WinMenu 2 Beletrik
Stručná nápověda k programu 
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ÚVOD.
Program WinMenu je určen pro pohodlnou práci s černotiskovým i digitálně uloženým textem za pomoci hlasového výstupu. Jeho předností je přehledné a plně ozvučené prostředí, speciálně navržené s ohledem na potřeby a možnosti nevidomých či slabozrakých uživatelů. Cílem autorů bylo vytvořit program, který umožní začínajícím uživatelům, nemajícím žádné zkušenosti s prací na počítači, snadno a lehce vstoupit do práce s textem, a zároveň nabídnout zajímavé a užitečné funkce i pro uživatele pokročilé. Nová verze WinMenu 2 Beletrik proto umožňuje jednoduše vyhledávat, stahovat a číst texty dostupné pro zrakově postižené v digitálních knihovnách pro zrakově postižené a usnadňuje též převod digitálních textů do MP3 souborů pro čtení na cestách v kapesních přehrávačích.

Tento dokument obsahuje přehled všech funkcí programu WinMenu s jejich stručným popisem. Čtete-li jej přímo ve WinMenu, můžete mezi jednotlivými kapitolami rychle přecházet klávesami Alt+Home a Alt+End (funkce předchozí / následující záložka) nebo – možná pohodlněji – klávesou F12 vyvolat funkci Přejdi na záložku a přejít přímo na příslušnou kapitolu.
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ZÁKLADY.
Pro práci v hlavním menu („hlavní nabídce”) lze použít tyto klávesy:

šipka dolů			Následující položka nabídky.
šipka nahoru		Předchozí položka nabídky.
Enter				Proveď (vyber) zvolenou položku.
Escape			Zruš akci, vrať se zpět, vyvolej hlavní menu.
Scroll Lock			Zapni / vypni oznamování klávesových zkratek.

Kromě menu se v programu setkáte s mnoha dialogy, kde lze kromě výše uvedených použít i následující klávesy či jejich kombinace:

Tab				Následující prvek dialogu.
Shift+Tab			Předchozí prvek dialogu.
F1				Přečti bližší informace o aktivním prvku.
Shift+F1			Přečti kontextovou nápovědu pro danou situaci.
Poznámka: V některých málo používaných dialozích nemusí být tato funkce dostupná.
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PŘEČTI.
Příkazem PŘEČTI zahájíte plynulé přehrávání textu, aktuálně načteného do okna WinMenu. Popis přehrávání zvukových souborů najdete v samostatné sekci PŘEHRÁVAČ MP3. Při přehrávání běžných digitálních textů se aktivuje „REŽIM PŘEHRÁVAČE”, během kterého program ovládáte stiskem následujících kláves:

základní ovládání:
Escape			Ukonči čtení a vyvolej hlavní menu.
šipka dolů			Čti text od kurzoru („PLAY”).
šipka nahoru		Zastav čtení („STOP”).
mezera			Pauza (další stisk čtení znovu spustí).
F1				Přečti aktuální pozici.

pohyb v textu:
šipka vlevo			Převíjení zpět.
šipka vpravo		Převíjení vpřed.
Poznámka: Převíjet je možno dvojí rychlostí – jedním stiskem pomaleji „s odposlechem”, dvojím stiskem rychleji, kdy jednotlivé řádky jsou reprezentovány pípnutím.
Ctrl+Home			Začátek textu.
Ctrl+End			Konec textu.
Page Up			Předchozí odstavec.
Page Down			Následující odstavec.

hledání v textu:
Ctrl+F			Hledej text od aktuální pozice.
Ctrl+Shift+F		Opakuj poslední hledání.
Poznámka: Při úspěšném vyhledání pokračuje plynulé čtení od vyhledaného místa, není-li hledaný text nalezen, je plynulé čtení pozastaveno. Pokud chcete prohledat celý dokument, je třeba před hledáním přejít na začátek dokumentu (klávesa Ctrl+Home).

záložky a strany:
Home				Předchozí záložka (stejně tak Alt+Home).
End				Následující záložka (stejně tak Alt+End).
Alt+Page Up		Předchozí strana (stejně tak Ctrl+Page Up).
Alt+Page Down		Následující strana (stejně tak Ctrl+Page Down).
F12				Zobraz seznam uživatelských záložek.
Shift+F12			Zobraz seznam záložek stran.
Alt+Insert			Přidej záložku na pozici kurzoru.

nastavení řeči:
F2				Rychlejší hlas.
Shift+F2			Pomalejší hlas.
F3				Nižší hlas.
F4				Vyšší hlas.
F5				Obnovit výchozí rychlost a výšku hlasu.
Poznámka: Výše popisované nastavení řeči je určené pouze pro dočasné operativní změny v průběhu plynulého čtení. Trvalejší změny nastavení řeči, platné i pro ukládání zvukových souborů, lze provést v hlavním menu – blíže viz kapitola PROFILY.
Upozornění: Většina moderních hlasových výstupů neumožňuje změnit výšku hlasu a klávesy F3 a F4 jsou v tomto případě bez funkce.

nastavení vzhledu:
F6				Roztažení okna WinMenu na celou obrazovku.
F7				Menší písmo.
F8				Větší písmo.
F9				Obnovit výchozí velikost písma.
F10				Nastavit písmo dokumentu na výchozí font a velikost (stejně tak Ctrl+J).
Upozornění: Zatímco funkce F7 až F9 fungují pouze jako lupa a nezasahují do dokumentu, funkce F10 SJEDNOTIT PÍSMO je nevratná a provádí změny přímo ve čteném dokumentu.

