
Az ActivInspire használata 
 

Az ActivPen használata 
Az ActivPen mindenre képes, amire egy számítógép normál egere. 

A kurzor mozgatása 
Tartsa az ActivPen hegyét finoman a táblán - ne nyomja rá. Mozgassa az ActivPent. A kurzor követi a tollat. 

Kattintás a bal egérgombbal 
Érintse az ActivPen hegyét határozottan, de gyorsan az ActivBoard táblához. 

Kattintás a jobb egérgombbal 
Mozgassa az ActivPen hegyét az ActivBoard tábla fölött, kevesebb mint egy centiméternyire a táblától. Nyomja meg az ActivPen olda-
lán található gombot. 

Kattintás és húzás 
Kattintson a mozgatni kívánt objektumra, tartsa a táblán az ActivPen hegyét, majd mozgassa a tollat. Az objektum, amelyre rákattintott, 
az ActivPennel együtt mozog. 

Dupla kattintás 
Az ActivPen hegyével való két határozott, de gyors kattintással ugyanazt a hatást éri el, mint amikor duplán kattint egy egérrel. 

 

( � Ne ijedjünk meg, mert a tollhegy kijár! Ha kiesett, illesszük vissza a helyére.) 

 

 



 

Az ActivBoard kalibrálása 
Az ActivBoard tábla használatakor szükség lehet az újra kalibrálásra, ha a táblát vagy a projektort valamilyen okból elmozdították. A 
kalibráláskor az alkalmazás az ActivPen toll hegyét a képerny�n látható egérmutatóhoz igazítja. 

Kalibrálnia kell-e az ActivBoard táblát? 
Kapcsolja be az ActivBoard táblát és a számítógépet, majd érintse az ActivPen tollat finomat az ActivBoard táblához, de ne nyomja rá a 
hegyét. Az táblán az egérmutatónak egybe kell esnie az ActivPen tollhegyével. Ha nem így van, kalibrálnia kell a képerny�t. 

Az ActivBoard kalibrálásának három módja 
A tábla kalibrálásának módja az ActivBoard típusától függ. 

1. módszer 
1. Mozgassa az ActivPen tollat néhány másodpercre a Kalibrálás lámpa fölé az ActivBoard bal fels� sarkában.  

2. Kövesse a képerny�n látható utasításokat.  

2. módszer 

1. A képerny� jobb alsó sarkában a jobb egérgombbal kattintson az ActivManager ikonra.  

2. Válassza a Kalibrálás opciót.  

3. Kövesse a képerny�n látható utasításokat. 

 

Ellen�rizze, hogy az ActivPen hegye egybeesik-e az ActivBoardon látható egérmutatóval. Ha nem, próbálkozzon a 3. módszerrel. 

3. módszer 
A számítógépén: 

1. A képerny� jobb alsó sarkában a jobb egérgombbal kattintson az ActivManager ikonra. 

2. Válassza a Kalibrálás opciót. 

3. Miután elindul a kalibrálás program, menjen a táblához, és kövesse a képerny�t látható utasításokat.  



4. módszer 
1. Az asztalra kihelyezett kalibrálás ikonra klikkelünk. 

2. Majd követjük a képerny�n látható utasításokat.  

 

 

 

A flipchartokról 
A flipchart egy nagy, téglalap alakú munkafelület az ActivInspire ablakban, ahol óravázlatokat hozhat létre. 

Néhány tudnivaló a flipchartokról: 

• Az ActivInspire elindításakor egy üres flipchart jelenik meg, amellyel már dolgozhat is. 

• A flipchartok rengeteg objektumot, alakzatot, és interaktív funkciót tartalmazhatnak: többek között hangokat, animációkat és m�-
veleteket. 

• Annyi flipcharttal dolgozhat egyszerre, amennyivel szeretne. 

• A flipchartok az adott fülre kattintva nyithatók meg az ActivInspire ablakból. 

• A dokumentumfülek használatával gyorsan váltogathat a flipchartok között. 

• A flipchartok akárhány oldalt tartalmazhatnak. 

• Asztali flipchartokat is készíthet, ahol megjegyzéseket kapcsolhat az asztalhoz, vagy az asztalról készült pillanatfelvételhez. 

• Az ActivInspire alkalmazással készült flipchartok a .flipchart kiterjesztéssel rendelkeznek. 

• A Promethean szoftver régebbi verzióival (2.0-ás és újabb) készült flipchartokat konvertálhatja az új fájlformátumra. 

 

A kalibrálás után ellen�rizze, hogy az ActivPen toll hegye egybeesik-e az ActivBoard táblán látható egérmutatóval. Ha nem, kapcsolja ki a táblát 30 másodpercre, és kap-
csolja be újra. Ezután próbálja újra kalibrálni, vagy lépjen kapcsolatba a technikai támogatással. 



Irányítópult 

Amikor a preferenciák kezdeti beállítása után elindítja az ActivInspire alkalmazást, el�ször az Irányítópult jelenik meg. Az Irányítópult a 
flipchartokra mutató parancsikonokat és hasznos eszközöket tartalmaz, amelyekkel sok id�t takaríthat meg. Az Irányítópult addig nyitva 
marad, amíg be nem zárja.  

A következ� képen az Irányítópult látható. A listán minden számozott komponens megtalálható. 

 
Jelölje be, ha az ActivInspire következ� indítása-
kor meg akarja jeleníteni az Irányítópultot.  

 
Böngész�jében megjeleníti a Promethean internet-
oldalát http://www.prometheanworld.com. 

 
Az Irányítópult jobb oldali ablakában megjeleníti 
a legnépszer�bb konfigurációs eszközöket. 

 
Böngész�jében megjeleníti a Promethean internet-
oldalát http://www.prometheanplanet.com. 

 
Elindítja a "Csodakerék" szavazást, amellyel kivá-
laszthat egy kérdéstípust, és megkérdezheti osztá-
lya véleményét. 

 

Lecsökkenti az ActivInspire-t és lehet�vé teszi, 
hogy jegyzeteket készítsen számítógépe asztalán, 
és hogy használja az Asztalon található többi al-
kalmazást. 

� Az ActivInspire Personal-ben nem érhet� el. 

 
Az Irányítópult jobb oldali ablakában megjeleníti 
a flipchart-eszközöket és a legutóbb használt 
flipchartokra mutató hivatkozásokat. 

 
Jobb oldali ablak. 

 

 
Az Irányítópultot bármikor megjelenítheti, ha a Nézet menüben kiválasztja az Irányítópult menüpontot. 

 
Bezárja az Irányítópultot. 



