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M.4.1 Wprowadzenie do platformy 

M.4.1.1 Dlaczego warto używać Forget-me- not jako cyfrowego pudełka pamięci 

Jak już wspomniano w Module 3, platforma Forget-me-not stworzona w ramach tego projektu 

Erasmus+ jest przyjaznym dla użytkownika i prostym w obsłudze narzędziem online do tworzenia 

wspomnień w cyfrowym pudełku pamięci.  

Nowoczesna pamięć cyfrowa pudełka pamięci może być tworzona przy użyciu prostego 

oprogramowania biurowego, takiego jak edytor tekstu lub program do prezentacji. Takie podejście 

nie jest jednak zbyt przyjazne dla użytkownika. Istnieją inne rozwiązania programowe lub strony 

internetowe poświęcone pamięci cyfrowej, jak opisano w Module 3 (część M.3.4.3), ale, albo są one 

dostępne w wysokiej cenie albo nie oferują tych samych funkcji, co Forget-me-not. Dlatego też 

Moduł 4 i Moduł 5 skupią się tylko na narzędziu Forget-me-not-nie, ponieważ uważamy, że jest ono 

lepsze od innych dostępnych narzędzi i jest bezpośrednim rezultatem niniejszego projektu. 

Forget-me-not pozwala użytkownikom na stworzenie cyfrowego pudełka pamięci używanego w 

terapii reminiscencyjnej. Jako opiekun, przyjaciel lub krewny osoby cierpiącej na demencję będziesz 

mógł przesłać zdjęcia, filmy wideo, komentarze i nagrania do bezpiecznego portfolio, które jest 

następnie wykorzystywane jako źródło rozmowy i podstawa do kojącej terapii dla osoby cierpiącej na 

demencję.  

Możesz zaprosić członków rodziny, przyjaciół lub wyznaczonych opiekunów do współpracy przy 

tworzeniu portfolio dla osób cierpiących na demencję poprzez dodanie treści i stworzenie większej 

ilości wspomnień, które będą im przypominać. Pomyśl o zdjęciach, które mogą wyzwolić 

wspomnienia, nagraniach bliskich opowiadających osobiste historie, filmikach z ważnych momentów 

lub po prostu notatce tekstowej przypominającej im o wydarzeniu. 

Pamiętaj, że nie tylko będziesz pomagał komuś bliskiemu Twojemu sercu zapamiętać ich życie, ale 

będziesz również przeżywał te szczęśliwe chwile podczas wysyłania ich do portfolio. Pomóż 

najbliższym walczyć z demencją, przypominając o minionych dniach. 

 

M.4.1.2 Bezpieczeństwo konta 

Jak w przypadku każdej usługi online umożliwiającej użytkownikom przechowywanie danych 

osobowych i historii, tak i tu podjęto wszelkie środki w celu zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa kont użytkowników. Są to konta chronione hasłem, a użytkownicy są odpowiedzialni 

za ochronę hasła oraz za wszelkie działania i czynności wykonywane pod ich hasłem. Wszystkie dane 

są przechowywane na serwerach w Anglii, więc warunki korzystania z Forget-me-not powinny być 

regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.  

Typowymi użytkownikami Forget-me-not będą osoby z demencją we wczesnym stadium, nadal 

kontrolujące swoje zdolności umysłowe. Mogłyby one, i często powinny, być wspierane przez 

opiekunów, członków rodziny i przyjaciół. Głównym użytkownikiem powinna być osoba z demencją, 

ponieważ jest to jej konto, na którym przechowywane są jej wspomnienia. Często jednak osoba bliska 
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głównemu użytkownikowi chciałaby wnieść swój wkład i stworzyć dla nich wspomnienia, w którym to 

przypadku powinna być zapraszana przez użytkownika jako "współpracownik".  

Współpracownicy to zazwyczaj opiekunowie, członkowie rodziny i przyjaciele, którzy dobrze znają 

osobę z demencją i chcieliby stworzyć więcej wspomnień w portfolio użytkowników, które następnie 

mogą być wykorzystane w terapii reminiscencyjnej. Istnieją różne poziomy dostępu, które mogą być 

przyznane współpracownikom, dając im prawo do dodawania lub edytowania wszystkich wspomnień 

lub tworzenia nowych wspomnień i edycji tylko tych, które stworzyli. 

