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Köszönetnyilvánítás 

Első sorban meg szeretném köszönni témavezetőmnek, Beke Ottónak, amiért egy 

ilyen nem megszokott, de talán annál érdekesebb témában vállalta a mentorálásomat. A 

felmérés során sokat segített, hogy mindenhol a megfelelő időben, gördülékenyen tudjunk 

felmérést végezni a diákok között. Kezdeti kritikus meglátásai tető alá hozták eme 

projektünket. 

 Szeretnék köszönetet mondani továbbá munkatársamnak, üzlettársamnak és egyben 

legjobb barátomnak, Orcsity Norbertnek, amiért készségesen segített a tényleges 

megvalósításban. Lehetett rá számítani a gondok elhárításakor ugyan úgy, mint a nyers adatok 

érthető számokká való alakításakor is. 

 Köszönettel tartozok a 3 szabadkai középsikolának, igazgatóiknak és az ott velem 

kapcsolattartó oktatóknak is, akik segítettek a teszt lebonyolításában olybá, hogy 

megszervezték annak helyszínét és biztosították iskolájukból diákjaikat, számítógépeiket a 

felmérés idejére: 

1. "Bosa Milićević" Közgazdasági Középiskola, oktató: Koncz Hajnalka 

2. Ivan Sarić Műszaki Iskola, pszichológus: Csabai Zsuzsanna 

3. Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, oktató: Nagy Tibor 
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Az ötlet 

Ötletet sok módon tudunk szerezni. Voltak a történelem során olyan emberek – akik 

mint mára már kiderült – más ötleteiből gazdagodtak meg. Egyértelműen könnyebb egy jól 

kigondolt, kidolgozott ötletet megvalósítani úgy, hogy valahol olvasunk róla, hallunk felőle, 

vagy mint tőkével befeketető, mesélnek nekünk róla annak eredeti kiötlői. Ezek gonosz 

húzások szoktak lenni, azonban az élet megy tovább… 

Szerencsére én most a saját ötletemet vitelezhettem ki, amit idén nyáron, az ELTE 

Kárpát-medencei nyári egyetemén találtam ki, hallván ott az egyik diáktársam előadását. Az 

előadást egy fiatal erdélyi óvónéni tartotta, aki egy kísérletet végzett hozzám hasonlóan. Az 

előadásának címe: Írásmozgás-koordináció fejlesztése játékos mondókákkal előkészítő 

osztályban (Előadó: Babos Panni-Emőke, témavezetője: Dr. Szilveszter László Szilárd). A 

módszere az volt, hogy ismert (vagy néha kevéséb ismert) mondókákat mondott a 

gyerekeknek a rajzolás közben, ezzel érve el jobb eredményt. Itt pattant meg a fejemben az, 

hogy ő köti valamihez a dolgokat, ebben az esetben a rimes-ritmusos mondókákhoz! Ez 

indított el bennem azt a gondolkodást, hogy a valamit valamihez kötést lehetne – akkor még 

óvodásokkal terveztem én is – embereknek betanítani írástanuláskor. Az írás ebben az 

esetben a magyar rovásírás (következőekben csupán: rovás). 

Idővel természetesen módosítani kellett a célcsoportot, a korlátolt határidő, valamint 

egyéb tényezők miatt. Azonban nem bántam meg, mert így egy széleskörben használatos, 

sokkal felhasználó barátabb környezet fejlesztésére kezdett terelődni a hangsúly, mintsem 

csupán egy óvodásoknak szánt kísérleti prototípus-weboldal. 

Én nem meséket és mondókákat, nem kiszámolót, hanem egy tudományosan elismert 

ismert tényt vettem alapul: az emberek képekben (is) gondolkodnak. Azonban jelenleg úgy 

látszik kihasználatlan módszer a képek alkalmazása az oktatásban.1 Könnyebb megjegyezni 

egy-egy fogalmat, nevet, igazából szinte bármit, hogyha ahhoz egy tényleges képet körünk. 

Valójában a tapasztapataim alapján lényegtelen mit, ha az nekünk emlékeztet, asszociál a 

megfelelő fogalomra. 

 
1 hvg.hu, Szavakban és képekben gondolkodik az ember, első bekezdés közepe 
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Ekkor támadt az ötletem, hogy én kihasználom azt, hogy képekhez kötünk fogalmakat. 