ActivInspire ablak 
Az alábbiakban bemutatjuk az ActivInspire ablak f� komponenseit az ActivInspire Professional és az ActivInspire Personal alkalmazá-
sokban. 
 
ActivInspire Professional 
A következ� képen az ActivInspire Professional ablak látható. A listán minden számozott komponens megtalálható. 
 

 
Flipchart-oldal 

 
Böngész�k 

 
Menüsáv 

 
Flipchart neve 

 
Tervezési üzemmód 

 
Oldalszám kijelz� 

 
Méretmódosítás kijelz� 

 
F� eszköztár 

 

 
Flipchart-kuka 

 



 
ActivInspire Personal 
A következ� képen az ActivInspire Personal ablak látható. A listán minden számozott komponens megtalálható. 

Amint láthatja, az ActivInspire Personal nem rendelkezik annyi eszközzel és böngész�vel, mint az ActivInspire Professional. 
 

 
Flipchart-oldal 

 
Böngész�k 

NINCSEN M�velet-böngész�  

 
Menüsáv 

 
Flipchart neve 

 NINCSEN Tervezési üzemmód  

 
Oldalszám kijelz� 

 
Méretmódosítás kijelz� 

 
F� eszköztár 

NINCSEN Alakzat-eszköz  

 

 
Flipchart-kuka 

 
 
 
 



Tipp 
Keresse ezeket a kis ikonokat a Böngész�k, Menük és Eszköztárak fels� részén. Segítségükkel gyorsan testreszabhatják egy elem visel-
kedését: 

Eszköztár beállítások A legördül� menür�l kiválaszthatja, hogy hol helyezkedjen el az elem, és hogy mekkora része legyen lát-
ható. 

Összezárás Kapcsológomb, amellyel összezárhatja az elemet, hogy kevesebb helyet foglaljon el, illetve újra kinyit-
hatja. 

Rögzítés-eszköztár Kapcsológomb, amellyel rögzítheti az elemet. Ezzel megakadályozhatja az elem automatikus elrejtését, 
vagy azt, hogy véletlenül elmozgassa. 

Elemek mozgatásához kattintson a fels� szélén található sötétkék területre, és húzza oda, ahol használni szeretné. 

Az ActivInspire következ� futtatásakor a program emlékezni fog a beállításokra. 

 

F� eszköztár 
Amikor elindítja az ActivInspire alkalmazást, képerny�jén megnyílik a F� eszköztár. Amikor legel�ször elindítja az ActivInspire alkal-
mazást, az eszköztár a legnépszer�bb eszközök gy�jteményét tartalmazza. A F� eszköztárban egyszer�en a számos rendelkezésre álló 
eszköz közül kiválasztott néhány elem található. További eszközök széles választékát találhatja meg az Eszközök menüben is.  

Az ActivInspire legközelebbi indításakor emlékezni fog rá, hogy hol hagyta legutóbb az eszköztárat, és hogy milyen eszközöket tartal-
mazott.  

 

Az alábbi kép az ActivInspire Professional alapértelmezett F� eszköztárát mutatja. Az Eszközök funkciójuk szerint vannak csoporto-
sítva. A csoportok között választóvonal található. A kép mellett látható táblázat felsorolja az egyes csoportokban található eszközöket. 



 

 
F�menü 

 
Profilváltás 

� Nem érhet� el az ActivInspire 
Personal-ben. 

 

 
Jegyzetek az asztalon 

� Nem érhet� el az ActivInspire Personal-
ben. 

 
Asztali eszközök 

 
El�z�/következ� oldal 

 

 
Flipchart szavazás indítása/leállítása 

 
Gyorsszavazás 

 

 

 

Színpaletta 

Vonalvastagság-választók 

 
Kijelölés 

 
Eszközök 

 
Vonal 

 
Kiemel� 

 
Radír 

 
Kitöltés 

 

 
Alakzat 

� Nem érhet� el az ActivInspire Personal-
ben. 

 
Csatlakoztató 



 
Média beszúrás fájlból 

 
Szöveg 

 
Törlés 

 
Oldal visszaállítása 

� Nem érhet� el az ActivInspire 
Personal-ben. 

 

 
Visszavonás / újra végrehajtás 

 

Preferenciák 

Megtarthatja az alapértelmezett eszközöket, illetve bármelyiket vagy az összeset eltávolíthatja, vagy más eszközökkel helyettesítheti. Az 
ActivInspire Professional-ben egy profilon belül megadhatja a kívánt beállításokat, és elmentheti azokat, amelyek megfelelnek az igé-
nyeinek. Akárhány profilt létrehozhat, és gyorsan válthat köztük a Profilváltás gombbal. 

Az ActivInspire böngész�i  

Mi az a Böngész�? 
A flipchartok számos oldalt és elemet tartalmazhatnak, amelyek mindegyike nagyszámú tulajdonsággal és beállítással rendelkezik.  

Az ActivInspire alkalmazás leegyszer�síti az ilyen tulajdonságokkal való munkát: minden f�bb területekhez egy Böngész�t kapcsol.  

A Böngész�k segítségével egyetlen pillantás alatt láthatja: 

• Hogy milyen elemek találhatók a flipcharton. 

• Hogy mi mást tud még testreszabni. 

• Hogy ezt hogyan teheti meg.  

A Böngész�k segítségével gyorsan létrehozhatja, finomíthatja, és javíthatja saját maga és mások flipchartjait.  

 

 



Minden Böngész�: 

• olyan felépítéssel rendelkezik, amelynek segítségével világos és részletes információkat kaphat az adott területekr�l. 

• saját felugró menüvel és/vagy ikonkészlettel rendelkezik, amelyek hatékonyabbá teszik a flipcharttal való munkát. 

Ezen kívül szélesebbé vagy keskenyebbé teheti a Böngész�t, és igényei szerint beállíthatja, hogy mennyi adatot mutasson. 

Milyen Böngész�k vannak? 
Az ActivInspire alkalmazásban hét Böngész� található: 

• Oldalböngész�  Forrásböngész�  Objektum-böngész�  Jegyzetböngész�  Tulajdonság-böngész�  M�velet 

böngész�  Szavazás-böngész�  

Oldalböngész�  
Ebben a Böngész�ben gyorsan összeállíthatja egy flipchart alapjait. 

A következ�kre használhatja az Oldalböngész�t: 

• Teljes flipchartok megtekintése oldal-néz�képekként. 

• A flipchart-oldalakra való navigálás 

• Hátterek és rácsok beállítása az oldalakhoz. 