Jiné než výše uvedené klávesy nejsou v režimu přehrávače aktivní, na což upozorňuje zvláštní „mňoukání” při jejich stisku; zvukově je též indikován začátek a konec textu respektive pohyb po textu při zastaveném čtení. 
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NAČTI.
Příkaz NAČTI umožňuje načíst text do okna WinMenu, kde jej poté můžete přehrávat a v případě textů digitálních též upravovat. Pokud již WinMenu nějaký text obsahuje, můžete se před načtením dalšího textu setkat s dotazem na uložení stávajícího textu či nabídkou připojení nově načítaného textu na konec textu stávajícího. Načíst lze text z následujících zdrojů:

TEXT ZE SKENERU.
Základní volba pro automatické načtení a rozpoznání černotiskového textu prostřednictvím skeneru, připojeného k počítači. Po načtení první strany máte k dispozici následující možnosti:

Další strana.
Pokračuje v načítání textu ze skeneru – nejprve je pochopitelně třeba ve skeneru stránku ručně otočit či vložit další list.

Poslechnout poslední stranu.
…umožňuje poslechnout si „na ukázku” načítaný text ještě před jeho načtením do okna WinMenu. Během ukázkového poslechu nejsou k dispozici příkazy pro pohyb v textu, běžné v režimu přehrávače; stiskem klávesy Enter či mezerník je čtení ukončeno.

Zahodit poslední stranu.
…umožňuje – obvykle po vyslechnutí ukázky – vymazat právě načítaný text ještě před jeho načtením do okna WinMenu. Funkci využijete kupříkladu tehdy, vložíte-li do skeneru jinou než zamýšlenou knihu či zahájíte-li skenování od konce knihy namísto od jejího začátku.

Konec skenování.
Tímto příkazem ukončíte režim skenování a načtený text bude vložen do hlavního okna WinMenu, kde s ním můžete dále pracovat.
Poznámka: Z první položky Další strana lze na příkaz Konec skenování rychle přejít šipkou nahoru.

TEXT ZE SOUBORU.
Jméno načítaného souboru můžete zadat z klávesnice do pole Název souboru, nebo tabulátorem přejít do Seznamu souborů a nalistovat jej šipkami. Kromě výchozího formátu WinMenu, jímž je RTF (Rich Text Format, přípona .RTF), lze načítat i textové soubory („ASCII”, „prostý text” apod., přípona .TXT) v libovolném kódování. Jsou-li ve Windows instalovány příslušné textové převaděče, lze do WinMenu importovat i soubory dalších formátů (například Microsoft Word, WordPerfect, HTML apod.). Výchozí složkou pro načítání souboru je složka Dokumenty.

DIGITÁLNÍ KNIHU.
Výchozím prvkem dialogu NAČTI DIGITÁLNÍ KNIHU je seznam knižních titulů, které se již nacházejí stažené ve Vašem počítači – pro načtení do okna WinMenu stačí titul nalistovat šipkami a potvrdit klávesou Enter (či stiskem tlačítka Načíst). Pro vyhledání a stažení dalších knih můžete tabulátorem přejít na některé z následujících tlačítek:

Vyhledat další.
Nabídne jednoduchý formulář pro rychlé vyhledání pomocí zadání názvu knihy a/nebo jména autora. Zadávat lze i pouze části textu; pořadí slov, velikost písmen ani diakritika není při hledání zohledňována. Vyhledávání probíhá pouze v aktivních knihovnách, vybraných v dialogu NÁSTROJE / PROFILY / KNIHOVNY.

Novinky.
Umožní vyhledat nové tituly podle data přidání do knihovny. V dialogu nejprve vyberete období (poslední týden, měsíc, čtvrtletí či rok), za které se mají novinky vyhledat, a poté si buď můžete nechat zobrazit nové tituly ze všech aktivních knihoven zároveň, nebo jen z jedné konkrétní knihovny; v seznamu jsou vždy uvedeny pouze knihovny, ve kterých byly ve zvoleném období nové tituly přidány.

Upozornění: Některé knihovny poskytují aktualizace seznamu titulů pouze jednou týdně či dokonce pouze jednou měsíčně (KTN Biblio) a vyhledání novinek za poslední týden u těchto knihoven proto nemusí zobrazit všechny nově přidané tituly.

Pokročilé hledání.
Nabídne podrobný formulář, obsahující řadu různých polí, podle kterých lze titul vyhledat. Většina polí i zde umožňuje volné zadání – podobně jako při jednoduchém hledání – některá z polí však vyžadují přesné zadání hledaného textu; pole Datum ve tvaru RRRR-MM-DD (rok čtyřmi číslicemi pomlčka měsíc dvěma číslicemi pomlčka den dvěma číslicemi). Pokročilé vyhledávání probíhá vždy ve všech knihovnách – výběr aktivních knihoven v dialogu NÁSTROJE / PROFILY / KNIHOVNY není zohledňován.

