®

MAGic
Képernyőnagyító
szoftver
beszédképességgel
Használatbavételi útmutató
a demó változathoz

Freedom Scientific, Inc.
440771-001 Rev. B

MAGic® Használatbavételi útmutató
KIADTA:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
www.FreedomScientific.com
A jelen dokumentációban ismertetettek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A Freedom Scientific egyértelmű írásos beleegyezése nélkül a dokumentáció
egyetlen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen célra, semmilyen
formában vagy módszerrel, legyen az mechanikus vagy elektronikus.
Copyright © 2015 Freedom Scientific, Minden jog fenntartva.
A MAGic és a JAWS név a Freedom Scientific az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Speech On Demand
(Beszéd igény szerint) elnevezés a Freedom Scientific az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Microsoft, a Windows
8.1, a Windows 10, a Windows 7, a Windows Server, a Microsoft Word, a
Microsoft Excel és az Internet Explorer elnevezés a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más
országokban. Az itt említett egyéb terméknév, illetve cégnév az illetékes
tulajdonos védjegye lehet.

ii

Tartalomjegyzék
MAGic®................................................................................................i
Képernyőnagyító szoftver beszédképességgel ................................i
Üdvözöljük a MAGic felhasználói között! .......................................... 1
Rendszerkövetelmények............................................................................. 2

A MAGic telepítése ........................................................................... 3
Kezdeti beállítások varázsló ....................................................................... 3

Szabványos aktiválás........................................................................ 9
Egyéb aktiválási módok ............................................................................ 10

A MAGic indítása és bezárása ........................................................ 11
A MAGic automatikus indítása .................................................................. 11
Kilépés a MAGic programból .................................................................... 12

A MAGic frissítése........................................................................... 13
MAGic röviden................................................................................. 15
A MAGic kezelőfelülete ............................................................................. 15
Osztott gombok ........................................................................................ 15
Fókuszjelölő.............................................................................................. 16
Billentyűparancsok a kezelőfelülethez ...................................................... 17
Lapok a MAGic kezelőfelületén ................................................................ 18
A MAGic menürendszere .......................................................................... 22

A MAGic billentyűparancsai ............................................................ 24
Általános ................................................................................................... 24
Billentyűparancsok az általános rétegen ................................................... 25
Nagyítás, megjelenítés és kiemelés .......................................................... 25
iii

Pásztázás és léptetés ............................................................................... 27
Nyomkövetés ............................................................................................ 27
Kurzor áthelyezése ................................................................................... 28
Helykereső mód ........................................................................................ 28
Figyelőkeret .............................................................................................. 29
Beszéd ..................................................................................................... 29
Dokumentum és szöveg olvasása ............................................................ 30
Szövegmegjelenítő ................................................................................... 32
Párbeszédpanelek felolvasása ................................................................. 33
Táblázatok felolvasása ............................................................................. 33
Táblázati réteg billentyűparancsai............................................................. 34
Gépelés bemondásának engedélyezése .................................................. 36
Egérhelyzet bemondása ........................................................................... 36
Több monitor ............................................................................................ 37
Hiba jelentése és helyreállítása ................................................................ 37

A Windows billentyűparancsai ........................................................ 38
Általános ................................................................................................... 38
Ablakok és menük .................................................................................... 38
Párbeszédpaneleken ................................................................................ 39
Szöveg felolvasása ................................................................................... 40
Szöveg szerkesztése ................................................................................ 40
A Windows Intézőben ............................................................................... 41

iv

v

Üdvözöljük a MAGic felhasználói között!
A MAGic® szoftvert gyengénlátók számára tervezték, de bárki hasznát veheti,
akinek hosszabb időt kell a számítógép képernyője előtt töltenie.
A MAGic a számítógép képernyőjének a megjelenítését a szokásosnak a
hatvanszorosára képes nagyítani. Több különböző és testreszabható olyan
megjelenítés közül választhat, amelyek lehetővé teszik, hogy egyidejűleg
láthassa a nagyított és a nem nagyított területet is.
A képernyőn megjelenő információk jobb érzékelését felolvasási szolgáltatás
segíti. A MAGic képes a gépelése hangos visszajelzésére, illetve annak
szövegnek a felolvasására, amelyre az egérrel rámutatott. A MAGic a nagyított
területtel követi a képernyőjén a szöveg felolvasását, sőt kiemeli az éppen
felolvasott szavakat vagy sorokat.
Ha az ablakok és dokumentumok bejárásakor korlátozni kívánja a MAGic
beszédét, használja a Speech On Demand™ (Beszéd igény szerint)
szolgáltatást. Ez a MAGic részére csak néhány billentyűparancshoz tartozó
művelet bejelentését engedélyezi. Az egérhelyzet bemondása továbbra is
működik az igény szerinti beszéd használatakor.
Az egérmutató és a szövegkurzor kiemelése segíti nyomon követni a
képernyőjén az egérmutató és a szövegkurzor mozgását. A kiemelési stílusok
széles választéka áll a rendelkezésére. A MAGic lehetővé teszi, hogy
megváltoztassa ezeknek a kiemelőknek a színét, beállítsa átlátszóságukat,
méretüket és egyéb jellemzőiket.
A kiemelő szín használata lehetővé teszi annak a megváltoztatását, ahogyan a
színek a képernyőjén megjelenjenek. Létrehozhat olyan szabályokat, amelyek
hatására adott szín másikkal helyettesítődik, vagy az adott színek
felcserélhetők. Beállítható a festékezés mértéke is, a képernyő fekete-fehérré
tehető, a megjelenítési fényerő vagy a színek átfordíthatók.
A MAGic további szolgáltatásaival nyomon követheti a képernyő elemeit,
például az egér mozgását, a léptetést a párbeszédpanelen és más hasonlókat.
A Helykereső használatával gyorsan megtalálhatja és elérheti a képernyő más
területeit. A MAGic több irányú pásztázási képessége teljesen irányítható,
megadható a pásztázási sebesség és irány, a pásztázás leállítható és
elindítható, a képernyőn való mozgás szabályozható.
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Rendszerkövetelmények
A MAGic használatához a következő minimális rendszerkövetelmények
szükségesek.
MAGic és MAGic Scripting Edition
 64 bites verzió: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 7 és Windows
Server® 2008 R2
 32 bites verzió: Windows® 8.1,Windows® 10, Windows® 7
Processzorsebesség
Minimum 1,5 GHz
RAM
 4 GB ajánlott (64 bit)
 2 GB ajánlott (32 bit)
Szabad lemezterület
 A telepítés során 1,6 GB szükséges
 Hangonként 20 – 690 MB szükséges a Vocalizer Expressive, Vocalizer
Direct vagy RealSpeak Solo Direct hangjaihoz (a fájlméret hangonként
eltérő)
Videokártya
DirectX 10 vagy újabb változata ajánlott
Többmonitoros támogatás
Számítógép és olyan 32 bites színhasználatú videokártya, amelyik támogatja a
két monitor használatát
Hang
Windows kompatibilis hangkártya szükséges (a beszédhez).
Megjegyzés: A szkriptkezelési funkcióval bővített MAGic a távelérés
lehetőségét is tartalmazza.
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A MAGic telepítése
1. Helyezze a MAGic telepítőlemezét a számítógép meghajtójába.
2. Amikor megjelenik a MAGic telepítése párbeszédpanel, válassza a
MAGic telepítése gombot. Hálózati MAGic telepítése esetén helyette az
A MAGic hálózati telepítése gombot kell választani.
3. A MAGic telepítése automatikusan elindul. A telepítés közben a telepítési
útmutatások nem csak megjelennek a képernyőn, hanem hallhatja is
azokat. A MAGic telepítésének végrehajtásához kövesse az utasításokat.
4. A telepítés befejezése után a MAGic használatához újra kell indítani a
számítógépet.
5. A számítógép újraindulása után indítsa el a MAGic programot.
A MAGic első indításakor megjelenik a MAGic indítási varázslója. Ez lehetővé
teszi a MAGic egyénileg módosított beállításainak konfigurálását. Ilyen a
MAGic indító billentyűparancsának beállítása, a MAGic indításának a beállítása
a Windows indulásakor, valamint az, hogy a Windows vezérlőelemeinek
kiválasztásakor legyen-e bemondás vagy hangjelzés, illetve kéri-e a MAGic
angol nyelvű oktatóanyagának a telepítését.