• A flipchart-oldalak átrendezése a "fogd és vidd" módszerrel, és a Kivágás, Másolás, Törlés és Kett�zés parancsok. 

Példa 

A képen egy több oldalból álló flipchart látható. 

Meg van nyitva az Oldalböngész�, és a flipchart els� két oldalának 
néz�képeit is láthatja. A néz�képen látható felugró menü-ikon 

azt jelzi, hogy ez az aktuális oldal. Ez azt jelenti, hogy kivá-
laszthat egy elemet vagy egy területet az oldalon, és dolgozhat ve-
le. Másik oldal megjelenítéséhez kattintson a néz�képére.  

 



Forrásböngész�  
Ez a Böngész� abban segít Önnek, hogy gyorsan megtekinthesse, kiválaszthassa és használhassa az ActivInspire alkalmazásban található 
forrásokat, és így érdekesebb flipchartokat készíthessen. A Forráskönyvtár játékok és tevékenységek, jegyzetek, felmérések, hátterek, 
fogalomtérképek, képek, alakzatok, hangok, és más elemek széles választékát tartalmazza.  

A könyvtárat könnyen kib�vítheti saját és mások forrásaival, hozzáadhatja a Promethean Planet weboldalon 
www.prometheanplanet.com található, vagy a partnereink által készített forráscsomagokat. 

Az alapbeállítás szerint a Forrásböngész� megnyitja a Közös források mappát. Az ActivInspire összes forrása kategóriák szerint csopor-
tosítva van, és világosan elnevezett mappákban van tárolva. 

A Forrásböngész�ben két ablak található, mindkett� saját felugró menüvel és eszközökkel: 

• A Böngész� fels� részében található Mappák ablak a kiválasztott terület mappáit mutatja. 

• Az alsó részen található Elemek ablak a kiválasztott almappában található források néz�képeit és fájlnevét mutatja. Ha nem jelölt 
ki egy almappát, ez az ablak üres.  

A következ�kre használhatja a Mappák ablakot: 

• Gyorsan megkeresheti és megnézheti egy adott mappa összes forrását, pl. Saját források, Közös források vagy a lemez/hálózat 
más helyei. 

• Forrásait a gyorsabb keresés érdekében indexálhatja. 

• A forrásokat név vagy kulcsszó alapján keresheti. 

• Kereshet az összes forrás, vagy csak bizonyos típusú források között. 

• Kereshet forrásokat a Promethean Planet-en is. 

A következ�kre használhatja az Elemek ablakot: 

• Azonnal láthatja, hogy hány fájlt tartalmaz egy mappa. 

• A Böngész�ben megjelenítheti a kiválasztott források néz�képeit és fájlneveit. 

• Módosíthatja a kiválasztott mappában található források megjelenítési módját és néz�kép-méretét. 

• A fogd és vidd módszerrel forrásokat - pl. oldalsablonokat, tevékenységeket, és kérdésoldalakat - húzhaz át a böngész�b�l a 
flipchartra. 



• Egy képi forrás háttérszínét átlátszóvá teheti, amikor áthúzza az oldalra. 

• A Bélyegz�vel egy forrás több másolatát is beszúrhatja a flipchartra. 

 

Ha saját forrásait a Forráskönyvtárhoz szeretné adni, áthúzhatja �ket a flipchart-oldalról, és beillesztheti �ket a Forrásböngé-
sz� két része közül bármelyikre. 

A két ablak bármelyikét használhatja ahhoz, hogy saját készítés� forrásait áthúzza a flipchart-oldalról a Forráskönyvtár egyik mappájá-
ba. 

Példa 
Az alábbi kép a Forrásböngész�t mutatja. A listán minden számozott komponensek megtalálható. 

Ebben a példában: 

• A Mappák ablak a Közös forrásokat mutatja, amelyben az Állatok cím� almappát választottuk ki. 

• Az Elemek ablak azt mutatja, hogy két grafikus fájl található az Állatok almappában. A második fájlon látható hangjegy-
szimbólum azt jelöli, hogy hangeffektus is tartozik hozzá.  

 A kiválasztott mappában található fájlok száma. 

 "Keres�kifejezés" beviteli mez� 

 
Megnyitás: 

Saját források 

Közös források 

Más forrásmappa 

 

 Az éppen kijelölt mappa helye. 



 Keresés másik mappában. 

 Keresni kezd az aktuális mappában (akkor m�ködik, ha beír egy 
keres�kifejezést) 

Keresési opciók beállítása 

Források keresése a Promethean Planet-en 

 
Mappák - Felugró menü 

Beállítások: 

• Exportálás Forráscsomagba 

• Forráscsomag importálása ide... 

• Mappa indexálása a kereséshez 

• Új mappa létrehozása   

 Az "Importálás" és az "Indexálás" funkciók csak akkor érhet�k el, ha egy 
gyökérmappát jelölt ki. 

 Elemek menü 

A módosítható beállítások: 

• Megjelenítési mód 

• Néz�kép méret 

• Elem átlátszósága 

Bélyegz� Be/Ki 

Gyorsan beszúrhatja a flipchartra egy forrás több másolatát. 

 A Bélyegz� funkcióhoz az ActivInspire Professional szükséges. 



Objektum-böngész�  

Ebben a részben az objektumokat és az Objektumböngész�t mutatjuk be: 

• Az objektumokról 

• A rétegekr�l és a halmozásról 

• Objektumok megtekintése 

• Munka az objektumokkal 

• Példa 

Az objektumokról 
Az ActivInspire alkalmazásban minden, amit egy flipcharthoz ad, valamilyen típusú objektum. Például ha ír valamit a Vonal eszköz-
zel, ha rajzol egy alakzatot, beilleszt egy képet vagy egy hang-fájlra mutató hivatkozást, akkor ezen elemek mindegyike egy objektum. 
Számos különböz� objektum-típust adhat a flipchartokhoz. Az Objektumböngész� segítségével számontarthatja a flipcharton elhelyezett 
objektumokat, és gyorsan áttekintheti a mások által létrehozott flipchartok objektumait. 
A rétegekr�l és a halmozásról 
Az Objektumböngész� az aktuális oldalon található objektumok adatait mutatja. Bár az oldalak laposak, a flipchart-oldalak valójában 
négy rétegb�l állnak! Ezek átlátszó lapokra hasonlítanak, amelyek mindegyike csak bizonyos objektum-típusokat tartalmaz, hacsak nem 
visz át egyes objektumokat valamelyik rétegr�l egy másikra. A rétegeken belül egymás tetejére halmozhatja az objektumokat. 

