találjuk a leg érde-

kesebb lehetőségeket, most foglalkozzunk tehát ezekkel. Mint azt láthatjuk a ké-

pen, különböző eszközök állnak a rendelkezésünkre egy izgalmas dokumentum 

elkészítéséhez. 

• Hangok 

• Filmek 

• Képek 

• Animációk 

• Interaktívok 

• Alkalmazások 

• Alakzatok 

• Kedvencek 

• Webes keresés 

• Kuka 

A továbbiakban áttekintjük a felsorolt eszközök funkcióit, használatát a teljesség 

igénye nélkül. Mint azt már írtam, sajnos magyar nyelvű használati útmutató nin-

csen, angol nyelven hozzáférhető ilyen dokumentum. Akit mélyebben érdekel ez 

a program, az egy kis keresés után az Interneten talál angol nyelvű dokumentá-

ciót. Bár én is igyekszem a legfontosabb funkciókat megosztani az olvasóval. 

Hangok 

Telepítés után egy darab hang fájl található itt. Kattintsunk rá és húzzuk át balra a dokumentumba ezt 

a fájlt. Ekkor megjelenik egy kis minilejátszó panel, ahol a nyílra kattintva megszólal a hangfájl. 

 
19. ábra - Audió lejátszó 

Hogyan tudunk mi saját hangfájlokat elhelyezni a dokumentumban? A megoldás nem nehéz, a kö-

vetkezőket kell tennünk. Először is mentsük le a gépünkre valahonnan azokat a zenéket, hangfájlokat, 

amikre szükségünk van. A legismertebb hang formátum az MP3, érdemes ebben menteni, bár elfogad 

sokféle típust. Ha ez megvan, akkor menjünk abba a mappába, ahol a hangfájlok vannak (Fájlkeze-

lővel, vagy Total Commanderrel, vagy ki mit használ), de szerintem leg egyszerűbb, ha a felhasználni 

kívánt hangfájlokat a Windows asztalra másoljuk, így gyorsan elérjük. Az OpenBoard programban 

kattintsunk az Asztal megjelenítése ikonra, majd a jobb oldali panelen kattintsunk a Hangok mappára. 

Végül egyszerűen húzzuk át egérrel a hangfájlt a Hangok mappába! Most már ezt is használhatjuk az 

előzőekben leírt módon. 

Filmek 

Kezdetben itt is egy fájlt látunk, húzzuk át balra a dokumentum területére. A megjelenő mini videó-

lejátszón kattintsunk a nyílra, és már nézhetjük is a videófájlt. 

 
20. ábra - Videó lejátszó 

18. ábra - Jobb oldali panel 
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Videó fájlokat ugyanúgy adhatunk hozzá, mint az előzőekben tárgyalt hang fájlokat. Sokféle videó 

formátum létezik, nem biztos, hogy mindegyiket kezeli! Én MP4 formátummal kipróbáltam, műkö-

dik. Ismertebb videó formátumok még az AVI, MKV, gondolom ezekkel is működik, ki kell próbálni! 

Képek 

Képeket adhatunk hozzá, amiket azután behúzhatunk a dokumentumba. Ugyanúgy kell eljárnunk, 

ahogyan azt az előzőekben, a hangfájloknál leírtam. 

Animációk 

Egy animáció van alapesetben, de nem működik, így nem tudok többet írni róla. 

Interaktívok 

Itt tudunk látványos feladatokat összeállítani, 25 interaktív sablon áll a rendelkezésünkre. Kattintsunk 

rá, majd válasszuk ki a szükséges típust, és húzzuk át a dokumentumba. Nyilván attól függ a típusvá-

lasztásunk, hogy milyen korosztálynak, milyen feladatot szeretnénk összeállítani. Ha választottunk 

egy feladattípust, és áthúztuk a dokumentumba, akkor tudjuk szerkeszteni, újra generálni a feladatot, 

és tudunk segítséget kérni, hogy miről is szól a feladat. Én most nem fogom ezeket egyenként leírni, 

mindegyikhez van segítség magyar nyelven, érdemes kipróbálni őket. Ahol hangokat cserélhetünk, 

ott a Hangok mappából áthúzhatjuk az új hangot a zöld lejátszó gombra! Az alábbi képen a 25 inter-

aktív feladatot látjuk. 