A legfőbb segítségem már adott volt: az anyanyelvünk. Körvonalazódott bennem, hogy is 

nézne ki ez a projekt. 
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Alapfeltételezés 

Az alapfeltételezésem az volt, hogy képes vagyok mindössze 20 perc alatt betanítani 

az embert róni egy általam fejlesztett weboldal segítségével. Ez elég meredek kijelentés és 

elvárás, azonban ezt egy cikkben olvastam:  

Maga a betűkészlet 20 perc alatt elsajátítható. Szabványos 

számítógépes változata kis odafigyeléssel 10 perc tanulás után 

problémamentesen alkalmazható. 2 

Kíváncsi voltam tehát, hogy a módszeremmel sikerül-e elérni ezt a látszólag lehetetlen, 

mégis izgalmas eredményt! 

 

  

 
2 Weiss Manfréd Iskola weboldala, Rovó kör, 3. bekezdés első 2 mondata 
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Betanítási sorrend 

A betűbetanítási sorrenden tanakodtunk valamelyest még a technikai megvalósítás előtt. 

Két lehetőség jött szóba: 

1. Jelenleg is használt magyar ABC sorrendje 

2. Egy saját, valami rováshoz kötött, egyedibb sorrend 

3. Véletlenszerű csoportosítás (meghatározatlan sorrend) 

Egyhangúan arra jutottunk, hogy a második, azaz az egyedi sorrend lenne a célravezetőbb. 

Ennek az oka talán az, hogy nem szerettük volna, hogy domináljon a latin betű, latin írás és 

ezáltal az ezzel ,,hozott” további megszokás, forma. Attól tartottunk, hogy ha egy már jól 

közismert betűsorrendet állítunk fel az újnak ható karakterkészlettel, akkor lankad a 

figyelmük a betanulóknak hiszen ismerik a sorrendet, valamint hogy nem lenne eléggé 

kihangsúlyozva a kép, ugyanis arra figyelnének, hogy a megszokott sorrendben milyen betű 

jön, – és feltehetően ahhoz kötnék: egy betűt egy betűhöz - nem arra, hogy a tényleges kép 

mit mutat majd. 

A betanítási sorrendemet egy olyan neves rováskutatótól, valamint oktatási anyagokat 

közreadó személytől kölcsönöztem, és szerettem volna kipróbálni jómagam is, aki több, mint 

15 éve foglalkozik a témával. A könyv címe Friedrich Klára: A rovásírás fogalma - nemzeti 

írásunk3. Én a nyolcadik, javított, Budapesten, 2011-ben kiadott elektronikus és ingyenesen 

megtekinthető változatából vettem. Ebben a könyvében láthatjuk a betanítási csoportokat. 

3 csoportot különböztetett meg Friedrich Klára: 

1. Egy száras 

2. Két száras 

3. Hajlított 

Természetesen találtam másik4, szinte hasonló sorrednet: 1 szárra róttak, 2 szárra róttak, 

nyitott hajlított betűk, zárt hajlított betűk. Az oldal szerkesztője nem ad magyarázatot sem 

példát sajnos, bár ránézésre természetesen csoportosíthatóak a karakterek szerintem így is.  

 
3 Friedrich Klára: A rovásírás fogalma - nemzeti írásunk, 8. oldal, közepe  
4 szebbjovo.hu, ROVÁSÍRÁS-OKTATÁS – 1. LECKE, Első forduló feladatainál az 1. pont alatt 
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3 általam használt csoport a következően néz ki: 

 

ábra 1: Egy száras rovás karakterek - egy szárra vannak aggatva a további vonalak 

 

 

 

ábra 2: Két száras rovás karakterek - hasonlóan az elsőhöz, csak itt két főszárral rendelkeznek 

 

 

 

ábra 3: Hajlított betűk - egyes kategorizálás ezt a csoportot még felosztja nyitottra és zártra 
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Lapocskák eredete 

Lapoknak neveztük el azokat az összetett képecskéket, amit betanításkor használtunk. 

Egy lapon egy rovás karakter szerepel. Mivel 38 darab karaktert kell betanítani, 38 lapunk van. 

A magyar bővített ABC 44 betűs5, ami magába foglalja a: dz, dzs, q, w, x és y betűket is. Ez 6 

olyan betű, amit nyelvünknél és szavainknál fogva – jövevényeszavak nélkül – meg sem jelent 

a nyelvünkben sokáig, így rá jelölés sem kellett külön6. 