Kezdeti beállítások varázsló
A Kezdeti beállítások az a hasznos varázsló, amelyikkel gyorsan és
egyszerűen lehet konfigurálni a MAGic működését, azaz a nagyítási,
felolvasási és egyéb hasznos paramétereit. Ezzel idő takarítható meg, hisz
nem kell végignézni a menüket, és megkeresni az egyes beállításokhoz tartozó
párbeszédpaneleket. A kezdeti beállítási varázsló automatikusan megjelenik,
amikor az újonnan telepített MAGic először elindul. Az alábbiakban bemutatjuk
a varázsló egyes párbeszédpaneleit.
Megjegyzés: A változtatások tárolásához és érvénybe léptetéséhez a
Befejezés gombot kell választani az utolsó párbeszédpanelen. Ha a
folyamat során megnyomja az ESC billentyűt, vagy a Mégse gombot
választja, a változtatások nem őrződnek meg.

Megjelenítési beállítások
Ezen a párbeszédpanelen lehet megadni az egyéni igényeinek legjobban
megfelelő nagyítási és megjelenítési beállításokat.
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Alapértelmezett nagyítási szint
Ezzel a léptethető szerkesztőmezővel lehet megadni a MAGic alapértelmezett
nagyítási szintjét. A MAGic minden indításakor ez lesz a kezdeti nagyítási szint.
Az aktuális nagyítás mértékét a LE és a FEL nyíllal csökkentheti, illetve
növelheti. Az alapértelmezett nagyítási szint a 2. A következő nagyítási szintek
közül választhat:
 1x és 2x között kilenc nagyítási lépték (1,1x – 1,9x)
 2x és 3x között három nagyítási lépték (2,25x, 2,5x és 2,75x)
 3x és 4x között három nagyítási lépték (3,25x, 3,5x és 3,75x)
 4x és 60x között lépték minden egész számmal

Kedvelt megjelenítési mód
Ez a kombinált listamező használható annak a kiválasztására, hogy a MAGic
hogyan jelenítse meg a nagyított területet. Példa:
 A Teljes képernyő például azt jelenti, hogy a teljes képernyő az
Alapértelmezett nagyítási szint mezőben megadott nagyítású lesz. A
Teljes képernyő az alapértelmezett.
 Az Osztott képernyő választásakor a képernyő felén nagyított lesz a
megjelenítés, a másik felén nem.
 A Sarokablak szintén egy négyszögletes ablakot jelent, de mindig a
képernyő sarkában marad. A nagyított területen a képernyőnek mindig az
egérmutatót körbevevő része jelenik meg.
 A Nagyító választása esetén a nagyított terület téglalap alakú ablakban
lesz, és mindig elmozdul az egérmutatót követve.
 A Változó nagyító ugyanúgy működik, mint a Nagyító, azzal a
különbséggel, hogy a nagyított terület nagysága mindig igazodik a
fókuszban lévő elem nagyságához.

Egérkurzor kiemelése
Az egérmutató kiemelésének bekapcsolásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
Ezek a beállítások megkönnyítik az egérmutató követését, illetve használatát a
képernyőn.

4

Kurzor kiemelése
A kurzor kiemelésének bekapcsolásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ezek
a módosítások megkönnyítik a kurzor követését szöveg írása vagy módosítása
közben.

Fókusz kiemelése
Ezt a jelölőnégyzetet akkor kell bejelölni, ha azt szeretné, hogy a képernyőn az
éppen aktuális elem négyszögletes kerettel legyen kiemelve. Ez akkor előnyös,
ha a hasonló képernyőszínek miatt nehéz a megkülönböztetés. A keret a
képernyőn a billentyűparanccsal vagy egérrel történő elmozdulásnak
megfelelően változtatja a helyét.

Szín kiemelése
Ezt a jelölőnégyzetet akkor kell bejelölni, ha színbeállításokat, illetve színsémát
szeretne használni a nagyított és a nem nagyított területen. Ezen a
párbeszédpanelen lehet beállítani a fényerőt, a kontrasztot, illetve felcserélni
vagy átfordítani a megjelenítendő színeket.

A MAGic indító billentyűparancsának kiválasztása
Ez a szerkesztőmező használható a MAGic egyéni indító billentyűparancsának
megadására. Az Asztalon található ikon vagy a Start menü MAGic elemének
választása helyett ezzel a billentyűparanccsal könnyen és gyorsan indítható a
MAGic. A CTRL+ALT+M az alapértelmezett indító billentyűparancs.

Indítási beállítások
Ezen a párbeszédpanelen állítható be, hogy a MAGic betöltődjön-e, és ha igen,
akkor hogyan a Windows indításakor. Ha az alapértelmezett beállításokat
használja, a MAGic mindig betöltődik, elindul és működik a Windows elindítása
előtt és után. A párbeszédpanelen a következő elemek találhatók:
 Az A MAGic indítása bejelentkezéskor jelölőnégyzet választásával a
MAGic betöltődik, és elindul a Windows bejelentkezési képernyőjének
megjelenésekor. A jelölőnégyzet alapértelmezésként be van jelölve.
Egyszerű felhasználói jogosultsággal nem változtatható meg e
jelölőnégyzet értéke, és a MAGic nem is veszi figyelembe, illetve be sem
jelenti ezt a jelölőnégyzetet.
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 Az A MAGic indítása bárki bejelentkezése után bejelölése esetén a
MAGic betöltődik, és elindul a Windows rendszerbe történő bejelentkezés
után. Ez alapértelmezés szerint nincs bejelölve. Egyszerű felhasználói
jogosultsággal nem változtatható meg e jelölőnégyzet értéke, és a MAGic
nem is veszi figyelembe, illetve be sem jelenti ezt a jelölőnégyzetet.
 Az A MAGic indítása adott felhasználó bejelentkezése után kombinált
listamező lehetővé teszi, hogy az adott felhasználó részére megadható
legyen a MAGic indítási módja Windows esetén. A Mindig választása
esetén a MAGic mindig elindul az adott felhasználónak a számítógépre
történő bejelentkezésekor. Az alapértelmezett beállítás a Mindig. A Soha
választása esetén a MAGic sosem indul el a felhasználónak a
számítógépre történő bejelentkezése után. A minden felhasználóra
vonatkozó beállítások használata esetén a következők történhetnek: Ha
A MAGic indítása bárki bejelentkezése után jelölőnégyzet be van
jelölve, a MAGic elindul a felhasználó bejelentkezése után, ha nincs
bejelölve, a MAGic nem indul el.
 A Futtatás a Rendszertálcáról jelölőnégyzet bejelölésével elkerülhető,
hogy a MAGic ablak ikonja megjelenjen a képernyő alján a Windows
tálcáján a többi jelenleg futó programmal együtt. Ehelyett a MAGic ikonja
a Windows rendszertálcáján (a képernyő jobb alsó sarkában) jelzi, hogy a
MAGic fut. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a MAGic ikonja az aktív
ablakok listájában sem jelenik meg, amikor az ALT+TAB használatával
váltogatja azokat. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs
bejelölve.
 Ha az Indításkor a Tálcára jelölőnégyzet van bejelölve, a MAGic
kezelőfelülete csak a tálcán lekicsinyítve jelenik meg. A kezelőfelület a
tálcán lévő ablakikon kiválasztásával vagy a MAGic+U
billentyűparanccsal nyitható meg. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés
szerint nincs bejelölve.