 
21. ábra - Interaktív feladatsablonok 
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Alkalmazások 

Ebben a mappában sokféle eszköz segíti a munkánkat, tekintsük át ezeket. 

 
22. ábra - Alkalmazások (eszközök) 
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Maszk 

Tulajdonképpen egy függöny, elrejthetjük vele a képernyő egy részét 

Vonalzó 

Kapunk egy vonalzót, amit tudunk átméretezni, forgatni, áthelyezni (odébb vinni). Az éle mentén 

tudunk egyenes vonalat húzni a szabadkézi ceruza eszközzel. 

 
23. ábra - Vonalzó 

Iránytű 

Hát ez nem iránytű, hanem körző. Rossz a magyarra fordítás. Változtathatjuk a méretét, a helyze-

tét, és a hegyét megfogva körívet rajzolhatunk az aktuális vonal vastagsággal és színnel. Közben 

kiírja az elforgatás szögét. 

 
24. ábra - Körző 

Szögmérő 

Kapunk egy szögmérőt, amit forgathatunk, megváltoztathatjuk a méretét, kijelölhetünk egy szöget. 

 
25. ábra - Szögmérő 
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Háromszögvonalzó 

Egy derékszögű vonalzót használhatunk. Szintén állíthatjuk a méretét (a feketével jelölt csúcsai-

nál), forgathatjuk, tükrözhetjük vízszintesen és függőlegesen. A beosztással jelölt éle mentén egye-

nes vonalat húzhatunk a szabadkézi ceruza eszközzel. 

 
26. ábra - Háromszög vonalzó 

Nagyító 

Egy nagyító segítségével a munkaterület részét felnagyíthatjuk, vagy kicsinyíthetjük a plusz és a 

mínusz gombokkal. A nagyító méretét és alakját tudjuk változtatni. A méretét jobbra lent a három 

vonalkával, az alakját pedig a kis x-től balra lévő téglalap ikonnal (utána kör lesz belőle). 

 
27. ábra - Nagyító 
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Gyorsítótár 

Szerintem ez megint egy rossz magyar fordítás. Nem gyorsít semmit, ez tulajdonképpen egy zseb-

lámpa. Megvilágítja a munkaterület egy részét. Jobb oldalt be tudjuk állítani az alapszínt (indulás-

kor fekete), a fény alakját (négyzet vagy kör) és a világító alakzat méretét. Végül a Bezárás feliratra 

kattintva visszatérhetünk normál módba. 

 
28. ábra - Zseblámpa 

 
29. ábra - Zseblámpa tulajdonságai 

Beágyazások 

Arra való, hogy az Interneten megkeresünk egy videófájlt, és ha van beágyazási kódja, akkor azt 

bemásoljuk ebbe a keretbe. Majd megnyomjuk a Beágyaz gombot és betöltődik a videó. A leját-

szás gombra kattintva pedig indíthatjuk is. 

 
30. ábra - Beágyazások 
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Geoinfo 

Megjelenít egy interaktív térképet. Ha valamelyik kontinens fölé visszük az egérkurzort, akkor 

kiírja a kontinens nevét. Ezután, ha rákattintunk egy kontinensre, akkor már csak azt láthatjuk. Ha 

az egérkurzort a különböző országok fölé visszük, kiírja a nevüket, a fővárosuk nevét és megjele-

níti az ország zászlóját is. 