A fenti 44-ből tehát ha kivonjuk a felsorolt 6 betűnket, megkapjuk a már említett 38-

as betűszámot, amivel mi is végeztük a betanítást. 

Egy 2019 nyári erdélyi utamon szereztem be – vettem meg – egy memóriajátékot, 

ahonnét kölcsönöztem az ábrákat. A folyamat úgy zajlott, hogy beszkenneltem, majd 

kivágtam számítógéppel egyesével a lapocskákat (memóriakártyák). 

A lapok a következőek voltak:  

 
5 Az általános, nem kiterjesztett latin betűs ábécénk 40 betűs 
6 A felsorolt hangokra természetesen utólag már van jelölésünk, amit az összerovás elve szerint alkottunk meg 

ábra 4: Erdélyi rovás memóriajáték 1. oldal ábra 5: Erdélyi rovás memóriajáték 2. oldal 
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Lapocska felépítése 

A lapocskákat 4 alapvető részre tudjuk osztani: 

1. Bal felső rész: rovásírás karakter 

2. Bal alsó rész: latin betűs megfelelője 

3. Jobb felső rész: vizuális ábrázolás – rajz – amiről az illető majd asszociál 

4. Jobb alsó rész: a felette lévő rajz latin betűs leirata magyar nyelven 

Lássuk akkor ezt egy kép példáján számjelöléssel: 

Olvasata: G, mint GÉMESKÚT. A rovás karakternek (és minden karakternek ehhez 

hasonlóan) egy az egyben asszociálnia kell a tőle jobbról lévő - ebben az esetben gémeskút -

ábrázolásra. 

Mint láthatjuk, a rovás karakter vörös és nagyobb, mint a latin. Pontosan azért, hogy ne a 

latin domináljon, és a kép a rovás karakter mellett van, hogy párhuzamot tudjanak vonni – 

meglátszon a hasonlóság a kettő között. Igazából a két ,,kép” azonosságát kell felfedezni a 

kettőben, ugyanis a rovás karakter a mellette lévő képet szolgál ábrázolni.

ábra 6: Négy alapvető részre osztható fel a lapocskánk, ahol a felső rovás és a kép 
dominál 
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Kitöltési feltételek 

Két egyszerű feltételem volt, amik teljesülésekor azt mondom, hogy az illető képes 

betanulni a módszeremmel. A kitöltőnek a következő feltételeknek kellett megfelelnie: 

1. Az anyanyelve legyen magyar. Ne származzon kevert házasságból, pont azért, hogy ne 

legyen két anyanyelve, mert az én véleményem szerint ez hátrány ennél a tesztnél, 

hiszen egyik nyelven sem tud tökéletesen gondolkodni. Itt pedig a nyelv a kapocs a 

betanulásban. 

2. A kitöltő ne legyen szellemileg visszamaradott- vagy fogyatékos. 

Mint később láthatjuk az eredményekből, míg a második feltételek kivétel nélkül teljesült 

mindenkinél, az elsőnél akadtak gondok a többnyelvű közegben élés, valamint a 

vegyesházasságok miatt. 

* Megjegyzés: természetesen a tesztet bárki kitöltheti most is, utólag is, azonban a 

teszteléskor én figyeltem a fent felsorolt 2 feltétel lehető legjobban betartására. 

Tervezett létszám 

Az alap tervünk az volt, hogy 3 középiskolában nyerjünk teret a tesztelésnek. Iskolánként 

eredetileg 3-3 olyan osztályt szerettünk volna letesztelni ahol van 20 tanuló,  ami azt jelenti, 

hogy: 3 középiskola x 3 osztály x 20 diák = 180 diák. 

Voltak azonban osztályok, az idő szűke miatt, amik nem érték el a 20-as létszámot… a 

tervezett számtól (180 fő) így is csak párral maradtunk le – ezt lent láthatjuk majd. 

Jelmagyarázat, szómagyarázat 

Lesznek diagaramok, ahol esetlegesen a szűkös hely miatt bizonyos tényezőket rövidítve 

jelöltem meg. Ezek a következő táblázatban fellelhetőek: 

  

ábra 7: Rövidítések magyarázata a lent esetlegesen szükséges esetekben 



12 
 

Betanító- és tesztelő felület bemutatása 

A betanító weboldalunk elérhető a következő hivatkozáson: 

http://www.ckcorps.com/ourprojects/rovaslearning/index.php 

* a ckcorps programozó csapata fenntart minden jogot az oldal útvonalának bármikori 

megváltoztatására! (linkelés ideje: 2019. november 5.) 