Oktatóanyagok
Ez a párbeszédpanel csak abban az esetben jelenik meg, ha a MAGic a
programlemezről lett telepítve. A MAGic program telepítőlemeze angol nyelvű
gyakorló hanganyagot is tartalmaz DAISY (Digital Accessible Information
System) formátumban. A hanganyagok meghallgatásához az FSReader, a
Freedom Scientific elektronikus könyvolvasója használható. Az angol nyelvű
oktatóanyagok telepítéséhez válassza a Tovább gombot. Az oktatóanyagok
telepítésére a varázsló bezárása után kerül sor. További DAISY formátumú
könyvek is letölthetők az FSReader alkalmazás használatával.
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Beszédbeállítások
A Beszédbeállítások párbeszédpanelen lehet testre szabni, hogy a MAGic
milyen gyorsan beszéljen, mennyi írásjel legyen bejelentve, és sor kerüljön-e a
gépelés és az egérhelyzet bemondására.

Beszéd szintje
E kombinált listamezőben kiválaszthatja a teljes beszédet vagy az igényei
szerinti beszédet. A MAGic az indításakor ezt a szintet fogja használni.

Beszédtempó
A csúszka elmozdításával lehet szabályozni, hogy a MAGic milyen gyorsan
beszéljen. A beszéddel bejelentett százalékos érték a csúszka aktuális
állapotát tükrözi. A párbeszédpanelen megjelenített érték a szintetizátorban
lévő beállításon alapul, például a percenkénti szavak száma.

Írásjelek
Ezzel a kombinált listamezővel lehet beállítani, hogy a MAGic mennyi írásjelet
jelentsen be. A választható értékek: néhány, majdnem mind, mind és semmi.

Gépelés bemondásának engedélyezése
A gépelés bemondásának bekapcsolásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. A
gépelés bemondásának kikapcsolásához törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Gépelés bemondásának engedélyezése
Ha a gépelés bemondása be van kapcsolva, bejelölhető az egyik
választógomb, hogy a MAGic betűnként, szavanként vagy betűnként és
szavanként is bejelentse a beírtakat.

Egérhelyzet bemondása
Az egérhelyzet bemondása azt jelenti, hogy a MAGic felolvassa az
egérmutatónál lévő szót vagy az egész sort. A bejelölt választógomb határozza
meg mi legyen felolvasva.
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Bőbeszédűségi beállítások
Ezen a párbeszédpanelen állítható be, hogy az egyes típusú vezérlőelemekre,
például választógombokra, jelölőnégyzetekre, gombokra vagy elemleírásokra
lépéskor, azt a MAGic csak beszéddel, csak hanglejátszással vagy
mindkettővel jelezze. Az is beállítható, hogy a MAGic bizonyos
vezérlőelemeknél az állapotot is bejelentse, például a jelölőnégyzet vagy
választógomb bejelöltségét, a gombra kattintást, a párbeszédpanel bezárását
és így tovább.

Bőbeszédűségi séma
A bőbeszédűségi sémák lehetővé teszik, hogy jobban szabályozhassa, milyen
elemeket és hogyan jelentsen be a MAGic. A felhasználó maga is megadhatja
azt a szöveget, amit a MAGic akkor mondjon be, ha a képernyőn az adott
vezérlőelemre kerül a fókusz. A bemondás helyett vagy mellett megadható egy
hangfájl is, amit a MAGic ilyenkor lejátsszon. Elemtípusonként választható
meg, hogy a MAGic az egyik vagy a másik figyelmeztetési módot használja,
kombinálja a kettőt, vagy az adott elemtípusnál ne legyen semmilyen hang.

Hívóbetű bemondása
A menüben, parancsban vagy gombon az aláhúzott betűt hívóbetűnek
nevezzük. Az ilyen elemek aktiválhatók, ha az aláhúzott betű billentyűjét az
ALT billentyűvel egyszerre nyomják le. A Hívóbetű bemondása csoportban
választható meg, hogy a MAGic bejelentse a hívóbetűket a menükben és a
párbeszédpaneleken is, vagy csak a menükben, vagy csak a
párbeszédpaneleken, illetve sehol se jelentse be.

Elemleírások felolvasása
Ha ez a jelölőnégyzet bejelölt, a MAGic felolvas bármilyen hosszú elemleírást.
Az elemleírások gyakran megjelennek, amikor az egérmutató egy bizonyos
ideig a vezérlőelem felett van. Rövid ismertetőt közöl az elemről.

Vezérlőelemek súgójának felolvasása
A súgó buborékban lévő szöveg megjelenítésével ad tájékoztatást a kijelölt
elemről. Ha bejelölte ezt a jelölőnégyzetet, a MAGic automatikusan felolvassa
a megjelenő szöveget.
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Szabványos aktiválás
A MAGic a telepítés utáni első indításkor megkéri a felhasználót, hogy aktiválja
a programot. Az internetes licenckezelővel a MAGic internetkapcsolaton
keresztül aktiválható. Ez a termék aktiválásának leggyorsabb és legegyszerűbb
módja. Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, az aktiválás telefonon,
faxkészülékkel vagy a www.FSActivate.com használatával is végezhető.
További információt az Egyéb aktiválási módok című súgótémakörben találhat.
Ha az első indításkor nem aktiválja, a MAGic 40 perces időkorlátos módban fog
működni, ez azt jelenti, hogy 40 percenként újra kell indítani a számítógépét.
Az aktiválás későbbre is halasztható, ehhez majd nyissa meg a Súgó menüt,
és válassza a Hitelesítés frissítése parancsot.
A MAGic interneten keresztüli aktiválása a következő módon történhet:
1. Az Aktiválás párbeszédpanelen válassza az Aktiválás indítása
lehetőséget.
2. Jelölje be az Internet (AJÁNLOTT) választógombot, majd válassza a
Tovább gombot,
3. Helyezze a hitelesítő CD-t a meghajtóba, és válassza az Aktiválás a
hitelesítő CD használatával lehetőséget. A hitelesítő CD ugyanabban a
tokban található, mint a MAGic programot tartalmazó CD. Ha nem áll
rendelkezésére a hitelesítő CD, válassza a Hitelesítési kód megadása
kézzel lehetőséget.
Megjegyzés: Ha korábban behelyezte a hitelesítő lemezt, a program nem
fogja kérni az újbóli behelyezést. Folytassa a műveletet a következő
lépéstől.
4. Ha hitelesítő lemezt használ, a 20 számjegyű hitelesítési szám
automatikusan megjelenik a Hitelesítési szám beviteli mezőben. Ha a
hitelesítési szám nem jelenik meg, be kell írni a beviteli mezőbe. A
hitelesítési szám a MAGic CD tokján síkírásos nyomtatással és
pontírással is szerepel.
5. A folytatáshoz nyomja meg az ENTER billentyűt. Ha eddig nem tette
meg, a rendszer megkéri, hogy kapcsolódjon az internethez. Az aktiválás
csak az internetes kapcsolat létrehozása után folytatható.
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6. Ha még nem regisztrálta a MAGic programot, a rendszer ekkor megkéri
erre. A MAGic regisztrálásával jogosulttá válik a technikai tanácsadás
igénybevételére. Válassza a Regisztrálás most gombot, majd töltse ki a
regisztrációs űrlapot az alábbi útmutatást követve. Választhatja a későbbi
regisztrációt is, de a MAGic legközelebbi aktiválásakor kötelező lesz a
regisztrálás.
7. A regisztráció elküldése után az internetes licenckezelő megkísérli a
MAGic aktiválását. Ez a folyamat több percig tarthat. Ha az aktiválás
sikerült, válassza a Befejezés gombot.
Megjegyzés: Ha az internetes licenckezelő a tűzfalszoftver miatt nem tudja
aktiválni a MAGic programot, olvassa el a Tűzfalszoftverek –
hibaelhárítás című témakört a MAGic súgófájljában.
Megjegyzés: Ha a számítógépén bizonyos hardverelemeket betesz, kivesz
vagy cserél, az a zárolási kód megváltozását eredményezheti.
Ilyenkor szükség van a MAGic újbóli aktiválására. Az ismételt
aktiválás érdekében keresse fel a www.FSActivate.com webhelyet.

