
                                              IMAGES ACTIVES

1. Instalazioa

1-a Programa bera
http://images-actives.crdp-versailles.fr/ helbidera joan eta programa deskargatu (“télécharger et installer” edo 
“télécharger” botoian klik egin. 

Ondotik, baliatzen duzun sistemaren araberako instalazioa hauta.

Programak eskaintzen dituen aukera guziak baliatu ahal izateko, instalazioaren ondotik bertze urrats batzuk 
egin behar dira. Web orri beraren behealdean diren urratsei jarraikiz, audio grabaketak eta letra-tipo berriak 
esportatu ahal izateko gehigarriak instalatu behar dira. Hori gabe ere programa balia daiteke (ikus 2. kapitulua).

1-b Audio grabaketak esportatu ahal izateko 



http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files-shtml?lame_enc (edo bertze helbide batean) 
“lame_enc.dll” deitu liburutegia deskargatu.

Urrats hauek segitu :

«Deskargak» edo «Téléchargements» karpetan, 

Bi klik egin

Hauta «Gorde fitxategia»

eta «Ados»

Klik egin



«lame_enc.dll» fitxategia bulegoan ezar eta izen berria emaiozu : «lame-enc.dll» 

«Démarrer» > «Rechercher» xerkatzailea idek eta «Tous les fichiers et tous les dossiers» hauta :

erdiko marrattoa



Idatz «sox» bilaketa gunean eta «Rechercher» klika :

Eskuineko leihoan «sox» deitu karpeta agertuko da. Lehen bulegoan ezarri duzun «lame-enc.dll» fitxategia 
lerra ezazu «sox» deitu karpetara (izena aldatu diozula segurta ezazu, ikus aitzineko orrialdea) :

Urrats hauei esker, orain soinu grabaketak baliatzen ahalko dituzu.



1-c Letra-tipoak (polices de caractères) gehitu ahal izateko

Zoaz http://sourceforge.net/adobe/flexsdk/wiki/Download%20Flex%204.5/ helbidera eta Flex 4.5.1 
telekargatzeko hauta «Open source Flex» iturria : 
 

Laukia markatu eta «Download» botoian klik egin :



Urrats hauek segitu :

«Deskargak» edo «Téléchargements» karpetan, 

«Démarrer» > «Rechercher» xerkatzailea irek eta «Tous les fichiers et tous les dossiers» hauta.  :

Bi klik egin



Idatz «flex_sdk» bilaketa gunean eta «Rechercher» klika :

Eskuineko leihoan «flex_sdk» deitu karpeta agertuko da, «C:Program Files/IMAGES_ACTIVES»-en koka-
turik.



 Lehen bulegoan ideki duzun «flex_sdk» karpetako fitxategi guziak lerra itzazu «flex_sdk» deitu karpetara :

Fitxategiak ordezkatu nahi dituzunetz galdegiten badizu baietz erantzun («Tous»)

Programa osoki instalatua da.



2. Erabilera

2-a Irudi bat inportatu

Disko gogorrean duzun irudi bat hauta



Irudiaren ezaugarriak sar ditzakezu

Sarrera bat web esteka bilakatzeko, testua hauta eta katean klik egin. Agertuko den leihoan nahi duzun web 
helbidea sar dezakezu («http//.» errepikatu gabe). Lotura desegiteko marratua den katean klik egizu. Loturek 
funtziona dezaten, animazioa webgune batean publikatu behar da.

Animazioa sortuko duzuelarik, informazio horiek behereko aldean agertuko dira : 

titulua

egilea

data

tokia

iturria

hemen klikatuz

informazioak 
agertzen dira



2-b Xehetasunak marraztu
Hemen klik egin

1- tresna bat hauta

2- xehetasuna marraz

3- izenburu bat eman
(3. kapituluan aipatuko dugun hau-
tuaren arabera, xehetasunari buruzko 
galde bat ere izan daiteke).

xehetasunen ordena hemen alda dezakezu



2-c Xehetasunak komentatu

3- Eredua

Galde/erantzunen hautua eginez geroz, ikus 2-c paragrafoan galdeak eta erantzunak non idatzi behar diren.

fonte mota, neurria eta kolorea

irudiaren titulua, azpi-titulua eta 
deskribapena

xehetasunaren izena edo galdea  
(ikus ondoko kapitulua)

xehetasunari buruzko informazioa, 
edo galdearen erantzuna (ikus 
ondoko kapitulua)

ondoko kapituluan ikusiko dugunez,  (dokumentala edo galde/erantzuna) bi hautu : 

dokumental edo 
galde/erantzun

itxura ezberdinak 
hauta daitezke

hautua aiseago egiteko 
adibide eta aholkuak



3-a Audio moldea

«Découverte» edo «Quizz» sailetan, «Audio» moldea hauta daiteke. Molde hau hautatuz, soinuak integratzen 
ahalko dira irudi aktiboetan (.wav formatuan). Grabaketak zuzenean egin daitezke, edo bertze programa baten 
bitartez egin (audacity adibidez) eta ondotik inportatu.
Soinuaren integratzeko, «Commentaires» fitxara itzuli behar da :
Aitzineko urratsean «Découverte» saila hautatuz geroz, bi grabaketa egin daitezke, lehena irudi aktiboaren 
deskribapen orokorra, eta beherekoa xehetasunaren deskribapena.

1- zuzenean grabatzeko hemen klik egin

2- grabaketaren gelditzeko hemen klik egin

3- grabaketaren entzuteko hemen klik egin

kanpoan egin grabaketa baten inportatzeko (.wav formatuan)



«Quizz» saila hautauz geroz, hiru grabaketa egin daitezke. Lehena agindu orokorra, bigarrena hautatua den 
xehetasunari buruzko galdea, eta azkena erantzuna.



4- Parametroak

Aurkezpen mailan, koloreak, gardentasunak etab. alda daitezke. 

«Arrière-plan», «Cartouches» eta «Légendes» botoiak, eskuin aldean zenbakituak diren laukietarik batzuei 
dagozkie.

- «Survol» : Saguaren erakuslea xehetasunaren gainetik pasaraztean izanen den efetua konfiguratzeko (kolo-
rea eta argintasuna).

- «Sélection» : Hautatuak diren xehetasunei aplikatuak zaizkien efetuak konfiguratzeko.

- «Zoom» : Xehetasun bat handiagotzen delarik, gibeleko planoan gertatzen dena konfiguratzeko.

- «Disposition» : kartutxoen kokapena irudiaren arabera konfiguratzeko.

Zifra bakoitza animazioaren zein 
parteri dagokion adierazia da.

Lauki horietan klik egin 
koloreak aldatzeko.

Irizpide bakoitzaren parametro batzuk 
alda daitezke.