 

M.4.1.3 Różne poziomy praw dostępu 

Prawa dostępu regulują Warunki i Zasady oraz Polityka Prywatności, które są dostępne na platformie 

Forget-Me-Not. Jak wyjaśniono powyżej, użytkownik może utworzyć konto lub posiadać konto 

utworzone w jego imieniu, które będzie stanowiło jego osobistą pamięć cyfrową. Oddzielne 

wspomnienia mogą być następnie dodane do tego pola pamięci i można to zrobić na dwa sposoby: 

• Jednym ze sposobów jest dodanie przez posiadacza konta własnych wspomnień osobiście lub 

przy bezpośrednim wsparciu opiekuna, gdy posiadacz konta jest obecny.  

• Drugi sposób to zaproszenie przez posiadacza konta jednego lub więcej współpracowników 

do dodawania wspomnień w ich imieniu do pola pamięci posiadacza konta. Na przykład, jeśli 

posiadacz konta mieszka w jednym miejscu, ale członkowie jego rodziny są daleko, mogą 

zostać zaproszeni jako współpracownicy i mogą dodać wspomnienia, które pojawią się  

w polu pamięci posiadacza konta.  

Współpracownicy mogą być łatwo zaproszeni poprzez kliknięcie na przycisk Zaproś 

współpracowników (Invite Collaborators): 

 

W wyniku dokonania powyższej czynności otworzy się prosty formularz, który będzie używany do 

zaproszenia współpracownika przez automatyczną wiadomość e-mail. Następnie zostanie utworzone 
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konto dla współpracownika, który otrzyma instrukcje na podany adres e-mail.

 

Posiadacz konta zachowuje kontrolę nad dostępem współpracownika do jego pamięci. W sekcji View 

Collaborators (Podgląd współpracowników) posiadacz konta może zezwolić współpracownikowi na 

edycję wszystkich wspomnień lub wybrać tylko określone wspomnienia. Współpracownik może 

dodawać nowe treści i edytować je. W tym przykładzie współpracownik po lewej stronie może 

edytować wszystkie pamięci, a współpracownik po prawej może edytować tylko pierwsze trzy 
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pamięci. 

 

Powiedzmy, że profesjonalny opiekun pomaga kilku pacjentom z demencją z ich profilami. Nie byłoby 

to bardzo praktyczne dla opiekuna, aby zachować dane logowania do wszystkich profili pacjentów, 

więc zamiast tego opiekun jest zapraszany do współpracy, a następnie z jego profilu wybiera, na 

którym polu pamięci pracować. Współpracownik może oczywiście również pracować nad własnym 

profilem.

 

M.4.2 Praktyczne zastosowanie platformy 

M.4.2.1 Dostęp do platformy 

Platforma Forget-me-not jest dostępna pod adresem: www.forgetmenotdigital.com 
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Strona główna wyświetla dwa przyciski: Zarejestruj się i zaloguj 

 

Nowi użytkownicy klikają na przycisk Zarejestruj się i wypełniają odpowiedni formularz, podając 

swoje imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Będą oni również musieli wyrazić zgodę na Warunki 

użytkowania klikając na pole "Zgadzam się" i przekazać funkcję bezpieczeństwa reCaptcha, chroniąc 

platformę przed złośliwymi botami.  
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Dotychczasowi użytkownicy klikają na przycisk Zaloguj, aby uzyskać dostęp do pola pamięci. 

 

Muszą wpisać swoją nazwę użytkownika, którą jest ich e-mail rejestracyjny i hasło, a następnie 

kliknąć na przycisk Zaloguj się. To okno dialogowe pozwala użytkownikom również wrócić do opcji 

Rejestracja lub zresetować swoje aktualne hasło.  

Współpracownicy zaproszeni e-mailem otrzymają już swoje dane logowania, więc muszą kliknąć 

przycisk Zaloguj się i postępować jak dotychczasowi użytkownicy. 

Jeśli użytkownik chce zresetować swoje hasło, może to zrobić w dowolnym momencie klikając w tym 

oknie dialogowym Reset Password i postępując zgodnie z instrukcjami. 

M.4.2.2 Usuwanie konta Forget- me not 

Aby usunąć całe konto Forget-me-not-łącznie ze wszystkimi znajdującymi się w nim wspomnieniami, 

należy kliknąć na przycisk Zamknij konto znajdujący się u dołu strony wyświetlającej wszystkie te 

wspomnienia. Akcja ta trwale usunie całe konto i całą jego zawartość i powinna być używana  

z ostrożnością, gdyż wszelkie wspomnienia zostaną trwale usunięte.  

