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20 Médiaalapok

OLVASS HANGOSAN A GÉPPEL!
A számítógép segítségével védhetjük a környezetünket is. A hagyományos könyvek nyom-
tatásához papír kell, a papír alapanyaga fõleg a fa, amihez erdõk kivágásával jutnak. Ha
elektronikus könyvet olvasol, akkor ehhez nem kell papír!

Az iskolai könyvtárban minden kötelezõ olvasmányt megtalálhattok, de nem biztos, hogy
annyi példányban, ahányan az osztályba jártok. Nem lesz elég példány, ha például min-
denki a téli szünetben akarja kiolvasni az Egri csillagokat!

Szerencsére van megoldás! A könyvtárak között használhatsz te is egy olyat, amibõl bár-
mennyien kölcsönözhetnek egyszerre! Ez a csodakönyvtár a Magyar Elektronikus Könyv-
tár, röviden a MEK. A trükk egyszerû: itt elektronikus formában, nem papíron tárolják
a mûveket. És ami nagyon fontos: bárki le is töltheti ezeket!

A MEK 1994-ben indult néhány digitalizált könyvvel, ma már szinte minden fontosabb mû
megtalálható benne, sõt a mûveket több, egymástól különbözõ formátumban is tárolják.
A következõkben három kiválasztott kötelezõ olvasmányt keresünk meg, és megnézzük,
hogyan jeleníthetjük meg a számítógépünkön a különbözõ formátumú állományokat.

Kötelezõ olvasmányok 6. osztályban: 

Arany János: Toldi;
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi;
Gárdonyi Géza: Egri csillagok.

E mûveket mind megtalálhatod a MEK gyûj-
teményében.

Töltsük le a MEK honlapjáról a kötelezõ
olvasmányokat!

A MEK-bõl elsõként Arany János mûveit
töltjük le. Honlap: http://www.mek.oszk.hu.
A megnyiló lap jobb oldalán találod meg
a keresés beállításait.

A találati listában hangoskönyvet is talá-
lunk. Most érdekességként ezt válasszuk
ki, és nézzük meg alaposabban!

Hagyományos könyvtárban hol és hogyan
kell megkeresned a könyv helyét? Itt mi-
lyen kulcsszavakat írtunk be ehhez?

Legalább egy mezõt ki kell töltened a keresés
indításához.

1

A Toldi-trilógia hangoskönyvként
a 3. találatról nyitható meg.

2

1

2
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Olvass hangosan a géppel!    21

A hangfájlokat a Media Player lejátssza, ha duplát kattintunk a hangfájl nevére. Ha letöl-
töd egyben a könyvet, akkor akár az MP3-lejátszódon is meghallgathatod utazás közben!

Mit gondolsz, kik számára teszi hozzáférhetõvé a mûveket a Hangoskönyvtár?

Az MS-Reader használata

A regény felolvasása egyben a szö-
veg egy értelmezését is jelenti,
emiatt sokan nem szeretik a han-
goskönyvet, inkább maguk olvas-
nak. A Toldi persze letölthetõ eb-
ben a formában is.

A kiválasztott mûvet, mint látha-
tod, LIT formátumban is letölthe-
ted. Ezt az elektronikus könyvfor-
mátumot támogatja a Microsoft is,
és megnyithatod az MS-Reader ol-
vasóval. A LIT formátumú köny-
vek az igazi könyvekhez hasonló
módon jelennek meg a gépeden,
de szabadon átméretezhetõek, és
akár egy okostelefonon is futtat-
ható az olvasóprogram.

A megnyitott e-könyv tartalom-
jegyzékében úgy választható ki
egy fejezet, mint ahogy azt a web-
böngészõben már megszokhattad.

A kézigépek operációs rendszere
A kézigépek különbözõ operációs rendszerrel készülnek.
Ezek egyike a Windows CE vagy másképpen Pocket PC-
nek nevezett Microsoft-termék.

Ezekhez a készülékekhez a legújabb programokat pl.
a http://www.windowsceportal.hu oldalon találhatod meg.