Egyéb aktiválási módok
A MAGic egyéb módon történő aktiválása különböző módon történhet:
1. Az aktiválási párbeszédpanelen válassza az Aktiválás indítása lehetőséget.
2. Jelölje be a Manuálisan, telefon, fax vagy az fsactivate.com
használatával választógombot, majd válassza a Tovább gombot.
3. Válassza a következők egyikét, majd kövesse az egyes aktiválási
párbeszédpaneleken megjelenő utasításokat:
 Helyezze a hitelesítő CD-t a meghajtóba, és válassza az Aktiválás a
hitelesítő CD használatával vagy
 válassza a Hitelesítési kód megadása kézzel lehetőséget.
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A MAGic indítása és bezárása
A MAGic a program elindítására több módon is lehetőséget ad.
 Kettős kattintással az Asztalon lévő MAGic ikonra

 Az ALT+CTRL+M billentyűparanccsal
 A Start menüre kattintva és a Minden program, MAGic <verziószám>,
MAGic választásával (csak Windows 7 esetén)
 Nyomja le a WINDOWS+R billentyűparancsot, majd idézőjelek nélkül írja
be a "MAGic <verziószám>" parancsot, és nyomja le az ENTER
billentyűt
Amikor először indítja el a MAGic programot a nagyítás kétszeres, és a teljes
képernyő nagyított. A beszéd is be van kapcsolva (ha a szoftver licence a
beszédet is engedélyezi). A MAGic kezelőfelületén megváltoztathatja a
nagyítás mértékét, típusát, a beszéd és egyéb szolgáltatások beállításait.

A MAGic automatikus indítása
A Windows számítógépen a MAGic első elindításakor megjelenik a Kezdeti
beállítások varázsló. Rendszergazdai felhasználónévhez a varázsló három
beállítási lehetőséget jelenít meg. Nem rendszergazdai felhasználónévhez
csak az A MAGic indítása adott felhasználó bejelentkezése után kombinált
listamező jelenik meg. Az alapértelmezett beállítások biztosítják, hogy a MAGic
mindig elinduljon a Windows elindítása előtt és után. Ekkor nincs szükség az
alapértelmezett beállítások megváltoztatására. Ha azonban ezek a beállítások
már megváltoztak, a MAGic automatikus indításához visszaállíthatók az
alapértelmezett beállítások a következő eljárással.
A MAGic automatikus elindulásához tegye a következőket:
1. Válassza a Fájl menü Beállítások parancsát.
2. Válassza az A MAGic automatikus indítása gombot. Megjelenik az
Indítási beállítások párbeszédpanel.
3. Hajtsa végre a következők egyikét:
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 Ha három beállítási lehetőség van, az A MAGic indítása
bejelentkezéskor jelölőnégyzet bejelölve legyen; az A MAGic indítása
bárki bejelentkezése után jelölőnégyzet ne legyen bejelölve; és az A
MAGic indítása miután bejelentkeztem kombinált listamező értéke a
Mindig legyen
 Ha csak az A MAGic indítása miután bejelentkeztem kombinált
listamező jelenik meg, annak értéke a Mindig legyen
4. A változtatások elfogadásához válassza az OK gombot, így a MAGic
automatikusan elindul a Windows indulásakor.
5. Válassza az OK gombot a Beállítások párbeszédpanel bezárásához. A
MAGic a Windows legközelebbi indításakor automatikusan elindul.

Kilépés a MAGic programból
Kilépni a MAGic programból a következők bármelyikével lehet:
 Használja az ALT+F4 billentyűparancsot
 Kattintson a Bezárás gombra
jobb felső sarkában.

a MAGic felhasználói felületén az ablak

 Használja a Fájl menü Kilépés parancsát.
Tipp:
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Ha azt szeretné, hogy a MAGic minden kilépéskor rákérdezzen az
aktuális beállítások mentésére, a Fájl menü Beállítások parancsát
kell használnia. A Beállítások mentésére rákérdez jelölőnégyzetet
be kell jelölni.

A MAGic frissítése
Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány a MAGic felhasználóitól érkezett
visszajelzések alapján folyamatosan próbálja fejleszteni a MAGic programot,
különösen koncentrálva a hibajavításokra. Ennek megfelelően időnként
közreadja a MAGic frissítéseit. Javasoljuk, hogy tartsa a szoftvert naprakészen
a jobb teljesítmény érdekében. Az alábbiakban ismertetett módszer
segítségével lehetősége van a MAGic for Windows 13.0 verzió honosított
változatához elérhető frissítések keresésére és telepítésére.
A szoftver frissítése gyors és egyszerű. A MAGic frissítésének kereséséhez a
következőt kell tenni:
1.

Győződjön meg róla, hogy van működő internetkapcsolata.

2.

Indítsa el a MAGic programot.

3.

Az INSERT+SZÓKÖZ, F billentyűparanccsal indítsa el a frissítések
keresésére szolgáló alkalmazást.

4.

Amennyiben rendelkezésre állnak elérhető frissítések, a "Frissítés
érhető el" üzenet bejelentésével figyelmezteti Önt erre a MAGic.

5.

Egy weblapszerű dokumentumban lehetősége van részleteket
elolvasni a frissítésről, úgy mint annak megjelenési ideje, összefoglaló
leírása (például MAGic for Windows 13.0 1. szervizcsomag), valamint
a frissítésben foglalt változtatások részletei.

6.

A letöltést és telepítést a dokumentum alján található "Letöltés" nevű
hivatkozás aktiválásával kezdheti meg. Ha a letöltés sikeres, a
program felajánlja a frissítés azonnali telepítését.

Megjegyzés: Windows 8.1 környezetben néha a MAGic nem, vagy nem
megfelelően olvassa fel azt az ablakot, amelyikben a program
megkérdezi, hogy kéri-e az azonnali telepítést. Ebben az esetben
néhány másodperccel a Letöltés hivatkozás aktiválását követően az
INSERT+TAB használatával győződjön meg róla, hogy megjelent-e
a kérdést tartalmazó ablak. A telepítés az Igen gombbal indítható.
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Megjegyzés: A biztonsági- és tűzfal szoftverek megakadályozhatják a
program internethez történő csatlakozását. Gondoskodjon róla,
hogy a magic.exe fájl számára garantált legyen a forgalom az
internet irányába. Ha a Windows beépített tűzfal szoftverét
használja, a Tiltás feloldása gombbal engedélyezheti ezt, amikor a
kérdés megjelenik. Ha más biztonsági szoftvert használ, a további
részletekért tájékozódjon a program dokumentációjában.
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MAGic röviden
Ezt a témakört olvasva ismerheti meg jobban a MAGic kezelőfelületét, a rajta
lévő lapokat és gombokat, illetve azt, hogy ez hogyan járható be.