W ramach zabezpieczenia, po naciśnięciu przycisku Zamknij konto pojawia się komunikat 

ostrzegający o tym, że usunięcie jest trwałe. "Aby usunąć konto, wpisz w poniższe pole numer "1712". 

Zwróć uwagę, że usunięcie to usunie utworzone przez Ciebie wspomnienia i zamknie Twoje konto". 

Aby zamknąć konto, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, a usunięcie będzie trwałe. 

Wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte z serwerów i nie będzie możliwości ich odzyskania.  

Wspomnienia utworzone przez użytkownika w roli współpracownika pozostaną nienaruszone, 

ponieważ należą do innej osoby, a nie do współpracownika.  
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M.4.2.3 Jak zorganizowane są wspomnienia 

Każda utworzone wspomnienie może zawierać różne typy wejść. Jedno wspomnienie może być tylko 

zdjęciem, ale może być również kombinacją kilku zdjęć, tekstu, osadzonego wideo lub nagrania 

dźwiękowego. Kombinacja wejścia zależy od użytkownika.  

Every memory can (and should) be attributed one or more predefined tags, which will make any later 

search through memories easier. By tagging a memory, it will come up more easily in a filtered 

search.  

• Wyobraź sobie użytkownika, który stworzył ponad 100 wspomnień, ale potem kilka 

miesięcy później próbuje znaleźć konkretne wspomnienie. Użytkownik wie, że 

wspomnienie, którego poszukuje jest związane z ślubem w latach 60-tych, więc kiedy 

stosowany jest filtr, wybierając tag "śluby" i tag "lata 60-te", pamięć powinna pojawić 

się na liście wyników. 

Zdefiniowane wcześniej znaczniki zostały zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić użytkownikom 

ich przypisanie, ale także ułatwić im późniejsze wyszukiwanie: 

Okres czasu: przed 1920, 1920s, 1930s, 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, 1990, 2000s, 

2010s 

Wydarzenia z życia urodziny, śluby, straty, rocznice, uroczystości, urodziny 

Etapy życia dzieciństwo, edukacja, rodzicielstwo, praca, emerytura, służba wojskowa 

Wakacje święta, festiwale, wycieczki 

Lokalizacja dom, szkoła, praca, przyroda, miejsca 

Ludzie partner, koledzy, przyjaciele, sąsiedzi, nauczyciele, rodzina, krewni 

Zwierzęta  zwierzęta domowe, inne zwierzęta 
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Aktywności  hobby, gotowanie, sport, kultura i sztuka, czytanie, rozrywka, podróże, 

działalność społeczna, życie duchowe 

 

Edytując wspomnienia, u dołu strony możesz oznaczyć wspomnienie klikając na dowolną z kategorii. 

Kilka znaczników jest możliwych i zalecanych w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania  

w przyszłości. 

 

Przy próbie znalezienia konkretnego wspomnienia należy zastosować filtr wybierający odpowiednie 

kategorie na stronach głównych, na których wyświetlane są wszystkie wspomnienia. 

 

Jeśli nie zostaną zastosowane żadne filtry, wspomnienia będą wyświetlane jedna po drugiej, aż do 

momentu, gdy użytkownik wybierze jeden do otwarcia klikając w niego.  

M.4.3 Jak zarządzać pamięcią 

 

Przed edycją zawartości pamięci, zobaczmy jak ją utworzyć. 
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M.4.3.1 Jak tworzyć nowe wspomnienie 

Po zalogowaniu się i wybraniu środkowego zielonego przycisku Wspomnienia na stronie docelowej, 

użytkownik zostaje przeniesiony na stronę główną z menu rotacji pamięci. W lewej górnej części 

strony, należy kliknąć na zielony przycisk +Dodaj wspomnienie. 

 

W ten sposób powstanie nowe wspomnienie, któremu trzeba będzie nadać tytuł. Dobrą praktyką jest 

zawsze przemyślenie tytułu tak,  aby był on opisowy w pamięci, ale także niepowtarzalny 

 i rozpoznawalny. Na przykład "Urodziny" lub "Urodziny Jane" są opisowe, ale nie wyjątkowe. "Jane's 

50th birthday 2004" zawiera szczegółowy opis pamięci i jest natychmiast rozpoznawalny wśród 

innych wspomnień urodzinowych. Kiedy już będziesz zadowolony z tytułu, kliknij przycisk Zapisz 

nowy. 