Alapbeállítás szerint: 

Ez a réteg... a következ�ket tartalmazza: 

Fent Jegyzetek: minden, amit a Vonal , a Kiemel� , vagy a Varázstinta eszközökkel létrehoz - egy titkos fegyver, ame-
lyet kés�bb bemutatunk majd. 

Minden, amit a Csatlakoztató eszközzel rajzol. 

Közép Képek, alakzatok és szövegobjektumok. 

Lent Ezen a rétegen a "fogd és vidd" módszerrel helyezhet el objektumokat. 

Háttér Hátterek, rácsok, és az oldal színe. 



 

Az Objektumböngész�ben felsorolt objektumok kijelölése után a "fogd és vidd" módszerrel mozgathatja �ket a Böngész� els� három 
rétege között, de nem helyezheti �ket a háttér-rétegre. Ezzel közvetlenül módosíthatja a flipchart-oldal rétegein való elhelyezkedésüket. 
A rétegek teljesen függetlenek egymástól. Más szóval a képek és jegyzetek módosítása nélkül kicserélheti a hátteret. Vagy jegyzeteket 
helyezhet el a fényképein vagy a háttéren, anélkül, hogy ez hatással lenne a többi rétegre. 

További részletekért lásd: A rétegek és a halmozás használata. 

Objektumok megtekintése 
Az Objektumböngész� segítségével egyetlen pillantás alatt láthatja: 

• az objektumok megjelenítésének sorrendjét, és hogy melyik objektumok helyezkednek el az oldal fels�, középs�, és alsó rétegein.  

• Ha egy oldalon rejtett objektumok vannak. 

• Ha egy oldal olyan objektumokat tartalmaz, amelyek zárolva vannak, tehát amelyeket nem lehet mozgatni. 

Munka az objektumokkal 
A következ�kre használhatja az Objektumböngész�t: 

• A rétegek között a "Fogd és vidd" módszerrel mozgathat objektumokat. 

• Objektumokat halmozhat egymásra, és sorrendjüket módosíthatja. 

• Objektumok megjelenítése vagy elrejtése. 

• A kijelölt objektumokat zárolhatja vagy feloldhatja, ha például olyan tanulói tevékenységet tervez, amelyben csak bizonyos objek-
tumokat lehet elmozdítani, a többinek a helyén kell maradnia. 

Példa 



A képen az aktuális flipchart-oldalon található objektumok adatait 
láthatja.  

A Böngész�ben láthatja, hogy minden objektumot a következ�k 
azonosítanak: 

• Annak az eszköznek az ikonja, amellyel készültek 

• A nevük.  

A Böngész�ben világosan látható, hogy melyik objektumok me-
lyik rétegen helyezkednek el: 

A fels� rétegen nyolc objektum található. Ezek a Vonal eszközzel 
készített jegyzetek.  

A középs� rétegen négy objektum található: 

A Szöveg eszközzel készült nyomtatott szöveg.  

 

Figyelje meg a Böngész�ben a Szövegobjektum mellett található zár képet. Ez azt jelöli, hogy az objektumot zárolták, vagyis a helyé-
hez rögzítették. A zár egy kapcsológomb, amellyel gyorsan zárolhatja és feloldhatja az objektumokat. 

Az Alakzat eszközzel készült háromszög és a négyzetek az alapbeállítás szerint a középs� rétegre kerülnek. Figyelje meg a Böngé-
sz�ben az objektum mellett található áthúzott szem képét. Ez azt jelöli, hogy a háromszög egy rejtett objektum. Mint azt a flipchart-
oldalon megfigyelheti, a háromszög nem látható. A szem egy kapcsológomb, amellyel gyorsan elrejtheti és megjelenítheti az objektu-
mokat. 

Csak egy objektum található az alsó rétegen: az Alakzat eszközzel készített négyzet. Ezt az objektumot az Objektumböngész�ben húztuk 
át a középs� rétegr�l, ahol készült. 

A sárga oldalháttér saját réteggel rendelkezik. Ezt a hátteret az Oldalböngész�vel szúrtuk be. 



Jegyzetböngész�  

Ez a Böngész� lehet�vé teszi, hogy flipchartjait még könnyebben használhassa: segítségével a flipcharttal kapcsolatos jegyzeteket hoz-
hat létre, tekinthet meg és szerkeszthet. Ezeket a jegyzeteket tetszés szerint felhasználhatja. Mint bizonyára tapasztalatból is tudja, az 
órajegyzetek jelenthetik a különbséget egy unalmas és egy szárnyaló óra között. Ezért arra bátorítjuk, hogy a lehet� legjobban használja 
ki a Jegyzetböngész� funkcióit, hogy az ActivInspire alkalmazással való tanítás Önnek és másoknak is élményt jelentsen. 

A következ�kre használhatja a Jegyzetböngész�t: 
• Lássa el a flipchartot saját jegyzeteivel és megjegyzéseivel, hogy megkönnyítse a másokkal való közös használatot és az újbóli 

felhasználást. 
• Ha egy más által létrehozott flipchartot használ: 

• Megtekintheti más tanárok jegyzeteit és megjegyzéseit a flipchartjukkal kapcsolatban, és ha szükséges, beszúrhatja saját 
megjegyzéseit is. 

• Megtekintheti a kiadók megjegyzéseit azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a legjobban felhasználni a flipchartot, és ha 
szükséges, beszúrhatja saját megjegyzéseit is. 

Tulajdonság-böngész�  
Ebben a Böngész�ben egy pillantás alatt áttekintheti az objektumok tulajdonságait. Ez egy hatékoyn eszköz, amellyel gyorsan interaktí-
vabbá teheti az óráit. 

A következ�kre használhatja a Tulajdonság-böngész�t: 

• Megjelenítheti egy objektum tulajdonságait. A Böngész� függ�leges gördít�sávján felfelé vagy lefelé görgetve megtekintheti a tu-
lajdonságok teljes választékát. 

• Az objektum helyzetét és megjelenését módosíthatja, ha a beállításait megváltoztatja a Tulajdonság-böngész�ben. Természetesen 
az objektumok helyzetét így is megváltoztathatja a "fogd és vidd" módszerrel, és a színét is módosíthatja. 

• Interaktív funkciókat adhat a flipcharthoz, és beállíthatja, hogy ezeket hogyan lehessen használni. 

• Állandóan látható címkékkel láthat el objektumokat, illetve becsempészhet egy kis interaktivitást, ha egy olyan címkét hoz létre, 
amely csak akkor jelenik meg, ha az egérmutató elhalad az objektum fölött.  