A MAGic kezelőfelülete

(1) Főmenü gomb (2) Megjelenítés lapfül, Beszéd lapfül és Eszközök lapfül
(3) Címsor (4) Fókuszjelölő (5) Kisméret, Bezárás és Súgó gomb
(6) Állapotsor (7) Gombok/Vezérlőelemek csoportja, például a Kiemelések
csoport

Osztott gombok
A lapfül választásával megjelenített lapok olyan osztott gombokat tartalmaznak,
amelyek lehetővé teszik a MAGic adott funkciójának gyors be- és
kikapcsolását, és az alapvető beállítások kiválasztását. Ezzel megtakarítható a
MAGic olyan menüinek megnyitása, amelyekkel ugyanazt lehet elvégezni.
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A gomb felső részével végezhető az adott funkció bekapcsolása és
kikapcsolása.

A gomb alsó része használható az előre konfigurált sémák közüli választásra,
illetve a vonatkozó beállítások megjelenítésére.

Fókuszjelölő
A fókuszjelölő az a szögletes keret, amelyik a fókuszban lévő kezelőfelületi
elemet veszi körbe. Amikor a TAB vagy a SHIFT+TAB használatával lépked a
kezelőfelületen, megfigyelheti a Fókuszjelölő egyik elemről a másikra kerülését.
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Billentyűparancsok a kezelőfelülethez
A következő billentyűparancsok használhatók a MAGic kezelőfelületén.

Kezelőfelületi billentyűparancsok
A végrehajtandó művelet

Billentyűparancs

Lépkedés balról jobbra végig a
kezelőfelületen.
(Például a fókusz áthelyezése a Fő
menü gombjáról az aktuális lapra, és
sorba annak gombjaira, majd a végén
újra a Fő menü gombjára, és így
tovább.)
Lépkedés jobból balra végig a
kezelőfelületen.

Lépkedés az egyik lapfülről a
következőre (a lapok váltogatása).
(Például a Megjelenítés lapról a
Beszédre, majd az Eszközök lapra és
vissza a megjelenítésre.)

TAB

SHIFT+TAB
CTRL+TAB (jobbra léptet)
vagy
SHIFT+CTRL+TAB (balra
léptet)
JOBBRA NYÍL vagy
BALRA NYÍL (csak akkor
váltogat a lapok között, ha a
fókusz lapon van)
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Gombok és más vezérlőelemek
Leírás

Billentyű

Az aktuális gomb funkcióját kapcsolja be és ki. Ez a
billentyűkombináció az osztott gomb felső részén
használható.

SZÓKÖZ

Megnyitja az aktuális gombnál használható elemek
listáját.

ALT+LE

Bezárja az aktuális gombnál használható elemek
listáját.

ESC

Növeli vagy csökkenti a léptethető mezőben az
értéket, például a nagyítási szint mezőjében.

FEL NYÍL
vagy
LE NYÍL

Növeli vagy csökkenti a csúszka értékét, például a
beszédtempó csúszkájánál.

JOBBRA
NYÍL vagy
BALRA
NYÍL

Lapok a MAGic kezelőfelületén
A kezelőfelületen található a Megjelenítés lap, a Beszéd lap, az Eszközök lap
és a Főmenü gomb. Mindegyik lapon vannak olyan gombok, amelyek az adott
funkciót kapcsolják be és ki, lehetővé teszik előre konfigurált sémák
választását, illetve egyéni, testreszabott sémák létrehozását. A MAGic egyéb
funkciói pedig a Főmenüből érhetők el a későbbiekben leírtak szerint.

Gombok a Megjelenítés lapon
A MAGic kiterjedt nagyítási szolgáltatásaival olyanná alakíthatja a
megjelenítést, ami legjobban megfelel a gyengénlátásból fakadó
szükségleteinek. A Megjelenítés lap elemei használhatók a nagyítási
beállítások testreszabására.

18

Megjelenítés
lap

Leírás
A nagyítást, illetve minden elem (egérmutató, szín,
fókusz és kurzor) megjelenítési kiemelését kapcsolja
be és ki. Ha ki van kapcsolva, a Megjelenítés lapon
lévő funkciókat nem lehet elérni.

Váltás az aktuális nagyítási mérték és az egyszeres
nagyítás között.

A nagyítás aktuális mértéke a Nagyítási szint gomb
használatával állítható be. A szám az aktuális
nagyítás mértékét jelöli.

A Nagyítási módok listája sorolja fel a választható
nagyított megjelenítéseket.

Az Egérkurzor kiemelése gombra kattintva be- és
kikapcsolhatja az egérmutató módosítására tett
beállításait. Ezek a beállítások megkönnyítik az
egérmutató követését, illetve használatát a
képernyőn.
A kurzor kiemelése gombra kattintva be- és
kikapcsolhatja a kurzor módosítására tett beállításait.
Ezek a módosítások megkönnyítik a kurzor
követését szöveg írása vagy módosítása közben.
Az Kiemelő színek gombra kattintva be- és
kikapcsolhatja a kiemelő szín használatának
módosítására tett beállításait. Ez a szolgáltatás
lehetővé teszi a színek helyettesítését, a fényerő és
kontraszt, a szín és festékezés szabályozását és a
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Megjelenítés
lap

Leírás
színek átfordítását.
A Fókusz kiemelése gombra kattintva be- és
kikapcsolhatja a fókusz kiemelésének módosítására
tett beállításait. Ezzel a művelettel a képernyőn
éppen kiválasztott elem egy szögletes keretben
jelenik meg a könnyebb azonosítás érdekében.

Gombok a Beszéd lapon
A MAGic nem csupán képernyőnagyító, hanem képernyőolvasási
képességekkel is rendelkezik. A Beszéd lapon lévő elemekkel a MAGic
beszédképességét az igényeihez igazíthatja.
Beszéd lap

Leírás
Váltogat az állandó és az igény szerinti
beszédhasználat (Speech On Demand™) között.
További információt az A Beszéd és Beszédtempó
kiválasztása című súgótémakörben találhat.
A csúszka elmozdításával lehet szabályozni, hogy a
MAGic milyen gyorsan beszéljen.
A Hangprofilok használatával lehet kiválasztani a
kedvenc beszédszintetizátort, hangkaraktert és a
hozzájuk kapcsolódó viselkedést.
Az egér helyzetének bemondását az Egérhelyzet
bemondása gomb segítségével kapcsolhatja be és
ki. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a MAGic
felolvassa azt a szöveget, amelyikre az egérrel
rámutat.
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Beszéd lap

Leírás
A billentyűleütések bemondatásához és a bemondás
kikapcsolásához a Gépelés bemondása gombot kell
használni. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a
MAGic bemondja a beírt szavakat vagy karaktereket.

Gombok az Eszközök lapon
Az Eszközök lap használható a MAGic olyan kiegészítő funkcióinak elérésére,
mint a Szövegmegjelenítő bekapcsolása, új billentyűparancsok létrehozása,
szavak, kifejezések és rövidítések felvétele a MAGic kiejtési szótárába azok
helyes kiejtése érdekében, valamint az interneten kereső Kutatás szolgáltatás
elindítása.
Az ezen a lapon lévő elemekkel használhatók a MAGic különböző hivatkozásai
és kezelő eszközei. Az egyes elemeket az alábbiakban mutatjuk be.
Eszközök
lap

Leírás
Ez a gomb használható a Szövegmegjelenítő be- és
kikapcsolásához. Ha be van kapcsolva, a
Szövegmegjelenítő ablaka csíkként látható a
képernyőn, és megjeleníti a nagyított területen
aktuális szöveget.
A Hivatkozások gomb használható az aktuális
dokumentumban található hivatkozások
felsorolására.