Seznam nových titulů, vyhledaných jedním ze tří výše popsaných způsobů (Vyhledat další, Novinky či Pokročilé hledání), je poté vždy zobrazen v dialogu Výsledky hledání. Zde jsou nové tituly nejprve prezentovány v režimu Přehled jako klasický seznam, ve kterém je zobrazen pouze název titulu a jeho autor a mezi záznamy můžete přecházet šipkami nahoru či dolů nebo stiskem počátečního písmene názvu titulu. Klávesou Enter (či tlačítkem Zobrazit detaily – klávesová zkratka Alt+E) přejdete ze stručného seznamu do režimu Detaily, ve kterém si můžete tabelátorem či šipkami nahoru a dolů procházet další údaje, které daná knihovna u titulu uvádí (například anotaci, žánr, vydavatele, rok vydání atd.). Tabelátorem přecházíte mezi všemi poli (i nevyplněnými), šipkami procházíte pouze pole vyplněná; mezi jednotlivými detaily lze též rychle přecházet klávesovými zkratkami Alt+1 až Alt+0 (Alt + klávesy 1 až 0 na horní řadě písmenového bloku bez Shiftu). Mezi záznamy můžete v režimu Detaily přecházet klávesami PageUp a PageDown, zpět do režimu Přehled se můžete vrátit tlačítkem Zobrazit přehled (klávesová zkratka Alt+E). 
Chcete-li z vyhledaných nových titulů do svého počítače stáhnout pouze jeden titul, stačí jej nalistovat a v režimu Detaily znovu potvrdit klávesou Enter (případně použít tlačítko Stáhnout – klávesová zkratka Alt+S – přímo z režimu Přehled). Jestliže si chcete stáhnout nových titulů více, při procházení je můžete postupně mezerníkem vybrat ke stažení – jak v režimu Přehled, tak v režimu Detaily – nebo můžete tlačítkem Vybrat vše vybrat ke stažení všechny vyhledané tituly. Hromadné stažení vybraných titulů zahájíte stejným způsobem – tlačítkem Stáhnout (klávesová zkratka Alt+S) bez ohledu na režim zobrazení výsledků nebo též klávesou Enter v režimu Detaily.

Úspěšně stažené knihy jsou automaticky rozbaleny, ve formátu RTF uloženy do podsložky Knihy ve složce Dokumenty a zobrazeny v seznamu stažených titulů, odkud je můžete klávesou Enter (či stiskem tlačítka Načíst) načíst do hlavního okna WinMenu – viz začátek této sekce.

Poznámka: Některé z knihoven v poskytovaných textech vyznačují začátky kapitol, které WinMenu po stažení převede na záložky, takže pak lze mezi kapitolami snadno přecházet klávesami Alt+Home a Alt+End (funkce předchozí / následující záložka; v režimu přehrávače možno i pouze Home a End bez klávesy Alt) či je možné klávesou F12 vyvolat funkci Přejdi na záložku a šipkami si v „obsahu” nalistovat konkrétní kapitolu. Tato možnost však není dostupná pro všechny knihovny.

Upozornění: Stahování knih a časopisů z digitálních knihoven pro zrakově postižené probíhá na základně Vašich přihlašovacích údajů, které je potřeba předem vyplnit v dialogu NÁSTROJE / PROFILY / KNIHOVNY. Přehled podporovaných knihoven s kontaktními údaji pro případnou registraci najdete v příslušné sekci na konci tohoto dokumentu.

Pořadí záznamů.
Posledním z tlačítek dialogu Knihovny můžete zvolit, v jakém pořadí jsou stažené tituly v seznamu zobrazeny – zda abecedně či podle data stažení. Zvolené řazení platí do vypnutí WinMenu, výchozí řazení je abecední vzestupné.

DIGITÁLNÍ ČASOPIS.
Dialog NAČTI DIGITÁLNÍ ČASOPIS funguje zcela stejně jako výše popisovaný dialog pro načítání knižních titulů, stažené tituly však ukládá do podsložky Časopisy ve složce Dokumenty a vyhledání titulů ke stažení začíná výběrem ze seznamu časopisů a následně výběrem ročníku. Výběrové seznamy jsou primárně řazeny od novějších položek ke starším – na začátku seznamu časopisů tedy najdete nejprve abecedně seřazené časopisy, kterým v aktuálním roce vyšlo alespoň jedno číslo, a pod nimi další „podseznamy” pro starší ročníky. Potřebujete-li najednou vyhledat všechna čísla jedno časopisu napříč ročníky, můžete použít dialog Pokročilé hledání.
 
Poznámka: Časopisy z Knihovny digitálních dokumentů jsou po rozbalení spojeny do jednoho souboru a jednotlivé články zde uvozeny záložkami, takže lze mezi články snadno přecházet klávesami Alt+Home a Alt+End (funkce předchozí / následující záložka; v režimu přehrávače možno i pouze Home a End bez klávesy Alt) či je možné klávesou F12 vyvolat funkci Přejdi na záložku a šipkami si v „obsahu” nalistovat konkrétní článek. Záložky jsou nově k dispozici též pro další knihovny, které v poskytovaných textech začátky článků vyznačují, nicméně nemusí být k dispozici vždy.

ZVUKOVOU KNIHU.
Dialog NAČTI ZVUKOVOU KNIHU funguje analogicky jako výše popisovaný dialog pro načítání digitálních knižních titulů, vyhledávání však probíhá mezi knihami dostupnými ve zvukové podobě ve formátu MP3. Stažené tituly jsou po rozbalení ukládány do podsložky Knihy ve složce Hudba a jejich přehrávání probíhá v přehrávači zvukových souborů – podrobný popis ovládání najdete v sekci PŘEHRÁVAČ MP3.

