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BEMUTATKOZÁS
Az ARCHIDICT - /ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞDƵůƚŝůŝŶŐƵĂůŝĐƚŝŽŶĂƌǇĨŽƌƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ƵŝůĚĞƌƐĂŶĚŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶtŽƌŬĞƌƐ;dƂďďŶǇĞůǀƾŬĠƉĞƐƐǌſƚĄƌĠƉşƚĠƐǌĞŬ͕ĠƉşƚƅŝƉĂƌŝƐǌĂŬĞŵďĞƌĞŬƐǌĄŵĄƌĂͿĞŐǇŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝƉĂƌƚŶĞƌƐĠŐŝĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐƐŽƌĄŶũƂƚƚůĠƚƌĞ
2017. és 2020. között, az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek program keretében, az Európai Bizottság támogatásával. A konzorcium tagjai 8 európai országból származtak, és azzal a céllal társultak, hogy együtt dolgozzák ki a szótár
ƚĂƌƚĂůŵĄƚĠƐĂƐǌƺŬƐĠŐĞƐĨŽƌĚşƚĄƐŽŬĂƚϵŬƺůƂŶďƂǌƅŶǇĞůǀĞŶ;ĂŶŐŽů͕ŶĠŵĞƚ͕ŽůĂƐǌ͕ƐƉĂŶǇŽů͕ƉŽƌƚƵŐĄů͕ůĞŶŐǇĞů͕ďŽůŐĄƌ͕ŐƂƌƂŐĠƐŵĂŐǇĂƌͿ͘ƚƂďďŶǇĞůǀƾƐǌſƚĄƌĂůĂƉũĄƚĂǌŝůůƵƐǌƚƌĄĐŝſŬĂĚũĄŬ͕ĂŵĞůǇĞŬŽůǇĂŶŝŶƚĞƌĂŬƚşǀĨƵŶŬĐŝſŬĂƚƚĂƌƚĂůŵĂǌŶĂŬ͕
mint pĠůĚĄƵůĂǌĞŐǇĞƐŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚſŬŝĞũƚĠƐŵĞŐŚĂůůŐĂƚĄƐĄŶĂŬĂůĞŚĞƚƅƐĠŐĞ͕ĠƐĂǌŝůůƵƐǌƚƌĄĐŝſŬĞŐǇĞƐŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚſƚĞƌƺůĞƚĞŝŶĞŬŬŝĞŵĞůĠƐĞ͘ǌĞŶƚƷůŵĞŶƅĞŶĂǌŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂůĂŬŚĂƌŵĂĚŝŬĂůĂƉǀĞƚƅĨƵŶŬĐŝſũĂĂ
fordító, amely a Szótár egyes nyĞůǀĞŝŬƂǌƂƚƚŝĞŐǇƐǌĞƌƾǀĄůƚĄƐƚďŝǌƚŽƐşƚũĂ͘
:ĞůĞŶƷƚŵƵƚĂƚſĂǌZ,//dƚƂďďŶǇĞůǀƾŬĠƉĞƐƐǌſƚĄƌŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬƐǌĞƌŝŶƚŝďƅǀşƚĠƐĠŶĞŬƚĞchnikai kézikönyveként szolgál:
x
x
x
x

További nyelvek hozzáadása az összes kifejezés lefordításával és a szavak kiejtésének meghallgatását biztosító hangfájlok kapcsolásával
Új, kifejezésekkel ellátott illusztrációk hozzáadása, új interaktív képes oldalak formájában
Újabb alfejezetek hozzáadása a jelenlegi fejezetszerkezeten belül
jũ͕ĂǌŽŶůŝŶĞƐǌſƚĄƌŬŝďƅǀşƚĞƚƚƚĂƌƚĂůŵĄŚŽǌŬĂƉcsolódó kvízfeladatok hozzáadása.

ďƅǀşƚĠƐůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝŶƚƷů͕ĂǌƷƚŵƵƚĂƚſďĂŶďĞŵƵƚĂƚŽƚƚƚĞĐŚŶŝŬĂŝůĞşƌĄƐŽŬĂůŬĂůŵĂƐĂŬĂĨĞůŵĞƌƺůƅŬŽƌƌĞŬĐŝſŬǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĄƌĂ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂƐǌſƚĄƌŵĞŐůĠǀƅƚĂƌƚĂůŵĄŶĂŬ͕ĂďĞŶŶĞůĠǀƅŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬŶĂŬĂŬĄƌŐƌĂĨŝŬĂŝ͕ĂŬĄƌƐǌƂǀĞŐĞƐĨŽƌmában
ƚƂƌƚĠŶƅĨƌŝƐƐşƚĠƐĠƌĞŝƐ͘

AZ ARCHIDICT ADMINISZTRÁTORI JOGOSULTSÁGAI
A projekt megvalósítása során a partnerség tagjai a helyi adminisztrátori hozzáférésük útján járultak hozzá a szótár fejlesztĠƐĠŚĞǌ͕ĂŵĞůǇůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƚƚĞƐǌĄŵƵŬƌĂďŝǌŽŶǇŽƐĚŽůŐŽŬƐǌĞrkesztését, így különösen a kompetenciájukba tartozó
fordítások hozzáadását. Az ARCHIDICT helyi adminisztrátorai jelenleg:
x
x
x
x
x
x
x
x

Creative Learning Programmes - ĂŶŐŽůŶǇĞůǀ;EͿ
ÉK Egyesület (EK AƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͿ- ŵĂŐǇĂƌŶǇĞůǀ;,hͿ
Best Cybernetics - ŐƂƌƂŐŶǇĞůǀ;>Ϳ
Akademia SEK - ďŽůŐĄƌŶǇĞůǀ;'Ϳ
VLC - lengyel és német nyeůǀ;W>ĠƐͿ
Euphoria - ŽůĂƐǌŶǇĞůǀ;/dͿ
IELM - ƐƉĂŶǇŽůŶǇĞůǀ;^Ϳ
UPT - ƉŽƌƚƵŐĄůŶǇĞůǀ;WdͿ

ƐǌſƚĄƌƷũŶǇĞůǀĞŬŬĞůƚƂƌƚĠŶƅďƅǀşƚĠƐĠŚĞǌĂƉĂƌƚŶĞƌƐĠŐƚŽǀĄďďŝŚĞůǇŝƌĞŶĚƐǌĞƌŐĂǌĚĄŬĂƚŬĞƌĞƐ͕ĂŬŝŬƷũĨŽƌĚşƚĄƐŽŬŚŽǌǌĄĂĚĄƐĄǀĂůŐĂǌĚĂŐşƚĂŶĄŬĂŵĞŐůĠǀƅƚĂƌƚĂůŵĂƚ͕ƺŐǇĞůǀĞƵŐǇĂŶĂŬŬŽƌĂƌƌĂ͕ŚŽŐǇĨƌŝƐƐ͕ŝĚƅƐǌĞƌƾŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬĞƚĂĚũĂŶĂk meg
ĞŐǇĂĚŽƚƚŶǇĞůǀĞŶ͘ƉĂƌƚŶĞƌƐĠŐĚƂŶƚĠƐĞĂůĂƉũĄŶĠƐĂǌ<ŐǇĞƐƺůĞƚŬŽŽƌĚŝŶĄůĄƐĄǀĂůĂǌZ,//dƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅŝŶĞŬĂůŝƐƚĄũĂĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶďƅǀşƚŚĞƚƅ͘,ĂPŶǀĂŐǇƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞƐǌşǀĞƐĞŶǀĄůůĂůŶĄĞƐǌĞƌĞƉďĞƚƂůƚĠƐĠƚĞŐǇƚŽǀĄďďŝŶǇĞůǀŬĂƉĐƐĄŶ͕
ĨŽƌĚƵůũŽŶďŝǌĂůŽŵŵĂůĂŬŽŶǌŽƌĐŝƵŵŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĄŚŽǌĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅĞ-mail címen: palotas.gabor@ekegyesulet.hu (Palotás Gábor, az ÉK Egyesület nemzetközi pƌŽŐƌĂŵŵĞŶĞĚǌƐĞƌĞͿ͘
ŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬŝƌĄŶǇşƚĄƐĄƚŵĂŐĂƐĂďďŚŽǌǌĄĨĠƌĠƐŝũŽŐŽƐƵůƚƐĄŐŽŬŬĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬǀĠŐǌŝŬ͕ĂŬŝŬĞƚŬŝĞŵĞůƚ adminisztrátoroknak hívnak, és akik jogosultak új helyi adminisztrátori hozzáféréseket létrehozni és új
nyelvek ARCHIDICT-hez adását engedélyezni, amelyeket viszont ezen az új helyi adminisztrátorok kezelnek. A helyi és a kiemelt adminisztrátori sǌĞƌĞƉŬƂƌƂŬŚƂǌŬĂƉĐƐŽůſĚſƂƐƐǌĞƐũŽŐŽƐƵůƚƐĄŐŶĂŬĠƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐŶĞŬĂƌĠƐǌůĞƚĞŝƌƅů
ĠƐƚĞƌũĞĚĞůŵĠƌƅůĞŬƂŶǇǀƚŽǀábbi fejezeteiben olvashat.
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AZ ARCHIDICT MÖGÖTT FUTÓ ALKALMAZÁS
ĞũĞůĞŶƚŬĞǌĠƐ;>ŽŐŝŶͿŬĠƉĞƌŶǇƅ
ǌZ,//dĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƐǌŬƂǌĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅĐşŵĞŶͬůŝŶŬĞŶĠƌŚĞƚƅĞů͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉ͘ĂƌĐŚŝĚŝĐƚ͘ĐŽŵ
Az adminisztrátorok e-ŵĂŝůďĞŶŬĂƉũĄŬŵĞŐĂŚŝƚĞůĞƐşƚƅĂĚĂƚĂŝŬĂƚĂŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬƚſů͘ũĞůƐǌſƚĂǌƷũĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŬŝŐĠŶǇƐǌĞƌŝŶƚĨƌŝƐƐşƚŚĞtik a beépített technológia segítségével.
ŬĠƉĞƌŶǇƅŚĄƚƚĞƌĞĂďĞũĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŝŽůĚĂůũŽďďĂůƐſƐĂƌŬĄďĂŶƚĂůĄůŚĂƚſ fényképek egyikének kiválasztásával változtatható meg.
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<ĞǌĚƅŬĠƉĞƌŶǇƅ- irányítópult
ŬĞǌĚƅŬĠƉĞƌŶǇƅĄƚƚĞŬŝŶƚĠƐƚŶǇƷũƚĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐĂŬƚƵĄůŝƐĄůůĂƉŽƚĄƌſů͕ďĞůĞĠƌƚǀĞĂƐǌĞƌǀĞƌƌĞĨĞůƚƂůƚƂƚƚŬĂƚĞŐſƌŝĄŬ͕ŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬ, képtérképek és kvízek számát. Ezen kívül ƚĂƌƚĂůŵĂǌĞŐǇŬƺůƂŶŵĞǌƅƚĂǌĞŐǇĞƐŶǇĞůǀĞŬŬƺůƂŶďƂǌƅĨŽƌĚşƚĄƐĂŝŶĂŬ
számáról, valamint egy grafikont is, amely szemlélteti ugyanezen számokat . A kiemelt adminisztrátori hozzáférés sok szempontďſůŬƺůƂŶďƂǌŝŬĂŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝďĞĄůůşƚĄƐŽŬƚſů͕ĨƅŬĠŶƚĂďĂůŽůĚĂůƐĄǀĞůĠƌŚĞƚƅĨƵŶŬĐŝſŝƚĞŬintetében.
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Most hasonlítsuk össze ezeket a funkciókat a két esetben:
A helyi adminisztrátorok jogosultak:
x Kategóriákat hozzáadni, szerkeszteni vagy törölni
x A saját szervezete által alkotott új kifejezéseket hozzáadni, szerkeszteni vagy törölni
x A saját szervezete által létrehozott új képtérképeket hozzáadni, szerkeszteni vagy törölni
x Kvízeket hozzáadni, szerkeszteni vagy törölni
x Hangfájlokat hozzáadni
A kiemelt adminisztrátorok számára természetesen mindazŽŶĨƵŶŬĐŝſŬĞůĠƌŚĞƚƅĞŬ͕ĂŵĞůǇĞŬĂŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬƐǌĄŵĄƌĂ͕ĠƐĞǌĞŶĨĞůƺůũŽŐŽƐƵůƚĂŬŵĠŐ͗
x Nyelveket hozzáadni, szerkeszteni, eltávolítani
x Felhasználókat (helyi adminisztrátorokat) hozzáadni, szerkeszteni, eltávolítani
EĠǌǌƺŬŵĞŐĞůƅƐǌƂƌĂǌŽŬĂƚĂĨƵŶŬĐŝſŬĂƚ͕ĂŵĞůǇĞŬĐƐĂŬĂŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝŚŽǌǌĄĨĠƌĠƐƐĞůĠƌŚĞƚƅŬĞů͗

1. Új nyelv létrehozása a kiemelt adminisztrátorok által
jũŶǇĞůǀ;Ɖů͘ĨƌĂŶĐŝĂͿůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄŚŽǌŬĂƚƚŝŶƚƐŽŶĂ͞Languages” ;EǇĞůǀͿŐŽŵďƌĂĂďĂůŽůĚĂůŝŵĞŶƺďĞŶ͕ŵĂũĚŬĂƚƚŝŶƚƐŽŶĂ͞Create New Language͟;jũŶǇĞůǀůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďƌĂ͘
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ǌƵƚĄŶƐǌƷƌũŽŶďĞĞŐǇƷũŶǇĞůǀĞƚĂǌ͞Edit Language͟;EǇĞůǀƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĞͿƉĄƌďĞƐǌĠĚĂďůĂŬŵĞǌƅŬŬŝƚƂůƚĠƐĠǀĞů͗
x
x
x
x
x
x
x
x

