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Interaktiivse tahvli tarkvara „Open Sankore“
See on avatud lähtekoodiga interaktiivse tahvli tarkvara, mis sobib kõikidele tahvlitele.
http://open-sankore.org/
Pärast programmi paigaldamist on mõistlik teha väikesed seadistused, et oleks endal mugav kasutada.

Menüü ja nupuriba
Menüüriba

Open Sankore nupu juurest saab teha seadistusi, sulgeda programmi, lindistada jne













Page Size – saab muuta lehe suurust
Hide Open-Sankore – peidab programmi ehk saab kiiresti töölauale. Tagasi saamiseks klikkida
stardiribal programmi ikoonil
Sleep – sulgeb programmi puhkeasendisse. Hea kasutada, kui vaja tähelepanu tahvlilt ära võtta.
Preferences – erinevad seaded
o Display lehel saab muuta nupurea ja töövahendite
(Stylus Palette) asukohta. Määrata klaviatuuri
suurust
o Pen lehel saab määrata pliiatsi jämedust, samuti
valida neli põhivärvi valgele ja mustale tahvlile.
o Marker lehel saab määrata markeri jämedust,
samuti valida neli põhivärvi valgele ja mustale
tahvlile.
Tutorial – erinevad videoõpetused jms
Podcast – saab salvestada ekraanil toimuvat, tekitatakse
videofail.
Quit – sulgeb programmi, samuti kiirklahvikombinatsioon alt+F4

Board – saab alati „tahvlile“ tagasi, kui on kuskile mujale liigutud. Sama nupp ilmub ka
töövahendite ribale, kui on kasutatud eelnevalt Show Desktop nuppu.
Web – võimaldab minna internetti ja kasutada veebilehekülgi.
Documents – avab kausta, kuhu toimub „tahvli“ automaatne salvestamine. Kogu fail, mis sisaldab
kõiki slaide salvestatakse automaatselt, faili nimeks saab kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab faili
nime muuta, tehes nimel topeltklõpsu.
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Samast saab avada uue dokumendi, luua endale kausta failide korrastamiseks (Untitled documents peab
alles jääma, sinna salvestab programm), importida ja eksportida neid faile. Arvutis asukohaga:
Kasutajad\kasutajanimi\AppData\Local\Sankore\document tekitakse iga faili kohta kaust, kus on sees
failis kasutatud pildid jms. Igast lehest (slaidist) tehakse pilt ja SVG fail. Materjali kättesaamiseks on
mõistlik eksportida pdf või Open Sankore formaati. Võimalus eksportida ka IWB formaati.


Show Desktop – saab avada suvalise programmi või veebilehe. Kuna alles jäävad töövahendid, siis
saab veebilehele või programmile lisada juurde märkusi, joonistada jne. Hiljem on võimalik
ekraanipilti tervikuna
või osa sellest
lisada Open Sankore töölehele. Ekraanipildi
tegemise järel on võimalik valida kuhu pilt
lisatakse, kas antud lehele, uuele lehele või
lisatakse raamatukokku (library).

Nupuriba
Lülitab
vahendite
riba
sisse/välja

Joone värvide
valik

Tausta valik
–
must/valge

Tegevuse
tagasi
võtmine
sammhaaval

Joone
jämeduse
valik

Uue
lehekülje
lisamine

Kustukummi
de suuruse
valik

Liikumine
eelmisele –
järgmisele lk
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Kustuta
b kõik

Grupeeri
b valitud
objektid
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Vahendite riba
Geomeetriliste kujundite
joonestamine, joone stiil,
värvimine jms
Pliiats
Kustukumm
Tekstimarker (highlight)
Objektide märgistamiseks liigutamiseks
Objektide liigutamiseks
Tahvliala kerimiseks
Suurendab kogu tahvliala koos
objektidega
Vähendab kogu tahvliala koos
objektidega
Laser täpp – pliiatsit all hoides
Sirglõik
Teksti sisestamine klaviatuurilt
Saab teha objektist koopiat, lisada
uuele lehele või „raamatukokku“
Toob ekraanile klaviatuuri
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Paneelid
Parempoolne paneel - raamatukogu ehk library võimalused
Pildid, animatsioonid, rakendused – seda saab mustast kolmnurgast
peita ja välja tuua. Juba olemasolevatest kaustadest saab valida pilte,
kujundeid, rakendusi. Seda nimetatakse Library, pilte, rakendusi saab
internetist ka ise Librarysse lisada. Oma lemmikud saab kokku korjata
kausta Favorites.

Piltide lisamine lehtedele (slaididele)
1) Pilte saab lisada kaustast Pictures
, kus on programmi
poolt olemas teatud arv pilte. Valides mõne pildi on kolm
võimalust a) Add to page – lisab valitud pildi lehele. Selle pildi suurust ja asukohta saab muuta.
Add to page nupule vajutamise asemel võib pildi ka lihtsalt hiirega lehele lohistada. b)
Background (keskmine nupp) – seab pildi lehe taustaks, s.t. pildi asukohta ja suurust ei saa
muuta. Sel juhul on mugav näiteks pildile teksti peale kirjutada. c) Default background (kolmas
nupp)– seab valitud pildi kõikide lehtede taustapildiks.
2) Pilte saab otsida veebist ja siis lisada lehele või raamatukokku. Tuleb valida veebiotsing

ja

sealt Google pildi otsing
Otsimisel võib kasutada nii eesti kui ka inglise keelseid sõnu.
Veebist leitud piltidel ei ole kohe võimalust lisada taustapildiks. Kui eelnevalt lisada see
raamatukokku (Add to library), siis saab lisada ka taustapildiks.
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Interactivites ehk interaktiivsed harjutused
Vali kõigepealt Interactivites -> Rakendus, mida soovid kasutada-> Add to Page. Tahvlile ilmunud
akent saab suurendada-vähendada näiteks akna alt paremast nurgast. Hallist aknaraamist saab rakendust
liigutada. Ülevalt vasakust nurgast X pealt saab akna sulgeda. Help nupuga ilmub inglise keelne abistav
tekst

Mõned näited:


Cat Text – sellega saab sõnu rühmitada lohistamise teel. Eelnevalt saab ülesande ise ette valmistada.

