Έργο: LibAccessATHINA: Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών

Εικονικό πληκτρολόγιο ScreenDoors2000 version
2.14.2
Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης
Γενικά
Το λογισµικό ScreenDoors2000 αποτελείται από δύο εφαρµογές:
¾ Εικονικό πληκτρολόγιο
¾ Σύστηµα πρόβλεψης λέξεων (Predictor)
Το παράθυρο του Συστήµατος πρόβλεψης λέξεων τοποθετείται πάνω από το
παράθυρο του εικονικού πληκτρολογίου και κατά τη διάρκεια πληκτρολόγησης
προτείνει έως και 6 προβλεπόµενες λέξεις. Η εισαγωγή τους γίνεται απλά
επιλέγοντας τη λέξη.
Η δακτυλογράφηση µέσω του ScreenDoors2000 µπορεί να γίνει µε ένα από
τους τρεις παρακάτω τρόπους (Τρόποι Λειτουργίας):
Clicking: Ο χρήστης επιλέγει τα πλήκτρα του εικονικού πληκτρολογίου µε ένα
αριστερό κλικ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας συνδυάζεται µε τις παρακάτω
συσκευές/ λογισµικό:
 Ποντίκι/ Trackball/ Joystick
 Tracker One + MagicCursor2000
 Tracker One + Wisp 2000
Dwell: Ο χρήστης τοποθετεί τον κέρσορα πάνω στο σηµείο που θέλει να
επιλέξει και περιµένει ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (dwell time), που
καθορίζεται από τον ίδιο, για την επιλογή του σηµείου αυτού. Για να
τοποθετήσει τον κέρσορα στο επιθυµητό σηµείο ο χρήστης µπορεί να
χρησιµοποιήσει µια από τις παρακάτω συσκευές:
 Ποντίκι/ Trackball/ Joystick
 Tracker One
Scanning: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σαρώνει τα στοιχεία του εικονικού
πληκτρολογίου µε συγκεκριµένο χρόνο σάρωσης που καθορίζεται από τον
χρήστη. Πλέον απαιτείται η χρήση ενός µόνο διακόπτη για την επιλογή ενός
συγκεκριµένου στοιχείου του πληκτρολογίου. Ο διακόπτης αυτός µπορεί να
είναι µια από τις παρακάτω συσκευές:
 ∆ιακόπτης χεριού
 ∆ιακόπτης ποδιού
 Wisp 2000
Γλώσσα
Το πλήθος των γλωσσών που υποστηρίζει το λεξιλόγιό σας εξαρτάται άµεσα
από τον αριθµό των γλωσσών που έχετε επιλέξει να υποστηρίζει το σύστηµά
σας. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται µέσα από τη Γραµµή Εργασιών. Αξίζει να
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σηµειωθεί πως το λεξιλόγιο (dictionary) της ελληνικής γλώσσας είναι αρχικά
άδειο. Το Σύστηµα πρόβλεψης λέξεων θα αρχίζει να µαθαίνει τις λέξεις που
χρησιµοποιείτε κατά τη διάρκεια πληκτρολόγησης.
Ρυθµίσεις
Οι βασικές ρυθµίσεις λειτουργίας µπορούν να γίνουν µέσα
από το µενού επιλογών Settings. Παρακάτω γίνεται
αναφορά στα στοιχεία αυτού του µενού.
Always On Top
Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή τα παράθυρα του
Εικονικού πληκτρολογίου και του Συστήµατος πρόβλεψης
λέξεων επικαλύπτουν όλα τα άλλα παράθυρα.
Net Mode
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται σε περιπτώσεις που η αυτόµατη πρόσθεση
κενών ανάµεσα σε λέξεις ή η χρήση κεφαλαίων σε νέες προτάσεις κ.ά. δεν
είναι επιθυµητή, π.χ. σε Web Browsers. Η επιλογή αυτή υπάρχει επίσης σε
µορφή πλήκτρου πάνω στο εικονικό πληκτρολόγιο.
Keyboard
∆υνατότητα ρύθµισης χαρακτηριστικών του εικονικού πληκτρολογίου:
 Τρόπου λειτουργίας
 Εµφάνισης του Εικονικού πληκτρολογίου
 Επιπλέον λειτουργιών
Predictor
∆υνατότητα ρύθµισης χαρακτηριστικών του Συστήµατος πρόβλεψης λέξεων:
 Πρόβλεψη επόµενης λέξης
 Χρήση κεφαλαίων σε νέες προτάσεις
 Μέγιστος αριθµός προβλεπόµενων λέξεων
 Αυτόµατη πρόσθεση κενών
 Εµφάνιση του παραθύρου Συστήµατος πρόβλεψης λέξεων
 Ορισµός µικρότερη προβλεπόµενη λέξη
Dictionary
∆υνατότητα ρύθµισης χαρακτηριστικών της διαδικασίας πρόβλεψης λέξεων:
 Τρόπος αυτόµατης «εκµάθησης»/ εµπλουτισµού του λεξιλογίου
 Εκκαθάριση λεξιλογίου σε περίπτωση υπέρβασης του µέγιστου
αριθµού λέξεων
 Μέγεθος λεξιλογίου
Hotkeys
∆υνατότητα απευθείας επιλογής προβλεπόµενης λέξης µε την επιλογή ενός
πλήκτρου π.χ. πρώτη προβλεπόµενη λέξη = F1.
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Color and Font
∆υνατότητα διαµόρφωσης εµφάνισης του εικονικού πληκτρολογίου και του
παραθύρου του Συστήµατος πρόβλεψης λέξεων και συγκεκριµένα των
χρωµάτων και της γραµµατοσειράς.
Επιπλέον ∆υνατότητες
File/ Save Settings ή File/ Save Setting As
Ενηµέρωση του αρχείου ρυθµίσεων ή αποθήκευση των ρυθµίσεων σε ένα
καινούργιο αρχείο.
File/ Save Dictionary
Το Σύστηµα πρόβλεψης λέξεων µαθαίνει προσθέτοντας στο λεξιλόγιο τις
καινούργιες λέξεις καθώς χρησιµοποιείτε το λογισµικό, γι’ αυτό και σας
προτρέπει στο τέλος να σώσει το λεξιλόγιο που χρησιµοποιήσατε. Όµως µέσα
από την παραπάνω εντολή µπορείτε να δώσετε στο Σύστηµα το λεξιλόγιο
που χρησιµοποιήσατε µέχρι εκείνη τη στιγµή χωρία να απαιτείται να κλείσετε
τη εφαρµογή.
Edit Dictionary
Μέσα από αυτό το µενού έχετε τη δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας του
λεξιλογίου πρόβλεψης:
 Εισαγωγή λεξιλογίου π.χ. σε .txt
 Εξαγωγή λεξιλογίου π.χ. για περαιτέρω επεξεργασία

Το υποέργο LibAccessATHINA: «Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ' ΚΠΣ.
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