͞WƵďůŝƐŚĞĚ͗͟sĄůĂƐƐǌŽŶĂz^ͬEKůĞŚĞƚƅƐĠŐŬƂǌƺůĂŶŶĂŬŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĄŚŽǌ͕ŚŽŐǇaz új nyelv online publikálva lesz, vagy sem.
͞dŝƚůĞ͗͟ŚŽǌǌĄĂĚĂŶĚſŶǇĞůǀŶĞǀĞ͘
͞^ŚŽƌƚƚŝƚůĞ͗͟ĚũŽŶĞŐǇƌƂǀŝĚşƚĠƐƚĂŶǇĞůǀŶĞŬ͘
͞dŝƚůĞEĂƚŝǀĞ͗͟ĚũĂŵĞŐĂŶǇĞůǀŶĞǀĠƚƷŐǇ͕ĂŚŽŐǇĂǌƚĂŶǇĞůǀŵĂŐĂŚşǀũĂ;Ɖů͘ĨƌĂŶĐĂŝƐͿ͘
͞hZ>>ĂŶŐƵĂŐĞŽĚĞ͟ŵĞŐĂĚĄƐĂ͗ƚŝƉŝŬƵƐĨŽƌŵĄƚƵŵĞŐǇŬĠƚďĞƚƾƐŶǇĞůǀŝŬſĚďſůĄůů;Ɖů͘ĨƌͿ͘
͞>ĂŶŐƵĂŐĞdĂŐ͟ŵĞŐĂĚĄƐĂ͗ƚŝƉŝŬƵƐĨŽƌŵĄƚƵŵĂŬĠƚďĞƚƾƐŶǇĞůǀŬſĚďſůĄůů͕ĂŵĞůǇĞƚĂŬĠƚďĞƚƾƐŽƌƐǌĄŐŬſĚŬƂǀĞƚ;Ɖů͘Ĩƌͺ&ZͿ͘
͞>ĂŶŐƵĂŐĞ/ŵĂŐĞ͟ŬŝǀĄůĂƐǌƚĄƐĂ͗sĄůĂƐƐǌŽŶĞŐǇŬĂƉĐƐŽůſĚſǌĄƐǌůſƚͬŬĠƉĞƚ͘
Végül kattŝŶƚƐŽŶĂ͞^s͟ŐŽŵďƌĂ͘

ŶǇĞůǀĞŬĂŶǇĞůǀůŝƐƚĂĂĚŽƚƚƐŽƌĄďĂŶƚĂůĄůŚĂƚſͣĐĞƌƵǌĂ͟ŝŬŽŶŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂůŬĠƐƅďďŝƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚŚĞƚƅͣ͘ĐĂŶĐĞů͟ŐŽŵďŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂůƉĞĚŝŐďĄƌŵĞůǇŶǇĞůǀƚƂƌƂůŚĞƚƅ͘

ǌ͞Ěŝƚ͟;^ǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐͿŐŽŵďƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂĂǌƂƐƐǌĞƐŬŽƌĄďďŝ͕ĂŶǇĞůǀůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂƐŽƌĄŶŵĞŐĂĚŽƚƚďĞĄůůşƚĄƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚŚĞƚƅƵŐǇĂŶĂǌŽŶƉĄƌďĞƐǌĠĚƉĂŶĞůďĞŶ͘ƚƂƌůĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚďĞĨĞũĞǌĠƐĠŚĞǌĂƚƂƌůĠƐŝ szándékot még egyszer meg kell
ĞƌƅƐşƚĞŶŝ͗

A nyelvek listája kinyomtatható, vágólapra másolható és „xls”, „csv” vagy „pdf” fájlként exportálható.
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2. A helyi adminisztrátorok kiemelt adminisztrátorok általi irányítása
jũŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝũŽŐŽƐƵůƚƐĄŐŽŬŬĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅƚĂŐĨĞůǀĠƚĞůĠŚĞǌŬĂƚƚŝŶƚƐŽŶĂďĂůŽůĚĂůŽŶĂ͞Users” ;&ĞůŚĂƐǌŶĄůſŬͿĨƺůƌĞ͘ǌƵƚĄŶŬĂƚƚŝŶƚƐŽŶĂ“Create New User” (jũĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŚŽǌǌĄĂĚĄƐĂͿŐŽŵďƌĂ͘

jũĨĞůŚĂƐǌŶĄůſ,K^,KƚƂůƚƐĞŬŝĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŵĞǌƅŬĞƚ͗
x
x
x
x

͞WƵďůŝƐŚĞĚ͗͟sĄůĂƐƐǌĂĂ͞z^ͬEK͟ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚĂŶŶĂŬŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĄŚŽǌ͕ŚŽŐǇĂǌƷũĨĞůŚĂƐǌŶĄůſĂŬƚşǀůĞƐǌ-e vagy sem.
Adjon meg egy felhasználónevet ;͞hƐĞƌŶĂŵĞ͟ͿĠƐĞŐǇũĞůƐǌſƚ;͞WĂƐƐǁŽƌĚ͟Ϳ͘
ĚũĂŵĞŐĂǌhZ>ŶǇĞůǀŬſĚũĄƚ;͞hZ>>ĂŶŐƵĂŐĞŽĚĞ͟Ϳ;Ɖů͘ĨƌͿ͘
sĠŐƺůŵĞŶƚƐĞĞů;͞^s͟ͿĂŵĞǌƅŬďĞŶŵĞŐĂĚŽƚƚĂĚĂƚŽŬĂƚ͘

ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſĂĚĂƚĂŝŬĠƐƅďďďĄƌŵŝŬŽƌƐǌĞƌŬĞƐǌƚŚĞƚƅŬĂ͞hƐĞƌƐ͟;ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŬͿůŝƐƚĄũĄďĂŶƚĂůĄůŚĂƚſͣĐĞƌƵǌĂ͟ŝŬŽŶƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů͘hŐǇĂŶŝƚƚĂĨĞůŚĂƐǌŶĄůſƚƂƌƂůŚĞƚƅŝƐĂƉŝƌŽƐͣĐĂŶĐĞů͟ŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂů͘

ǌ͞Ěŝƚ͟;^ǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĂĞƐĞƚĠŶƵŐǇĂŶĂǌĂƉĄƌďĞƐǌĠĚĂďůĂŬũĞůĞŶŝŬŵĞŐ͕ŵŝŶƚĂ͞ƌĞĂƚĞEĞǁhƐĞƌ͟;jũĨĞůŚĂƐǌŶĄůſ ůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďĞƐĞƚĠďĞŶ͕şŐǇďĄƌŵĞůǇŬŽƌĄďďŝďĞĄůůşƚĄƐĨĞůƺůşƌŚĂƚſ͘dƂƌůĠƐĞƐĞƚĠŶĂƌĞŶĚƐǌĞƌǀĠŐƐƅ
ŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐƚŬĠƌĂǌĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌƚſů͘

ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŬůŝƐƚĄũĂŬŝŶǇŽŵƚĂƚŚĂƚſ͕ǀĄŐſůĂƉƌĂŵĄƐŽůŚĂƚſĠƐͣǆůƐ͕ͣ͟ĐƐǀ͟ǀĂŐǇͣƉĚĨ͟ŬŝƚĞƌũĞƐǌƚĠƐƾĨĄũůŬĠŶƚĞǆƉŽƌƚĄůŚĂƚſ͘
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3. Kategóriák kezelése
3.1. Kategóriák (“Categories”) kezelése - a kiemelt adminisztrátorok által
ŬĂƚĞŐſƌŝĄŬ;͞ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟ͿƌĞŶĚƐǌĞƌĞĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬĠƐŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬ;ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂůĂŬͿŚŝĞƌĂƌĐŚŝŬƵƐŬĞƌĞƚĞŝƚƐǌƺůƅŝĠƐŐǇĞƌŵĞŬŬĂƚĞŐſƌŝĄŬ;WĂƌĞŶƚͬŚŝůĚͿĨŽƌŵĄũĄďĂŶbiztosítja. Az ARCHIDICT szótár fejezet és alfejezet struktúrája a
ŬƺůƂŶďƂǌƅŬĂƚĞŐſƌŝĄŬƐǌƺůƅ-ŐǇĞƌŵĞŬŬĂƉĐƐŽůĂƚĄďſůƂƌƂŬůƅĚŝŬ͘ŶĠŐǇĨƅĨĞũĞǌĞƚƐǌƺůƅŝƐǌŝŶƚĞŶǀĂŶ͕ŵşŐĂǌƂƐƐǌĞƐĞŶϯϲĂůĨĞũĞǌĞƚĞƐǌƺůƅŝŬĂƚĞŐſƌŝĄŬŐǇĞƌŵekei. Ez a struktúrát szükség szerint ŬĠƐƅďďĄƚƌĞŶĚĞǌŚĞƚƅ͕ĂŬĄƌĂƐǌƺůƅŝŬĂƚĞŐſƌŝĄŬ
;ĨƅĨĞũĞǌĞƚĞŬͿƚŽǀĄďďŝŐǇĞƌŵĞŬĞŬŬĞů;ĂůĨĞũĞǌĞƚĞŬŬĞůͿƚƂƌƚĠŶƅďƅǀşƚĠƐĠǀĞů͕ĂŬĄƌŬĞǀĞƐĞďďǀĂŐǇƚƂďďĨƅĨĞũĞǌĞƚƌĞŶĚƐǌĞƌŚĞǌǀĂůſhozzáadásával és a korábbi keretrendszer teljes frissítésével

A bal oldali menü ͞ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟;<ĂƚĞŐſƌŝĄŬͿƌĠƐǌĠďĞŶŬĠƚƉĂƌĂŶĐƐƚĂůĄůŚĂƚſ͗͞DĂŶĂŐĞ͟;<ĞǌĞůĠƐͿĠƐ͞>ŝƐƚ͟;>ŝƐƚĂͿ͘͞>ŝƐƚ͟ŐŽŵďĂŬĂƚĞŐſƌŝĄŬůŝƐƚĂŶĠǌĞƚĠƚ;͞>ŝƐƚŽĨĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟ͿŶǇŝƚũĂŵĞŐ͕ŵĞůǇďĞŶĂǌĞŐǇĞƚůĞŶƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĂ
͞dƂƌůĠƐ͟;͞ĞůĞƚĞ͟ͿĨƵŶŬĐŝſ͘,ĂĞŐǇĨĞũĞǌĞƚǀĂŐǇĂůĨĞũĞǌĞƚƚƂƌůĠƐĞǀĄůŝŬƐǌƺŬƐĠŐĞƐƐĠ͕ĂŬŬŽƌĂǌĞďďĞŶĂŶĠǌĞƚďĞŶǀĠŐĞǌŚĞƚƅĞů͘ƚƂƌůĠƐǀĠŐůĞŐĞƐşƚĠƐĠŚĞǌĂŶŶĂŬŵĞŐĞƌƅƐítése szükséges.

ŬĂƚĞŐſƌŝĄŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŚĞǌǀĂŐǇƷũŬĂƚĞŐſƌŝĂůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄŚŽǌĂ͞DĂŶĂŐĞĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟;<ĂƚĞŐſƌŝĄŬŬĞǌĞůĠƐĞͿ funkciót kell megnyitni - ĂďĂůŽůĚĂůŝŵĞŶƺƐĄǀďĂŶǀĂŐǇĂ͞>ŝƐƚŽĨĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟;<ĂƚĞŐſƌŝĄŬůŝƐƚĄũĂͿŶĠǌĞƚĨĞũůĠĐĠďĞŶ͘
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͞dĞƌŵĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐ-ŬĂƚĞŐſƌŝĄŬͿŽůĚĂůĞŐǇĨĂƐƚƌƵŬƚƷƌĄƚƚĂƌƚĂůŵĂǌĂǌƂƐƐǌĞƐŵĄƌůĠƚƌĞŚŽǌŽƚƚŬĂƚĞŐſƌŝĂďĂůŽůĚĂůĄŶ͕ŵƵƚĂƚǀĂĂƐǌƺůƅ-ŐǇĞƌŵĞŬŬĂƉĐƐŽůĂƚŽŬĂƚŝƐ͘ŐǇŵĄƌůĠƚĞǌƅŬĂƚĞŐſƌŝĂĞůĞŵĂǌŽůĚĂůũŽďďŽůĚĂůĄŶƐǌĞƌŬĞƐǌƚŚĞƚƅ͕
ĂŶŶĂŬĂĨĂƐƚƌƵŬƚƷƌĄďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŬŝǀĄůĂƐǌƚĄƐĄǀĂů͘
A ŬƂǀĞƚŬĞǌƅƉĂƌĂŵĠƚĞƌĞŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĠƌĞǀĂŶůĞŚĞƚƅƐĠŐ͗
x

x
x
x

sĠŐƺůŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ͞^ĂǀĞ͟;DĞŶƚĠƐͿŐŽŵďŽƚĂŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬĠƌǀĠŶǇĞƐşƚĠƐĠŚĞǌ͗

͞dŝƚůĞ͟;şŵͿĂƐǌſƚĄƌƂƐƐǌĞƐĞůĠƌŚĞƚƅŶǇĞůǀĠŶ͗dŝƚůĞ;EͿ͕dŝƚůĞ;Ϳ͕dŝƚůĞ;'Ϳ͕dŝƚůĞ;,hͿ͕
dŝƚůĞ;/dͿ͕ dŝƚůĞ;W>Ϳ͕ dŝƚůĞ;WdͿ͕ dŝƚůĞ;^Ϳ ĠƐ dŝƚůĞ;>Ϳ͕ Ăǌ ĂŬƚƵĄůŝƐ ŶǇĞůǀŬĠƐǌůĞƚ alapján, a
ŬƺůƂŶĨĠůĞĨŽƌĚşƚĄƐŽŬĂƚŬƺůƂŶ͕ĂŵĞŐĨĞůĞůƅĐşŵŵĞůĠƐǌĄƐǌůſǀĂůũĞůƂůƚĐĞůůĄŬďĂşƌǀĂ͘
&ĞůƚƂůƚŚĞƚƅĞŐǇŬĠƉŝƐĂŬŝǀĄůĂƐǌƚott kategóriához.
Meghatározható, ha a kategória egy létezƅŵĄƐŝŬŬĂƚĞŐſƌŝĂŐǇĞƌŵĞŬĞƷŐǇ͕hogy a
ŵĞŐůĠǀƅŬĂƚĞŐſƌŝĄŬĂƚƚĂƌƚĂůŵĂǌſůĞŐƂƌĚƺůƅŵĞŶƺďƅůŬŝǀĄůĂƐǌƚǀĂŵĞŐĂĚũĂĂ͞ƐǌƺůƅũĠƚ͘͟
Rövid leírás adható hozzá.