• Az objektumok viselkedését szabályok definiálásával (ezeket korlátoknak nevezzük), amelyek korlátozzák a mozgatását. Ez egy 
igen hasznos funkció ha például létre akar hozni egy saját, képerny�n megjelen� játékot. 

• Minden tulajdonság világosan kategóriákba van sorolva, így a tulajdonságokat típus szerint is kiválaszthatja. 



Példa 

A képen a piros négyzet, az éppen kijelölt objektum néhány tulaj-
donsága látható a Tulajdonság-böngész�ben. Láthatja az objektum 
nevét és néhány adatot az oldalon elfoglalt helyével kapcsolatban. 
Azt is láthatja, hogy a négyzet a középs� rétegen található. 

A flipchart-oldalon szintén láthatja a kerek Méretmódosító-
fogantyúkat, amelyek körülveszik a kijelölt objektumot. Ezek azt 
jelölik, hogy áthelyezheti vagy átméretezheti az objektumot. Az 
objektumok mellett látható négyzet alakú ikonsor alkotja az Ob-
jektum szerkesztése menüt, és más Kijelöl� fogantyúk is vannak itt 
az objektummal való munkához.  

 

 



 

M�velet böngész�  

Ebben a Böngész�ben gyorsan összekapcsolhat egy m�veletet egy objektummal. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön vagy bárki más kijelöli 
az objektumot, megtörténik a vele összekapcsolt m�velet. Például elindul egy üzenetszalag, megjelenik az Ön üzenete, lejátszódik egy 
hangfájl, vagy elindul egy flipchart-szavazás, hogy csak néhány lehet�séget említsünk. Minden m�velet világosan kategóriákba van so-
rolva, így a m�veleteket típus szerint is kiválaszthatja. A flipcharton akárhány m�veletet használhat, így szinte korlátlan lehet�séget kap 
arra, hogy óráit változatossá és interaktívvá tegye. 

A következ�kre használhatja a M�velet-böngész�t: 

• Parancsm�veletet alkalmazhat egy objektumra, például a Kockagurítóra , hogy ha valaki kijelöli a táblán látható objektumot, 
öt kockával való dobás következzen. 

• Oldalm�veletet alkalmazhat egy objektumra, például: lépjen a következ� oldalra. 

• Objektum-m�veletet alkalmazhat egy objektumra, például módosíthatja a méretét, a helyzetét, vagy az áttetsz�ségét. 

• Dokumentum- vagy médiam�veletet alkalmazhat egy objektumra, például: szúrjon be egy fájlra vagy weboldalra mutató hivatko-
zást. 

• Szavazási m�veletet alkalmazhat egy objektumra, például: Flipchart szavazás elindítása/leállítása. 

• A feleslegessé vált m�veletek eltávolítása.  

• A m�velet el�nézetének megtekintésével ellen�rizheti, hogy a kívánt hatást éri-e el. 



Példa Az alábbi kép a M�velet-böngész�t mutatja. Összekapcsol-
tuk a Kockagurítót a kék négyzettel. Látszik, hogy ehhez az 
objektumhoz tartozik egy m�velet, mert a kék négyzet felett az 
egérmutató a kék El�nézet ikonra vált. 

Amikor rákattint a négyzetre, megnyílik a "Kockagurító" felugró 
menü, és a rendszer dob a kockákkal.  

Lehetséges: 

• A gurítani kívánt kockák számának megadása. 

• A sebesség növelése vagy csökkentése. 

• Annyiszor dobhat a kockákkal, ahányszor szeretne. 

• Küldje az aktuális flipchartra a dobott számok összegét. 

 

Dobhat a kockákkal!  

 

 

 

 

 



Szavazás-böngész�  

Ez a Böngész� a Promethean-eszközök és az ActivEngage kliensek regisztrálására, a szavazás levezénylésére, valamint az ilyen szava-
zások rögzítésére, tárolására és keresésére szolgál. 

A következ�kre használhatja a Szavazás-böngész�t: 

• Regisztrálhatja az ActivSlate, ActiVote és ActivExpression eszközöket 

• Regisztrálhatja az ActivEngage klienseket. 

• Tanulókat rendelhet a készülékekhez 

• Válthat a titkos és a nyilvános szavazás között. 

• A szavazáshoz az ActiVote és az ActivExpression eszközök között választhat. 

• Beállíthatja, felfüggesztheti, vagy módosíthatja a válaszadásra adott id�t.  

• Elindíthatja és leállíthatja a szavazást. 

• Megjelenítheti vagy elrejtheti a "Szavazás most" felszólítást. 

• Böngészhet a szavazás eredményei között és ezeket Microsoft Excel táblázatokba exportálhatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ismerkedés az eszközökkel 

Az ActivvInspire számos olyan eszközt tartalmaz, amelyek segítségével lebilincsel� tanórákat hozhat létre, hogy a táblánál dolgozva is 
fenn tudja tartani "közönsége" érdekl�dését és figyelmét.  

A F� eszköztár tartalmazza a legnépszer�bb eszközöket. Az Eszközök menüben további eszközöket is találhat. 

Itt csak néhányat ismertetünk a felfedezni való érdekes eszközök közök közül: 

 
Jegyzetek hozzáf�zése 
az Asztalon 

Ez arra utal, amit a név sugall: egy olyan eszköz, amellyel a számítógépe Asztalán jegyzeteket készíthet.  

Az ActivInspire ablakban egy átlátszó flipchart, vagyis egy asztali flipchart kerül a képerny�re. Ezután a F� eszköztár 

eszközeivel jegyzeteket hozhat létre. Akár rá is kattinthat a Kijelölés gombra, megnyithat egy dokumentumot egy má-
sik alkalmazásban, és jegyzetekkel láthatja el a dokumentumot. 

 
Fényképez�gép Ezzel az eszközzel azonnali pillanatfelvételt készíthet a képerny�r�l és ezt a flipchartra, illetve a Saját források vagy a 

Közös források mappába helyezheti. A számos beállítás segítségével a pillanatfelvétel méretét és alakját saját igényeihez 
szabhatja. 

 
Gyorsszavazás Ezzel az eszközzel gyors kérdést tehet fel tanulóinak, és az ActiVote vagy az ActivExpression eszközök segítségével rög-

zítheti a válaszaikat. Arra is jó, hogy meggy�z�djön róla, megértették a leckét, vagy vitát indítson. 