Az Apple által gyártott készülékek saját iOS operációs
rendszerüket használják. A legtöbb gyártó viszont a
Google Android operációs rendszerét telepíti ma már
a készülékére.
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22 Médiaalapok

Az MS-Readerben jelölj ki egy szövegrészt, és
mentsd el egy szöveges állományba! Ezt már
megnyithatod az Olvasóval is.

Az olvasó az egy oldalon megjelenõ sorok számát az ablak méretéhez igazítja. A szöveget
nem mindig a legszebben tördeli a felolvasó, most is szinte a lap aljára került a cím. A la-
pozáshoz a nyílra kell kattintani, vagy használhatjuk a PGUP/PGDN billentyûket.

Az MS-Readerhez telepíthetsz felolvasót is. A harmadik lapon már ebben a felolvasó mód-
ban jelenítettük meg a könyvet. A program kék színnel kiemeli az éppen olvasott szót.

Olvastassátok fel angol, francia és német felolvasóval is a magyar nyelvû szöveget! Melyik nyelven
volt a leginkább felismerhetõ a szöveg?

Jegyzetelj!
Az igazi könyvbe beleírni nem szép szokás, de sokan élnek vele. A LIT-formátumnak egyik elõnye,
hogy a szövegben saját jegyzeteket is elhelyezhetünk, és ezeket másnak is továbbadhatjuk. A jelzett
részt sárga színnel emeli ki az Olvasó.

Az MS-Reader igazából nem alkalmas a magyar nyelvû felolvasásra. Erre a célra jó a már
megismert Multivox program, amit az elõzõekben bemutattunk.

PDF-olvasó:
az Acrobat Reader

Az elektronikus könyvtár tar-
talmaz igazi érdekességeket
is. Például Gárdonyi Géza
Egri csillagok címû mûve ro-
vásírással is megtalálható a
MEK-ben.

A Multivox felolvasója a megnyitott szövegfájlokat szavan-
ként, soronként vagy folyamatosan is fel tudja olvasni.

1

Hallgassátok meg a felolvasott szöveget
különbözõ hangokon! Szavazással válasszátok ki
a nektek legjobban tetszõt!

Hallgassátok meg az Elsõ ének elsõ két verssza-
kát a Multivox és az MS-Reader felolvasásában!
Melyik hasonlít leginkább az emberi hangon tör-
ténõ felolvasásra? (Az állományokat megtalál-
hatod a könyv honlapján is MP3 formában!)

A rovásírásos könyv PDF-formátumban olvasható
csak el. A fájl letöltése után vagy duplán rákat-
tintva az Acrobat Reader jeleníti meg a szöveget.2
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Olvass hangosan a géppel!    23

Mit gondolsz, miért érhetõek el a fájlok csomagolt állomány formájában is?

HÁZI FELADAT

Töltsd le az itt leírtak mellett a többi kötelezõ olvasmányod is a számítógépedre!

E-könyv • Elektronikus könyv, olyan számítógépes könyvtárolási formátum, amely
a papíralapú könyvhöz hasonló megjelenést és kezelést nyújt.
PDF-olvasó • PDF-formátumot megjeleníteni tudó alkalmazás.
PDF-formátum • A kiadványt igen takarékosan tároló, nyomtatásban és képernyõn
azonos megjelenést biztosító formátum.
LIT-formátum • Az elektronikus könyvek egyik szabványa, a szöveg mellett képeket is
tartalmazhat, tartalomjegyzék, megjegyzés is kerülhet bele.
PDA • Személyi Digitális Asszisztens, olyan kéziszámítógép, amely alkalmas multimé-
diás és egyéb alkalmazások futtatására. (Lásd 113. oldal!)

Keresd meg te is az Egri csillagokat a MEK-ben!

Ennek az ingyenes olvasónak a használata elég
egyszerû, amit a magyar nyelvû felülete is segít.
A program viszont egy-két évente megújul, így
lehet, hogy a te gépeden máshogy jelenik meg.

Fedezzétek fel közösen, hogyan lehet lapozni,
adott oldalra ugrani, egy bizonyos szót megta-
lálni a szövegben!