12

jũŬĂƚĞŐſƌŝĂŚŽǌǌĄĂĚĄƐĂ;͞EĞǁĂƚĞŐŽƌǇ͟ͿĞƐĞƚĠŶŐǇƅǌƅĚũƂŶŵĞŐĂƌƌſů͕ŚŽŐǇĂĨĂŶĠǌĞƚďĞŶŶŝŶĐƐŬŝǀĄůĂƐǌƚǀĂĂŵĞŐůĠǀƅŬĂƚĞŐſƌŝĄk egyike sem - ĞŚŚĞǌĂ͞^ĂǀĞ͟
;DĞŶƚĠƐͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂůďĞŬĞůůǌĄƌŶŝĂĂkategória szerkesztési folyamatát. Ebben az esetben az összes cella üressé válik, így megadhat egy új kategóriát,
ĂŵĞůǇƚĂƌƚĂůŵĂǌǌĂĂǌƂƐƐǌĞƐĨĞŶƚĞŵůşƚĞƚƚƉĂƌĂŵĠƚĞƌƚ;Đşŵ͕ŬĠƉ͕ƐǌƺůƅĠƐůĞşƌĄƐͿ͘ǌƷũŬĂƚĞŐſƌŝĂŚŽǌǌĄĂĚĄƐĂƐǌŝŶƚĠŶĂ͞^ĂǀĞ͟ ;DĞŶƚĠƐͿŐŽŵďďĂůǀĠŐůĞŐĞƐşƚŚĞƚƅ͘
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3.2. Kategóriák kezelése - a helyi adminisztrátorok által
ŬĂƚĞŐſƌŝĄŬŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝƐǌŝŶƚĞŶƚƂƌƚĠŶƅŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐŽŬŬĂůŬĞǀĞƐĞďďĞƐǌŬƂǌĄůůƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞ͕ŵŝŶƚŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝũŽŐŽƐƵůƚƐĄŐĞƐĞƚĠŶ͘͞>ŝƐƚŽĨĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟ ;<ĂƚĞŐſƌŝĄŬůŝƐƚĄũĂͿĨƵŶŬĐŝſĐƐĂŬŬŝƐƐĠŬƺůƂŶďƂǌŝŬĂŬŝĞŵĞůƚ
ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬĠƚſů͕ŶĠŚĄŶǇŬƺůƂŶďƂǌƅĐşŵ;͞dŝƚůĞ͟ͿƚĞŬŝŶƚĞƚĠďĞŶĂŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌƐǌĄŵĄƌĂďĞĄůůşƚŽƚƚŶǇĞůǀĞŶ͘͞ĞůĞƚĞ͟;dƂƌůĠƐͿĨƵŶŬĐŝſĞǌĞŶĂƐǌŝŶƚĞŶŝƐƵŐǇĂŶƷŐǇůĞŚĞƚƐĠŐĞƐ͘͞dĞƌŵĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐŬĂƚĞŐſƌŝĄŬͿŽůĚĂůƌĂ
ĂůŝƐƚĂŶĠǌĞƚďĞŶĂ͞DĂŶĂŐĞĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͟;<ĂƚĞŐſƌŝĂŬĞǌĞůĠƐĞͿŐŽŵďƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂǀĂŐǇĂďĂůŽůĚĂůŝƐĄǀďĂŶĂ͞DĂŶĂŐĞ͟;<ĞǌĞůĠƐͿŐŽmbra kattintva juthat el. Ez szintén tartalmazza a fastruktúrát az oldal bal oldalán, de a jobb oldali szerkesztési
ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŬ ĐƐĂŬ Ă ͞dŝƚůĞ͟ ;şŵͿ ƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĠƚ ƚĞƐǌŝŬ ůĞŚĞƚƅǀĠ Ă ŚĞůǇŝ ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌ ŶǇĞůǀĠŶ͘  ŚĞůǇŝ ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŶĂŬ ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞ ǀĂŶ Ʒũ ŬĂƚĞŐſƌŝĄƚ ůĠƚƌĞŚŽǌŶŝ͕ ĚĞ Ă ͞dŝƚůĞ͟ ;şŵͿ ĐƐĂŬ Ă ĂŬƚƵĄůŝƐ ŚŽǌǌĄĨĠƌĠƐŚĞǌ ƌĞŶĚĞůƚ ŶǇĞůǀĞŶ
szeƌŬĞƐǌƚŚĞƚƅ͕ ĞǌĠƌƚ ŵŝŶĚĞŶ ƚŽǀĄďďŝ ĨŽƌĚşƚĄƐƚ ĞŐǇ ŬŝĞŵĞůƚ ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŶĂŬ ǀĂŐǇ ŵŝŶĚĞŶ ĞŐǇĞƐ ŚĞůǇŝ ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŶĂŬ ŬƺůƂŶ-ŬƺůƂŶ ŬĞůů ŚŽǌǌĄĂĚŶŝ͘ ^ǌŝŶƚĠŶ Ă ŬŝĞŵĞůƚ ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬ ĂǌŽŬ͕ ĂŬŝŬŶĞŬ ŵĞŐ ŬĞůů ƚĂůĄůŶŝƵŬ Ă ŵĞŐůĠǀƅ
hierarchiában a legjobb helyet az újonnan létrehozott kategóriának, véglegesítve a kategória összes lehetséges beállítását is.
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4. Kifejezések kezelése
4.1. Kifejezések kezelése - a kiemelt adminisztrátorok által
ďĂůŽůĚĂůƐĄǀŵĞŶƺũĠďĞŶĂͣdĞƌŵ͟ĨƵŶŬĐŝſĂůĂƚƚŚĄƌŽŵůĞŚĞƚƅƐĠŐǀĂŶ͗͞EĞǁ͟;jũͿ͕͞>ŝƐƚ͟;>ŝƐƚĂͿĠƐ͞/ŵƉŽƌƚ͟;/ŵƉŽƌƚĄůĄƐͿ͘͞>ŝƐƚŽĨdĞƌŵƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬůŝƐƚĄũĂͿĂǌĂŬƚƵĄůŝƐĂŶĂƐǌſƚĄƌďĂŶƐǌĞƌĞƉůƅŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬůŝƐƚĄũĄƚƚĂƌƚĂůŵĂǌǌĂ͖Ăǌ
ĂǌŽŶŽƐşƚſ;͞/͟Ϳ͕ĂůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĚĄƚƵŵĂ;͞ĂƚĞĐƌĞĂƚĞĚ͟Ϳ͕ĂŬĂƚĞŐſƌŝĂ;ƐǌĄŵͿ ;͞ŶƵŵďĞƌ͟Ϳ͕ĂŬĂƚĞŐſƌŝĂ;ĐşŵͿ;͞ƚŝƚůĞ͟Ϳ͕ĂŬĠƉ;͞/ŵĂŐĞ͟ͿǀĂŐǇĂĐşŵŬĠŬ;͞dĂŐƐ͟ͿƐǌĞƌŝŶƚƌĞŶĚĞǌǀĞ͘ǌĂǌŽŶŽƐşƚſ;͞/͟ͿĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶŐĞnerálódik egy új kifejezés
ŚŽǌǌĄĂĚĄƐĂŬŽƌ͕ŵşŐĂůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĚĄƚƵŵĂ;͞ĂƚĞĐƌĞĂƚĞĚ͟ͿƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶĂŬŝĨĞũĞǌĠƐŚŽǌǌĄĂĚĄƐĄŶĂŬŝĚƅƉŽŶƚũĄƚŵƵƚĂƚũĂ͘ǌƂƐƐǌĞƐƚƂďďŝŵĞǌƅƚĐƐĂŬĂŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚŚĞƚŝŬ͘
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ǌ͞Ěŝƚ͟;^ǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐͿĨƵŶŬĐŝſŵŝŶĚĞŶŬŝĨĞũĞǌĠƐƐŽƌĄďĂŶĞůĠƌŚĞƚƅĂͣĐĞƌƵǌĂ͟ŝŬŽŶŶĂů͕Ă͞ĞůĞƚĞ͟;dƂƌůĠƐͿŐŽŵďďĂůĞŐǇƺƚƚ͘ŵŝnt azt a kategóriák esetében korábban láttuŬ͕Ă͞ĞůĞƚĞ͟;dƂƌůĠƐͿŐŽŵďďĂůƚƂƌƂůŚĞƚƅĂǌĂĚŽƚƚĞůĞŵĂůŝƐƚĄƌſů͕
ĚĞĐƐĂŬĂƚƂƌůĠƐǀĠŐƐƅŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐĠƚŬƂǀĞƚƅĞŶ͘

ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŬůŝƐƚĄũĂŬŝŶǇŽŵƚĂƚŚĂƚſ͕ǀĄŐſůĂƉƌĂŵĄƐŽůŚĂƚſĠƐͣǆůƐ͕ͣ͟ĐƐǀ͟ǀĂŐǇͣƉĚĨ͟ŬŝƚĞƌũĞƐǌƚĠƐƾĨĄũůŬĠŶƚĞǆƉŽƌƚĄůŚĂƚſ͘
Szerkesztés ĠƐŵĞŐůĠǀƅŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬ - DŽƐƚǀŝǌƐŐĄůũƵŬŵĞŐĂͣdĞƌŵ&Žƌŵ͟ŽůĚĂůƚ͕ĂŵĞůǇĂŬŬŽƌŶǇşůŝŬŵĞŐ͕ĂŵŝŬŽƌŵĞŐŶǇŽŵũƵŬĞŐǇŬŝĨĞũĞǌĠƐ͞Ěŝƚ͟ŐŽŵďũĄƚ;ĐĞƌƵǌĂŝŬŽŶͿ͗