 

Teraz będzie można edytować zawartość nowego wspomnienie. Szczegółowe instrukcje dostępne są 
w dalszej części rozdziału : Jak wgrać elementy cyfrowe do pamięci. 

 

M.4.3.2 Jak usunąć wspomnienie 

Czasami użytkownik musi usunąć wspomnienie. Może być tak dlatego, że była to nieudana próba 
stworzenia wspomnienia, albo dlatego, że wywołuje niepożądaną reakcję osoby z demencją. 

Aby usunąć wspomnienie, należy otworzyć wspomnienie, aby je edytować, dlatego w górnej części 
otwartego wsppmnienia należy kliknąć przycisk Edytuj wspomnienie.   
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Przewiń do dołu wspomnienia w trybie edycji i znajdź czerwone pole Usuń to wspomnienie  
i wszystkie elementy. 

 

Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu wspomnienia, przed jego trwałym usunięciem pojawia się 
ostrzeżenie. Po kliknięciu na TAK, nie ma powrotu i wspomnienie wraz z całą jego zawartością jest 
usuwane. 

 

 

 

 

 

 

M.4.4 Jak wgrać element cyfrowe do pamięci 

Pamięć może być tak prosta lub tak bogata, jak chciałby jej twórca. Pamięć może składać się z 

jednego lub więcej z następujących elementów: 

• Wprowadzenie tekstu 

• Hiperłącza jako część tekstu 

• Pliki obrazu 
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• Pliki dźwiękowe  

• Wbudowane pliki z Youtube 

• Domowe nagrania video przy pomocy Youtube 

 

Prezentacja slajdów wykonanych w formie filmu przez YoutubeImages, pliki dźwiękowe i osadzone 

filmy można opisać w krótkim podpisie, który pojawia się tuż pod plikiem w pamięci. Jeśli pole  

z napisami pozostanie puste podczas edycji pamięci, plik zostanie wyświetlony bez napisów. 

 

M.4.4.1 Wstawianie tekstu 

Rola tekstu w pozycji pamięci polega na dostarczaniu kontekstu i większej ilości informacji o pamięci. 

Użytkownicy mogą w kilku słowach lub zdaniach opisać, jaki był kontekst pamięci, często będzie im 

pomagał opiekun. Nie ma zasad co do tego, co powinno się znaleźć w tekście, ale kilka podpowiedzi 

może pomóc w kształtowaniu treści wprowadzanego tekstu: 

• Kiedy? 

• Gdzie? 

• Kto i z kim? 

• Co doprowadziło do wspomnienia? 

• Jakie były konsekwencje? 

• Jak to się stało? 

• Jakie wywołało emocje? 

Istnieją dwa podejścia do formatowania tekstu. Domyślną opcją jest wstępnie sformatowany tekst,  

w którym użytkownik nie ma nic do zrobienia, a tekst jest wstępnie sformatowany, ponieważ jest 

wpisywany w pole tekstowe. Pozwala to na proste opisy pamięci w kilku słowach lub zdaniach. 

Inną opcją, którą można aktywować w edytorze tekstu, jest możliwość wyboru opcji formatu 

pozwalającego użytkownikom na pisanie treści tekstowych w bogatym formacie tekstowym. Pozwala 

to na bardziej eleganckie, dłuższe teksty, zapewniając więcej szczegółów na temat pamięci, a tym 

samym tworząc ładną historię do czytania podczas sesji wspomnieniowych.  
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The text editor uses standard text formatting buttons: 

Edytor tekstu wykorzystuje standardowe przyciski formatowania tekstu: 

  Zaznaczony tekst zostanie oznaczony pogrubioną czcionką. 

  Zaznaczony tekst pojawi się kursywą. 

Pogrubienie i kursywę można łączyć w tekście w obu formatach razem. 

  Wybrane akapity mogą być wyświetlane jako lista punktów kropkowanych. 

  Wybrane akapity mogą być wyświetlane jako numerowana lista. 

 Przycisk Cofnij może odwrócić formatowanie lub pisanie. Cofnie ostatnią operację. 

 Zaznaczony tekst zostanie usunięty z wcześniej zastosowanego formatowania.