ZVUKOVÝ ČASOPIS.
Dialog NAČTI ZVUKOVÝ ČASOPIS funguje zcela stejně jako výše popisovaný dialog pro načítání knižních titulů, pouze stažené tituly ukládá do podsložky Časopisy ve složce Hudba a vyhledání titulů ke stažení začíná výběrem ze seznamu časopisů stejně jako v případě textových časopisů. Přehrávání pak opět probíhá v přehrávači zvukových souborů – podrobný popis ovládání najdete v sekci PŘEHRÁVAČ MP3.

Upozornění: Zvukové tituly ve formátu MP3 jsou oproti digitálním titulům mnohonásobně objemnější (řádově desítky až stovky megabajtů jeden titul) a jejich stažení z knihovny tak může i při rychlém internetovém připojení trvat i několik desítek minut.
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ULOŽ DO.
Příkaz ULOŽ DO umožňuje digitální text z okna WinMenu uložit do souboru či předat jinému programu; při načteném zvukovém souboru není tato položka menu aktivní. Uložit či odeslat lze text do:

EDITORU.
…Microsoft Word, který nabízí větší možnosti pro úpravu textu než jednoduchý editor WinMenu. Pro ozvučení resp. zvětšení práce ve Wordu je třeba použít příslušný program (JAWS, MAGic apod.), zpět do WinMenu se automaticky dostanete po zavření okna Wordu (klávesová zkratka Alt+F4) resp. kdykoli příkazem Windows pro přepnutí aplikace (např. Alt+Tab) nebo též klávesovou zkratkou pro spuštění WinMenu (standardně Ctrl+Shift+M).
Upozornění: Na daném počítači musí být korektně nainstalován editor Microsoft Word verze 2000 či novější (není součástí dodávky WinMenu).

SOUBORU.
Jméno ukládaného souboru můžete zadat z klávesnice do pole Název souboru, nebo tabulátorem přejít do Seznamu existujících souborů a nalistovat jej šipkami. WinMenu umožňuje ukládat text ve formátu RTF (Rich Text Format, přípona .RTF), případně – při zadání příslušné přípony (.TXT) – jako prostý text v kódování Windows-1250. Zvolíte-li již existující jméno souboru (odlišné od toho, pod kterým byl soubor načten do WinMenu), je třeba rozhodnout, zda má být ukládaný text připojen na konec zadaného souboru nebo zda má být původní obsah daného souboru smazán a nahrazen nově ukládaným textem. Výchozí složkou pro uložení souboru je složka Dokumenty.
Upozornění: Pokud byl do WinMenu načten textový soubor v kódování Unicode, je při případném uložení v textovém formátu použito opět kódování Unicode místo Windows-1250! V případě uložení pod stejným názvem je nutno odmítnout nabízený převod do původního formátu!

ZVUKOVÉHO SOUBORU.
Touto volbou lze text z okna WinMenu nechat „namluvit počítačem” do zvukového souboru ve formátu MP3, který lze potom přehrávat i na počítači, kde není instalovaný žádný hlasový výstup nebo v přenosném MP3 přehrávači. Volba jména a složky pro uložení souboru je shodná s předchozí variantou, jako výchozí složka pro uložení je nastavena složka Hudba.

Kromě prostého uložení do jednoho dlouhého MP3 souboru (vhodné pro MP3 přehrávače, které si pamatují pozici v přehrávaném souboru) lze vytvářenou zvukovou podobu textu rovnou nechat rozdělit do více kratších MP3 souborů, mezi kterými pak lze v MP3 přehrávači jednodušeji přecházet. Nahrávku lze rozdělit na úseky stejné délky (zadává se v minutách) nebo na logické celky – buď podle nějakého dělícího textu, který se v dokumentu opakuje (např. označení kapitol), či podle záložek vložených do textu. Záložky lze do textu buď vkládat ručně (viz následující sekce UPRAV – záložky a strany) nebo mohou být v řadě případů vloženy automaticky při stažení titulu z digitální knihovny, která podporuje standardy pro označování kapitol resp. nadpisů článků; v obou případech musí však být záložky do textu vloženy před zahájením ukládání do zvukového souboru. 

V dialogu pro rozdělené ukládání lze dále nastavit text záhlaví, které bude opakováno na začátku každé části (standardně je předvyplněn název souboru), a zvolit, zda součástí záhlaví má být i číslo části; v případě dělení podle záložek rovněž zapnout či vypnout čtení záložek na začátku každé části. Po následném zadání názvu souboru jsou pak jednotlivé MP3 soubory uloženy do složky se zadaným názvem (názvy dílčích souborů jsou uvozeny pořadovým číslem části) a je zde vytvořen playlist ve standardním formátu .M3U.

Poznámka: Text uložený ve formátu MP3 nelze dále upravovat či převést zpět do digitální podoby, pouze poslouchat a případně převíjet či přeskakovat mezi vytvořenými částmi.

