Használati útmutató
Az online példatárhoz
A Példatár egy többféle szűrési feltétellel és találati megjelenítéssel rendelkező online adatbázis:

I. Keresés
1. Találati lista
2. Térképes megjelenítés
3. Alrendszerek szerinti keresés
4. Részletes keresés

1. Találati lista
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- Összes találat: Adott szűrési feltételeknek megfelelő összes találat.
- Látható: A térkép adott nagyításánál látható, szűrési feltételeknek megfelelő példák száma.
Néhány példa több városban is előfordulhat, így a térképen több helyszínen is megjelenhet.
- Nem látható: A térkép adott nagyításánál nem látható, de a szűrési feltételeknek megfelelő példák
száma.
- Nincs a térképen: Adott szűrési feltételeknek megfelelő, de nem helyszínhez kötött példák száma.
A Látható – Nem látható – Nincs a térképen feliratok alatti görgető sávban jelennek meg a konkrét
példák, amikre kattintva olvasható azok részletes leírása.

2. Térképes megjelenítés
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Itt a szűrési feltételeknek megfelelő, földrajzi helyhez kötött példák jelennek meg. A térkép nézet
kicsinyíthető vagy nagyítható, és ennek függvényében változik a találati listában megjelenő példák
száma.
A térképen a konkrét példákat a kapcsolódó alrendszerek ikonjai jelzik. Ezekre kattintva felugrik a
részletes, leírást tartalmazó ablak. A kék körökben lévő számok az adott területen fellelhető példákat
összesítik. A térképre nagyítva a kör szétbomlik az egyes példákra.

3. Alrendszerek szerinti keresés

Ha a szűrés egy-egy okos város alrendszer mentén történik, akkor elég a kívánt alrendszer ikonjára
kattintani. A találati listában és a térképen is kizárólag az adott alrendszerhez kapcsolódó példák
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jelennek meg. A kijelölést újabb, a kiválasztott alrendszer ikonjára való kattintással lehet megszüntetni.
Egyszerre legfeljebb három alrendszer jelölhető meg, többszörös kijelölésnél azok a példák kerülnek a
találati listára, amelyek legalább az egyik alrendszernek részei.

4. Részletes keresés

A részletes kereső felületen többféle keresési feltétel jelenik meg:
- Szabadszavas kereső: a példák nevében keresi a megadott kifejezést. Az összes releváns példa
megjelenik a találati listában és a térképen is.
- Típusok: a példákhoz rendelt típus alapján szűr. Ötféle típust különböztet meg a keresőrendszer:
projekt, szervezet, szolgáltatás, termék, városi labor. Egyszerre legfeljebb három típus jelölhető meg.
- Címkék: a példákhoz rendelt címkék alapján szűr. Egyszerre legfeljebb három címke jelölhető meg. A
címkék köre az újabb és újabb bevitt példákkal folyamatosan bővülni fog.
Szűrési feltételnek megadható típus és címke feltétel is egyszerre. Ebben az esetben azok a példák
kerülnek a találati listára, amelyek mind a címke, mind a típus feltételt teljesítik.
Egyszerre több típus vagy címke kiválasztásánál megjelenik a MIND felirat. Ekkor a találati lista az
ÖSSZES kijelölt feltételnek megfelelő példákat tartalmazza.
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A MIND gombra kattintva a szűrés a BÁRMELYIK címkére vált. Ebben az esetben minden olyan példa
megjelenik, amely LEGALÁBB EGY feltételnek megfelel a típuson és a címkén belül.

II. Adatlap
Az egyes példák adatlapja az alábbi információkat tartalmazza:
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1. Összefoglaló leírás
2. Egyéb információk
3. Kapcsolódó hivatkozások
4. PDF nyomtatása

1. Összefoglaló leírás

Az összefoglaló tartalmazza a példa nevét, rövid ismertetését, valamint a példához kapcsolódó képet
vagy ábrát.

2. Egyéb információk
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A Honlap feliratra kattintva elérhető a kép és információk forrásaként is szolgáló eredeti weboldal,
továbbá, amennyiben elérhető volt nyilvánosan, a résztvevők listája és a földrajzi elhelyezkedés.

3. Kapcsolódó hivatkozások

Itt a konkrét példa típusa, címkéje és ikonnal jelölve az alrendszerekhez való kapcsolata látható.

A típusra, címkékre, alrendszerre kattintva a kijelöltekkel újabb részletes keresés indítható.

4. PDF nyomtatása

Az ikonra kattintva pdf nyomtatható az adatlapból.
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