Betanító felület  

ábra 8: Betanító felületünk egyszerű külseje - ezt a kezdőoldal bal felére kattintva vagy a "Betanítás" menüpontból tudjuk 
elérni gyorsan 

Tesztelő felület 

  

ábra 9: Tesztelő, felmérő felületünk - a kezdőoldal jobb felére kattintva vagy a "Letesztelem magam!" menüpont  által 
férhetünk hozzá egyszerűbben 

http://www.ckcorps.com/ourprojects/rovaslearning/index.php
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Eredmények publikálása 

Adatvesztés 

Ahogy minden fejlesztésben akadhatnak hibák, mint ahogy azok itt is jelentkeztek. 

Összesen 174 ember töltötte ki a tesztet. Az adataink így alakultak: 

 

Tesztelésnél 2 főbb köznyelven is használt tesztelési fajtát7 különböztetünk meg, hogyha már 

,,kiadás előtt” van a szoftver: 

1. Alfa 

2. Beta 

 
7 A szoftverkiadás szakaszai: prealfa, alfa, beta, kiadásra jelölt, arany. 

Táblázat 1: Adatveszteségünk számokban kifejezve 

ábra 10: Adatfelhasználhatóság, azaz az adatvesztésünk grafikus megjelenítése 
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Az ,,Alfa tesztet” szokták ,,házon belüli” tesztelésnek is nevezni. Ekkor a fejlesztők és azok 

közeli ismerősei bevonásával próbálják ki a funkciókat.  

A ,,Beta teszt” bemutatókra, kisebb rendezvényekre, a vevőknek/felhasználóknak 

szemléltésnek tökéletes.  

Az alfa tesztelést elvégeztük többször is, és észleltünk hibát, ami adatfelviteli ütközést 

(adatbázistúrterhelést) jelentett. Ezt még időben kijavítottuk – úgy tűnt. 

Az első tesztelésnél (tesztelt csoportok: tdk-19-b-1 és tdk-19-b-2) azonban mégis 

adatbázisba adatfelvételkor akadtak ütközések. Ez feltehetően a szolgáltató hibája. 

Váltottunk már nem ingyenes, hanem fizetős csomagra a tesztünk sikeressége érdekében. 

Ekkor a szolgáltatóval összedolgozva megtízszereztük (!) a query-k8 számát, ugyanis azt 

sejtettük, tapasztalat alapján, hogyha egyszerre többen akarnak felvinni adatot, elkezdi 

feltölteni a 38 választ és mondjuk 8-nál vagy 10-nél megszakad, ugyanis egy újabb felhasználó 

szeretné használni az adatbázist. 

Ez a fent említett módszerrel látszólag eltűnt. Azonban mégis, adatvesztés továbbra is 

fentmaradt még egy ideig – talán az adatbázis átállás miatt. 

Az tdk-19-m-2 csoport tesztelése óta (félidő) nem mutatkozott jele az előbb említett hibának! 

 A továbbiakban úgy hiszem a számok önmagukért beszélnek. 

  

 
8 query = lekérdezés; egy adatlekérdezés az adatbázisból a felhasználó kezdeményezésére 
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Nem szerint 

 

  

Ez az arány egy majdnem tökéletes egyensúly! Ahhoz képest, hogy 3 különböző fajta 

középiskolában voltam még teljesen elfogadható úgy gondolom az arány. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy ennél több nő volt, csupán adatvesztéskor ez elveszett. A -b- -s 

csoportokban nem mondhatom, hogy kizárólag, de erősen túlnyomóan több nő volt… s mivel 

ott volt a kezdeti adatvesztés a legnagyobb mértékű, ezért ez itt valamelyest az összesítésben 

is meg kell látszon.  

Táblázat 2: Kitöltők neme szerinti eloszlás 

ábra 11: Nemek szerinti eloszlás grafikus megjelenítése 
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tdk-19-b-1/2/3-as csoport 

 

Itt a számokból is meglátszik a közgazdasági középiskolából résztvevők voltak az elsők, akiket 

teszteltem. Mint említettem, kezdeti nehézségek árán sikerült kijavítani az adatvesztést. 