A Címsorok gomb használható az aktuális
dokumentumban található címsorok felsorolására.
Az Átfutó olvasás gomb használható annak
beállítására, hogy az átfutó olvasás bekezdésenként
az első mondat vagy az első sor felolvasásával
történjen. További megoldásként megadhat olyan
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Eszközök
lap

Leírás
szabályt, hogy a megadott szót vagy kifejezést
tartalmazó szövegrészek legyenek felolvasva.
A Kutatás gomb arra használható, hogy az
interneten könnyen lehessen rákeresni szavakra,
helyi időjárási előrejelzésre, mérkőzések
eredményére és egyéb hírekre.
A Billentyűzetkezelő gomb használható a MAGic
funkcióinak billentyűparancshoz rendelésére. Itt új
billentyűparancsokat is létre lehet hozni egyes
alkalmazások elindítására, illetve dokumentumok és
weblapok megnyitására.
A Szótárkezelő használatával meghatározhatja,
hogy a MAGic hogyan ejtsen ki bizonyos szavakat,
kifejezéseket, rövidítéseket és más szimbólumokat.
A Szkriptkezelő használatával lehet a MAGic egyes
sajátos alkalmazásokkal való használatát
kézreállóbbá tenni. Csak a MAGic Pro Scripting
Edition változatban használható.

A MAGic menürendszere
A MAGic főmenüje (ALT+F) a kezelőfelület bal felső sarkában található. Ez
használható a többi olyan menü elérésére, amelyik parancsaival módosítani és
tárolni lehet a beszéd, a nagyítás és a billentyűzet beállításait, vissza lehet
állítani a gyári beállításokat, és hozzá lehet férni a Freedom Scientific
webhelyén található forrásokhoz.
A lapok és menük több eleme elérhető a MAGic+JOBB EGÉRGOMB vagy a
MAGic+HELYI MENÜ billentyűparanccsal megjelenített Helyi menü
használatával is.
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Főmenü

Leírás
A Fájl menü szolgál a beállításai mentésére és a Freedom Scientific eredeti
beállításainak a visszaállítására. Ezt a
menüt használhatja a MAGic általános
beállításainak a megváltoztatására is.
A Megjelenítés menü teszi lehetővé,
hogy a MAGic segítségével meghatározza a képernyő megjelenítési
sajátosságait. Meghatározhatja az
egérmutató és a kurzor kiemelési
képességeit, a színhasználatot, a
nagyítási tulajdonságokat, a képernyő
pásztázását, stb.
Igényeihez igazítja a MAGic beszédképességét. A Beszéd menü teszi lehetővé, hogy meghatározza, hogy a képernyőn megjelenő szöveget hogyan olvassa fel a MAGic.
Az Eszközök menü teszi lehetővé, hogy
meghatározza a billentyűzet használatának a sajátosságait a MAGic
programban. Segítségével kezelheti a
billentyűparancsok kiosztását,
megváltoztathatja, hogy melyik billentyű
legyen a MAGic billentyű. Innen érhető
el a Freedom Scientific Szkriptkezelő
alkalmazása is.
A Súgó menü segítségével részletes
tájékoztatás vehető igénybe a MAGic
különböző funkcióiról és beállításairól.
Tájékoztatást ad az aktuális verzió újdonságairól, és megmutatja a MAGic
aktuális verziószámát.
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A MAGic billentyűparancsai
Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a MAGic billentyű a billentyűzeten
található CAPS LOCK. A MAGic néhány műveletének nincs
billentyűparancsa. Ezek részére a Billentyűzetkezelőben adható meg
billentyűparancs.

Általános
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Leírás

Általános billentyűparancsok

A MAGic elindítása

CTRL+ALT+M (ez az alapértelmezett billentyűparancs, de
megváltoztatható a Kezdeti
beállítások varázslóval)

Szkriptkezelő indítása
(csak a MAGic Pro Scripting
Edition változatban)

INSERT+Ö

A MAGic kezelőfelületének
megjelenítése és elrejtése

MAGic+U

Billentyűparancs továbbadása

MAGic+3

Képernyő frissítése

MAGic+ESC

A MAGic helyi menüjének
megnyitása

MAGic+HELYI MENÜ vagy
MAGic+JOBB EGÉRGOMB

Közvetlen beállítások

MAGic+O

Navigációt gyorsító billentyűk
be- és kikapcsolása

MAGic+Z

Billentyűparancsok az általános rétegen
A művelet végrehajtásához nyomja le, majd engedje fel a következőkben felsorolt billentyűparancsok előtt az INSERT+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. (A
Rétegelt billentyűparancs módból az ESC, a SZÓKÖZ, a TAB vagy az ENTER
billentyűvel léphet ki.)
Leírás

Általános billentyűparancsok

Beszéd elnémítása

S

Kutatás indítása

R

Pillanatkép készítése a teljes
képernyőről

CTRL+C, S

Pillanatkép készítése az aktív
ablakról

CTRL+C, W

Vágólapi szövegmegjelenítő
megnyitása

C

Nagyítás, megjelenítés és kiemelés
Leírás

A nagyítás, megjelenítés és
kiemelés billentyűparancsai

Nagyítás növelése

MAGic+SZÁMBILL PLUSZ
vagy
CTRL+Ó vagy
MAGic+EGÉR KEREKE FEL
(görgetés fel, azaz a felhasználótól el, miközben a MAGic
gombot lenyomva tartja)
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Leírás

A nagyítás, megjelenítés és
kiemelés billentyűparancsai

Nagyítás csökkentése

MAGic+SZÁMBILL MÍNUSZ
vagy
CTRL+Ü vagy
MAGic+EGÉR KEREKE LE
(görgetés le, azaz a felhasználó
felé, miközben a MAGic gombot
lenyomva tartja)

Nagyítás be- és kikapcsolása

MAGic+DELETE

A nagyítás kikapcsolása és
visszaváltása

MAGic+SHIFT+DELETE vagy
MAGic+KÖZÉPSŐ EGÉRGOMB (a görgetőkerék megnyomása, miközben a MAGic
gombot lenyomva tartja)

Váltás a következő nagyítási
módra

MAGic+SZÁMBILL OSZTÁSJEL

Váltás az előző nagyítási módra

MAGic+SHIFT+
SZÁMBILL OSZTÁSJEL

Szövegsimítási nézet módosítása (Klasszikus és Nincs)

MAGic+CTRL+F

Kiemelő szín be- és kikapcsolása

MAGic+F12

Kurzorkiemelés be- és kikapcsolása

MAGic+F8

Egérkurzor-kiemelés be- és kikapcsolása

MAGic+F4

Fókuszkiemelés be- és kikapcsolása

MAGic+F

Pásztázás és léptetés
Leírás

Pásztázás és léptetés billentyűparancsai

Pásztázás jobbra

MAGic+JOBBRA

Pásztázás balra

MAGic+BALRA

Pásztázás lefelé

MAGic+LE

Pásztázás felfelé

MAGic+FEL

Sebesség növelése pásztázás
közben

SZÁMBILL PLUSZ

Sebesség csökkentése pásztázás közben

SZÁMBILL MÍNUSZ

Ugrás a képernyő bal szélére

MAGic+HOME

Ugrás a képernyő jobb szélére

MAGic+END

Áthelyezés a képernyő tetejére

MAGic+PAGE UP

Áthelyezés a képernyő aljára

MAGic+PAGE DOWN

Ugrás a következő sor elejére

MAGic+ENTER

Nyomkövetés
Leírás

Nyomkövetés billentyűparancsai

Nyomkövetés be- és kikapcsolása

MAGic+R

Nagyító az egérmutatóhoz

MAGic+SZÁMBILL 5

Nagyító a kurzorhoz

SHIFT+MAGic+
SZÁMBILL 5
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Kurzor áthelyezése
Leírás