 Wybrane zdanie lub część tekstu można wyrównać na środku, w lewo 

 lub w prawo. 

 Aby dodać hiperłącze do tekstu, najpierw należy wybrać, które słowo lub część tekstu do niego 

doprowadzi, a następnie kliknąć symbol hiperłącza, aby dodać docelowy adres URL (adres strony). 

Zobacz szczegółowy opis poniżej. 

M.4.4.2 Hiperłącza jako część tekstu 

Niektóre strony internetowe mogą być użyteczne i interesujące do wykorzystania podczas sesji 

reminiscencyjnej, więc dlaczego nie dodać ich do konkretnej pozycji wspomnienia w Forget-me-not. 

Powiedzmy, że osoba z demencją jest zainteresowana samolotami z czasów II wojny światowej. 

Zamiast zawsze szukać zdjęć lub stron internetowych o tych samolotach, osoba tworząca pamięć 

może umieścić hiperłącze do konkretnej strony internetowej i używać jej za każdym razem, gdy 

element pamięci jest używany podczas sesji reminiscencyjnej. Aby dodać hiperłącze, należy wykonać 

następujące czynności: 

 

 

• Po dodaniu tekstu w polu tekstowym należy wybrać i zaznaczyć słowo lub kilka słów 

odnoszących się do strony internetowej. 
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• Po podświetleniu części tekstu, należy kliknąć na przycisk hiperłącza na pasku formatu tekstu. 

To otworzy okno, w którym należy wpisać lub wkleić dokładny adres URL (adres strony 

internetowej) i zapisać go. 

• Zostanie utworzone hiperłącze. Teraz można uzyskać dostęp do strony internetowej klikając 

na hiperłącze przy każdym otwarciu elementu pamięci.  

 

M.4.4.3 Plik zdjęciowy (graficzny) 

Obrazki i zdjęcia można przesyłać  w dwóch najpopularniejszych formatach: JPG i PNG. Użytkownicy 

nie muszą się martwić o rozmiar lub wymiary plików, ponieważ, po przesłaniu, wszystkie zdjęcia są 

automatycznie formatowane. 

Użytkownicy muszą tylko przewinąć do sekcji Obrazy w pamięci, a następnie pod tekstem Prześlij 

nowy obraz, użytkownicy klikają na przycisk Wybierz plik, który otworzy okno wysyłania pozwalające 

na przeglądanie systemu plików i wybór obrazu lub obrazów, które mają być przesłane. Można 

przesłać więcej niż jedno zdjęcie na raz, wybierając więcej zdjęć, a następnie zakończyć przesyłanie 

klikając na przycisk Otwórz u dołu okna przesyłania. Następnie zdjęcia są ładowane i wyświetlane. 

Może to potrwać chwilę, w zależności od wielkości i liczby zdjęć, jak również szybkości wysyłania 

połączenia internetowego. 
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W przypadku przesyłania więcej niż jednego obrazu, użytkownicy mogą wybrać, który obraz ma być 

ustawiony jako Obraz domyślny, klikając na ikonę gwiazdy poniżej przesłanego obrazu. Obraz 

domyślny pojawi się w podglądzie pamięci, gdy wyświetlana jest lista wspomnień.  

Użytkownicy mogą również zmienić kolejność zdjęć tak,  aby były wyświetlane w logiczny sposób.  

W tym celu wystarczy przeciągnąć i upuścić zdjęcia podczas edycji pamięci. 

 

M.4.4.4 Wideo wbudowane z Youtube 

Wspomnienia mogą być również wyzwalane przez oglądanie filmów, fragmentów ulubionych filmów 

lub prywatnych nagrań np. wydarzeń rodzinnych. Aby zminimalizować ilość wykorzystywanej 

przestrzeni dyskowej i skorzystać z bogactwa filmów dostępnych online, narzędzie Forget-me-not 

memory wykorzystuje YouTube do przechowywania filmów, ale są one wyświetlane w samym 

narzędziu. 

 

W celu przesłania istniejącego filmu wideo z YouTube należy: 

• Otworzyć przeglądarkę internetową lub aplikację YouTube na urządzeniu mobilnym i przejść 

na stronę główną YouTube. 
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• Wyszukać film wideo, który ma zostać umieszczony w pamięci. 

• Skopiować adres URL (adres internetowy) z paska adresu w górnej części okna YouTube. 

