
Tanfolyam információk 
 
Sok szeretettel köszöntelek! 
 
Ezen a tanfolyamon elsősorban a tipográfiára, azaz a szöveg kialakítására fogunk koncentrálni és rengeteg 
digitális scrapbook oldalt készítünk. 
 
A honlapon elérhető valamennyi lecke. Ezek feldolgozását Te magad oszthatod be, ez esetben használd a 
Tartalom menüpontot, ahol tetszés szerint válogathatsz. Itt az egyes feladatok címét találod, melyekre való 
kattintással az adott leckéhez jutsz. 
 
A tananyag elsajátításának ajánlott menete: 

• olvasd el a blogbejegyzést 

• töltsd le a javasolt fájlokat, telepítsd a betűtípusokat az internetről, (az ajánlott fotók helyett 
használhatsz egyből saját képet is) 

• olvasd el a pdf-fájlt 

• nézd meg a videót 

• készítsd el a magad verzióját vagy a videó segítségével, amit megállíthatsz, amíg megismétled a 
folyamatot, vagy úgy, hogy követed a pdf-en szereplő lépéseket 

 
A leckék követéséhez az alábbiakra lesz szükséged: 
 
    A képek szerkesztéséhez  a GIMP 2.8 verziót fogjuk használni. Telepítéssel felülírod az előzőleg használt 
verziót, egy gépen csak egy futhat, tehát nem tudod használni a régivel együtt. Ha az operációs rendszered 
magyar, akkor a GIMP is magyar lesz. 
    A tanfolyam flash videókat tartalmaz. Ezeket a böngészőben tudod lejátszani. Valamilyen flash bővítmény 
szükséges hozzá, amit általában tartalmaz a böngésző program. 
    Az ingyenes Adobe Reader a dvd-n levő pdf dokumentumok olvasásához 
    Mozilla Firefox böngésző. (Ha másmilyet használsz, nem kell áttérned erre, próbáld ki először azt és ha 
rendben van minden, használd az eddigit) 
 
Bővebben a videókról: 
A tanfolyamokon megtekinthető videók formátuma svf. A flash videókat a böngészőben tudod lejátszani. Ehhez 
valamilyen flash videók  lejátszására alkalmas minél frissebb programra vagy bővítményre van  szükség. (pld az 
ingyenes Adobe Flash Player) 
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/adobe-flash-player-2500171.html 
 
Előfordulhat, hogy egyes böngészőkben nem indulnak el a videók. Ehhez támogatást az adott böngésző 
weboldalán találsz. 
Én a Mozilla Firefox-ot használom, azon jól működnek, azért szoktam ezt ajánlani. A Firefox fenti témára 
vonatkozó súgó oldala itt található: 
 https://support.mozilla.org/hu/kb/flash-bovitmeny-naprakeszen-tartasa-es-hibaelharit#w_a-flash-
baavagtmaeny-nem-magkaidik 
 
Az Adobe oldalán pedig itt van egy kis segítség: 
https://helpx.adobe.com/hu/flash-player/kb/video-playback-issues.html 
 
A videókat teljes képernyő módban is megnézheted, sőt ajánlott is, mert előfordul, hogy a böngészőben a 
menüsor és egyéb kellékek kitakarják egyes részeit. A Firefox-ban a jobb felső sarokban látható három 
vízszintes vonalra kell kattintani és a legördülő menüből ahol a Nagyítás feliratot látod, a jobb szélén van az 
erre vonatkozó ikon (ha fölé viszed az egérmutatót, akkor megjeleníti az elnevezést). Teljes képernyős módban 
le is állíthatod a videót menet közben. 
 
 
Sok sikert kívánok! 
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