Upozornění: Převod do formátu MP3 může u běžného textu trvat několik minut (u dlouhého i desítek minut až hodiny) v závislosti na rychlosti daného počítače; pro úspěšný převod je též třeba mít na harddisku dostatek volného místa (desítky až stovky megabyte) pro dočasné soubory, použité při převodu.
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UPRAV.
Příkazem UPRAV přejdete do režimu editoru, ve kterém můžete provádět základní úpravy digitálního textu, právě zobrazeného v okně WinMenu; při načteném zvukovém souboru není tato položka menu aktivní. Pro operace, specifické pro WinMenu, jsou k dispozici následující klávesy:

Escape			Ukonči editaci a vyvolej hlavní menu.
Alt+F				Přečti informace o písmu a zarovnání.
F1				Přečti aktuální pozici.
Ctrl+J			Nastav písmo dokumentu na výchozí font a velikost (stejně tak F10).
Ctrl+M			Odstraň odsazení (> v e-mailu).

hledání v textu:
Ctrl+F			Hledej text od kurzoru.
Ctrl+Shift+F		Opakuj poslední hledání.
Poznámka: Při úspěšném vyhledání je kurzor přesunut před vyhledaný text a od této pozice je přečten aktuální řádek. Chcete-li prohledat celý dokument, je třeba před hledáním přejít na začátek dokumentu (klávesa Ctrl+Home).

značka a blok:
Alt+Z				Nastav značku na pozici kurzoru.
Alt+B				Označ text od značky po kurzor / Přečti označený text.
Poznámka: První funkci (Označ text) provede klávesa Alt+B v případě, není-li ještě žádný text označen, jinak provede druhou funkci (Přečti označený text).
Alt+šipka nahoru	Přejdi na značku.
Alt+šipka dolů	Vrať se zpět na místo, odkud byl proveden poslední přechod na značku.
Upozornění: Značka i místo návratu jsou určovány pevně vůči začátku dokumentu – pokud po jejich nastavení provedete úpravy v textu (vymazání, vložení, vepsání textu), jejich poloha se může změnit!

záložky a strany:
Alt+Insert			Přidej záložku na pozici kurzoru.
F12				Zobraz seznam uživatelských záložek.
Alt+Home			Přejdi na předchozí záložku.
Alt+End			Přejdi na následující záložku.
Shift+F12			Zobraz seznam záložek stran.
Alt+Page Up		Přejdi na předchozí stranu.
Alt+Page Down		Přejdi na následující stranu.
Poznámka: Stranou se zde rozumí úsek mezi jednotlivými záložkami stran, vloženými do textu při skenování, nikoli strana tisková či strana na obrazovce.

nastavení řeči a vzhledu:
klávesy F2 až F9 – podrobněji v kapitole PŘEČTI.

Následující klávesové zkratky jsou potom shodné s klávesovými zkratkami standardních textových editorů pro Windows (Microsoft Word, WordPad apod.):

práce s dokumentem:
Ctrl+N			Založ nový dokument.
Ctrl+O			Načti text ze souboru.
Ctrl+S			Ulož text do souboru.
Ctrl+P			Vytiskni dokument nebo označený text.
Poznámka: Tato funkce vytiskne celý dokument nebo označený text na výchozí tiskárnu bez možnosti náhledu či volby rozsahu tištěných stránek.
Upozornění: Pokud ovladač tiskárny zobrazí během tisku nějaký dialog, nebude programem WinMenu ozvučen! 

pohyb v textu a editace:
šipka vlevo			Předchozí znak.
šipka vpravo		Následující znak.
Backspace			Vymaž předchozí znak.
Del				Vymaž následující znak.
Ctrl+šipka vlevo		Předchozí slovo.
Ctrl+šipka vpravo	Následující slovo.
Home				Začátek řádku.
End				Konec řádku.
šipka nahoru		Předchozí řádek.
šipka dolů			Následující řádek.
Ctrl+šipka nahoru	Předchozí odstavec.
Ctrl+šipka dolů		Následující odstavec.
Ctrl+Home			Začátek textu.
Ctrl+End			Konec textu.

práce s blokem:
Shift+šipky			Označení bloku.
Ctrl+C			Kopírování bloku do schránky.
Ctrl+X			Vyjmutí bloku do schránky.
Ctrl+V			Vložení bloku na pozici kurzoru.
Ctrl+A			Označ celý text jako blok.

zarovnání odstavce:
Ctrl+L			Zarovnej odstavec vlevo.
Ctrl+E			Zarovnej na střed.
Ctrl+R			Zarovnej odstavec vpravo.

Poznámka: Pro pokročilejší práci s textem (vyhledání a nahrazení, nastavení typu a velikosti písma či vzhledu stránky) je třeba použít plnohodnotný textový editor (Microsoft Word, WordPad apod.), editační režim WinMenu je určen opravdu pouze pro základní operace.
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DATABÁZE.
Práce s databází WinMenu je určena pro začínající a středně pokročilé uživatele, kteří v ní získají jednoduchý a plně přístupný nástroj pro správu kontaktů (telefony, e-maily, adresy – osobní či pracovní) a vedení jednoduchých evidencí (kazety, knihy, CéDéčka apod.). Kromě prostého prohlížení jsou k dispozici funkce pro seřazení záznamů podle jednoho z polí, rychlé vyhledání záznamu, vyhledání záznamů podle masky či označování záznamů.
Upozornění: Všechny databáze WinMenu jsou ukládány do jediného souboru WinMenu.mdb ve složce Dokumenty. Nemažte a neupravujte prosím tento soubor, nechcete-li přijít o data v databázích WinMenu uložená!

DIALOG DATABÁZE.
Hlavní okno databáze začíná buď seznamem záznamů, kterým můžete procházet šipkami nahoru či dolů, nebo detailní pohledem na aktuální záznam, mezi jehož položkami přecházíte klávesou Tab. Poté následují tlačítka jednotlivých funkcí databáze, jež můžete procházet klasicky opět klávesou Tab a aktivovat klávesou Enter či mezerník, nebo již známé funkce bez procházení rychle aktivovat klávesovou zkratkou Alt+písmeno. Klávesové zkratky zjistíte přímo v dialogu stiskem klávesy F1 na příslušném tlačítku, další užitečné informace se rovněž dozvíte z kontextové nápovědy stiskem Shift+F1.