 
Hangfelvev�  A Hangfelvev� eszköz segítségével hangfelvételt készíthet egy fájlba, amit azután a flipchartra is beilleszthet. Például 

hangklipeket készíthet, és ezeket szavakhoz kapcsolhatja, hogy segítse a tanulók kiejtését, vagy hogy felvegye a hangha-

tásokat, amíg a Képerny�-felvev� segítségével rögzíti a képerny� történéseit.  

 
Képerny�-felvev� Ennek segítségével bármit felvehet, ami a képerny�n történik. A rögzítés egy videófájlba történik (.AVI), amelyet a 

flipcharton is tarthat, vagy elmentheti egy forrásmappába, és akármikor visszajátszhatja. 

 
Felfed� Ez az eszküz letakarja a flipchart-oldalt, hogy kívánsága szerint fedhesse fel az oldal egyes részeit. 

 
Reflektorfény Ezzel az eszközzel szelektíven elrejtheti vagy felfedheti a flipchart-oldal egyes területeit.  

A reflektorfényt mozgathatja, és: 
• egy kör vagy négyzet alakú reflektorfény kivételével elrejtheti a képerny� tartalmát. 
• egy kör vagy négyzet alakú reflektorfény kivételével megjelenítheti a képerny� tartalmát. 

 
Az eszközök "emlékeznek" a beállításaikra. Amikor eszközt vált, mindegyik emlékszik a legutolsó beállításra. Például a Vonal és a Kiemel� 
emlékeznek a színükkel és vastagságukkal kapcsolatos beállításokra. 



A leggyakrabban használt eszközök 
Az ActivInspire alkalmazással való munka közben a F� eszköztár jobb oldalán található Eszköztár Parancssáv fokozatosan megtelik 
ikonokkal. Az ActivInspire automatikusan ide helyezi a leggyakrabban használt eszközöket, hogy könnyen elérhesse �ket. 

A képen az Eszköztár Parancssáv néhány olyan eszközt tartalmaz, amelyekr�l az el�z� fejezetben olvashatott.  

Az eszköz leírásának megtekintéséhez kattintson a hivatkozásra: 

 
Jegyzetek hozzáf�zése az Asztalon 

 
Képerny�-felvev�  

 
Hangfelvev�  

 
Felfed� 

 
Oldal-nagyítás 

 
Fényképez�gép 

  

 

A "fogd és vidd" módszerrel objektumokat is húzhat az Eszköztár Parancssávra, hogy azokat azonnal beszúrhassa egy flipchart-oldalra. 

További részletekért lásd: Objektumok másolása, beillesztése és kett�zése 

 



Az Asztali eszközök használata  
Az Asztali eszközök alatt a gyakran használt ActivInspire-eszközök gy�jteményét értjük, amelyeket hasznosnak találhat a más alkalma-

zásokkal való munka során, amikor nincsen feltétlenül szüksége a Jegyzetek az asztalon által kínált összes funkcióra. 

Amikor az Asztali eszközök ikonra kattint, az ActivInspire ablaka lecsökken, 
és megjelenik a lebeg� Asztali eszközök eszköztár:  

Ezt az eszköztárat úgy mozgathatja az Asztalon, hogy az ikonját a kívánt 
helyre húzza - az ikon itt is marad a többi alkalmazás fölött. 

Az ikonra kattintva megnyithatja az Asztali eszközök ablakot. 

Az eszköztár a következ� eszközöket tartalmazza (az óra járásával megegye-
z� irányban, fentr�l kezdve): 

 

Az Inspire visszaállítása 
Bezárja az Asztali eszközök eszköztárat, és visszaállítja a f� ActivInspire 
alkalmazást. 

Gyorsszavazás 
Megjeleníti vagy elrejti a Szavazókereket. 

Képerny�-felvev� 
Elindítja az ActivInspire Képerny�-felvev�t. 

További eszközök 
Lásd lent. 

Fényképez�gép 
Lásd lent. 

Képerny�-billenty�zet 
Betölti a kiválasztott billenty�zet-programot. 

Promethean Planet 
Böngész�jében megnyitja a Promethean Planet weboldalt. 



További eszközök 

 

Ha az egérmutatót a További eszközök ikon fölé moz-
gatja, megnyílik az Asztali eszközök eszköztár követ-
kez� szintje. 

Itt a következ� eszközök közül választhat: 

 

Üzenetszalag 
Elindítja az ActivInspire Üzenetszalag funkcióját. 

Óra 
Megjeleníti az ActivInspire Órát. 

Hangfelvev� 
Elindítja az ActivInspire Hangfelvev�t. 

Számológép 
Megnyitja a kiválasztott Számológép-programot. 

Kockagurító 
Megjeleníti a "Kockagurító" funkciót. 

 

 

 

 



 

Fényképez�gép 

 

Ha az egérmutatót a Fényképez�gép ikon fölé mozgatja, megnyílik az Asztali eszközök eszköztár következ� szintje. 

A következ� felvételtípusok közül választhat: 

Pillanatfelvétel a teljes képerny�r�l 

Ablak pillanatfelvétel 

Pillanatfelvétel - szabadkézi kijelölés 

Behatárolt felvétel 

Terület pillanatfelvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A kézírás-felismerés használata  
A Kézírás-felismerés eszköz az Eszközök menüben található. 

Használatával szabadkézi jegyzeteket szöveggé alakíthat, ha a flipchart megjelenéséhez inkább a nyomtatott szöveget tartja el�nyösebb-
nek. Az ActivInspire képes ezt valós id�ben, a táblára való írás közben végrehajtani. Az ActivInspire alkalmazásban található kézírás és 
alakzatok felismerése mellett a Kézírás-felismerés eszköz más alkalmazásokban is felismeri a kézírást, például a Microsoft Word®-ben. 

1. A kézírás-felismerés választása  

2. írjon egy szót az oldalra. Várja meg, hogy az alkalmazás szöveggé alakítsa. 

3. Ha a szót nem ismerte fel helyesen, további lehet�ségekért kattintson a Javaslatok ikonra. Kattint-
son a helyes szóra. 

4. Írjon egy másik szót, vagy kattintson egy másik eszközre. 

 

 
Az új szövegobjektum a legutóbbi szöveg-beállításokat használja.  

Amikor a jegyzet szöveg-objektummá alakul, áthelyez�dik a középs� rétegre, így nem használhatja rajta a Radír eszközt. 

Jelölje ki az (átalakított) jegyzetet, majd a Formázás eszközsáv megjelenítéséhez kattintson a Szöveg eszközre. 

Emelje ki és formázza a szöveget. 