Egy szövegrész kijelölése egérrel történik, és a jobb gombbal
megnyitott helyi menüben kérhetõ a vágólapra másolás.

1

A szöveg mellett ikonok találhatók. Ezekkel a készítõ által
megadott jegyzeteket, csatolásokat érheted el.

2

Keressük meg az Egri csillagok után a Lúdas Matyit is! Ez a mû a hagyományos szö-
vegformátumokban érhetõ el.

MS-2146U_Info6_tk_2013_BEADASRA.qxd  2013.09.25.  9:51  Page 23



60 Programozás

A LEGO NXT
Az RCX alapú robot megjelenése után a LEGO szinte
azonnal elkezdte az újabb változat, az NXT tervezését, de

az új robot nyilvános megjelenésére 2006-ig
kellett várni. Az NXT már a nyomás, a fény

és a motorokba épített elfordulás érzé-
kelése mellett a távolságérzékelésre
is képes lett, sõt hangerõsséget is
tud mérni. 

Újdonság az is, hogy nem infravö-
rös, hanem USB- vagy Bluetooth-

kapcsolat építhetõ ki a robot és a számí-
tógép között.

Az NXT-téglák az RCX-hez hasonlóan képesek egymással is kapcsolatot teremteni, sõt bizonyos mo-
biltelefonok egy program feltöltése után távirányítóként is használhatóak. Az ilyen telefonok listáját
és a szükséges programot a http://www.mindstorms.lego.com/Overview/Mobile%20Application.aspx
oldalon találod meg.

Az NXT-tégla közvetlen programozása

Az egyik újdonság, hogy a robot egy programozható
LCD-kijelzõvel bõvült, amin szövegeket, képeket jelenít-
hetünk meg, vagy éppen számítógép nélkül is írhatunk
programokat.

A mellékelt kézikönyv pontos leírást tartalmaz az egyes
ikonok jelentésérõl, de némi próbálgatás után mindegyik
jelentése és hatása kitalálható.

Az alapkészlet motorjait és érzékelõit az elõre meghatározott
helyre célszerû csatlakoztatni

Találjátok ki, hogy az egyes ábrák mit jelenthetnek
a fenti programban! Tippeljetek, hogy mit csinálhat a robot,
majd a program elindításával döntsétek el, ki adta meg
a helyes választ!

Programozás számítógéppel

A robotkészlettel együtt megkapott CD-rõl telepítenünk
kell a programot. Ez itt már nemcsak programozási kör-
nyezet, hanem építési útmutató is egyben.

Az NXT-tégla közvetlenül is
programozható, az egyes
lépéseket ikonok ábrázolják

Hát ez tényleg egyszerû!
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A LEGO NXT    61

A program használata igencsak meg-
terheli a processzort, ezért a minimá-
lis memória- és sebességigény meg-
léte esetén ne lepõdjünk meg, ha a
program csak lassan válaszol, egy
kattintásnak csak 5–10 másodperc
múlva lesz hatása.

Az RCX-hez képest a programozás
módja is megváltozott. A kezdõknek
szánt felület kevesebb utasítást tar-
talmaz, viszont ezek finomabban mó-
dosíthatóak.

A program nyitólapja.
A Software Overview pont
gyors áttekintést ad
a használatáról

Az építési útmutatót maga
a program tartalmazza

A kezelõprogramból közvetlenül
elérhetõ az NXT honlapja

HÁZI FELADAT

Építsétek meg az alaprobot testét! A 8527-es NXT alapkészlet Vehicle nevû robotja
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92 Képfeldolgozás

KÉSZÍTSÜNK FILMET!
Az egyes alkalmakkor készített képeinket gyûjthetjük albumokba, készíthetünk belõlük
képgyûjteményt és vetítést is. 

Hasonló lehetõséget kínál számunkra a MS PhotoStory 3 nevû program is, de sokkal több
olyan elemet építhetünk be a képekbõl készült filmbe, amely inkább filmszerûvé teszi az
eredményt. Ismerkedjünk meg egy példán keresztül a program használatával!