ǌ͞ĚŝƚdĞƌŵ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĞͿƉĂŶĞůďĞŶĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅĐĞůůĄŬĂƚůĞŚĞƚŬŝƚƂůƚĞŶŝ͗
x A “Term Alias” ƐĞŐşƚĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬ;ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂůĂŬͿ͕ĂƐǌſƚĄƌĂůĂƉĞůĞŵĞŝŶĞŬĂůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄďĂŶĂǌĄůƚĂů͕ŚŽŐǇĂǌŽŶŽƐşƚŚĂƚſŶĞǀĞƚĂĚĂŚĂƐŽŶló kifejezéseknek.
x ͞Category͟;<ĂƚĞŐſƌŝĂͿĐĞůůĄďĂŶŚĂƚĄƌŽǌŚĂƚſŵĞŐĂǌĂĨĞũĞǌĞƚĞƚǀĂŐǇĂůĨĞũĞǌĞƚ;ƐǌƺůƅǀĂŐǇŐǇĞƌŵĞŬŬĂƚĞŐſƌŝĂͿ͕ĂŵĞůǇŚĞǌĂŬŝĨĞũĞǌĠƐƚŚŽǌǌĄŬĞůůƌĞŶĚĞůŶŝ͘
x ŬŝĨĞũĞǌĠƐŚŽǌǌĄƌĞŶĚĞůŚĞƚƅŬĠƉƉĞů;“image”Ϳ͕ĂŵĞůǇŬŝǀĄůĂƐǌƚŚĂƚſĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďſů͕ǀĂŐǇƷũŬĠƉŬĠŶƚĨĞůƚƂůƚŚĞƚƅ͘ŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬĄůƚĂůĄďĂŶĂŬĠƉĞŬŚĞǌƌĞŶĚĞůƚĞŬ͕ĂŵĞůǇĞŬĂvonatkozó képtérkép alapjául szolgálnak.
x ͞Term Name͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐŶĞǀĞͿĂƐǌſƚĄƌŵŝŶĚĞŶŶǇĞůǀĠŶŵĞŐĂĚŚĂƚſ͗dĞƌŵŶĂŵĞ;EͿ͕dĞƌŵŶĂŵĞ;ͿƐƚď͙ƐǌƺŬƐĠŐĞƐĞƚĠŶĂ͞dĞƌŵĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͟ ;<ŝĨĞũĞǌĠƐůĞşƌĄƐͿŚŽǌǌĄƌĞŶĚĞůĠƐĠǀĞů͘
x &ĞůƚƂůƚŚĞƚƅĞŐǇũĞůůĞŵǌƅŬĠƉĂŬƺůƂŶďƂǌƅĨŽƌĚşƚĄƐŽŬŚŽǌĂǌ͞/ŵĂŐĞ;EͿ͕͟͞/ŵĂŐĞ;Ϳ͟Ɛƚď͘ĐĞůůĄŬŶĄů͕ĂǌŽŶďĂŶĐƐĂŬŶĂŐǇŽŶƐƉĞĐŝĄůŝƐĞƐĞƚĞŬďĞŶ͘
x ͞Sound͟;,ĂŶŐͿƌĠƐǌďĞŶĐƐĂƚŽůŚĂƚſĂǌĞŐǇĞƐĨŽƌĚşƚĄƐŽŬŚŽǌĂŬŝĨĞũĞǌĠƐŬŝĞũƚĠƐĠŶĞŬŚĂŶŐĨĄũůũĂ͕ĂŬĄƌŬŝǀĄůĂƐǌƚǀĂĂǌƚĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂŶŵĄƌƐǌĞƌĞƉůƅĨĄũůďſů͕ĂŬĄƌƷũŚĂŶŐĨĄũůŬĠŶƚƚƂƌƚĠŶƅĨeltöltéssel.
x sĠŐƺůĂ͞Term examples” ;<ŝĨĞũĞǌĠƐƉĠůĚĄŬͿĠƐĂ͞Term synonyms” ;<ŝĨĞũĞǌĠƐƐǌŝŶŽŶŝŵĄŬͿĐĞůůĄŬƚŽǀĄďďŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞƚŬşŶĄůŶĂŬĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƌĠƐǌůĞƚĞƐĞďďƐƉĞĐŝĨŝŬĄĐŝſũĄƌĂ͕ĂƐǌſƚĄƌǀĂůĂŵĞŶŶǇŝ nyelvén.
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Abban az esetben, ha képet vagy hangfájlt ƐǌĞƌĞƚŶĞŬŝǀĄůĂƐǌƚĂŶŝĂǌĂĚŽƚƚŬŝĨĞũĞǌĠƐŚĞǌ͕ŵĞŐŬĞůůŶǇŽŵŶŝĂĂǌĂĚŽƚƚĐĞůůĂũŽďďŽůĚĂůĄŶƚĂůĄůŚĂƚſŬĠŬ͞ĨŽůĚĞƌŝĐŽŶ͟-ƚ;ŵĂƉƉĂŝŬŽŶƚͿ͘ďďĞŶĂǌĞƐĞƚďĞŶĂƌĞůĞǀĄŶƐŬĠƉ;ŝŵĂŐĞͿǀĂŐǇŵĠĚŝĂ
;ŵĞĚŝĂͿŵĂƉƉĂĞŐǇĨĞůƵŐƌſĂďůĂŬďĂŶŵĞŐŶǇşůŝŬ͘/ƚƚǀĄůĂƐǌƚŚĂƚĂŵĄƌŵĞŐůĠǀƅŵĂƉƉĂƐƚƌƵŬƚƷƌĄďĂŶĞůŚĞůǇĞǌĞƚƚĨĄũůŽŬŬƂǌƺů͕ǀĂŐǇĨĞůƚƂůƚŚĞƚƷũĂďďĨĄũůŽŬĂƚ͕ĠƐĂŬĄƌƷũŵĂƉƉĄŬĂƚŝƐůĠƚƌĞŚŽǌŚĂƚĂǌƷũŽŶŶĂn feltöltött adatokhoz. Végül a
ŶĂƌĂŶĐƐƐĄƌŐĂͣŝŵĂŐĞ͟;ŬĠƉͿĠƐĂͣƉůĂǇďƵƚƚŽŶ͟;ůĞũĄƚƐǌĄƐŐŽŵďͿŝŬŽŶŽŬůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝŬĂǌĂŬƚƵĄůŝƐĂŶ kiválasztott képek megtekintését vagy a hozzárendelt hangfájlok meghallgatását.
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DŝƵƚĄŶŬŝƚƂůƚƂƚƚĞĂǌƂƐƐǌĞƐƐǌƺŬƐĠŐĞƐĐĞůůĄƚ͕ĂƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚŽƚĂ͞^ĂǀĞ͟;DĞŶƚĠƐͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂůĞůŬĞůůŵĞŶƚĞŶŝannak érdekében, hogy a kifejezések (͞dĞƌŵƐ͟ͿůĄƚŚĂƚſĨŽƌŵĄďĂŶŵĞŐũĞůĞŶũĞŶĞŬĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂŶ͕
ŬƺůƂŶƂƐĞŶĂ͞>ŝƐƚŽĨdĞƌŵƐ͕͟ĂǌĂǌĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬůŝƐƚĄũĄďĂŶ͘

Új kifejezések
ǌƷũŬŝĨĞũĞǌĠƐůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂƐŽƌĄŶƉŽŶƚŽƐĂŶƵŐǇĂŶĂǌƚĂƉĂŶĞůƐǌĞƌŬĞǌĞƚĞƚŚĂƐǌŶĄůũƵŬ͕ŵŝŶƚĂǌ͞ĚŝƚdĞƌŵ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĞͿŽůĚĂůŽŶ͕ĂǌŽŶďĂŶĂͣEĞǁdĞƌŵ͟;jũŬŝĨĞũĞǌĠƐͿĐşŵĞƚǀŝƐĞůŝ͘ƉĂŶĞůŬƂǌǀĞƚůĞŶƺůĞůĠƌŚĞƚƅĂďĂůŽůĚĂůŝ
ƐĄǀŵĞŶƺďƅůĂ͞dĞƌŵ͟ƐǌĂŬĂƐǌ ĂůĂƚƚ͕ǀĂŐǇĂ͞>ŝƐƚŽĨdĞƌŵƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬůŝƐƚĄũĂͿŶĠǌĞƚĨĞũůĠĐĠďƅů͕Ă͞ƌĞĂƚĞEĞǁdĞƌŵ͟;jũŬŝĨĞũĞǌĠƐůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂů͘ǌƺƌĞƐŵĞǌƅŬŬĞůŵĞŐũĞůĞŶƅ͞EĞǁdĞƌŵ͟;jũŬŝĨĞũĞǌĠƐͿƉĂŶĞůďĞŶ
ŬŝƚƂůƚĞŶĚƅůĞŐĨŽŶƚŽƐĂďďĐĞůůĂ͗Ă͞dĞƌŵŶĂŵĞ;EͿ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐŶĞǀĞ;EͿͿƚĞŬŝŶƚĞƚƚĞůĂƌƌĂ͕ŚŽŐǇĂƐǌſƚĄƌĞůƐƅĚůĞŐĞƐŶǇĞůǀĞĂǌĂŶŐŽů͘ƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚŚŽǌŚĂƐŽŶůſĂŶĂǌƷũŬŝĨĞũĞǌĠƐůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄƚĂ͞^ĂǀĞ͟;DĞŶƚĠƐͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂů
kell befejezni.
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Kifejezések importálása
Lehetséges ĞŐǇƐǌĞƌƌĞŶĂŐǇŽďďŵĞŶŶǇŝƐĠŐƾƷũŬŝĨĞũĞǌĠƐǀĂŐǇĨŽƌĚşƚĄƐŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĂŝƐ͕ĞŐǇǀĂŐǇĂŬĄƌƚƂďďŶǇĞůǀĞŶ͘ŶŶĞŬǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĄŚŽǌĞůƅƐǌƂƌůĠƉũĞŶĂǌ͞/ŵƉŽƌƚdĞƌŵ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĂͿŽůĚĂůƌĂĂďĂůŽůĚĂůŝƐĄǀŵĞŶƺ͞dĞƌŵ͟
ƐǌĂŬĂƐǌĄďĂŶƚĂůĄůŚĂƚſ͞/ŵƉŽƌƚ͟;/ŵƉŽƌƚĄůĄƐͿŐŽŵďƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂ͘/ƚƚƚƂůƚƐĞůĞĂǌǆůƐŵŝŶƚĂĨĄũůƚ͕ĂŵĞůǇĞƚĨĞůŚĂƐǌŶĄůŚĂƚĂǌŝŵƉŽƌƚĄůĂŶĚſĨĄũůůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄŚŽǌ͘ďďĂŶĂǌĞƐĞƚďĞŶ͕ŚĂĨƌŝƐƐşƚĞŶŝŬşǀĄŶũĂĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐƚĂŵĞŐůĠǀƅŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƷũŶǇĞůǀŝ
változatával, vagy korrekciót kíván végrehajtani a korábbĂŶĨĞůƚƂůƚƂƚƚŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƚĞŬŝŶƚĞƚĠďĞŶ͕ĂŬŬŽƌŝƐĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƚĞůũĞƐůŝƐƚĄũĄƚŬĞůůǆůƐĨĄũůĨŽƌŵĄƚƵŵďĂŶĞǆƉŽƌƚĄůŶŝĂ͘ǌƚĂ͞>ŝƐƚŽĨdĞƌŵƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬůŝƐƚĄũĂͿŽůĚĂůŽŶƚĞŚĞƚũƺŬŵĞŐĂ
fejléc exportálási funkciójával, az ‘XLS’ gomb segítségével.

A ExcĞů;ǆůƐͿĨĄũůĨĞůƚƂůƚĠƐĞƐŽƌĄŶŬĠƚƐǌĂďĄůǇƚŬĞůůŬƂǀĞƚŶŝ͗
x <ŝĨĞũĞǌĠƐĨƌŝƐƐşƚĠƐĞǀĂŐǇĂŵĞŐůĠǀƅŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƷũĨŽƌĚşƚĄƐĄŶĂŬŵĞŐĂĚĄƐĂĞƐĞƚĠŶĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďſůůĞƚƂůƚƂƚƚǆůƐĨĄũůďĂŶƚĂůĄůŚĂt ID-kat, azonosítókat kell használni. Míg bármilyen új kifejezés esetén ͞Ϭ͟-t kell használni ID-ként
;ĂǌŽŶŽƐşƚſŬĠŶƚͿ͘ǌĞŬŶĞŬĂǌƷũŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŶĞŬĂǀĠŐƐƅĂǌŽŶŽƐşƚſŝƚ;/ͿĂƌĞŶĚƐǌĞƌĨŽŐũĂůĠƚƌĞŚŽǌŶŝĂŶŶĂŬĠƌĚĞŬĠďĞŶ͕ŚŽŐǇĂǌƂƐƐǌĞƐŬŝĨĞũĞǌĠƐŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶĂǌŽŶŽƐşƚŚĂƚſůĞŐǇĞŶ͕ĠƐĞǌĄůƚĂůŬĠƐƅďďĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬ;ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂůĂŬͿ
részeként felhasználható legyen.
x ǌŽŬŚŽǌ Ă ŶǇĞůǀĞŬŚĞǌ͕ ĂŵĞůǇĞŬŚĞǌ ĨŽƌĚşƚĄƐŽŬĂƚ ƐǌĞƌĞƚŶĞ ĂĚŶŝ͕ Ă ĨĞũůĠĐďĞŶ Ă ŬƂǀĞƚŬĞǌƅ ŵŝŶƚĂ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ŽƐǌůŽƉŽƚ ŬĞůů ŚĂƐǌŶĄůŶŝ͗ dĞƌŵ ;ǆǇͿ͕ ĂŚŽů Ăǌ ͚ǆǇ͛ Ă ƐǌſďĂŶ ĨŽƌŐſ ŶǇĞůǀ ƌƂǀŝĚşƚĠƐĞ͘ WĠůĚĄƵů Ă ŶĠŵĞƚ ŶǇĞůǀ ĞƐĞƚĠďĞŶ Ğǌ Ă
köveƚŬĞǌƅŬĠƉƉĞŶŶĠǌŬŝ͗ͣĚĞ͕͟ƚĞŚĄƚĂŶĠŵĞƚŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĞǌĂĨĞũůĠĐďĞďĞŬĞůůşƌŶŝĂĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬſĚŽƚ͗dĞƌŵ;ĚĞͿ͘
ŵŝŶƚĂǌĂŵŝŶƚĂĨĄũůďĂŶŝƐůĄƚŚĂƚſ͕ĞŐǇƐǌĞƌƌĞƚƂďďŶǇĞůǀĞƚůĞŚĞƚƐǌĞƌŬĞƐǌƚĞŶŝ͕ĠƐĞŐǇƐǌĞƌƌĞŝƐĨƌŝƐƐşƚŚĞƚŝĂŵĞŐůĠǀƅŬŝĨĞũĞǌĠseket és tölthet fel újakat:

DŝƵƚĄŶůĞƚƂůƚƂƚƚĞĠƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚĞƚƚĞĂǌǆĐĞůĨĄũůƚĂǌŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͕ĞůŝŶĚşƚŚĂƚũĂĂĨĞůƚƂůƚĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚŽƚ͘ŚŚĞǌĐƐĂŬ ĂǌǆůƐĨĄũůƚŬĞůůĄƚŚƷǌŶŝĂĂǌ͞/ŵƉŽƌƚĨŝůĞ͟;&ŝůĞŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĂͿŵĞǌƅďĞĂǌ͞/ŵƉŽƌƚdĞƌŵƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĂͿ
olĚĂůŽŶ͘sĂŐǇĂŵĞǌƅďĞŝƐŬĂƚƚŝŶƚŚĂƚ͕ŚŽŐǇŵĞŐƚĂůĄůũĂĂŵĞŐĨĞůĞůƅǆůƐĨĄũůƚĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂƚƂƌƚĠŶƅĨĞůƚƂůƚĠƐŚĞǌ͘
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sĂŶŵĠŐŶĠŚĄŶǇƚŽǀĄďďŝůĠƉĠƐĂĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ͘ŵŝŶƚĂĨĄũůĨĞůƚƂůƚƅĚŝŬĂƐǌĞƌǀĞƌƌĞ͕ĞŐǇǀŝƐƐǌĂũĞůǌĠƐƚĨŽŐŬĂƉŶŝ͕ŚŽŐǇƐŝŬĞƌĞƐǀolt-e a ĨĞůƚƂůƚĠƐ͕ĠƐĞŐǇĞůƅŶĠǌĞƚĞƚ;͞WƌĞǀŝĞǁ͟Ϳ͕ŵŝĞůƅƚƚŵĞŐŬĞǌĚŚĞƚŝĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂŶƐǌĞƌĞƉůƅŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬ
listájának frissítését:

͞WƌĞǀŝĞǁͬĚŝƚdĞƌŵƐďĞĨŽƌĞ/ŵƉŽƌƚ͟;ůƅŶĠǌĞƚͬ<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĞŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĞůƅƚƚͿĂďůĂŬďĂŶǀĠŐƌĞŚĂũƚŚĂƚŶĠŚĄŶǇǀĠŐƐƅŵſĚŽƐşƚĄƐƚ͕ŚĂĞƐĞƚůĞŐŬŽƌƌĞŬĐŝſƌĂǀĂŶƐǌƺŬƐĠŐ͘ǌƚĞŐǇƐǌĞƌƾĞŶŵĞŐƚĞŚĞƚŝ͕ŚĂƌĄŬĂƚƚŝŶƚĂŵſĚŽƐşƚĂŶŝ
ŬşǀĄŶƚŬŝĨĞũĞǌĠƐƌĞ͘ŬĂƚƚŝŶƚĄƐĞƌĞĚŵĠŶǇĞŬĠŶƚŵĞŐŶǇşůŝŬĞŐǇƉĄƌďĞƐǌĠĚƉĂŶĞůĂƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŚĞǌĠƐŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐŚĞǌ͗

Ha befejezte a kifejezések listájának szerŬĞƐǌƚĠƐĠƚ͕ŵĞŐŶǇŽŵŚĂƚũĂĂ͞^ƚĂƌƚ/ŵƉŽƌƚ͟;/ŵƉŽƌƚĄůĄƐŝŶĚşƚĄƐĂͿŐŽŵďŽƚ͘
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4.2. Kifejezések kezelése - a helyi adminisztrátorok által
ŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝŚŽǌǌĄĨĠƌĠƐƐĞůŵĞŐũĞůĞŶşƚĞƚƚ͞>ŝƐƚŽĨdĞƌŵƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬůŝƐƚĄũĂͿůĠŶǇĞŐĠďĞŶŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝǀĞƌǌŝſǀĂůĂǌǌĂůĂǌĞůƚĠƌĠƐƐĞů͕ŚŽŐǇĂ͞dĞƌŵ&Žƌŵ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐƾƌůĂƉͿ͞ĚŝƚdĞƌŵͬEĞǁdĞƌŵ͟
;<ŝĨĞũĞǌĠƐƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĞͬjũŬŝĨĞũĞǌĠƐͿƉĂŶĞůĞĐƐĂŬĞŐǇŬŝƚƂůƚŚĞƚƅŶǇĞůǀĞƚƚĂƌƚĂůŵĂǌĂŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝǀĞƌǌŝſƚƂďďŶǇĞůǀƾĨƵŶŬĐŝſŝǀĂůƐǌĞŵďĞŶ͘
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ǌ͞/ŵƉŽƌƚdĞƌŵƐ͟;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĂͿŽůĚĂůƐǌŝŶƚĠŶĞŐǇƐǌĞƌƾďďĂŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬƐǌĄŵĄƌĂĞůĠƌŚĞƚƅǀĞƌǌŝſŚŽǌŬĠƉĞƐƚ͘ĨĞůƚƂůƚƂƚƚŝŵƉŽƌƚĨĄũůĐƐĂŬĂŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŝŚŽǌǌĄĨĠƌĠƐŚĞǌƌĞŶĚĞůƚŶǇĞůǀƾĂǌŽŶŽƐşƚſƌĂ;/ͿĠƐ
kifejezésekre van ŚĂƚĄƐƐĂů͘ǌ͞hƉĚĂƚĞŽĨDĞĚŝĂ>ŝŶŬƐ͟;DĠĚŝĂŚŝǀĂƚŬŽǌĄƐŽŬĨƌŝƐƐşƚĠƐĞͿŶĞŵĞůĠƌŚĞƚƅĂŚĞůǇŝĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬƐǌĄŵĄƌĂ͕şŐǇĂǌŝŵƉŽƌƚĄůĄƐĨŽůǇĂŵĂƚĂĂ͞^ƚĂƌƚ/ŵƉŽƌƚ͟;/ŵƉŽƌƚĄůĄƐŵĞŐŬĞǌĚĠƐĞͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂů
ĨĞũĞǌƅĚŝŬďĞ͘
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5. A kifejezésekhez rendelt hangfájlok kezelése - a helyi és a kiemelt rendszergazdák által
Mivel az ARCHIDICT minden egyes kifejezéséhez csatolásra került egy hangfájl, az adatbázis feltöltésének befejezéséhez a hangfájlokat is fel kell töltenie. A fájlok feltöltése ftp hozzáférésen keresztül történik. Az e-mail, amelyet a helyi
ĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬĂǌĂůŬĂůŵĂǌĄƐŚŽǌƚĂƌƚŽǌſŚŝƚĞůĞƐşƚƅĂĚĂƚĂŝŬƌſůŬĂƉŶĂŬ͕ƚĂƌƚĂůŵĂǌǌĂĂǌĨƚƉƐǌĞƌǀĞƌĞůĠƌĠƐŝĂĚĂƚĂŝƚŝƐ͘ǌĨƚƉ kapcsolat használatával a helyi adminisztrátorok feltölthetik a szükséges ŚĂŶŐĨĄũůŽŬĂƚĂǌĂĚŽƚƚŶǇĞůǀŵĞŐĨĞůĞůƅ
ŵĂƉƉĄũĄďĂ͘ŬŝĞŵĞůƚĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶǀĂůĂŵĞŶŶǇŝŶǇĞůǀŚĂŶŐĨĄůũĂŝƚĨĞůƚƂůƚŚĞƚŝŬĂŵĞŐĨĞůĞůƅŵĂƉƉĄŬďĂ͕ŚĂďŝǌŽŶǇŽƐǀĄůƚŽǌƚĂƚĄƐŽŬƌĂǀĂŐǇũĂǀşƚĄƐŽŬƌĂǀĂŶƐǌƺŬƐĠŐ͘sĂŶŶĠŚĄŶǇĂůĂƉǀĞƚƅƐǌĂďĄůǇĂǌĞůŶĞǀĞǌĠƐĠƐ feltöltés
ĨŽůǇĂŵĂƚĄƌĂ͕ŵĞůǇĞŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬ͗
x
x
x

ŚĂŶŐĨĄũůŽŬĂƚͣŵƉϯ͟ĨŽƌŵĄƚƵŵďĂŶŬĞůůůĠƚƌĞŚŽǌŶŝĂůĞŐŬŝƐĞďďĨĄũůŵĠƌĞƚďĞŶ͕ĂŵĞůǇŵĠŐĂŵĞŐĨĞůĞůƅŵŝŶƅƐĠŐĞƚďŝǌƚŽƐşƚũĂ
&ŽŶƚŽƐŐŽŶĚŽƐŬŽĚŶŝĂŚĞůǇĞƐĞůŶĞǀĞǌĠƐƌƅů͖ĂŬŝƚĞƌũĞƐǌƚĠƐŶĞŬŬŝƐďĞƚƾǀĞůŬĞůůƐǌĞƌĞƉĞůŶŝĞ͗Ύ͘mp3
ŚĂŶŐĨĄũůŽŬŶĞǀĠŶĞŬĞŐǇƐǌĞƌƾĞŶĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬĂǌŽŶŽƐşƚſŝƚ;/ͿŬĞůůŬƂǀĞƚŶŝĞ͘dĞŚĄƚ͕ŚĂĞŐǇŬŝĨĞũĞǌĠƐĂǌŽŶŽƐşƚſũĂͣϱϲϳ͕͟ĂŬŬŽr a teljes fájlnév „567.mp3” lesz.

ǌƷũŚĂŶŐĨĄũůŽŬĨĞůƚƂůƚĠƐĠƚŬƂǀĞƚƅĞŶĨƌŝƐƐşƚĞŶŝĞŬĞůůĂŵĠĚŝĂůŝŶŬĞŬĞƚ͕ŚŽŐǇĂŚĂŶŐĨĄũůŽŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶŬĂƉĐƐŽůſĚũĂŶĂŬĂĨƌŝƐƐşƚĞƚƚŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĞǌ͘ŚŚĞǌŶǇŽŵũĂŵĞŐĂǌ͞hƉĚĂƚĞDĞĚŝĂ>ŝŶŬƐ͟;DĠĚŝĂŚŝǀĂƚŬŽǌĄƐŽŬĨƌŝƐƐşƚĠƐĞͿŐŽŵďŽƚ͕
ĂŵŝŬŽƌƷũŚĂŶŐŽŬĂƚĂĚŚŽǌǌĄĂǌƷũŽŶŶĂŶĞůŚĞůǇĞǌĞƚƚŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĞǌ͘,ĂŬĠƐƅďďǀĄůŝŬƐǌƺŬƐĠŐĞƐƐĠďĄƌŵŝůǇĞŶŽŬďſůĂŵĞŐůĠǀƅ hangok frissítése, akkor csak a korábban feltöltött fájlokat kell felülírnia az ftp hozzáférésen keresztül.
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6. Több fájl feltöltése a kiemelt adminisztrátorok által
ŬŝĞŵĞůƚƌĞŶĚƐǌĞƌŐĂǌĚĄŬŶĂŬůĞŚĞƚƅƐĠŐƺŬǀĂŶĂ͞DƵůƚŝƉůĞ&ŝůĞhƉůŽĂĚ͟;dƂďďĨĄũůĨĞůƚƂůƚĠƐĞͿŽůĚĂůĨƵŶŬĐŝſŝŶĂŬĂŚĂƐǌŶĄůĂƚĄƌĂ͘<ĠƉĞŬ͕ŚĂŶŐĨĄũůŽŬ͕ŬƺůƂŶĨĠůĞƚşƉƵƐƷĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵŽŬǀĂŐǇĞĨĄũůŽŬĂƌĐŚşǀƵŵĂŝĞŐǇƐǌĞƌƌĞ ĨĞůƚƂůƚŚĞƚƅŬĠƐĂǌ
ĂĚĂƚďĄǌŝƐŵĞŐĨĞůĞůƅŵĂƉƉĄŝďĂƌĞŶĚĞǌŚĞƚƅŬ͘ǌŽůĚĂůĂďĂůŽůĚĂůƐĄǀŵĞŶƺũĠďƅůĠƌŚĞƚƅĞů͕Ăǌ͞hƉůŽĂĚĞƌ͟;&ĞůƚƂůƚƅͿ gombra kattintva.
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7. Képtérképek létrehozása és kezelése - a helyi és kiemelt adminisztrátorok által
,ĂĂǌƂƐƐǌĞƐŬŝĨĞũĞǌĠƐ͕ŬĠƉĠƐŚĂŶŐĨĞůƚƂůƚĠƐƌĞŬĞƌƺůƚĂŬşǀĄŶƚŽůĚĂůƌĂ͕ĂǌĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĄƚŽƌŽŬĞŐǇďĞĠƉşƚĞƚƚ/ŵĂŐĞDĂƉŬĠƐǌşƚƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůŵĞŐŬĞǌĚŚĞƚŝŬĂǌ/ŵĂŐĞDĂƉƐ;ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂůĂŬͿůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄƚ͘ǌĞŶĂǌĞƐǌŬƂǌƂŶďĞůƺů
az ARCHIDICT illusztráĐŝſŝƂƐƐǌĞŝůůĞƐǌƚŚĞƚƅŬĂŵĞŐĨĞůĞůƅŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŬĞů͕ĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĂŶŐĨĄũůũĂŝǀĂůĠƐĂǌŝŶƚĞƌĂŬƚşǀ͕ŬŝĞŵĞůŚĞƚƅƌĠƐǌĞŬŬĞů͕ĂŵĞůǇek az ábra részeként megmagyarázzák a kifejezések pontos tartalmát.
>ĄƐƐƵŬŵŽƐƚĂƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞĄůůſůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞƚĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬkezelésével kapcsolatban!
A képtérképek kezelése
ǌZ,//dĂůŬĂůŵĂǌĄƐďĂůŽůĚĂůƐĄǀŵĞŶƺũĠďƅůŬŝǀĄůĂƐǌƚŚĂƚũĂĂǌ͞/ŵĂŐĞDĂƉͬ>ŝƐƚ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉͬ>ŝƐƚĂͿůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚ͕ŚŽŐǇĄƚƚekintést kaphasson a szótár aktuális szerkezetének részeként létrehozott összes ŬĠƉƚĠƌŬĠƉƌƅů͘DŝŶĚĞŶ
ŬĠƉƚĠƌŬĠƉƌĞŶĚĞůŬĞǌŝŬĞŐǇĂǌŽŶŽƐşƚſǀĂů;͞/͟Ϳ͕ĞŐǇĐşŵŵĞů;͞dŝƚůĞ͟Ϳ͕ĂůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĚĄƚƵŵĄǀĂů;͞ĂƚĞĐƌĞĂƚĞĚ͟ͿĠƐĂŶŶǇŝĐşŵŬĠǀĞů;͞dĂŐƐ͟Ϳ͕ĂŵĞŶŶǇŝƚƐǌĞƌĞƚŶĠŶŬŚŽǌǌĄĂĚŶŝ͘ǌĞŶŬşǀƺůĂǌ͞/ŵĂŐĞDĂƉ͟-ŚĞǌ;<ĠƉƚĠƌŬĠƉŚĞǌͿŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚ
kategória ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌǌĂ͕ŚŽŐǇĂƐǌſƚĄƌŵĞůǇŝŬĂůĨĞũĞǌĞƚĠďĞŶƚĂůĄůŚĂƚſĂǌ͘sĠŐƺůĂǌ͞/ŵĂŐĞ^Ğƚ͟;<ĠƉŬĠƐǌůĞƚͿĂ͞DĂƉ͟;dĠƌŬĠƉͿŚĄƚƚĠƌŝůůƵƐǌƚƌĄĐŝſũĂŬĠŶƚĨƵŶŬĐŝŽŶĄů͕ĂŵĞůǇƌĞĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬĠƐĂǌŝŶƚĞƌĂŬƚşǀƌĠƐǌĞŬĞůŚĞůǇĞǌŚĞƚƅŬ͘