 
31. ábra - Geoinfo 

GoogleMap 

Megjeleníti a Google térképet, és használhatjuk is a szokásos módon (nagyítás, kicsinyítés, moz-

gatás, utcaszint, keresés). 

GraphMe 

Ez az eszköz viszont működik. Elsősorban azoknak hasznos, akik matematikával foglalkoznak, 

például a matematika tanároknak. Az alábbi képen egy sinus függvény grafikonja látható. Sok 

érdekes dolgot lehet vele csinálni, a matematika tanároknak érdemes lehet egy kicsit elmélyedni 

benne. 

 
32. ábra - GraphMe 
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Html 

Kapunk egy egyszerű HTML szerkesztőt. Természetesen csak az tud benne dolgozni, aki egy ki-

csit ért a web programozáshoz. 

 
33. ábra - HTML szerkesztő 

Jegyzetek 

Rendelkezésünkre áll egy egyszerű notesz, jegyzettömb. Írhatunk bele, növelhetjük, illetve csök-

kenthetjük a betűméretet (kis és nagy A betűvel). Összecsukhatjuk és kinyithatjuk a jegyzetünket 

a jobb felső sarokban lévő mínuszjellel. 

 
34. ábra - Jegyzetek 

QR-Code 

Igen hasznos lehet, ugyanis segítségével szöveghez tudunk QR kódot generálni. Beírjuk a szöve-

get, majd a zöld pipára kattintunk. 

  
35. ábra - QR-kód 
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Sejt 

Biológia tanároknak lehet hasznos, bár az információk angolul vannak. Egy emberi sejtet látha-

tunk, ha rákattintunk valamelyik részére, akkor információkat kapunk róla. 

 
36. ábra - Emberi sejt 

Stopwatch 

Stopperórát kapunk. A + és – jelekkel beállíthatjuk az órát, percet és a másodpercet, hogy honnan 

számoljon vissza. A jobbra nyíllal indíthatjuk a visszaszámlálást, a körbe nyíllal pedig lenulláz-

hatjuk a stopperünket. 

 
37. ábra - Stopperóra 

Számológép 

Magáért beszél, kapunk egy számológépet. 

 
38. ábra - Számológép 
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Színválasztó 

Egyéni színeket keverhetünk magunknak és ezt használhatjuk is például a szabadkézi rajzoknál 

vagy írásnál. 

 
39. ábra - Színválasztó 

Utcatérkép 

Kapunk egy térképet, beírhatunk egy település nevet. A keresés ikonra (Go) kattintva megjelenik 

a település térképe. Nagyíthatunk, kicsinyíthetünk (+ és – jelekkel), illetve mozgathatjuk a térképet 

a nyilakkal (jobbra, balra, le, fel nyilak). 

 
40. ábra - Utcatérkép 

VideoPicker 

Vimeo vagy Viddler weboldalon lévő videókat tudunk itt megtekinteni, miután bemásoljuk az 

URL címét a filmnek és rákattintunk a Show feliratra. 

 
41. ábra - VideoPicker 
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WebBrowser 

Az Internetet böngészhetjük ezzel az eszközzel. Írjuk be az URL címet és kattintsunk a Show 

feliratra, majd várjunk, míg megjelenik az oldal. 

 
42. ábra - WebBrowser 

Wikipedia 

Online enciklopédiához közvetlen hozzáférés. Írjuk be a keresett kifejezést 

 
43. ábra - Wikipedia 

Wiktionnairy 

Online szótárhoz közvetlen hozzáférés. 

 
44. ábra - Wiktionnairy 
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Óra 

Egy órát helyezhetünk el a munkaterületen. 

 
45. ábra - Óra 

Alakzatok 

Gyakran szükségünk van arra, hogy különböző alakzatokat használjunk a munkánkhoz. Ebben segít 

ez a mappa. Sokféle alakzat közül választhatunk, amit aztán át is alakíthatunk. Kattintsunk rá bárme-

lyikre, aztán húzzuk át balra a munkaterületre. 