ADRESÁŘ.
Jedna z databází WinMenu má mezi ostatními existujícími databázemi výsadní postavení – je nastavena jako aktivní adresář. Toto „předurčení” umožňuje její rychlé otevření volbou DATABÁZE / ADRESÁŘ. Jako adresář standardně nastavena databáze ZÁKLADNÍ.

OSTATNÍ.
Touto volbou můžete otevřít libovolnou z existujících databází WinMenu. Kromě předdefinované databáze ZÁKLADNÍ (sloužící jako výchozí adresář) je standardní součástí dodávky též databáze poštovních směrovacích čísel České republiky (staženo ze oficiální stránek České pošty v roce 2001).

POKROČILÉ.
Pod touto volbou se skrývají funkce EXPORT, IMPORT, VYTVOŘIT (novou databázi), UPRAVIT (strukturu databáze) a SMAZAT (jednu z databází), určené již spíše pro zkušenější uživatele.
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NÁSTROJE / DOKUMENT.
Pod touto volbou se skrývají různorodé funkce pro práci s aktivním dokumentem – mnohé z nich jsou dostupné i pomocí klávesových zkratek přímo z editoru WinMenu (viz kapitola UPRAV).

NOVÝ DOKUMENT.
„Vyčistí” okno WinMenu – z editoru klávesová zkratka Ctrl+N.

SJEDNOTIT PÍSMO.
Nastaví velikost a typ písma na uživatelem nastavenou výchozí velikost (viz kapitola PROFILY) a zruší případné okraje či odsazení odstavců apod. Z editoru klávesová zkratka Ctrl+J.
Upozornění: Tato operace je nevratná!

PŘEČÍSLOVAT STRANY.
Tato funkce umožňuje nastavit záložky stran, které WinMenu automaticky vkládá do skenovaného textu tak, aby jejich čísla korespondovala s černotiskovým číslováním skenované knihy – užitečné například pro učebnice. Funkce přečísluje všechny záložky stran, nalezené v daném dokumentu – první bude přiřazeno číslo, zadané v dialogu, a následujícím vždy číslo o 1 či 2 vyšší dle nastavení přepínače Dvojstrany.
Upozornění: Tato operace je nevratná!

ODSTRANIT.
Vložené objekty (obrázky a záložky) zabírají v dokumentu poměrně dost místa a jsou situace, kdy je lepší se jich zbavit… :-) Znaky > (větší než), používané k odsazení původního textu při odpovídání na e-mail, sice místa tolik nezabírají, ale zato nepříjemně zdržují při čtení.
Upozornění: Všechny operace vyvolané z menu ODSTRANIT jsou nevratné!
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NÁSTROJE / NASTAVIT OSVIT.
V dialogu Nastavení osvitu pro skenování můžete ručně zvolit osvit (jas) skeneru a pokusit se tak snížit chybovost rozpoznání při skenování nekvalitních černotiskových předloh. Konkrétní hodnotu osvitu, vhodnou pro daný text, je obvykle nutno zjistit experimentálně metodou „pokus – omyl” – vzhledem k časové náročnosti se proto ruční nastavování osvitu vyplatí pouze při skenování delších publikací s nízkou kvalitou. Obecné pravidlo pro nastavování osvitu je vyjít od výchozí hodnoty (50), po krocích osvit zvyšovat či snižovat a sledovat výsledek skenování. Zvyšování osvitu je podle zkušeností z praxe vhodné pro publikace, které mají dobrý (černý) tisk, ale nekvalitní (zažloutlý, šedý) podklad nebo v případě prosvítání tisku z druhé strany listu. Nižší osvit potom může pomoci v situaci, kdy tisk je nevýrazný (šedý, modrý), ale na kvalitním (čistě bílém) podkladu.
Poznámka: Po spuštění WinMenu je osvit vždy nastaven na automatický.
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NÁSTROJE / HAJAJA.
Tato funkce by se též mohla prozaicky jmenovat automatické vypnutí počítače a je určena pro ty, kteří si rádi čtou knihy před spaním, ale neradi nechávají počítač běžet celou noc. Pro korektní vypnutí počítače po zadaném čase je třeba, aby:
·	počítač umožňoval softwarové vypnutí (99% počítačů dnes splňuje),
·	kromě WinMenu neběžel pod Windows žádný jiný program, který by mohl vypnutí blokovat, a 
·	okno WinMenu obsahovalo pouze dříve uložený text.
Hodnota PO DOČTENÍ vypíná počítač při dočtení ve funkci PŘEČTI, hodnota 1 minuta je určena pro všetečné uživatele k vyzkoušení této funkce.
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NÁSTROJE / PŘEHRÁVAČ MP3.
Přehrávač MP3 souborů slouží především pro přehrávání zvukových knih a časopisů, stažených přímo v programu, a obvykle tak do přehrávače vstoupíte volbou NAČTI ZVUKOVOU KNIHU či NAČTI ZVUKOVÝ ČASOPIS, nicméně po vyvolání z podmenu NÁSTROJE lze přehrávač použít i pro další zvukové soubory ve formátu MP3. Přehrávat můžete buď jeden konkrétní soubor, nebo celý playlist – seznam „stop” (souborů) – ve standardním formátu M3U.