Minden sorban három gombot találhatunk. ͣƐǌĞŵ͟ŝŬŽŶĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĂŬƚƵĄůŝƐĄůůĂƉŽƚĄŶĂŬĞůƅŶĠǌĞƚĠƚŵƵƚĂƚũĂŵĞŐͣ͘ƚƂƌůĠƐ͟ŐŽŵď;yͿĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉƚƂƌůĠƐĠƌĞƐǌŽůŐĄů͕ŵĞůǇŚĞǌĂǌŽŶďĂŶƚŽǀĄďďŝŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐƌĞǀĂŶƐǌƺŬƐĠŐ͗

A „ceruza” gomb megnyomásával külön oldalon szerkesztheti vagy módosíthatja a kiválasztott képtérkép paramétereit.
ǌ͞/ŵĂŐĞDĂƉƐ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬͿƉĂŶĞůĨĞũůĠĐĠďĞŶƚŽǀĄďďŝŐŽŵďŽŬƚĂůĄůŚĂƚſŬ͗Ă͞ƌĞĂƚĞ/ŵĂŐĞDĂƉ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂďĂůŽůĚĂůƐĄǀŵĞŶƺ͞EĞǁ͟;jũͿŐŽŵďũĄǀĂů͕ŵşŐĂǌƂƐƐǌĞƐƚŽǀĄďďŝŝŬŽŶĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬ
liƐƚĄũĄŶĂŬŬŝŶǇŽŵƚĂƚĄƐĄƌĂǀĂŐǇŬƺůƂŶďƂǌƅĨŽƌŵĄƚƵŵŽŬďĂŶ;ƉĠůĚĄƵůƉĚĨ͕ĐƐǀǀĂŐǇǆůƐͿƚƂƌƚĠŶƅĞǆƉŽƌƚĄůĄƐĄƌĂƐǌŽůŐĄů͘
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A képtérképek paramétereinek szerkesztése
DŝŶĚĞŐǇŵĞŐůĠǀƅŬĠƉƚĠƌŬĠƉĨƅďĞĄůůşƚĄƐĂŝŶĂŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĠŶĠů͕ŵŝŶĚƉĞĚŝŐĞŐǇƷũůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂŬŽƌƐǌĄŵŽƐƉĂƌĂŵĠƚĞƌƚŬĞůůďĞĄůůşƚĂŶŝĂǌ͞/ŵĂŐĞDĂƉ&Žƌŵ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉƾƌůĂƉͿƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů͘ǌĂǌƾƌůĂƉĂ͞ƌĞĂƚĞ/ŵĂŐĞDĂƉ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬ
ůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂ ĠƌŚĞƚƅĞůĂ͞>ŝƐƚŽĨ/ŵĂŐĞDĂƉƐ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬůŝƐƚĄũĂͿŽůĚĂůŽŶ͕ŬƂǌǀĞƚůĞŶƺůĂǌĂůŬĂůŵĂǌĄƐďĂůŽůĚĂůƐĄǀũĄŶĂŬŵĞŶƺũĠďƅů͕ǀĂŐǇĞŐǇŵĄƌůĠƚĞǌƅŬĠƉƚĠƌŬĠƉͣĐĞƌƵǌĂ͟ŝŬŽŶũĄƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂ͘ǌ͞/ŵĂŐĞDĂƉ&Žƌŵ͟ŽŶ;<ĠƉƚĠƌŬĠƉƾƌůĂƉŽŶͿŬŝƚƂůƚĞŶĚƅŵĞǌƅŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬ͗
x
x
x

x
x
x

ŬĠƉƚĠƌŬĠƉĐşŵĞ;͞dŝƚůĞ͟ͿĂǌŽŶŽƐşƚĄƐĐĠůũĄďſů͘
 ͞ĂƚĞŐŽƌǇ͟ ;<ĂƚĞŐſƌŝĂͿ Ă ůĞŐƂƌĚƺůƅ ŵĞŶƺďƅů ǀĄůĂƐǌƚĂŶĚſ Ŭŝ Ă ŬĂƚĞŐſƌŝĂ-hierarchia aktuális beállításai alapján. Ez a beállítás
határozza meg a képtérkép tényleges helyét az ARCHIDICT fejezet-szerkezetében.
͞/ŵĂŐĞ͟;<ĠƉͿ͗ĨĞůƚƂůƚŚĞƚĞŐǇŝůůƵƐǌƚƌĄĐŝſƚĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉŚĄƚƚĠƌŬĠƉĞŬĠŶƚ͕ǀĂŐǇǀĄůĂƐǌƚŚĂƚĞŐǇĞƚĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂŶĞůĠƌŚĞƚƅĨĄũůŽŬ közül.
ŚĄƚƚĠƌŬĠƉŶĞŬŵŝŶĚĞŶƐǌƂǀĞŐƚƅůŵĞŶƚĞƐŶĞŬŬĞůůůĞŶŶŝĞ͕ŵŝǀĞůĂǌŽŬĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄŶĂŬƌĠƐǌĞŬĠŶƚĚŝŶĂŵŝŬƵƐĨŽƌŵĄďĂŶ
kerülnek hozzáadásra, az adatbázis kifejezéslistájából.
͞dŚƵŵďŶĂŝů͟;ĠůǇĞŐŬĠƉͿ͗ĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉŬŝƐŵĠƌĞƚƾǀĞƌǌŝſũĄƚĨĞůŬĞůůƚƂůƚĞŶŝǀĂŐǇŬŝŬĞůůǀĄůĂƐǌƚĂŶŝĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐŵĄƌŵĞŐůĠǀƅĨájljai
ŬƂǌƺů͕ŚŽŐǇĞǌĞŬĂǌĞůƅŶĠǌĞƚĞŬĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŬĞƚĂƐǌſƚĄƌĚŝŶĂŵŝŬƵƐ fejezetszerkezetében ábrázolhassák.
͞dĂŐƐ͟;şŵŬĠŬͿ͗ŽƉĐŝŽŶĄůŝƐĂŶĐşŵŬĠŬŬĞůůĄƚŚĂƚũĂĞůĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞƚĂŚĂƐŽŶůſƚĠƌŬĠƉĞŬŬĞƌĞƐĠƐĠŶĞŬŵĞŐŬƂŶŶǇşƚĠƐĞĠƌĚĞŬĠďĞŶ͘
͞ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͟;>ĞşƌĄƐͿĐĞůůĂŬŝƚƂůƚĠƐĠǀĞůƐǌƂǀĞŐĞƐĨŽƌŵĄďĂŶƚŽǀĄďďŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂƚĂĚŚĂƚĂŬĠƉƚérkép tartalmáról.

ǌ͞/ŵĂŐĞ͟;<ĠƉͿĐĞůůĄŬŵĞůůĞƚƚŝŐŽŵďŽŬůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝŬĂƌĞůĞǀĄŶƐŬĠƉĞŬŬŝǀĄůĂƐǌƚĄƐĄƚĠƐĂŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚĨĄũůŽŬĞůƅŶĠǌĞƚĠŶĞŬelérését:

sĠŐƺůĂǌĂůƵůƚĂůĄůŚĂƚſ͞/ŵĂŐĞDĂƉĚŝƚŽƌ͟;<ĠƉƚĠƌŬĠƉƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŝƚũĂĂǌZ,//dŬĞǌĞůƅŽůĚĂůďĞĠƉşƚĞƚƚĂůŬĂůŵĂǌĄƐĄƚ͘
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Üres illusztráció háttérképként a képtérképhez

/ŵĂŐĞDĂƉĚŝƚŽƌ;<ĠƉƚĠƌŬĠƉƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅͿĂůŬĂůŵĂǌĄƐ

ŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞůƅŶĠǌĞƚi képe (“Thumbnail”)
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/ŵĂŐĞDĂƉĚŝƚŽƌ;<ĠƉƚĠƌŬĠƉƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅͿ
Az Image Map ĚŝƚŽƌĂůŬĂůŵĂǌĄƐďĂŶĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŵƾǀĞůĞƚĞŬŚĂũƚŚĂƚſŬǀĠŐƌĞ͗
x
x
x
x
x

Statikus szövegek hozzáadása, pontosan elhelyezve a háttérképen.
ŝŶĂŵŝŬƵƐƐǌƂǀĞŐĞŬŚŽǌǌĄĂĚĄƐĂŬƂǌǀĞƚůĞŶƺůĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďſů;<ŝĨĞũĞǌĠƐĞŬͿ͘ǌĞŬĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬƚƂďďŶǇĞůǀƾŵſĚďĂŶĨŽŐŶĂŬŵƾŬƂĚŶŝaz ARCHIDICT platformon, dinamikusan reagálva a nyelvváltásra.
ůĂŬǌĂƚŽŬǀĂŐǇƚĞƌƺůĞƚĞŬƌĂũǌŽůĄƐĂĂƐǌƂǀĞŐĞŬƌĞĠƐĂŚĄƚƚĠƌŬĠƉďŝǌŽŶǇŽƐƌĠƐǌĞŝƌĞ͘ǌĂǌŽƉĐŝſĞůƅƐĞŐşƚŚĞƚŝĂŬŝĨĞũĞǌĠƐĞŬŚĞǌĠƐĂŬĠƉƌĞůĞǀĄŶƐƚĞƌƺůĞƚĞŝŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚſ͕ĞŐĠƌƌĞů;ǀĂŐǇĠƌŝŶƚĠƐƐĞůͿƚƂƌƚĠŶƅŝŶƚĞƌĂŬĐŝſŬĂƚ͘
ǌĂƵĚŝŽĨĄũůŽŬƂƐƐǌĞŬĂƉĐƐŽůĄƐĂĂůĂŬǌĂƚŽŬŬĂů͕ĂŵĞůǇůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝĂĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŬƐǌĄŵĄƌĂ͕ŚŽŐǇĂŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚŶǇĞůǀĞŶŚĂůůŐĂƐsák a kifejezések kiejtését tartalmazó hangfájlokat.
ǌƂƐƐǌĞŬƂƚƅĂůĂŬǌĂƚŽŬƂƐƐǌĞŬĂƉĐƐŽůĄƐĂĞŐǇŵĄƐƐĂů͕şŐǇĂƐǌƂǀĞŐĞŬĠƐĂǌƂƐƐǌĞŬƂƚƅƚĞƌƺůĞƚĂůĂŬũĂŝ͕ĂŵĞůǇĞŬĞůŵĂŐǇĂƌĄǌǌĄŬĞǌƚĂŬŝĨĞũĞǌĠƐƚ͕ĞŐǇƐǌĞƌƌĞƌĞĂŐĄůŚĂƚŶĂŬĂǌĞŐĠƌ;ǀĂŐǇĂǌĠƌŝŶƚĠƐͿŬƂůĐƐƂŶŚĂƚĄƐĂŝƌĂ͕ĨƺŐŐĞƚůĞŶƺůĂƚƚſů͕
hogy melyikre kattintanak.