Álló képekbõl készítsünk filmet a zsiráfról!

A program lépésrõl lépésre
visz minket a cél felé, igen egy-
szerû használni, de elsõ alka-
lommal ennek ellenére érde-
mes a megjelenõ kiírásokat fi-
gyelmesen elolvasni!

Elõkészítés

Korábban már gyûjtöttünk nagyméretû zsiráfos képeket a Google segítségével az inter-
netrõl. Ehhez a zsiráf és a giraffe keresõszavakat is használtuk. Az összegyûjtött képeket
egy mappában helyeztük el.

A képanyag összegyûjtése után indíthatjuk a PhotoStory programot!

Az a zsiráf azonnal nézzen balra!

Elõször nyilván csak az elsõ pontot választhatjuk ki. A TOVÁBB gombra kattintva érkezünk
el a második lépéshez.

Indítás után egybõl döntenünk kell: új történetet kezdünk, már
meglévõ történet projektjét nyitjuk meg szerkesztésre, vagy
éppen megtekintünk egy már elkészített munkát. 1

Az alsó filmszalag kezdetben üres. Ide a gombra
kattintva tudunk képeket betölteni. A bal oldalon nagyobb méret-
ben megjelenõ képet a filmszalagon kék keret emeli ki.

KÉPEK IMPORTÁLÁSA...

2
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Készítsünk filmet!    93

A filmszalagra betöltött képeket alakíthatjuk, javíthatjuk a színüket, a vörös szemet
automatikusan eltávolíthatjuk, elforgathatjuk a képet.

A Szerkesztés… gombra kattintva nézzétek meg, milyen módosítások, javítások végezhe-
tõek el a programban a képekkel!

A program kisebb kényelmet-
lensége, hogy minden kép ese-
tében külön kell elvégeznünk
a módosításokat, majd men-
teni és visszalépni a filmsza-
laghoz.

Képkivágás készítésekor ügyelj
arra, hogy a film végleges mé-
reténél mindig nagyobb legyen
az egyes képekbõl megmara-
dó részletek mérete!

A filmek megszokott fekvõ
tájolása miatt az álló képek
esetében kérhetjük az auto-
matikus kivágást. Ezzel most
ne éljünk, mert egy késõbbi
lépésben egy egyszerû meg-
oldással elkerüljük a képle-
vágást, és mégsem lesz feke-
te keretünk.

A fekete keret eltávolítását használ-
hatjuk a felesleges képszegélyek
eltávolítására is. 3

Az összegyûjtött képek közül egyszerre többet is beolvashatunk
az eddig megszokott módon.

1

A fekete keret eltávolítását nem érdemes automatikusan
elfogadni, mert nem mindig ad használható eredményt.
A kivágó keret módosításával javíthatunk a képen. 2
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94 Képfeldolgozás

A program figyel és külön figyelmeztet is arra, ha nem távolítottuk el a fekete keretet! Ezt
azonban nem kötelezõ elvégeznünk.

A filmszalagon a jobb oldali nyilak segítségével megváltoztathatjuk a képek sorrendjét és
az X-szel törölhetjük a felesleges képeket. Elvégezhetõ-e a rendezés és a törlés e gombok
nélkül is?

A feliratozás után nyílik lehe-
tõségünk egyedi kísérõszöve-
geket rögzíteni a képekhez.

A mintakép alatt találhatjuk
meg a program egyik legiz-
galmasabb lehetõségét, a ké-
peken való mozgás testresza-
bását.

Figyeld meg, hogy a stílusok használatában jóval kevesebb lehetõségünk van, mint egy
hagyományos szövegszerkesztõben.

A képek betöltése és sorrendjük rögzítése után a
TOVÁBB gombra kattintva a feliratkészítést végez-
hetjük el. A kék kerettel jelzett képhez adjuk hozzá
a szöveget, ill. rendelhetünk hozzá egyedi effektust.

Az gombra kattintva a ké-
pen való mozgással együtt hallgat-
hatjuk meg a rögzített szöveget.