 

Wybrać adres URL, kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu i kliknąć 

na KOPIOWANIE. 

Alternatywnie: Wybrać adres URL i użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+C 

 

• Teraz, gdy adres URL żądanego filmu na YouTube został skopiowany, należy wrócić do 

narzędzia Forget-me-not, gdzie jest tworzona pamięć elektroniczna i wkleić ją do pola 

"YouTube Links". 

• Należy zapisać wbudowany film klikając na przycisk "Zapisz element YouTube". 

• Podgląd wideo powinien teraz pojawić się w pozycji pamięci. 
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W celu przesłania filmu wideo z komputera lub urządzenia: 

• Jak wyjaśniono wcześniej, ze względu na pojemność pamięci masowej, użytkownicy nie mogą 

przesyłać plików wideo bezpośrednio ze swojego komputera lub urządzenia. Istnieje jednak 

prosty sposób, aby to zrobić za pośrednictwem YouTube. 

• Użytkownicy powinni stworzyć profil w serwisie YouTube lub po prostu zalogować się za 

pomocą swoich danych logowania Google. 

• Proces przesyłania filmu wideo nie jest trudny i jest szczegółowo opisany TUTAJ 

(https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=e

n-GB&oco=1)  

• Po przesłaniu filmu wideo upewnij się, że ustawienie Prywatność filmu wideo w serwisie 

YouTube jest ustawione na UNLISTED. W ten sposób inni ludzie nie mogą odkryć Twojego 

filmu, ale jest on dostępny do załadowania do narzędzia Forget-me-not. 

• Po przesłaniu filmu wideo na YouTube, można postępować w taki sam sposób, jak w 

przypadku istniejącego filmu wideo.  

 

M.4.4.5 Prezentacja slajdów wykonanych w formie filmu wideo na YouTube 

Czasami członkowie rodziny tworzą slajdy prezentacyjne ze zdjęciami i tekstem, próbując w ten 

sposób pomóc swoim bliskim zorientować się w ich wspomnieniach. Prezentacje te mogą być 

zamienione na wideo i przesłane na YouTube, a następnie osadzone w skrzynce Forget-me-not.  

Będzie to przydatne przede wszystkim dla osób, które już stworzyły takie prezentacje i chciałyby 

zintegrować je w bardziej nowoczesny sposób z pamięcią cyfrową. W zależności od rodzaju i wersji 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB&oco=1
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB&oco=1
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oprogramowania do prezentacji (PowerPoint, Keynote, Impress) istnieją przewodniki online, które 

pomogą Ci przekonwertować prezentacje na proste filmy wideo, które można uruchomić z cyfrowego 

pola pamięci, zamiast otwierać w innym programie tylko po to, aby wyświetlić tę prezentację. 

Możesz szukać wskazówek online lub sprawdzić poniższe linki: 

 

• Converting PowerPoint presentations into videos (Windows / Microsoft Office users) 

• Converting Keynote presentations into videos (iOS / Apple Office users)  

• Converting Impress presentations into videos (każdy system operacyjny, włączając w to Linux 

/ LibreOffice users)  

M.4.4.6 Wgrywanie plików dźwiękowych 

Pliki dźwiękowe mogą być dodawane do pamięci w podobny sposób jak obrazy. Platforma obsługuje 

najpopularniejszy format plików muzycznych MP3. Jeśli nagranie nie jest w formacie MP3, można je 

przekonwertować kilkoma kliknięciami za pomocą oprogramowania do edycji dźwięku lub jeszcze 

łatwiej poprzez stronę internetową, taką jak: https://audio.online-convert.com/convert-to-mp3 

 

Użytkownicy muszą tylko przewinąć do sekcji Audio w pamięci, a następnie pod tekstem Prześlij 

nowy dźwięk (MP3), użytkownicy klikają na przycisk Wybierz plik, który otworzy okno wysyłania, 

umożliwiając przeglądanie systemu plików i wybór pliku dźwiękowego, który ma być przesłany. Plik 

dźwiękowy jest następnie przesyłany i wyświetlany. 

https://support.office.com/en-gb/article/turn-your-presentation-into-a-video-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83
https://support.apple.com/kb/PH26007?locale=en_US
https://ask.libreoffice.org/en/question/76096/how-to-turn-libreoffice-impress-into-video-mp4-format/
https://audio.online-convert.com/convert-to-mp3

