КРЕИРАЊЕ НАЛОГА НА САЈТУ МИНДОМО

Да би смо креирали налог на сајту Миндомо потребан нам је само активан мејл налог са
којим ћемо се пријавити на овај сајт:
1. на адреси www.mindomo.com, бирамо опцију Sign Up и
2. у понуђена поља уносимо име и презиме, имејл, адресу и лозинку
3. потом ће Миндомо у циљу верификације достављене адресе, послати мејл у коме кликом на
достављени линк потврђујемо да је наведена адреса наша
4. у последњем кораку систем нас пита за тип налога- бирамо Student и тиме улазимо у
контролну таблу налога.
Контролна табла нам даје могућности за управљање нашим мапама: креирање нове
мапе (Create), увоз мапе која је претходно направљена на неком другом алату за израду мапа
ума и са њега извезена у одговарајући формат (Import), брисање, преименовање, дељење или
урађивање већ креираних мапа.

КРЕИРАЊЕ МАПЕ И ДОДАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЧВОРОВИМА МАПЕ

Нова мапа се креира избором опције Create. У прозор који се при томе јавља, уноси се
име мапе које ће се подразумевано појавити као централни појам у креираној мапи ума.
Наравно, садржај тог почетног чвора касније можемо додатно уређивати и прилагодити.
Template (изглед мапе) за почетак може да буде подразумевани Basic/ Blank Mind Map.

Креирање нове мапе
Отвара се едитор за уређење мапе. Најлакши начин за додавање грана и чворова у мапу
је притиском на тастере ENTER и TAB са тастатуре. Када стојећи на неком чвору притиснемо
тастер ENTER, креира се нови чвор који је везан за истог "родитеља" као и чвор који смо најпре
селектовали. Дакле, Ентером се врши разгранавање око главног појма.

Додавање чворова

Када стојећи на неком чвору притиснемо TAB, креира се нови чвор који је везан за чвор
на коме смо стајали. Тако креирамо нову грану нижег нивоа. На овај начин сваки појам, заједно
са почетним, може се разгранавати на произвољан број тема повезаних по сличности,
супротностима или на било који други начин, а у зависности од теме мапе коју креирамо. Када
су чворови и гране креирани, то никако не мора бити коначна форма. Они се врло једноставно
могу прераспоређивати и повезивати на дрги начин превлачењем мишем по екрану.

Додавање белешке, линка, мултимедије и иконице
Свакој креираној ставки мапе ума могу се придружити додатни објекти. Иконе за
додавање тих објеката налазе се уз леву ивицу екрана.
На пример:
1. у циљу појашњења или детаљнијих информација чвору се може додати текстуална белешка.
Текст белешке се може форматирати једноставним едитором у коме, редом, имамо следеће
опције: фонт, величина фонта, подебљана/искошена/подвучена слова, боја слова, поравнање.

Додавање текстуалне белешке

2. за прибављање детаљнијих информација о неком појму или идеји, уз чвор се може поставити
линк ка некој wеб страници

Уметање линка

3. уметањем иконе из расположиве галерије икона може се симболички указати на смисао или
садржај те гране или се пак задати редослед у прегледавању мапе.

Уметање иконице у чвор

Миндомо омогућава додавања слика и мултимедијалних садржаја (аудио и видео
записа). Слика, аудио или видео фајл који желимо да уметнемо у мапу ума морају претходно
бити отпремљени на wеб зато што се умећу задавањем wеб адресе на којој се налазе. Видео
записе је најбоље отпремити на Youtube и копирати URL адресу клипа са Youtube-а (адреса која
се види у адресној линији претраживача када прегледавамо запис на Youtube-у). Брзу претрагу
видео записа на Youtubeу или Вимео сајту можемо радити и из самог Миндомоа.
Отпремање слике на сам Миндомо такође није доступно у бесплатноj верзији овог алата,
али зато Миндомо има неку врсту и свог ClipArta, а поред тога и једноставну Google претрагу
слика.

Уметање мултимедије

ПОДЕШАВАЊЕ ИЗГЛЕДА ЧВОРА

Када се селектује чвор мапе ума, отвара се мени за уређивање изгледа селектованог
чвора (ако је селектовано више чворова, подешавања се односе на све селектоване чворове).
Мени садржи следеће могућности редом:
Font за подешавање облика, величине, стила слова
Topic за избор неког од понуђених, предефинисаних изгледа чворова
Layout за подешавање положаја, боје и облика грана или подтема у односу на родитељски чвор
Избор облика чвора
Boundary по потреби, избор уоквиравања чвора и његових подчворова

Подешавање фонта

Layout мапе

У горњем делу екрана, у хоризонталној командној линији Миндомоа, налази се још
неколико додатних опција за уређивање.

1. Излазак из мапе и повратак на контролну таблу Миндомо налога
2. Мени за памћење, копирање мапе, download, штампање...
3. Undo
4. Redo
5. Insert Topic додавање чвора
6. Insert Relationship за убацивање веза између удаљених, а по некој логици повезаних чворова
у различитим гранама мапе.
7. Themes за одабир неког од понуђених шаблона (тема) у смислу комбинације боја и облика.
8. Share за подешавање дозвола и дељење мапе
9. Presenter за подешавање презентационог мода

ДЕЉЕЊЕ МАПЕ

Упутство за дељење мапе коју желите да покажете другима:
1. Приступи на сајту Mindomo својој мапи коју желиш да поделиш.
2. Изабери опцију Share из горњег десног угла.
3. Отвориће се прозор Share Settings.
4. У овом прозору у горњем десном углу постоји опција Change.
5. Кликни на Change и означи поље испред Public map уместо Private, које је до тада било
означено.
6. У овом прозору појавиће се Link to view this map.
7. Ископирај линк (десни клик, па Copy), зато што ће ти бити потребан за 10. корак.
8. У доњем десном углу кликни на поље Save.
9. У новом прозору кликни на Done у доњем десном углу.
Сада је могуће објављивање и дељење мапе ума, јер је мапа видљива корисницима који имају
линк.
10. Мапу можеш да поделиш тако што ћеш да је пошаљеш неком електронском поштом или да
је поделиш на зиду ФБ групе (десни клик, па Paste).