ELÕNÉZET

3

A cím jobb olvashatósága érdeké-
ben érdemes fakítani, ill. erõsen
eltérõ színnel írni a képre. 2

A szöveg betûtípusát, színét, stílusát, méretét
külön párbeszédablakban alakíthatjuk.

1

1

2
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Készítsünk filmet!    95

Mielõtt még hozzáfognánk az alakításhoz, ha eddig nem tettük meg, most mindenképpen
célszerû mentenünk a projektünket! 

Próbáljatok ki egy képen minél több mozgatási lehetõséget! Figyeljétek meg, hogy milyen
látványbeli különbségek vannak a különbözõ úsztatási irányok, szûkítés, tágítás alkalma-
zása során!

A látható részt kijelölõ keretek mérete lehetõleg ne legyen kisebb a film méreteinél, bár
bizonyos esetekben érdekes hatásokat is elérhetünk vele.

Mekkora lehet a legkisebb kivágás? Próbáljátok ki!

A párbeszédablak másik fülén az egyes képek közötti váltásokat, azaz szakszóval az áttû-
néseket állíthatjuk be egyéni módon.

Érdemes figyelni arra, hogy
igen nagyméretû is lehet a pro-
jekt, mivel az eredeti képeket
is tartalmazza.

A mozgás automatikus beállítását látjuk kezdetben ebben az ablakban.
A módosítások során figyeljünk arra, hogy elegendõ idõt hagyjunk
a mozgásra! Ezt az gombra kattintva ellenõrizhetjük.ELÕNÉZET... 1

A túl sok különbözõ áttûnési mód zavaró is lehet,
célszerû egységes megjelenést adni a filmnek,
ezek összekötõ szerepû megadásával. 2
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96 Képfeldolgozás

A mozgások és áttûnések megadása után a kísérõzene elkészítése jön. A program képes
fogadni WAV-, MP3-, MPA-formátumú fájlokat is, de izgalmasabb vállalkozás a saját zene
komponálása!

Egy filmhez több zene is tartozhat. A beszúrás a filmszalagon kijelölt képkockától indul,
és a következõ zenebeszúrásig vagy a film végéig tart.

Próbáljátok ki, hogy mi történik akkor, ha az aláfestõ zene rövidebb, mint a film!

A következõ lépés már a film elkészítése lesz a kész projektünk alapján. Elõtte minden-
képpen mentsük még egyszer a projektet!

A program a beillesztett képeket és a felhasznált zenéket egyetlen fájlba tárolja, emiatt
az elsõ mentés hosszabb ideig is eltarthat. Az egyesítés miatt igen nagy méretû is lehet
az állomány!

3

A gombra kattintva
adhatjuk meg a minõséget.

BEÁLLÍTÁSOK

A gombra kattintva próbáljátok ki a kü-
lönbözõ zenei stílusokat, hangszereket, sebességeket!
ZENE LÉTREHOZÁSA...

1

A kész film helyét itt adjuk meg
a gombra kattintva.TALLÓZÁS...

2

2

3
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Készítsünk filmet!    97

Ha a film minõségét módo-
sítani akarjuk, akkor a BEÁL-
LÍTÁSOK… gombra kattintva
kapjuk a következõ párbe-
szédablakot.

A film elkészítése a visszatérés után a TOVÁBB gombra kattintva kezdõdik el, általában
4-5 lépésben. Ez igen hosszú folyamat is lehet, fõleg akkor, ha a filmben sok egyéni be-
állítást adtunk meg.

HÁZI FELADAT

Keress kedvenc színészedrõl vagy családodról képeket, és készíts belõlük egyperces fil-
met PAL VCD minõségben!

Végezzetek méréseket! Ugyanazt a projek-
tet különbözõ profilokkal alakítsátok film-
mé! Figyeljétek meg az eltelt idõt és a lét-
rejövõ filmek méretét!

A munka befejezõ lépése
a kész film megtekintése!

A film méretét, minõségét a legör-
dülõ menüben választhatjuk ki.

1

Milyen információk olvas-
hatók le a kész filmrõl eb-
ben az ablakban?
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