 
46. ábra - Alakzatok 
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Kedvencek 

Ha a jobb oldali panelen valamelyik mappában kiválasztunk egy objektumot (képet, hangfájlt, videó-

fájlt, alakzatot stb.), és alul rákattintunk a sárga csillagra, akkor ez az objektum bekerül a kedvencek 

közé. Az alábbi képen rákattintunk egyet az eper képre, majd a sárga csillagra. Ezt követően a Ked-

vencek mappában megtaláljuk mindazokat a fájlokat, amelyeket hozzáadtunk. 

 
47. ábra - Felvétel kedvencek közé 

Webes keresés 

Képeket kereshetünk vele Online módon. Két lehetőséget kínál fel a program: 

• Data AbulEdu 

• Pixabay 

Kiválasztjuk valamelyiket, aztán beírjuk (angolul érdemes), hogy milyen képet keresünk, majd rákat-

tintunk a keresés ikonra (nagyító). Ha megtaláljuk a képet, válasszuk ki, és húzzuk át balra a munka-

területre. De azt is megtehetjük, ha a kép tetszik nekünk és többször is fel akarjuk használni, hogy 

rákattintunk egyet a képre a jobb oldali keresősávban. Ekkor megjelenik egy újabb ablak, ahol infor-

mációkat láthatunk a képről, illetve a Hozzáadás az oldalhoz és a Hozzáadás a könyvtárhoz felira-

tok. Kattintsunk a Hozzáadás a könyvtárhoz feliratra, így az aktuális kép bekerül a képek mappába, 

amiről már az előzőekben beszéltem. Az alábbi képen egy tigrises kép tulajdonságait látjuk. 

 
48. ábra - Webes képkeresés 
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Kuka 

Ha egy objektumra nincs szükségünk, akkor törölhetjük, azaz kidobhatjuk a kukába. Válasszuk ki ezt 

az objektumot a jobb oldali panelen, majd kattintsunk jobbra lent a kuka ikonra. Így a mappánkból 

eltűnik, és ezentúl csak a kukában találjuk meg. Ha véglegesen törölni szeretnénk, akkor ismételjük 

meg az előző folyamatot a kukában lévő objektummal. 

 
49. ábra - Objektum törlése 

Objektumok kezelése 

Az előzőekben többször leírtam az objektum szót, de nem részleteztem tovább a dolgokat. Nos, most 

ez következik, megnézzük, hogy mit is értünk pontosan objektumon, és mit tudunk velük tenni! 

Objektum minden olyan dolog, ami nem szabadkézi. Az előzőekben már sok objektummal találkoz-

tunk, ezek tehát a következők: 

• nyomtatott szövegek 

• képek 

• hangállományok 

• videó állományok 

• alakzatok 

• animációk 

• interaktív elemek 

• alkalmazások 

A felsoroltak közül bármelyiket is választjuk, a munkaterületen kattintsunk egyet rá, így megjelennek 

a körülvevő keretükön azok az ikonok, amelyekkel különféle dolgokat hajthatunk végre egy objektu-

mon. Nézzünk egy konkrét példát, az alábbi képen egy alakzatot választottam a szemléltetéshez. 
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50. ábra - Objektumok kezelése 

Amint az a fenti képen jól látható, az objektumot bezárhatjuk, másolatot készíthetünk róla, forgathatjuk, 

átméretezhetjük, ha több objektum fedésben van, akkor az aktuális objektumot egy réteggel előbbre, illetve 

hátrébb küldhetjük. A helyi menüben pedig szükség esetén zárolhatjuk, ilyenkor nem tudjuk az oldalon 

elmozdítani. Természetesen, ha meg egyszer rákattintunk a Zárolva feliratra, akkor megszűnik a zárolás. 