Azonban sajnos sok -b- -s csoportban látható az adatvesztés. Tőlük mindössze 24 olyan választ 

mentett az adatbázis, amit teljesértékűnek tudunk titulálni és felhasználni a statisztikában. 

Természetesen itt is valójában 3 osztályt mértünk fel. 

  

Táblázat 3: "Bosa Milićević" Közgazdasági Középiskola kitöltőinek nemi eloszlása 

ábra 12:"Bosa Milićević" Közgazdasági Középiskola kitöltőinek nemi eloszlásának grafikus megjelenítése 
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tdk-19-m-1/2/3-as csoport 
 

 

  

Táblázat 4: Ivan Sarić Műszaki Iskola kitöltőinek nemi eloszlása 

ábra 13: Ivan Sarić Műszaki Iskola kitöltőinek nemi eloszlásának grafikus ábrázolása 
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tdk-19-k-1/2/3-as csoport 

 

  

 

  

Táblázat 5: Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium kitöltőinek nemi eloszlása 

ábra 14: Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium kitöltőinek nemi eloszlásának grafikus ábrázolása 
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Kor szerint 

 

  

Táblázat 6: Iskolákból kitültők korának átlaga 

ábra 15: Iskolákból kitültők korának átlaga grafikusan ábrázolva 
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Kritérium: 60% sikeresség 

 

97%-a a kitöltőknek tudta teljesíteni az általam felállított alsó mércét!  

Táblázat 7: KRITÉRIUM: 60%, ez alapján az iskolák hogy teljesítettek? 

ábra 17: -b- és -m- csoportok összeredménye látható grafikusan 

ábra 16: -k- és az előző 3 iskola egybeni végeredménye látható grafikusan megjelenítve 
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Kritérium: 70% sikeresség 

  

Táblázat 8: KRITÉRIUM: 70%, ez alapján az iskolák hogy teljesítettek? 

ábra 19: -b- és -m- csoportok összeredménye látható grafikusan 

ábra 18: -k- és az előző 3 iskola egybeni végeredménye látható grafikusan megjelenítve 
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Kritérium: 80% sikeresség 

  

Táblázat 9: KRITÉRIUM: 80%, ez alapján az iskolák hogy teljesítettek? 

ábra 21-b- és -m- csoportok összeredménye látható grafikusan 

ábra 20: -k- és az előző 3 iskola egybeni végeredménye látható grafikusan megjelenítve 
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Kritérium: 90% sikeresség 

  

Táblázat 10: KRITÉRIUM: 90%, ez alapján az iskolák hogy teljesítettek? 

ábra 22: -b- és -m- csoportok összeredménye látható grafikusan 

ábra 23: -k- és az előző 3 iskola egybeni végeredménye látható grafikusan megjelenítve 
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Kritérium: 95% sikeresség 

  

Táblázat 11: KRITÉRIUM: 95%, ez alapján az iskolák hogy teljesítettek? 

ábra 24: -k- és az előző 3 iskola egybeni végeredménye látható grafikusan megjelenítve 

ábra 25: -b- és -m- csoportok összeredménye látható grafikusan 
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Kritérium: 100% sikeresség 

Mi 0 és 5% közötti sikerességi arányra számítottunk ezen a szinten! Ez legjobb esetben is 6 

darab 100%-os tesztet jelentett volna. Ehhez képest 10x annyian tudták 38/38-ra megírni, 

mint amennyit vártunk volna! Abszolút elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel…

Táblázat 12: KRITÉRIUM: 100%, ez alapján az iskolák hogy teljesítettek? 

ábra 27: -b- és -m- csoportok összeredménye látható grafikusan 

ábra 26: k- és az előző 3 iskola egybeni végeredménye látható grafikusan megjelenítve 
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100%-os válaszok nemi eloszlása 

  

Táblázat 13: A tökéletesre válaszolók nemi eloszlásainak vizsgálata 

ábra 30: -b- tagozatok nemi eloszlása, amennyiben a válaszaik 38/38 

ábra 29: -m- tagozatok nemi eloszlása, amennyiben a válaszaik 38/38 

ábra 28: -k- tagozatok nemi eloszlása, amennyiben a válaszaik 38/38 
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Helyes válaszok eloszlása 

  

Táblázat 14: beérkezett válaszok szerinti eloszlás 

ábra 31: Válaszok eloszlása beérkezett válaszok szerint 



28 
 

Előnyök és hátrányok 

Ebben a részben a betanító weboldalunk előnyeiről és hátrányairól szeretnék pár összefoglalt pontban 

beszélni. Nem biztos, hogy amit én hátránynak látok, az ténylegesen az! 