Kurzort áthelyező billentyűparancsok

Kurzor az egérmutatóhoz

INSERT+SZÁMBILL PLUSZ

Egérmutató a kurzorhoz

INSERT+SZÁMBILL MÍNUSZ

Helykereső mód
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Leírás

Helykereső mód billentyűparancsai

Helykereső indítása

MAGic+F10

Helykereső leállítása, nagyítás a
kijelölt helyre

ENTER

Helykereső leállítása nagyítás
áthelyezése nélkül

ESC

Áthelyezés balra

BALRA

Áthelyezés jobbra

JOBBRA

Áthelyezés felfelé

FEL

Áthelyezés lefelé

LE

Áthelyezés a képernyő bal szélére

HOME

Áthelyezés a képernyő jobb
szélére

END

Áthelyezés a képernyő tetejére

PAGE UP

Áthelyezés a képernyő aljára

PAGE DOWN

Figyelőkeret
Leírás

Figyelőkeret billentyűparancsai

A Figyelőkeret megjelenésének
bekapcsolása és kikapcsolása

MAGic+Q

A keret bal felső sarkának megadása

MAGic+Ő

A keret jobb alsó sarkának
megadása

MAGic+Ú

Keret létrehozása párbeszédpanel eleme körül

MAGic+Ő (kétszer gyorsan)

Figyelőkeret megnyitása

MAGic+9

Beszéd
Leírás

Beszéd billentyűparancsai

Beszéd elhallgattatása

CTRL

Váltás a beszéd állandó vagy
igény szerinti használata között

MAGic+F3

A felolvasás gyorsaságának növelése, és az új tempó mentése

WINDOWS+ALT+
CTRL+PAGE UP

A beszédtempó ideiglenes növelése

ALT+CTRL+PAGE UP

A felolvasás gyorsaságának
csökkentése, és az új tempó
mentése

WINDOWS+ALT+
CTRL+PAGE DOWN
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Leírás

Beszéd billentyűparancsai

A beszédtempó ideiglenes
csökkentése

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Hangprofil váltása

MAGic+F11

Nyelv választása

WINDOWS+CTRL+L

Képernyőfelolvasás beállítása

INSERT+S

Bőbeszédűségi séma kiválasztása

INSERT+ALT+S

Dokumentum és szöveg olvasása
Megjegyzés: Ha a dokumentum és szöveg felolvastatásánál az egeret használja, a felolvasás az egérmutató helyétől kezdődik. Ha a szövegkurzort helyezte át, a felolvasás a szövegkurzor helyétől kezdődik.
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Leírás

Dokumentum és szöveg olvasásának billentyűparancsai

Adott helytől folyamatos felolvasás

INSERT+LE
vagy
MAGic+BAL EGÉRGOMB

Folyamatos felolvasáskor előre
tekerés

JOBBRA

Folyamatos felolvasáskor viszszatekerés

BALRA

Folyamatos felolvasáskor beszédtempó gyorsítása, és az új
tempó mentése

PAGE UP

Leírás

Dokumentum és szöveg olvasásának billentyűparancsai

Folyamatos felolvasáskor beszédtempó lassítása, és az új
tempó mentése

PAGE DOWN

Az aktív ablak tartalmának felolvasása (az elejétől)

INSERT+LE (kétszer)

Kijelölt szöveg felolvasása

INSERT+SHIFT+LE

Aktuális karakter felolvasása

SZÁMBILL 5

Aktuális szó felolvasása

MAGic+ALT vagy
INSERT+SZÁMBILL 5

Aktuális szó betűzése

MAGic+ALT (kétszer) vagy
INSERT+SZÁMBILL 5 (kétszer)

Következő szó felolvasása

INSERT+JOBBRA

Előző szó felolvasása

INSERT+BALRA

Következő szó kijelölése

INSERT+SHIFT+JOBBRA

Előző szó kijelölése

INSERT+SHIFT+BALRA

Aktuális sor felolvasása

MAGic+L vagy
INSERT+FEL

Következő sor felolvasása

LE

Előző sor felolvasása

FEL

Olvasás a kurzorig

INSERT+HOME

Olvasás a kurzortól

INSERT+PAGE UP

Aktuális mondat felolvasása

MAGic+S

Következő mondat felolvasása

MAGic+CTRL+S
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Leírás

Dokumentum és szöveg olvasásának billentyűparancsai

Aktuális bekezdés felolvasása

MAGic+P

Következő bekezdés felolvasása

MAGic+CTRL+P vagy
CTRL+LE

Előző bekezdés felolvasása

MAGic+ALT+P vagy
CTRL+FEL

Vágólap tartalmának felolvasása

MAGic+X

Átfutó olvasás

INSERT+CTRL+LE

Átfutó olvasás beállításai

INSERT+CTRL+SHIFT+LE

Szövegmegjelenítő
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Leírás

Szövegmegjelenítő billentyűparancsai

A Szövegmegjelenítő be-, illetve
kikapcsolása

MAGic+CTRL+V

A Szövegmegjelenítő helyének
megcserélése

MAGic+CTRL+LE

Pásztázás jobbra

MAGic+CTRL+JOBBRA

Pásztázás balra

MAGic+CTRL+BALRA

A Szövegmegjelenítő váltása a
képernyők között

WINDOWS+CTRL+JOBBRA

Párbeszédpanelek felolvasása
Leírás

Párbeszédpanel felolvasó
billentyűparancsai

Címsor felolvasása

MAGic+T vagy
INSERT+T

Ablak alsó sorának felolvasása

INSERT+PAGE DOWN

Ablak felső sorának felolvasása

INSERT+END

Párbeszédpanel alapértelmezett
gombjának felolvasása

INSERT+E

Ablak üzenetének és
szövegének felolvasása

MAGic+TAB vagy
INSERT+TAB

Hívóbetű bemondása

SHIFT+SZÁMBILL 5

Táblázatok felolvasása
Leírás

Táblázat felolvasó
billentyűparancsai

Aktuális cella felolvasása

ALT+CTRL+SZÁMBILL 5

Jobbra lévő cella bemondása

ALT+CTRL+JOBBRA

Balra lévő cella bemondása

ALT+CTRL+BALRA

Alatti cella felolvasása

ALT+CTRL+LE

Feletti cella felolvasása

ALT+CTRL+FEL

Első cella felolvasása

ALT+CTRL+HOME

Utolsó cella felolvasása

ALT+CTRL+END

Oszlop első cellájának
felolvasása

ALT+CTRL+SHIFT+FEL
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Leírás

Táblázat felolvasó
billentyűparancsai

Oszlop utolsó cellájának
felolvasása

ALT+CTRL+SHIFT+LE

Sor első cellájának felolvasása

ALT+CTRL+SHIFT+BALRA

Sor utolsó cellájának
felolvasása

ALT+CTRL+SHIFT+JOBBRA

Táblázati réteg billentyűparancsai
A táblázatok léptetéséhez és felolvastatásához nyomja le, majd engedje fel a
következőkben felsorolt billentyűparancsok előtt az INSERT+SZÓKÖZ
billentyűkombinációt. (A Táblázati réteg billentyűparancsai módból az ESC, a
SZÓKÖZ, a TAB vagy az ENTER billentyűvel léphet ki.)
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Leírás