Átalakítás szöveggé 

Ha jegyzeteket készít a Vonal eszközzel, kés�bb is szöveggé alakíthatja �ket: 

Az Objektum szerkesztése menüben válassza az Átalakítás szöveggé menüpontot. 



 



Lehet�ségek és beállítások 
A Felismerés eszközök beállításai a "Profilok szerkesztése" párbeszéd-ablakban a "Beállítások" fül alatt találhatók. 

• A felismerés id�korlátja – Ez a csúszka 1 és 5 másodperc között beállítja az id�korlátot. 
• A felismert alakzatok kitöltése – Ha bejelöli ezt a mez�t, az átalakított zárt alakzatok kitölt�dnek. Lehet�vé válik a 

kitölt�szín kiválasztása – az alakzatot kitöltheti a körvonal színével, vagy jelölje be a Más szín jelöl�négyzetet, és válasszon. 
• A kézírás-felismerés nyelve – a használható nyelvek listáját itt találja meg: Referencia > Beállítások.  

 



A Varázstinta használata  

 
Alább bemutatjuk a Varázstintát, és megmutatjuk, hogy hogyan használja: 

A Varázstintát arra használhatja, hogy a fels� réteg bármely objektumát (vagy annak egy részét) láthatatlanná tegye. Úgy gondoljon a 
Varázstintára, mint egy olyan tollra, amellyel "átlátszó" jegyzeteket készíthet a fels� rétegen. A Varázstinta segítségével "átlyukaszthat-
ja" a fels� réteg objektumait, hogy láthassa az alatta lév� rétegeken elhelyezked� objektumokat. 

 

1. példa 
Képek hozzáadása a Forráskönyvtárból A kép az oldal kö-
zéps� rétegére kerül. Ezután válassza ki a Vonal eszközt, 
és állítsa a szélességet szélesre, majd színezzen a kép fö-
lött, amíg teljesen el nem t�nik. Ez a rajz a fels� rétegre 
kerül. Végül használja a Varázstintát a Vonal eszközzel 
készült jegyzet eltávolításához, hogy felfedje az alatta lév� 
képet. 

 

 

2. példa 
Használjon két fényképet ugyanarról a tájról, amelyek közül az egyik télen, a másik nyáron készült. Helyezze a téli képet a fels� rétegre, 
hogy pontosan a nyári kép fölött helyezkedjen el. Ezután használja a Varázstintát a téli kép fokozatos letörléséhez, és az alatta lév� nyári 
kép felfedéséhez. 

 

 



 

Miért nem m�ködik a Varázstinta minden elemen? 
A Varázstintával készült jegyzetek maguk is objektumoknak számítanak. Így a Varázstintával elrejthet olyan objektumokat, amelyeket 
kés�bb fel akar fedni. 

 

A Varázstinta használatakor fontosak a rétegek és a mélységi sorrend: 

• A Varázstinta csak a legfels� rétegen m�ködik.  

• A fels� rétegen a Varázstinta csak a halom alsó részén található elemeken m�ködik. 

• Ezért a fels� rétegre helyezett bármely elemet láthatatlanná teheti a Varázstintával. 

. 

A Varázstinta hegyének módosítása 
A F� eszköztárban: 

• Kattintson az egyik el�re beállított vastagságra, vagy  

• A szélesség-beállítót használja: húzza 1 és 100 pixel között bármely értékre. 



Átlátszó jegyzet 
A jegyzeten való átnézéshez: 

1. Az Eszközök menüb�l válassza a Varázstintát. 
2. Kattintson, és mozgassa az egeret a jegyzet fölött, amin át akar nézni. 

Keressen a Varázstintával készült jegyzetet 
Hogy megtalálja a flipcharton a Varázstintával készített jegyzeteket: 

1. Nyissa meg az Objektum-böngész�t, és keressen a Varázstinta-ikonnal 
jelölt objektumokat, mint a jobb oldali példán látható. 

2. Amikor az Objektum-böngész�ben rákattint erre az elemre, az a 
flipchart-oldalon is kijelöl�dik: 

 
Most áthelyezheti, törölheti, vagy más módon módosíthatja a Varázs-
tintával készült jegyzetet. 

Vagy: 

Mozgassa az egérmutatót a Varázstintával készült jegyzet fölé (onnan tudja, 

hogy jó helyen van, ha az egérmutató így néz ki: ). 

El�tte és utána... 

 

 

 

 

A Varázstinta törlése 
A Varázstintával készített jegyzeteket éppúgy törölheti, mint bármely más objektumot: 

• A flipchart-oldalon vagy az Objektum-böngész�ben jelölje ki a Varázstintával készült jegyzetet, és nyomja meg a Törlés gombot, 
vagy 

• húzza át a jegyzetet a Flipchart-kukába. 

 



A Képerny�-billenty�zet használata  
A Képerny�-billenty�zet a Fomázás eszköztáron és az Eszközök menün belül a További eszközök pont alatt található. 

Használja a Képerny�-billenty�zetet, ha szöveget akar írni a flipchartra (vagy más alkalmazásokba) mialatt bemutatót tart a táblánál.  

Válassza ki a Szöveg eszközt és nyisson meg egy szövegdobozt, majd: 

1. Kattintson a Képerny�-billenty�zetre  
Megjelenik a billenty�zet. A szokványos billenty�zet-kiosztást és billenty�ket tartalmazza. Ennek kinézete a számítógépe operá-
ciós rendszerét�l függ.  
 

 
2. A billenty�zet mozgatásához kattintson a Képerny�-billenty�zet címsávjára, és a "fogd és vidd" módszerrel helyezze a képerny� 

bármely részére. 

3. Szöveg beviteléhez kattintson bármelyik billenty�re, amikor a szövegdoboz nyitva van.  

4. Amikor készen van a szöveg bevitelével és be akarja zárni a billenty�zetet, kattintson az x gombra. 

 

 

 

 

 

 



A Kockagurító használata  
Gurítás néhány kockával 

1. Kattintson a Kockagurító gombra.  
2. A "Kockagurító" mez�ben kattintson a Gurítás gombra. 

A kockák számának módosítása 
1. A "Kockagurító" ablakban kattintson a legördül� menü nyilára.  
2. Válassza ki a kívánt kockák számát. 

A kockák gurítási sebességének módosítása 
A "Kockagurító" ablakban használja a Sebesség tolókapcsolót a kockák gurí-
tási sebességének növeléséhez vagy csökkentéséhez. 
A kockák pontösszegének kijelzése az oldalon 
A "Kockagurító" ablakban kattintson a Küldés a flipchartra gombra. 