Előnyök 

1. Egyedülálló weboldal 

2. Hiánypótló a kategóriájában jelenleg 

3. Könnyen kezelhető, letisztult felület 

4. Bármilyen platformról használható – platformfüggetlen, ugyanis reszponzív9 

5. Lehetőség van további tudásszerzésre 

6. Nem foglal tárhelyet a készüléken 

Hátrányok 

1. Nem biztos, hogy olyan effektív, hogyha nem személyesen tanítom be – JELENLEG 

MÉG! 

2. Ez maga nem natív applikáció – nem tölthető le pl. Google Play-ről, App Store-ról, 

hanem webböngészőben futó weboldal 

  

 
9 A reszponzív weboldal (RWD) egy olyan megközelítéssel tervezett weboldal, amelynek a célja az, 

hogy optimális megjelenést biztosítson - könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció a lehető 
legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel - a legkülönfélébb eszközökön (az asztali számítógép 
monitorjától egészen a mobiltelefonokig). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Weblap


29 
 

Tapasztalataim 

Megfigyeltem mind betanulás, mind kitöltés közben a diákokat. Pár pontba összeírtam a 

tapasztalataimat, amit megfigyelés és logika által gyűjtöttem be: 

1. Aki nem magyarnak éli életét a hétköznapokban – tehát még a legjobb barátnőjével is 

szerbül beszélgetett a felmérésem ideje alatt – az merőben rosszabb eredményeket 

ért el. Ezt annak tudom be, hogy az alapfeltételeim csak részben teljesültek: magyar 

anyanyelvű diákoknak készítettem a felmérést, és csak ilyen feltételekkel garantálom 

úgymond azt, hogy pozitív eredményt fognak kapni! Mivel ő feltételezem nem 

magyarul gondolkodik, az eredményén is meglátszik ez – negatív értelemben! 

2. Törekedtem a letisztultságra: a betanítás háttere egyszínű, szürkés, hogy ne vonja el a 

figyelmét a betanulni akarónak magáról a képről, amin az információ szerepel. Ezért 

gombokban sem komplikáltam túl a dolgot: 2 darab van – előre és hátra.  

Az a tapasztalatom, hogy a kép önmagában nem biztos, hogy elég. A később 

osztályoknak – értsd: 3. letesztelt osztály és az utána következőknek – már szóbeli 

kiegészítést adtam, valamint további információkkal segítettem a megjelenő 38 képet.  

Úgy gondolom, hogy felettébb hasznos volt ez, és a jövőbeli továbbfejlesztési 

terveimhez be is ütemezem, hogy beleépítem ezeket az úgymond ,,tippeket” vagy 

apró, de annál hasznosabb segítségeket a kép mellé, valószínűleg jobbról.  

3. Használtam egy másik módszert is, amit táblára rajzoltam fel. A kép itt látható erről: 

A kockával 4 rovás karaktert tudunk egyszerűen memorizálni. Benne van a 

nyelvünkben is ez, szerintem ez is segít benne… Úgy láttam, hogy ez is hozzájárult a 

későbbi jobb eredmény eléréséhez. 

  

ábra 32: Táblára felrajzolt segítség: kocka és ami benne rejtőzik! 
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További magyarázat a képhez (ábra 32): 

1. Sz – széle – 1 dimenzió – x tengely – 1 kiterjedés 

2. S – síkja vagy sarka – 2 dimenzió – x és y tengelyek – 2 kiterjedés 

3. T – tér vagy tere – 3 dimenzió – x, y és z tengelyek – 3 kiterjedés 

4. K – mint kocka (oldalról nézve) – ebben benne van az előző 3 karakter 
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Tervek a jövőre  

A fent látott sikeres eredmények és a betanításon tapasztalt dolgok után egyből 

belekezdtünk a betanító weboldalunk továbbfejlesztésébe! 