Algselt ilmub näidisülesanne, mida saab nupust Edit muuta.
Kategooriaid saab muuta klõpsates pealkirja juures

Sõnu saab juurde lisada suurest + märgist

Kategooriaid saab juurde lisada väiksemast + märgist



Cat image – sarnane harjutus, aga piltidega. NB! Piltide lisamiseks internetist tuleb need eelnevalt
lisada librarysse.



Contraste – võimaldab koostada küsimusi-vastuseid (ülesandeid, vastuseid).
Edit – saab muuta. Vajuta nupule add
et lisada ülesannet-vastust. Nüüd saab kirjutada
ülesande: Enter data ja vastuse: Enter result






Des – täringute veeretamine, näiteks saab kasutada matemaatikas tõenäosuse juures.
Morpion – trips-traps-trull, kus eelnevalt peab lahendama matemaatika ülesande. Ülesannete
koostamine – Edit, kasutada saab ainult liitmist(+), lahutamist(-), korrutamist(*), jagamist(/)
Ordre letters, Ordre mots, Ordre phrase on tähtede, sõnade ja lauase osade järjestamiseks. Kahjuks
saab korraga ette anda ainult ühe sõna, ühe järjestuse või ühe lause.
Selectionner – saab etteantud sõnade hulgast valida õiged. Näiteks vali loomad.
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Oma lemmikrakendusi, interaktiivseid harjutusi jm saab lisada lemmikute (favorites) kausta. Selleks
tuleb valida rakendus, pilt või harjutus välja ja vajutada all paremal olevat tähekest
oma lemmikud kõik Favorites kaustast.

. Edaspidi leiab

Applications - rakendused
Need on erinevad rakendused. Näiteks ekraani kate, sirkel jne. Vali kõigepealt Applications ->
Rakendus, mida soovid kasutada-> Add to Page.


Cache – katab tahvli musta või muud värvi kattega. Paremas servas saab
muudatusi. Saab valida värvi, läbipaistvust (alpha), suurust.



Compass – sirkel

Sulgeb

teha

Näitab nurka Saab muuta raadiust Joone värv

Saab hakata joonistama ringjoont










Geoinfo – kuvab kaardi, kus saab valida maailmajao ja siis saab liikuda riikide pealt.
Grapheur – hea abimees matemaatikas. Võimaldab joonestada funktsiooni graafikuid, tuletise
graafikuid, teha funktsiooni analüüsi jpm
Minuteur – võimalik mõõta aega. Saab valida mitu minutit, sekundit ja siis play nupuga hakkab
aega tagasi lugema.
Notes – kollased märkmepaberid
OpenStreetMap – kuvab kaardi, kus saab vaadata ka tänavaid.
Protractor – mall, nurkade mõõtmiseks.
Ruler – joonlaud.
Sel video – saab näiteks youtube videod valmis otsida ja tahvlile asetada, et neid siis sealt otse
käivitada
Triangle – kolmnurk

Parempoolse paneeli all ääres on nupud, mille abil saab lisada lemmikutesse (täht), lisada uusi kaustu,
otsida ja visata mittevajalikke asju prügikasti. Otsimisel tuleb lisada inglise keelne märksõna ning
otsitakse kõikidest kaustadest (näiteks pildid, harjutused jne)
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Vasakpoolne paneel – slaidid, lisafailid, lingid
Vasakpoolsel paneelil on nähtavad programmis kasutatavad leheküljed ehk
slaidid. Seda paneeli saab samuti peita mustast kolmnurgast, et tahvliala

suurendada.
Uue faili loomisel on alati esimeseks leheks tiitelslaid. Uus fail tekib
automaatselt programmi käivitamisel, kuid uusi faile saab lisada ka
dokumentide alt.
Tiitelslaidile saab lisada autori, märksõnad, litsentsi jne. Selleks peab avama
lisade paneeli
. Avanevalt paneelilt saab pliiatsile vajutades lisada vajaliku
info. Näide ühelt prantsuse keelselt töölt.

Kui slaide (lehekülgi) on juurde lisatud
ka kustutada
, muuta järjekorda
ilmumiseks peab liikuma hiirega slaidi peale.

, siis saab slaidide paneelilt neid
, dubleerida

. Nende nuppude nähtavale

Kõikidele slaididele peale tiitelslaidi saab lisada täiendavat infot, faile ja linke. Selleks peab avama
lisade paneeli

.

Saab lisada slaidi pealkirja ja täiendavat infot.
Action – õpetaja ja õpilase tegevused näiteks
File – saab linkida külge tunnis kasutatavaid faile

Vali fail
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Link – saab lisada teemasse puutuvaid linke

Linke ja faile võib olla ka mitu, pluss märgist saab neid juurde lisada. Tulemus näeb hiljem välja selline:

Ise on võimalik luua äppe ehk rakendusi, selleks peab tundma HTML, Javascripti ja CSS. Täpsemalt
saab uurida siit:
http://dev.open-sankore.org/xwiki/bin/view/Community/CreatingSankoreApps
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