Táblázati réteg
billentyűparancsai

A rétegen rendelkezésre álló
billentyűparancsok felsorolása

T, SHIFT+KÖTŐJEL

Lépés egy cellával feljebb

T, FEL vagy
T, ALT+CTRL+FEL

Lépés egy cellával lejjebb

T, LE vagy
T, ALT+CTRL+SHIFT+LE

Ugrás balra lévő cellába

T, BALRA vagy
T, ALT+CTRL+BALRA

Ugrás jobbra lévő cellába

T, JOBBRA

Aktuális cella felolvasása

T, SZÁMBILL 5 vagy
T, ALT+CTRL+SZÁMBILL 5
vagy
T, ALT+VESSZŐ

Leírás

Táblázati réteg
billentyűparancsai

Ugrás az aktuális sor elejére

T, HOME vagy
T, ALT+CTRL+SHIFT+BALRA

Ugrás az aktuális sor végére

T, END vagy
T,
ALT+CTRL+SHIFT+JOBBRA

Ugrás a táblázat első cellájára

T, CTRL+HOME vagy
T, ALT+CTRL+HOME

Ugrás a táblázat utolsó cellájára

T, CTRL+END vagy
T, ALT+CTRL+END

Ugrás az aktuális oszlop elejére

T, CTRL+FEL vagy
T, ALT+CTRL+SHIFT+FEL

Ugrás az aktuális oszlop aljára

T, CTRL+LE vagy
T, ALT+CTRL+SHIFT+LE

Ugrás az aktuális sor elejére

T, CTRL+BALRA

Ugrás az aktuális sor végére

T, CTRL+JOBBRA

Ugrás a következő táblázatra

T, CTRL+ENTER vagy
T, ALT+CTRL+ENTER

Ugrás az előző táblázatra

T, CTRL+SHIFT+ENTER vagy
T, ALT+CTRL+SHIFT+ENTER

Aktuális sor felolvasása

T, SHIFT+FEL vagy
T, WINDOWS+VESSZŐ

Felolvasás az aktuális cellától

T, SHIFT+PAGE UP

Felolvasás az aktuális celláig

T, SHIFT+HOME
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Leírás

Táblázati réteg
billentyűparancsai

Aktuális oszlop felolvasása

T, SHIFT+SZÁMBILL 5 vagy
T, WINDOWS+VESSZŐ

Felolvasás az oszlop aljáig

T, SHIFT+PAGE DOWN

Felolvasás az oszlop tetejétől

T, SHIFT+END

Ugrás az előző cellára

T, WINDOWS+J vagy
T, CTRL+SHIFT+WINDOWS+J

Gépelés bemondásának engedélyezése
Leírás

Gépelés bemondásának
billentyűparancsai

Váltogatás a nagybetűt jelző
módok között

MAGic+F2

Váltogatás a gépelés
visszajelzési módjai között

INSERT+2

Egérhelyzet bemondása
Leírás

Egérhelyzet bemondásának
billentyűparancsai

Egérhelyzet bemondási
módjának váltása

MAGic+M

Megjegyzés: A bemondási mód a sor felolvasása, a szó felolvasása és a
nincs felolvasás között váltakozik.
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Több monitor
Leírás

Többmonitoros használat
billentyűparancsai

Fókusz váltása a képernyők között

MAGic+SHIFT+D

Az egérmutató korlátozása az aktuális képernyőre

MAGic+SHIFT+R

Az alkalmazásablak vagy a fókuszban lévő ablak áthelyezése a
jobb, illetve a bal oldali monitorra

WINDOWS+SHIFT+JOBBRA
vagy
WINDOWS+SHIFT+BALRA

Megjelenítés rögzítése. Ha az
egér mozgatása közben lenyomva
tartja ezt a billentyűt, az egérmutató anélkül vihető át a másik monitorra, hogy a megjelenítés bármelyiken is elcsúszna.

MAGic+SHIFT

Áttekintő módban váltogatja az
egérmutató, a kurzor, a szín és a
fókusz kiemeléseinek bekapcsolt
és kikapcsolt állapotát a nem nagyított képernyőn.

Tartsa lenyomva a
MAGic+SZÓKÖZ és a D, majd
az E billentyűt.

Hiba jelentése és helyreállítása
Leírás

A hibajelentés és helyreállítás billentyűparancsai

Hibajelentés továbbítása
(bezárás, a MAGic újraindítása,
hibajelentés küldése)

INSERT+WINDOWS+F4

A MAGic helyreállítása

MAGic+WINDOWS+F8
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A Windows billentyűparancsai
Általános
Leírás

A Windows általános billentyűparancsai

Súgó megnyitása

F1

Start menü megnyitása

WINDOWS billentyű vagy
CTRL+ESC

Windows Intéző megnyitása

WINDOWS+E

A Futtatás párbeszédpanel
megnyitása

WINDOWS+R

Fájl- vagy mappakeresés indítása az asztalról

F3

Minden ablak ikonba zárása

WINDOWS+M

Váltás alkalmazások között

ALT+TAB

Kilépés az aktív alkalmazásból

ALT+F4

Ablakok és menük
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Leírás

Az ablakokat és menüket kezelő billentyűparancsok

Alkalmazás vezérlőmenüjének
megnyitása

ALT+SZÓKÖZ

Lépés a menüsorra

ALT

Menüparancs kiválasztása

ENTER

Lépkedés a menük között

ALT, nyílbillentyűk

Leírás

Az ablakokat és menüket kezelő billentyűparancsok

Menü bezárása

ESC

Lenyíló menü bezárása

ALT

Származtatott ablak vezérlőmenüjének megnyitása

ALT+KÖTŐJEL

Az ablakban megnyitott másik
ablak bezárása

CTRL+F4

Helyi menü megnyitása

HELYI MENÜ billentyű vagy
SHIFT+F10

Párbeszédpaneleken
Leírás

Párbeszédpaneleken használható billentyűparancsok

Lépegetés a párbeszédpanel
elemein

TAB

Lépegetés a párbeszédpanel
elemein ellenkező irányban

SHIFT+TAB

Váltás másik lapra

CTRL+TAB

Váltás másik lapra ellenkező
irányban

CTRL+SHIFT+TAB

Lépés az első elemre

HOME

Lépés az utolsó elemre

END

Bejelöltség változtatása listában

SZÓKÖZ vagy
CTRL+SZÓKÖZ

Jelölőnégyzet bejelöltségének
váltása

SZÓKÖZ
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Szöveg felolvasása
Leírás

Szövegfelolvasó billentyűparancsok

Lépés balra egy karakterrel

BALRA

Lépés jobbra egy karakterrel

JOBBRA

Lépés balra egy szóval

CTRL+BALRA

Lépés jobbra egy szóval

CTRL+JOBBRA

Ugrás a sor elejére

HOME

Ugrás a sor végére

END

Ugrás egy bekezdéssel feljebb

CTRL+FEL

Ugrás egy bekezdéssel lejjebb

CTRL+LE

Feljebb egy képernyőnyit

PAGE UP

Lejjebb egy képernyőnyit

PAGE DOWN

Ugrás a dokumentum elejére

CTRL+HOME

Ugrás a dokumentum végére

CTRL+END

Szöveg szerkesztése
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Leírás

Szövegszerkesztési billentyűparancsok

Másolás

CTRL+C

Kivágás

CTRL+X

Beillesztés

CTRL+V

Leírás

Szövegszerkesztési billentyűparancsok

Visszavonás

CTRL+Z

Balra lévő karakter törlése

BACKSPACE

Jobbra lévő karakter törlése

DELETE

Egy karakter kijelölése balra

SHIFT+BALRA

Egy karakter kijelölése jobbra

SHIFT+JOBBRA

Egy szó kijelölése balra

CTRL+SHIFT+BALRA

Egy szó kijelölése jobbra

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés a sor elejéig

SHIFT+HOME

Kijelölés a sor végéig

SHIFT+END

Kijelölés a dokumentum elejéig

CTRL+SHIFT+HOME

Kijelölés a dokumentum végéig

CTRL+SHIFT+END

Mind kijelölése

CTRL+A

A Windows Intézőben
Leírás

A Windows Intéző billentyűparancsai

Kijelölt fájl vagy mappa átnevezése

F2

Tulajdonságok megjelenítése

ALT+ENTER

A Windows Intéző ablakának
frissítése

F5
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Váltás ablaktáblák között

F6 vagy
TAB

Egy szinttel feljebb

BACKSPACE