Ovládání přehrávače zvukových souborů je v maximální možné míře shodné s ovládáním přehrávače textových souborů (příkaz PŘEČTI) respektive s pohybem v textu v režimu editoru (příkaz UPRAV) a krom automatického ukládání pozice v rámci nahrávky je i zde nově k dispozici komfort v podobě možnosti vkládat uživatelské záložky. Klávesy pro ovládání jsou následující:

Escape			Ukonči přehrávání a vyvolej hlavní menu.
šipka dolů			Začni přehrávat od aktuální pozice („PLAY”).
šipka nahoru		Zastav přehrávání („STOP”).
mezera			Pauza (další stisk přehrávání znovu spustí).
F1				Přečti aktuální pozici.

pohyb v nahrávce v rámci jedné stopy (souboru):
šipka vlevo			Převíjení zpět.
šipka vpravo		Převíjení vpřed.
Poznámka: Převíjet vpřed je možno dvojí rychlostí – jedním stiskem pomaleji „s odposlechem”, dvojím stiskem rychleji, kdy každých 30 vteřin je reprezentováno jedním pípnutím.
Ctrl+šipka vlevo		O minutu zpět.
Ctrl+šipka vpravo	O minutu dopředu.
Ctrl+šipka nahoru	O pět minut zpět.
Ctrl+šipka dolů		O pět minut dopředu.
Home				Začátek aktuální stopy.
End				Konec aktuální stopy.

pohyb v nahrávce mezi stopami (soubory):
Page Up			Předchozí stopa.
Page Down			Následující stopa.
Ctrl+Home			Začátek první stopy.
Ctrl+End			Konec poslední stopy.
Shift+F12			Zobraz seznam stop (souborů).
Poznámka: Pokud se nahrávka skládá pouze z jedné stopy (souboru), mají výše uvedené klávesy stejný význam jako Home / End = pohyb na začátek / konec stopy.

záložky:
Alt+Home			Předchozí záložka.
Alt+End			Následující záložka.
F12				Zobraz seznam uživatelských záložek.
Alt+Insert			Přidej záložku na pozici kurzoru.

nastavení hlasitosti:
F3				Snížit hlasitost.
F4				Zvýšit hlasitost.
F5				Obnovit výchozí hlasitost (100 %).

Jiné než výše uvedené klávesy nejsou v režimu MP3 přehrávače aktivní, na což upozorňuje zvláštní „mňoukání” při jejich stisku; zvukově je též indikován začátek a konec stopy respektive pohyb v nahrávce při zastaveném čtení.
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NÁSTROJE / AKTUALIZOVAT.
Tato funkce přes Internet vyhledá na serveru výrobce novou verzi programu a nabídne její instalaci. Kontrola nové verze probíhá též automaticky jednou týdně při spuštění programu a je-li nová verze nalezena, program na tuto skutečnost slovně upozorní – stažení a instalace nové verze však musí být následně vyvolána ručně právě touto volbou.
Upozornění: Instalace programu není samostatně ozvučena – pro ozvučení resp. zvětšení průběhu instalace je třeba použít příslušný program (JAWS, MAGic apod.).
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NÁSTROJE / PROFILY.
Pod pojmem profil se ukrývá veškeré nastavení WinMenu – například rychlost a výška řeči, jazyky pro skenování, výchozí velikost písma a mnohé další. Jako celek lze toto nastavení (= profil) načítat, ukládat nebo klávesovou zkratkou rychle přepínat.
Upozornění: Chybné nastavení WinMenu či použití nevhodného profilu může vést k tomu, že WinMenu přestane mluvit či skenovat!

NAČTI.
Nastaví WinMenu podle dříve uloženého profilu. Předdefinovaný profil ZÁKLADNÍ obsahuje nastavení, používané při spuštění WinMenu, profil STANDARDNÍ potom výchozí hodnoty dané výrobcem programu resp. zvolené v průběhu instalace.

UPRAV.
V dialogu Úprava aktuálního profilu je možné změnit veškeré nastavení WinMenu. Změny jsou platné od uzavření dialogu do vypnutí WinMenu nebo načtení dalšího profilu. Jsou-li nastavené hodnoty funkční a chcete-li je zachovat pro příští spuštění, je nutné je explicitně následující funkcí uložit. Mezi jednotlivými prvky dialogu přecházíte tabulátorem, hodnoty se potom obvykle vybírají šipkami či přepínají mezerníkem. Význam jednotlivých prvků zjistíte operativně klávesou Shift+F1 (Kontextová nápověda), pro zjištění typu právě nastavovaného prvku použijte klávesu F1 (Informace o prvku). 

ULOŽ.
Uloží aktuální nastavení WinMenu do souboru pro další použití. Chcete-li, aby se aktuální nastavení automaticky použilo při příštím spuštění WinMenu, můžete jej uložit do předdefinovaného profilu ZÁKLADNÍ. Uživatelské profily jsou ukládány do souborů s příponou .CFG ve složce WinMenu.
Upozornění: Do profilu ZÁKLADNÍ ukládejte nastavení pouze tehdy, jste-li si jisti, že je správné a funkční. Chybné nastavení WinMenu může vést k tomu, že WinMenu přestane mluvit či skenovat!

SMAŽ.
Odstraní z disku zvolený uživatelský profil; předdefinované profily, uložené v registru Windows pochopitelně není dovoleno mazat.