 

A Számológép használata  
Az ActivInspire alkalmazáshoz tartozó számológép használatához: 

• az Eszközök menüben válassza a Matek-eszközök > Számológép menüpontot. 

Az operációs rendszerhez tartozó vagy más, Ön által használt számológép használatához 

1. A Fájl menüben válassza a Beállítások menüpontot. 

2. Kattintson az Eszközök menüpontra.  

3. Görgessen lefelé a Számológép beállításokhoz.  

• Válassza Az operációs rendszerhez tartozó számológép használata lehet�séget, vagy 

• A felhasználó által megadott számológép használata mellett keresse ki a használni kívánt számológépet.  
 Kattintson a Kész gombra. 



A Vonalzó használata  
Használja az ActiveInspire vonalzóját "virtuális" iskolatábla-vonalzóként - így bármely tanórának hagyományos jelleget adhat. 

Az Eszközök menüben válassza a Matek-eszközök > Vonalzó menüpontot. 

Mozgás a kurzorral: 

Középre - szabad mozgás 

Jobbra vagy balra - hosszabbat vagy rövidebbet készít 

Fel vagy le – forgatás. A szög egy ablakban jelenik meg.  

A Vonal eszköz kiválasztása után mozgassa az egérmutatót a vonalzó széléhez. A vonalzó szélénél egy kis kör jelenik meg. Ez mutatja, 
hogy a Vonal eszköz készen áll arra, hogy a Vonalzó széle mentén egyenes vonalat rajzoljon. 

 

Beállítások 
• Kattintson jobb egérgombbal a Beállítások ikonra, hogy el�hívja a legördül� menüt. 

• A Vonalzó használatának befejezéséhez kattintson a Bezárás gombra. 



A Szögmér� használata   
A Szögmér� használtával szögeket és köríveket mérhet. 

Az Eszközök menüben válassza a Matek-eszközök > Szögmér� 
menüpontot. Egynél több szögmér�je is lehet. 

Az alapértelmezett színek: szürke / fekete. A vonalzók és a szög-
mér�k színének megváltoztatásához válassza a Fájl > Beállítások 
> Eszközök menüpontot.  

 

Az új szín a következ� kiválasztott vonalzónál vagy szögmér�nél 
lesz látható. 

A jobb egérgombbal elérhet� felugró menü különféle lehet�sége-
ket ad a szögmér�vel és a körívvel kapcsolatban. 

 

Amikor készen áll a rajzolásra, menjen a tollal a szögmér� szélé-
nek közelébe. 

Az egér a szögmér�re ugrik vagy pattan.  

Kattintson és húzza a szögmér� szélét, így tökéletes ívet rajzolhat. 
A három különböz� ív-stílus a jobb oldalon látható. 

 



A szög leolvasható a szögmér� beosztásáról (közelítsen a nagyobb 
pontossághoz). 

 

A Körz� használata  

A Körz� a Vonal eszköz körvonal- és kitölt� tulajdonságaival rendelkez� egyszer� ívet rajzol. 

Az Eszközök menüben válassza a Matek-eszközök > Számológép menüpontot. Egynél 
több körz�je is lehet. 

A körz� beállításához kattintson annak különféle részeire: 

• A körz�t a bal szárra kattintva mozgathatja az oldalon.  

• Helyezze a t�t a kör középpontjának helyére. 

• A körz� rajzolás nélküli forgatásához kattintson a jobb szárra. 

• Az ívnyílás kitágításához kattintson a ceruzatartóra.  

• A körz� elrejtéséhez kattintson a pántra. 

 



 

Amikor készen áll a rajzolásra, mozgassa a tollat a ceruza hegye fölé.  

 

Az egérmutató a ceruza hegyére ugrik vagy pattan.  

 

Az ív megrajzolásához kattintson a körz�re, és mozgassa az egeret. 

 

Haladó lehet�ségek 

Ezekhez a funkcióhoz az ActivInspire Professional szükséges. 

Kattintson a Körz�re és válasszon egyet vagy többet az alábbiak közül:  

• Tükrözött - a ceruzát a bal oldalra, a t�t a jobb oldalra helyezi. 

• Szög megjelenítése - fokokban mérve kiírja a szárak közötti szöget. 

• Sugár megjelenítése - kiírja a sugarat. 

• Középpont megjelölése - a kör közepére + jelet tesz. 

• Hosszúság növelése - meghosszabbítja a szárakat. 

• Hosszúság csökkentése - megrövidíti a szárakat. 

• Hossz visszaállítása - visszaállítja a szárak hosszát az eredeti értékre.  

• Bezárás 

 



Az XY origó beállítása  
Bármely objektumot elforgathatja, ha kijelöli, és az Objektum forgatása kijelöl� fogantyút használja az objektumnak saját középpontja 
körüli elforgatásához. Azonban néha elképzelhet�, hogy nem a középpont körül akar elforgatni egy objektumot. Ehelyett az XY origó 
eszközzel az oldalon bárhol létrehozhat egy origó-pontot. Az objektum ezután az Objektum forgatása kijelöl� fogantyú mozgatásakor 
az oldal origó-pontja körül fog elfordulni. 

Gy�z�djön meg arról, hogy a forgatni kívánt objektum az oldalon található, majd kattintson az XY origó eszközre az origó-pont megje-
lenítéséhez. Mozgassa az origó-pontot egy másik helyre, oda, amelyet a forgatás középpontjának szeretne kijelölni. Jelölje ki az objek-
tumot a Kijelöl� eszközzel. Figyelje meg, hogy az XY origó eszköz gombja kiválasztva marad. Ezután az Objektum forgatása kijelöl� 
fogantyút használva forgassa el az objektumot az új origó-pont körül. Miután befejezte, kattintson ismét az XY origó eszközre, és törölje 
a forgatási középpontot.  

Az origó-pont "emlékezni" fog arra a helyre, ahol utoljára elhelyezték. Amikor ismét bekapcsolja, automatikusan ugyanott jelenik meg, 
ahol utoljára használták. 

Az objektumcsoportok a kijelölt csoport középpontja körül fordulnak el, ha nincsen bekapcsolva az XY origó eszköz. Ebbben az esetben 
a csoport az XY origó körül fordul el. 
 

Egyéb leírás: 

(Mindenki saját gépén a következ� könyvtárban: � csak rá kell klikkelni egy böngész� típusú fájlra) 

C:\Program Files\Activ Software\Inspire\help\hu 

Ez a kezd�lap: 

file:///C:/Program%20Files/Activ%20Software/Inspire/help/hu/welcome_to_activinspire.htm 

 

Jó tanulmányozást! 


