Manažer slovníků HLASu
verze 1.0

Úvod
Aplikace Manažer slovníků HLASu (spouštěná z Ovládacích panelů ikonou Nastavení HLASu) umožňuje uživateli pohodlně definovat a upravovat vlastní výslovnostní slovníky pro HLAS a pohotově se mezi nimi přepínat bez nutnosti hlasový výstup restartovat.

Syntaxe slovníku
Slovník HLASu je v podstatě prostým textovým souborem, kde každý řádek obsahuje jednu položku ve tvaru:

	původní text  mezera  nový text

Je-li původní text uvozen nebo ukončen znakem * (hvězdička), budou do zpracování zahrnuty i slova končící resp. začínající zadaným textem. Zástupný znak * nesmí být použit uprostřed původního textu, stejně tak původní text nemůže obsahovat mezeru ani žádný jiný „nepísmenový“ znak (číslice, interpunkci apod.). Velká/malá písmena nejsou rozlišována, řádky odporující popsané syntaxi jsou ignorovány. Nový text mezeru obsahovat může, jakékoli jiné „nepísmenové“ znaky (číslice, interpunkce apod.) však budou při vyslovování vynechány.

Položka slovníku může mít též následující tvar: 

	znak  mezera  nový popis

Takto zadaný nový popis je potom použit při hláskování daného znaku. Je-li znakem písmeno, je rozlišována velikost, jinak je syntaxe zcela shodná jako v předchozím případě.

Upozornění
Formálně správné, ale logicky chybné položky, zapsané v aktivním slovníku, mohou způsobit až dočasnou nefunkčnost hlasového výstupu HLAS! Výrobce ani dodavatel programu nenese žádnou odpovědnost za problémy a případné škody, jejichž příčinou jsou uživatelem provedené úpravy výslovnostních slovníků!

Výběr aktivního slovníku
Vyberte slovník v seznamu existujících slovníků a stiskněte tlačítko Vybrat nebo klávesovou zkratku Alt+V. Až do vybrání jiného slovníku bude zvolený slovník trvale aktivní a automaticky se bude nahrávat i při příštím startu hlasového výstupu.

Zrušení aktivního slovníku
V seznamu existujících slovníků zvolte (základní) a stiskněte tlačítko Vybrat nebo klávesovou zkratku Alt+V.

Úpravy existujícího slovníku
Vyberte slovník v seznamu existujících slovníků a stiskněte tlačítko Upravit nebo klávesovou zkratku Alt+A. Zvolený slovník se otevře do Poznámkového bloku, kde můžete provést požadované úpravy. 
Poznámka: Úpravy aktivního slovníku vstoupí v platnost až po uzavření okna Manažeru slovníků nebo opětovném výběru tohoto slovníku.

Vytvoření nového slovníku
Stiskněte tlačítko Nový nebo klávesovou zkratku Alt+N a zadejte jméno nového slovníku. Slovník bude uložen do souboru zadaného jména (s příponou .DCT ve složce HLASu), jméno slovníku proto smí obsahovat pouze znaky, které jsou povoleny pro jména souborů. Po zadání korektního jména se slovník otevře do Poznámkového bloku.

Smazání slovníku
Vyberte slovník v seznamu existujících slovníků a stiskněte tlačítko Smazat nebo klávesovou zkratku Alt+M. Po dotazu bude soubor zvoleného slovníku z disku trvale odstraněn.
Poznámka: Smazání aktivního slovníku vstoupí v platnost až po uzavření okna Manažeru slovníků nebo výběru jiného slovníku.

Základní slovník a uživatelské slovníky
Základní slovník HLASu je vždy aktivní - buď samostatně nebo spolu s dalším vybraným uživatelským slovníkem. Není možné jej smazat, ale je možné jej běžným postupem upravovat. Při instalaci nové verze HLASu však bude základní slovník přepsán a provedené změny tak ztraceny, stejně tak při odinstalaci HLASu z počítače. Uživatelské slovníky naopak nejsou instalací/odinstalací HLASu nijak dotčeny a zůstávají na svém místě jako .DCT soubory ve složce HLASu (standardně C:\Program Files\GALOP\HLAS).

Autorská práva
Aplikace Manažer slovníků HLASu je nedílnou součástí hlasového výstupu HLAS a pro její užívání platí podmínky stanovené v příslušném Licenčním ujednání.

Kontakt na výrobce
Na následujících adresách uvítáme Vaše náměty a připomínky a v případě potřeby poskytneme technickou podporu:

GALOP spol. s r.o.
Bořivojova 58, 130 00 Praha 3

Telefon:  222 718 996
Telefon + fax:  222 720 747
E-mail:  galop@galop.cz
Internet:  www.galop.cz
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