DŝĞůƅƚƚďĞŵƵƚĂƚŶĄŶŬĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄŶĂŬĨĞŶƚŝůĠƉĠƐĞŝƚ͕ƐǌƺŬƐĠŐĞƐŶĠŚĄŶǇŬƵůĐƐĨŽŶƚŽƐƐĄŐƷĨƵŶŬĐŝſƌſůďĞƐǌĠůŶŝ͘ǌĞŶĨƵŶŬĐŝſŬŐŽŵďũĂŝĂŬĠƉďĂůĨĞůƐƅƐĂƌŬĄďĂŶƚĂůĄůŚĂƚſŬ͘ŶĠŐǇĞůĞŵŬƂǌƺůĂůĞŐĨŽŶƚŽƐĂďďĂǌͣǆƉŽƌƚ͟;ǆƉŽƌƚĄůĄƐͿ
ŐŽŵď͕ĂŵĞůǇůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝĂǌ/ŵĂŐĞDĂƉƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůǀĠŐƌĞŚĂũƚŽƚƚǀĄůƚŽǌƚĂƚĄƐŽŬĞůŵĞŶƚĠƐĠƚ͘ũĄŶůŽƚƚϭϬƉĞƌĐĞŶŬĠŶƚŵĞŶƚĠƐƚǀĠŐƌĞŚĂũƚĂŶŝ͕ŬƺůƂŶďĞŶĂƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐŝŵƵŶŬĄŶŬĞůǀĞƐǌŚĞƚ͘ǌ͞ǆƉŽƌƚ͟;ǆƉŽƌƚĄůĄƐͿŐŽmb megnyomásával
ŵĞŐŬĂƉũĂĂǌŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂů;/ŵĂŐĞDĂƉͿƚĞůũĞƐŬſĚũĄƚ͕ĂŵĞůǇĞƚĞůŵĞŶƚŚĞƚĂƐĂũĄƚƐǌĄŵşƚſŐĠƉĠƌĞ͘ŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂƚƂƌƚĠŶƅŵĞŶƚĠƐĠŚĞǌŶǇŽŵũĂŵĞŐĂͣ^ĂǀĞƚŽ͟;DĞŶƚĠƐ-ďĂͿŐŽŵďŽƚ͘
<ĠƉƚĠƌŬĠƉ;/ŵĂŐĞDĂƉͿŬſĚũĂŝŶĂŬŵĄƐŽůĄƐĂůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝ͕ŚŽŐǇŽĨĨůŝŶĞŵſĚďĂŶŵſĚŽƐşƚƐĂĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞƚ͕ĠƐĂǌƷũǀĞƌǌŝſƚŝŵƉŽƌƚĄůũĂ;͞/ŵƉŽƌƚ͟ͿĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂ͘,ĂƐǌĞƌĞƚŶĠŵĄƐŽůŶŝ ĂŬſĚŽŬĂƚ͕ǀĄůĂƐǌƚŚĂƚũĂĞƌƌĞĂĐĠůƌĂĂ͞ŽĚĞ͟;<ſĚͿ
ĨƵŶŬĐŝſƚŝƐ͘sĠŐƺůĂ͞,ĞůƉ͟;^ƷŐſͿŐŽŵďďĂůŵĞŐŶǇŝƚŚĂƚſĞŐǇŽŶůŝŶĞƷƚŵƵƚĂƚſĂǌĂůŬĂůŵĂǌĄƐŚĂƐǌŶĄůĂƚĄƌſů͘
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a) Statikus szövegek: Ăǌ͛͛ŝŬŽŶŶĂůũĞůƂůƚ͞dĞǆƚ͟;^ǌƂǀĞŐͿĞƐǌŬƂǌƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůďĄƌŵŝůǇĞŶŬşǀĄŶƚƐǌƂǀĞŐĞƚďĞşƌŚĂƚĂŬĠƉŬşǀĄŶƚŚĞůǇĠƌĞŬĂƚƚŝŶƚǀĂ͘ƉŽŶƚŽƐƐǌſƚĂďĂůŽůĚĂůŝƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅƉĂŶĞů͞dĞǆƚ͟;^ǌƂǀĞŐͿcellájába kell írni (a példában:
^ƚĂƚŝĐdĞǆƚͿ͘hŐǇĂŶĞǌĞŶƉĂŶĞůďĞŶŬŝǀĄůĂƐǌƚŚĂƚũĂĂďĞƚƾƚşƉƵƐƚ;͞&ŽŶƚ&ĂŵŝůǇ͟Ϳ͕ďĞĄůůşƚŚĂƚũĂĂďĞƚƾŵĠƌĞƚĞƚ;͞&ŽŶƚ^ŝǌĞ͟Ϳ͕ĂŬĂƌĂŬƚĞƌƐƷůǇƚ;͞&ŽŶƚtĞŝŐŚƚ͟Ϳ͕ĂƐǌşŶƚ;͞ŽůŽƵƌ͟ͿĠƐĂǌĄƚůĄƚƐǌĂƚůĂŶƐĄŐŽƚ;͞KƉĂĐŝƚǇ͟Ϳ͘ŶŽƌŵĄůŬĂƌĂŬtersúlyhoz
ĂͣϰϬϬ͟ĠƌƚĠŬĞƚŬĞůůŵĞŐĂĚŶŝ͕ĂĨĠůŬƂǀĠƌďĞƚƾŚƂǌĂͣϲϬϬ͟ĠƌƚĠŬĞƚ͘ƉŽǌşĐŝſŵĞŐĂĚĄƐĄƌĂƉŽŶƚŽƐĠƌƚĠŬĞŬĞƚŝƐŵĞŐĂĚŚĂƚĂ͞dĞǆƚ͟ĞƐǌŬƂǌ͞'ĞŶĞƌĂů͟ƉĂŶĞůũĠďĞŶ;ĂǌŽůĚĂůďĂůĨĞůƐƅƐĂƌŬĄďſůƐǌĄŵşƚŽƚƚyĠƐzĠƌƚĠŬĞŬͿ͘

ƐǌƂǀĞŐĞůŚĞůǇĞǌĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚĞƌĞĚŵĠŶǇĞŬĠŶƚĂƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅĂďůĂŬũŽďďŽůĚĂůĄŶƚĂůĄůŚĂƚſ͞^ŚĂƉĞƐ͟;&ŽƌŵĄŬͿůŝƐƚĄďĂŶƷũƌĞŬŽƌĚũĞůĞnik meg a „text” címke és egy 2–4 ƐǌĄŵũĞŐǇƾƐǌĄŵŬŽŵďŝŶĄĐŝſũĄďſůĄůůſ
ŶĠǀǀĞů͘͞^ŚĂƉĞƐ͟ƉĂŶĞůĨĞũůĠĐĠďĞŶƚĂůĄůŚĂƚſŐŽŵďŽŬŬƺůƂŶďƂǌƅŵƾǀĞůĞƚĞŬǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĄƚƚĞƐǌŝŬůĞŚĞƚƅǀĠĂůŝƐƚĂĞůĞŵĞŝŶ͘͞ZĞŶĂŵĞ͟;ƚŶĞǀĞǌĠƐͿŝŬŽŶ;ĐĞƌƵǌĂͿƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůĄƚŶĞǀĞǌŚĞƚĞŐǇƌĞŬŽƌĚŽƚ͕Ă
͞ŽƉǇ^ƚǇůĞ͟;^ƚşůƵƐŵĄƐŽůĄƐĂͿĠƐĂ͞WĂƐƚĞ^ƚǇůĞ͟;^ƚşůƵƐďĞŝůůĞƐǌƚĠƐĞͿŝŬŽŶŽŬŬĂůĄƚŵĄƐŽůŚĂƚſŬĂǌĞůĞŵƐƚşůƵƐďĞĄůůşƚĄƐĂŝ;ďĞƚƾŵĠƌĞƚ͕ƐƷůǇƐƚď͘Ϳ͕ĠƐ ĄƚǀŝŚĞƚƅŬĞŐǇŵĄƐŝŬƌĂƌĞŬŽƌĚƌĂ͘͞ƵƉůŝĐĂƚĞ͟;DĄƐŽůĂƚͿ
ŝŬŽŶůĠƚƌĞŚŽǌǌĂĂƌĞŬŽƌĚŵĄƐŽůĂƚĄƚƷũŶĠǀǀĞů;Ă͞ĐŽƉǇ͟ƚĂŐŚŽǌǌĄĂĚĄƐĄǀĂůĂǌĞƌĞĚĞƚŝŶĠǀŚĞǌͿ͕ŵşŐĂ͞ĞůĞƚĞ͟;dƂƌůĠƐͿŐŽŵďďĂůƚƂƌƂůŚĞƚƺŶŬĞŐǇƌĞŬŽƌĚŽƚĂŬĠƉƌƅůĠƐĂǌĂůĂŬǌĂƚŽŬůŝƐƚĄũĄƌſů;͞>ŝƐƚŽĨ^ŚĂƉĞƐ͟Ϳ͘
ǌĞŬĂďĞĄůůşƚĄƐŽŬƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶŵƾŬƂĚŶĞŬďĄrmely más típusú alakzattal is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy egy alakzat átnevezése nem ajánlott az ARCHIDICT részeként, mert az más beállításokkal ütközhet!
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b) Dinamikus szövegek:  ĚŝŶĂŵŝŬƵƐ ƐǌƂǀĞŐ ĞůŚĞůǇĞǌĠƐĠŶĞŬ ĨŽůǇĂŵĂƚĂ ŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬ Ă ƐƚĂƚŝŬƵƐ ƐǌƂǀĞŐĠǀĞů͘ ǌ ĞŐǇĞƚůĞŶ ŬƺůƂŶďƐĠŐ ĂŶŶĂŬ Ă ͞ƐĐƌŝƉƚ͟-ŶĞŬ Ăǌ ĂůŬĂůŵĂǌĄƐĄďĂŶ ƌĞũůŝŬ͕ ĂŵĞůǇ ůĞŚĞƚƅǀĠ ƚĞƐǌŝ͕ ŚŽŐǇ ĞŐǇ͕ Ăǌ ĂĚĂƚďĄǌŝƐďſů Ă
kifejezéshez rendelt ID-ǀĂů;ĂǌŽŶŽƐşƚſǀĂůͿďĞŚşǀŽƚƚŬŝĨĞũĞǌĠƐƚŚĂƐǌŶĄůũŽŶĂĚŝŶĂŵŝŬƵƐƐǌƂǀĞŐŚĞůǇĠŶ͘ǌĂĨŽƌŵĄƚƵŵůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝĂǌZ,//dŵŽƚŽƌũĂƐǌĄŵĄƌĂ͕ŚŽŐǇĂǌĞůŚĞůǇĞǌĞƚƚŬŝĨĞjezéseket a szótár bármely nyelvére lefordítsa.
Ha egy bizonyos kifejezést hozzá akar adni a képtérképhez, akkor ismernie kell annaŬ/ĂǌŽŶŽƐşƚſũĄƚ͕ĠƐĂďĂůŽůĚĂůŝƉĂŶĞů͞dĞǆƚ͟;^ǌƂǀĞŐͿĐĞůůĄũĄďĂŶĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅƐĐƌŝƉƚ-ĞƚŬĞůůŚĂƐǌŶĄůŶŝĂ͗͞ƚĞƌŵdŝƚůĞ;/Ϳ͘͟dĞŐǇƺŬĨĞů͕ŚŽŐǇĂͣZŽƐĞƚƚĞ
ŵŽƚŝĨ͟;ZŽǌĞƚƚĂŵŽƚşǀƵŵͿƐǌſƚƐǌĞƌĞƚŶĠŶŬĞůŚĞůǇĞǌŶŝĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞŶ͘ŶŶĞŬĂŬŝĨĞũĞǌĠƐŶĞŬĂǌ/ĂǌŽŶŽƐşƚſũĂϭϱϲϯ͕ĞǌĠƌƚĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅƐĐƌŝƉƚ-et kell használnunk: termTitle (1563).

Mivel a dinamikus szöveg script-ŬĠŶƚŬĞƌƺůƚĞůŚĞůǇĞǌĠƐƌĞ͕ĠƐĂŬĠƉƚĠƌŬĠƉĞƚĞǆƉŽƌƚĄůƚĄŬ͕ĂƐǌſƚĄƌĂǌƷũŬŝĨĞũĞǌĠƐƚƚƂďďŶǇĞůǀƾĨŽƌŵĄďĂŶĨŽŐũĂŵĞŐũĞůĞŶşƚĞŶŝĂƌeleváns inƚĞƌĂŬƚşǀŽůĚĂůŽŶ͕ŵƵƚĂƚǀĂĞŐǇŝĚĞũƾůĞŐĂŶĞŵǌĞƚŝǀĞƌǌŝſƚŝƐĂǌĂŬƚƵĄůŝƐ
nyelvi beállítások alapján.
c) Alakzatok - sokszögek, téglalapok, ellipszis: Rajzolhat bizonyos típusú alakzatokat a képtérkép háttérképére. A szövegdobozokhoz ajánlott a listából a „RecƚĂŶŐůĞ͟;dĠŐůĂůĂƉͿĞůĞŵĞƚŚĂƐǌŶĄůŶŝ͕ŵşŐĂǌĠƉƺůĞƚĞŬŬƺůƂŶďƂǌƅŝůůƵƐǌƚƌĄĐŝſŝ͕
ĂƐǌĞƌŬĞǌĞƚƚşƉƵƐŽŬǀŽŶĂƚŬŽǌſƌĠƐǌĞŝĂͣWŽůǇŐŽŶ͟;^ŽŬƐǌƂŐͿĞƐǌŬƂǌƚŝŐĠŶǇůŝŬ͘ǌͣůůŝƉƐĞ͟;ůůŝƉƐǌŝƐͿĞƐǌŬƂǌĂůĞŐũŽďďǀĄůĂƐǌƚás a fent említett Rosette Motif esetében. Lássuk ennĞŬďĞĄůůşƚĄƐĂŝƚ͞ĞĨĂƵůƚ͟;ůĂƉĠƌƚĞůŵĞǌĞƚƚͿĠƐ͞DŽƵƐĞŽǀĞƌ
Style”:

DŽƵƐĞŽǀĞƌ^ƚǇůĞ;ĞŐĠƌŵƵƚĂƚſƐƚşůƵƐͿZ,//dƐĄƌŐĂƐǌşŶĠŚĞǌŚĂƐǌŶĄůĂŶĚſZ'ŬſĚ͗241, 192, 53.
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,ĞůǇĞǌǌƺŶŬĞůĞŐǇ͞^ŚĂƉĞ͟-ƚ;ĂůĂŬǌĂƚŽƚͿ͕ĞŐǇ͞WŽůǇŐŽŶ͟-ƚ;ƐŽŬƐǌƂŐĞƚͿĂƐǌƂǀĞŐŵĞǌƅŚƂǌ͘'ǇƅǌƅĚũƂŶŵĞŐĂƌƌſů͕ŚŽŐǇĂ͞ŽƌĚĞƌZĂĚŝƵƐ͟-ƚ;ƐǌĞŐĠůǇƐƵŐĂƌĄƚͿͣϬ͟-ra állította.

d) Hangok: <ƂǀĞƚŬĞǌƅůĠƉĠƐŬĠŶƚŚŽǌǌĄĂĚŚĂƚƵŬŚĂŶŐŽŬĂƚ;͞^ŽƵŶĚƐ͟ͿĂǌƷũŽŶŶĂŶůĠƚƌĞŚŽǌŽƚƚĂůĂŬǌĂƚŽŬŚŽǌ͘ǌĞŐǇƐǌĞƌƾĨŽůǇĂŵĂƚ͕ĚĞŵŝŶĚŬĠƚĂůakzat esetében meg kell tenni: mind az ellipszis, mind a téglalap esetében. Ahhoz, hogy ez
ŵƾŬƂĚũƂŶ͕ŬŝŬĞůůǀĄůĂƐǌƚĂŶŝĂĂǌ͞ĐƚŝŽŶ͟;DƾǀĞůĞƚĞŬͿĨƵŶŬĐŝſƚĂ͞^ĞůĞĐƚĞĚ^ŚĂƉĞ^ĞƚƚŝŶŐƐ͟;<ŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚĂůĂŬďĞĄůůşƚĄƐĂŝͿŵĞŶƺďĞŶ͕ĠƐŽƚƚŬŝŬĞůůǀĄůĂƐǌƚĂŶŝĂ͞ZƵŶ^ĐƌŝƉƚ͟;^ĐƌŝƉƚĨƵƚƚĂƚĄƐĂͿĨƵŶŬĐŝſƚŵŝŶƚ͞ůŝĐŬĐƚŝŽŶ͟;<ĂƚƚŝŶƚĄƐŝ
ŵƾǀĞůĞƚͿ͘͞^ĐƌŝƉƚƚŽZƵŶ͟ĐĞůůĄďĂŶĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅƐĐƌŝƉƚ-ĞƚŬĞůůŚĂƐǌŶĄůŶŝĂ͚͗ƚĞƌŵ^ŽƵŶĚ;/Ϳ͛͘ZŽǌĞƚƚĂDŽƚŝĨĞƐĞƚĠďĞŶ- amelynek az ID azonosítója 1563 - tehát a kód így fog kinézni: termSound (1563).
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e) Alakzatok összekapcsolása: Az utolsó lépés a két alakzat összekapcsolása. Ezt csak az egyik oldalról kell megtenni, tehát nem mindkét irányban, mivel ez ƵƚſďďŝďůŽŬŬŽůŚĂƚũĂĂĨƵŶŬĐŝſƚ͘ƚĠŐůĂůĂƉ͞^ĞůĞĐƚĞĚ^ŚĂƉĞ^ĞƚƚŝŶŐƐ͟;<ŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚ
alak ďĞĄůůşƚĄƐĂŝͿ͞'ĞŶĞƌĂů͟;ůƚĂůĄŶŽƐͿĨƵŶŬĐŝſũĄŶĂŬŬŝǀĄůĂƐǌƚĄƐĄǀĂůŵĞŐŬĞůůƚĂůĄůŶŝĂĂǌůůŝƉƐǌŝƐŬſĚũĄƚ;ŽǀĂů-ϵϮϰϵͿ͕ĠƐďĞŬĞůůĄůůşƚĂŶŝĂĂ͞^ĞůĞĐƚĞĚ^ŚĂƉĞ^ĞƚƚŝŶŐƐ͟ĐşŵĂůĂƚƚ͗

,ĂĞǌƚŵŽƐƚĞůŵĞŶƚŝĂǌĂĚĂƚďĄǌŝƐďĂ;ǆƉŽƌƚͬ^ĂǀĞƚŽͿ͕ĂŬŬŽƌŵĄƌůĄƚŚĂƚũĂĂ͞ŵŽƵƐĞŽǀĞƌ͕͟ĞŐĠƌŵƵƚĂƚſŵƾǀĞůĞƚĞƚĂ͞ZŽƐĞƚƚĞDŽƚŝĨ͟;ZŽǌĞƚƚĂŵŽƚşǀƵŵͿĨĞůĞƚƚ͕ĞŐǇƐǌĞƌƌĞĂŬƚŝǀĄůǀĂ͘ƐŚĂƌĄŬĂƚƚŝŶƚǀĂlamelyik alakzatra, hallani fogja a
kifejezés kiejtését a szótár beállított nyelvén:
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8. A kvízek kezelése - a kiemelt adminisztrátorok által
ǌZ,//dĂůŬĂůŵĂǌĄƐďĂůŽůĚĂůƐĄǀŵĞŶƺũĠďƅůŬŝǀĄůĂƐǌƚŚĂƚũĂĂ͞YƵŝǌͬ>ŝƐƚ͟;<ǀşǌͬ>ŝƐƚĂͿůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚ͕ŚŽŐǇĄƚƚĞŬŝŶƚĠƐƚŬĂƉŚĂƐƐŽŶĂǌZ,//dŬƺůƂŶŬǀşǌŽůĚĂůĄƌĂŵĄƌĨĞůƚƂůƚƂƚƚƂƐƐǌĞƐŬǀşǌƌƅů͘DŝŶĚĞŶŬǀşǌŶĞŬǀĂŶĞŐǇ͞/͟azonosítója,
ĞŐǇĐşŵĞ;͞dŝůƚĞ͟Ϳ͕ĞŐǇůĠƚƌĞŚŽǌĄƐŝĚĄƚƵŵ;͞ĂƚĞĐƌĞĂƚĞĚ͟ͿŽƐǌůŽƉĂ͘ŬǀşǌŚĞǌŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚŬĂƚĞŐſƌŝĂ;͞ĂƚĞŐŽƌǇ͟ͿŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌǌa a kvíz oldal fejezetét, ahol megtalálhatja magát a kvízt.

DŝŶĚĞŶƐŽƌďĂŶŚĄƌŽŵŐŽŵďůĄƚŚĂƚſͣ͘ƐǌĞŵ͟ŝŬŽŶĞůƅŶĠǌĞƚĞƚĂĚĂŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚŬǀşǌĂŬƚƵĄůŝƐĄůůĂƉŽƚĄƌſůͣ͘ƚƂƌůĠƐ͟ŐŽŵď;yͿĂůŝƐƚĂĞůĞŵĠŶĞŬƚƂƌůĠƐĠƌĞƐǌŽůŐĄů͕ĚĞĞŚŚĞǌƚŽǀĄďďŝŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐƌĞŝƐƐǌƺŬƐĠŐǀĂŶ͗

sĠŐƺůĂͣĐĞƌƵǌĂ͟ŐŽŵďůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝĂŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚŬǀşǌďĞĄůůşƚĄƐĂŝŶĂŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĠƚ͘
A képtérképĞŬƉĂŶĞůĨĞũůĠĐĠďĞŶƚŽǀĄďďŝŐŽŵďŽŬƚĂůĄůŚĂƚſŬ͗Ă͞ƌĞĂƚĞEĞǁƌƚŝĐƵůĂƚĞYƵŝǌ͟;jũĂƌƚŝŬƵůĄĐŝſƐŬǀşǌůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂďĂůŽůĚĂůƐĄǀŵĞŶƺ͞YƵŝǌͬEĞǁ͟;<ǀşǌͬjũͿŐŽŵďũĄǀĂů͕ŵşŐĂƚŽǀĄďďŝŝŬŽŶŽŬĂŬǀşǌůŝƐƚĂ
ŬŝŶǇŽŵƚĂƚĄƐĄƚǀĂŐǇŬƺůƂŶďƂǌƅĨŽƌŵĄƚƵŵŽŬďĂŶƚƂƌƚĠŶƅĞǆƉŽƌƚĄůĄƐĄƚũĞůĞŶƚŝŬ͕ƉĠůĚĄƵůƉĚĨ͕ĐƐǀǀĂŐǇǆůƐĨŽƌŵĄƚƵŵŽŬďĂŶ͘
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Kvíz létrehozása vagy szerkesztése
ŬĄƌĞŐǇŵĞŐůĠǀƅŬǀşǌƉĂƌĂŵĠƚĞƌĞŝƚƐǌĞƌŬĞƐǌƚũƺŬ͕ĂŬĄƌĞŐǇƷũůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄƚƚĞƌǀĞǌǌƺŬ͕ƵŐǇĂŶĂǌƚĂǌƾƌůĂƉŽƚŬĞůůŚĂƐǌŶĄůŶƵŶŬƵŐǇanazokkal a ďĞĄůůşƚĄƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŬŬĞů͘ŚŚĞǌĂǌƾƌůĂƉŚŽǌĂ͞>ŝƐƚŽĨ/ŵĂŐĞYƵŝǌǌĞƐ͟;<ĠƉŬǀşǌĞŬůŝƐƚĄũĂͿŽůĚĂůŽŶ
ƚĂůĄůŚĂƚſ͞ƌĞĂƚĞEĞǁƌƚŝĐƵůĂƚĞYƵŝǌ͟;jũĂƌƚŝŬƵůĄůƚŬǀşǌůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂͿŐŽŵďƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂ͕ŬƂǌǀĞƚůĞŶƺůĂǌĂůŬĂůŵĂǌĄƐďĂůŽůĚĂůƐĄǀũĄŶĂŬŵĞŶƺũĠďƅůŶǇşůŝŬůĞŚĞƚƅƐĠŐ;͞YƵŝǌͬEĞǁ͟Ϳ͕ǀĂŐǇĞŐǇŵĄƌŵĞŐůĠǀƅŬǀşǌ͚ĞƌƵǌĂ͛ŝŬŽŶũĄƌĂŬĂƚƚŝŶƚǀĂ͘ǌ
ƾƌůĂƉƌĠƐǌĞŬĠŶƚĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅďĞĄůůşƚĄƐŽŬƌĂǀĂŶůĞŚĞƚƅƐĠŐ͗
x
x
x
x

͞dŝƚůĞ͗͟ĞĄůůşƚŚĂƚĞŐǇĐşŵĞƚĂŬǀşǌŚĞǌ͕ĂŵĞůǇĂŬǀşǌŝŶĚĞǆŬĠƉĠŶŝƐŵĞŐũĞůĞŶŝŬ͘
͞ĂƚĞŐŽƌǇ͗͟ŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚŬĂƚĞŐſƌŝĂŵeghatározza a kvíz pozícióját az ARCHIDICT Kvíz oldalának fejezetstruktúrájában.
KƉĐŝŽŶĄůŝƐŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂƚĂͣ>ĂŶŐƵĂŐĞ͟;EǇĞůǀͿ͕ĂͣYƵĞƐƚŝŽŶƐ͟;<ĠƌĚĠƐĞŬͿ͕ĂͣdĂŐƐ͟;şŵŬĠŬͿĠƐĂͣĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͟;>ĞşƌĄƐŽŬͿĐĞůlák meghatározásával vagy kitöltésével lehet megadni.
&ŽŶƚŽƐŵĞǌƅĂ͞dŚƵŵďŶĂŝů͟;DŝŶŝĂƚƾƌͿƐǌĂŬĂƐǌ͕ĂŚŽǀĂĨĞůƚƂůƚŚĞƚĞŐǇŬŝƐŵĠƌĞƚƾĞůƅŶĠǌĞƚŝŬĠƉĞƚĂŬǀşǌƌƅů͕ǀĂŐǇƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶŬiválaszthat egyet az adatbázis már feltöltött képei közül. Ez a kép a kategóriabeállítások alapján a
vonatkozó fejezet kvíz oldalán jelenik majd meg.

ŐǇƷũŬǀşǌďĞĄůůşƚĄƐĂŝŶĂŬƐǌĞƌŬĞƐǌƚĠƐĞŬŽƌĂůĞŐĨŽŶƚŽƐĂďďůĠƉĠƐĂǌ͞ƌƚŝĐƵůĂƚĞĞǆƉŽƌƚ͟ĨĄũůŽŬǌŝƉĨŽƌŵĄƚƵŵďĂŶƚƂƌƚĠŶƅĨĞůƚƂůƚésének folyamata. Miután a zip fájlt feltöltötte az erre a célra létrehozott dobozba, és elvégezte az összes
ďĞĄůůşƚĄƐƚ͕Ăͣ^ĂǀĞ͟;DĞŶƚĠƐͿŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂůŬĞůůďĞĨĞũĞǌŶŝĞĂĨŽůǇĂŵĂƚŽƚ͕ĠƐĞǌƚŵĞŐŬĞůůƚĞŶŶŝĞďĄƌŵŝůǇĞŶŬĠƐƅďďŝĞƐĞƚůeges módosítás esetén is.