 Az ötleteink közül hadd soroljak fel párat, ami lehet újítás vagy módosítás is a jövőben: 

1. A radio gombokat ki szeretnénk cserélni egyszerű, de színes gombokra.  

Ez azért jött szóba, mert a radio gombnak van egy egyedi tulajdonsága: egyszerre csak 

egy lehet kijelölve az adott radio gomb csoportból, viszont egynek mindig ki kötelező 

lennie jelölve. Ez picit összezavarta az embereket, hiszen mikor megjelentek a 

válaszok, a 4 válasz közül az első mindig ki volt jelölve, azonban ha az első volt az 

amúgy is helyes válasz, rá kellett attól még kattintani… ezt oldjuk meg 4 gombbal, ahol 

terv szerint a kijelölt (rányomott) gombot a többi 3 gombtól elkülönülő színnel fogjuk 

jelölni. Mondjuk mind szürke, az aktuális választás meg kék. 

2. Gondolunk a színtévesztőkre és a gyengénlátókra is több kontraszt, egyszerű design 

és színtévesztőknek alkalmas színek bevonásával a jövőben. 

3. Mindenképp szeretnénk fejleszteni különböző játékokat. Magában a teszt sem rossz, 

azonban a teszt az teszt, nem pedig szórakozás valójában. Az irány amit megfognánk 

elsőként az a memóriájték lenne, valamint a latin-rovás közötti csere, olyan módon, 

hogy nem csak rovás karakterek lennének a kérdések és latin betűk a válaszok, hanem 

fordítva is. Nehezítésként haladóknak ez vegyesen is meg lesz oldva. 

4. Be lehetne vezetni a tesztelésbe időkorlátot. Jelenleg ezt nem tartottuk jó ötletnek, 

ugyanis fogalmunk sem volt, hogy milyen eredményt kapunk, és így is nagyon kevés 

időnek tűnt a 20 perc betanulás utáni válaszolás. Vállalkozó szelleműeknek azonban 

úgy hiszem kihívás lenne egy időkorlátos játékmód, ahol kevés idővel (pl. 6 

másodperccel) indul az illető és minden helyesen megválaszolt kérdésért +1, 

helytelenül megválaszoltért pedig -1 másodperc járna a számlálón. 

5. Programozóként azt már látjuk, hogy az embereket élteti a versengés. Hosszabb távú 

terveinkben szerepel, hogy ki lehessen egymást hívni amolyan meccsekre. 

6. Az előzőhöz kapcsolva, de úgy önmagában is megállná a helyét az ötlet, hogy 

meglehessen osztani az eredményünket. Ez jelenleg is kivitelezhető, azonban nincs 

feltüntetve – jelenleg biztonsági okok miatt – a tesztelő neve és további adatai… 
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Összegzés 

2 fontos eredményre hívnám fel a figyelmet a dolgozatomban, és mindkettő rendkívüli, 

váratlan: 

1. KRITÉRIUM: 60% 

Sikerességi arány: 96.90% - azaz 125 ember teljesítette a 129-ből! 

Amennyiben szép arányokat veszünk, elmondhatjuk, hogy elhanyagolható volt 

azok száma, akik nem tudták teljesíteni, más szóval szinte mindenki megfelelt a 

követelménynek. 

 

2. KRITÉRIUM: 100% 

Sikerességi arány: 46.51% - azaz 60 ember teljesítette a 129-ből! 

Amennyiben egész arányokat veszünk, itt láthatjuk, hogy az 50%-hoz kövelít 

erősen alulról, azaz majdhogynem fele képes volt a kitöltőknek hiba nélkül 

válaszolni a kérdésekre. Természetesen az elveszett adatok miatt nem tudom 

bizonytani, azonban mivel személyesen voltam ott, tudom, hogy rengeteg 

tökéletes vagy majdnem tökéletes válasz veszett el sajnos feltöltéskor, a már fent 

taglalt gondok miatt… 

Bebizonyosodott tehát az általam végzett teszt alapján, hogy az emberek képesek egy 

jelentéktelen, 20 perc alatt betanulni a rovás karakterkészletünket az általunk kifejlesztett 

weboldal, módszer segítségével és azt igen sikeres módon visszaadni amennyiben felmérjük. 

Végezetül tehát egy mondatban úgy foglalnám össze a tanulmányomat és kapott 

eredményünket, hogy szerintem, szerintünk felülmúlták az elvárásainkat a statisztikában 

feltüntetett részeredmények és eredmények, így bátran kijelenthetem, hogy ez egy  

abszolút siker! 
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