Ha a számítógépünkhöz másik kijelző is csatlakoztatva van, akkor szabályozhatjuk, hogy az objektum lát-

szon, vagy sem a kiterjesztett képernyőn. Végezetül háttérként is beállíthatjuk az objektumot. Ilyenkor per-

sze nem férünk hozzá, mert a háttér része lett. Ha mégsem szeretnénk háttérként használni, akkor a vissza-

vonás eszközzel ezt megtehetjük. Ha viszont már sok mindent csináltunk az oldalon, és akkor jut eszünkbe, 

hogy mégsem szeretnénk az objektumot háttérnek, akkor elég kellemetlen lenne a visszavonás eszközt 

használni. Ilyenkor a legkézenfekvőbb megoldás, amiről már beszéltünk, fent, a Törlés ikont tartsuk le-

nyomva egy kis ideig, majd a megjelenő panelen válasszuk a Háttér törlése parancsot. 

Objektumok csoportosítása 

Lehetőségünk van arra, hogy több objektumot egy csoportba foglaljuk. Erre akkor van nagy szükségünk, 

ha összetartozó objektumokkal dolgozunk, és nem szeretnénk, hogy az egymáshoz viszonyított helyzetük 

megváltozna (azaz ne csusszannak szét). 

Jelöljük ki a csoportosítani kívánt objektumokat úgy, hogy a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintunk 

az objektumokra. Egy új ikon jelenik meg, erre kattintva az objektumok csoportosítva lesznek, tehát most 

már egy objektumként dolgozhatunk velük. Ha újra erre az ikonra kattintunk, akkor megszűnik a csoporto-

sítás, azaz ismét különálló objektumok lesznek. 
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51. ábra - Objektumok csoportosítása 

Objektum tükrözése 

Egy új és nagyon hasznos lehetőséget is kínál most már a program. Beszéltem már róla, hogy egy 

objektumot tudunk aránytalanul méretezni az oldalak közepén található háromvonalas ikonnal. Nos ez 

ennél többet is tud! Ha rákattintok mondjuk a bal oldalon lévő 3 vonalas ikonra, és húzzuk az egérkurzort 

lenyomva tartva jobbra a jobb oldali 3 vonalas ikonon túl, akkor a kép függőlegesen tükröződik! Ugyanez 

a helyzet fordítva is, illetve a fenti és lenti 3 vonalas ikonokkal pedig vízszintesen tükrözhetjük az 

objektumot. 

 

 
52. ábra - Objektum tükrözése 

Mappa létrehozása 

Ha szükségünk van egy új mappára a Hangok, Filmek, Képek, Animációk, Interaktívok, Alkalmazások és 

Alakzatok mappákban, akkor válasszuk ki a jobb oldali panelen valamelyiket, majd alul kattintsunk az Új 

mappa létrehozása ikonra (zöld + jel). Adjunk a mappának egy nevet és kattintsunk az Elfogad feliratra. 

  
53. ábra - Mappa létrehozása 
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Zárszó 

Mivel nincs használható magyar nyelvű leírás a programhoz, ezért készült el ez a dokumentum. A gyakor-

lati tapasztalataim alapján írtam le mindent, amit ki tudtam deríteni a programról. Sajnos vannak hibái, a 

megfelelő helyeken ezeket meg is említettem. Fordítási hibák is előfordultak, én magyarázatként fel is fed-

tem ezeket. 

A legnagyobb hiányossága a programnak, hogy nem lehet az interaktív tartalmakat mobil eszközre, vagy 

számítógépre kiküldeni a diákoknak. Én úgy gondolom, hogy a 21. században ez elvárható lenne, így csak 

az adott tanórán, a digitális táblánál tudjuk használni. Természetesen ez is remek dolog, de azért hiányzik 

a feladatok szétküldésének lehetősége! 

Remélem tetszett az olvasónak és gyakorlati hasznát is látja. 

Pánczél István 
tanár, mesterpedagógus 

informatika és digitális szaktanácsadó 
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