ZKRATKY.
V tomto dialogu lze existujícím profilům přiřadit klávesové zkratky pro rychlé přepínání. Profil nastavený pod číslem 2 lze potom například kdykoliv vyvolat stiskem Ctrl+F2 (kontrol + funkční klávesa 2), profil 3 pomocí Ctrl+F3 atd. Předdefinovaný profil ZÁKLADNÍ má pevně předdefinovánu zkratku Ctrl+F1.

KNIHOVNY.
V dialogu Knihovny můžete zadat své uživatelské jméno a přístupové heslo pro jednotlivé digitální knihovny pro zrakově postižené, ze kterých chcete stahovat knihy a časopisy. Mezerníkem lze též v seznamu vybrat, které knihovny budou v programu používány. Ve výchozím nastavení jsou aktivní všechny dostupné knihovny bez ohledu na to, zda přístupové údaje máte zadány či nikoliv.
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KONEC.
Ukončí WinMenu – stejně jako (mimo menu) klávesová zkratka Alt+F4. Co dodat? :-)
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Ukázkový režim.
Není-li program WinMenu řádně autorizován, pracuje pouze v ukázkovém („DEMO”) režimu, který má proti plnohodnotné verzi následující omezení:
·	Maximální délka zpracovávaného textu je 5000 znaků – včetně knih a časopisů stahovaných z Internetu.
·	Při skenování jsou načítané strany kráceny na jednu třetinu.
·	V databázi lze zobrazit maximálně prvních 20 záznamů.
·	S ohledem na omezení délky textu není při ukládání nabízeno jméno souboru a není k dispozici volba či volba „Připojit nový text na konec souboru.”
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Přehled podporovaných knihoven.
Program WinMenu 2 Beletrik aktuálně umožnuje vyhledávat a stahovat knihy a časopisy z následujících knihoven pro zrakově postižené, vyžadujících registraci:

·	Knihovna digitálních dokumentů SONS.
Odkaz pro registraci: https://www.kdd.cz/index.php?page=registrace.

·	Digitální knihovna pro zrakově postižené Mathilda.
Odkaz pro registraci: http://dkzp.cz/document_root/register/.

·	Knihovna pro nevidomé K.E.Macana („KTN Biblio”).
Zahrnuje nejen zvukové knihy a časopisy, ale i řadu titulů textových.
Odkaz pro registraci: https://biblio.oui.technology/_registration?action=insert.

·	Digitální knihovna Svět pro všechny.
Odkaz pro registraci: https://www.spvk.cz/login/auth/register.

·	Časopisy redakce ZORA (placené tituly).
Textové i zvukové verze. V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Více též na https://www.sons.cz/zora.

·	Knihovna pro zrakově postižené DIAKONIE ČCE.
Kontakt pro registraci: http://szp.diakoniecce.cz/kontakt.html

Dále lze v programu stahovat tituly z následujících volně dostupných zdrojů, jež nevyžadují registraci a pro které není nutné vyplňovat přihlašovací údaje:

·	Městská knihovna v Praze.
V rámci projektu e-knihovna nabízí na svých webových stránkách volně ke stažení v textovém formátu téměř tisíc titulů různých žánrů – od českých klasiků po současné známé autory. Nahrazuje dřívější „knihovnu Internet”.

·	Zvukové časopisy a podcasty pro zrakově postižené.
Pod upraveným obecnějším názvem najdete aktuální čísla i kompletní archivy následujících audiomagazínů či podcastů pro zrakově postižené:
·	Časopis Jeden svět. Více na https://www.mathilda.cz/projekt.
·	Audiožurnál VOKO. Více na http://www.vokomagazin.cz.
·	Podcast Téčko Plus. Více na http://www.tyflokabinet.cz/teckoplus.

·	Časopisy redakce ZORA (bezplatný archiv textových verzí).
Textové verze časopisů vyjma aktuálního ročníku. Kompletní přehled titulů na https://www.sons.cz/zora.


Další knihovny i volně dostupné zdroje budou do programu postupně přidávány v rámci automatických aktualizací programu (viz sekce NÁSTROJE / AKTUALIZOVAT).
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Přehled změn.
Níže najdete přehled podstatných změn, provedených v několika posledních verzích programu:

2.0.2112.31 LAST BETA (31. prosince 2021)
·	Do testovacího provozu nasazena první část finální verze on-line autorizace aplikace. Pro aktivaci aplikace na novém počítači lze nyní zaslat název počítače e-mailem na adresu ilm@galop.cz. Autorizační manažer umožňující okamžitou on-line aktivaci bude k dispozici v následující verzi.
·	V dialogu O aplikaci WinMenu zobrazovaném klávesou Alt+F1 jsou nyní uvedeny i údaje o licenci a aktivaci aplikace.
·	Přepracována instalace aplikace. Nově je požadováno zadání jména uživatele a registrovaného e-mailu uživatele pro pozdější aktivaci aplikaci, volba hlasového výstupu přesunuta do stromového seznamu pro výběr komponent, kde je nové též možnost vypnout automatické nastavení klávesové zkratky pro spuštění či zvolit, zda ikona aplikace má být instalována na Plochu všem uživatelům nebo pouze aktuálnímu uživateli.
·	Výběr aktivních knihoven v dialogu NÁSTROJE→PROFILY→KNIHOVNY je nově platný okamžitě a není již nutné dialog ukončit konkrétně tlačítkem OK. Původní dvojice tlačítek pro ukončení dialogu nahrazena jedním tlačítkem Zavřít.
·	Pokročilé hledání titulů nyní respektuje výběr aktivních knihoven stejně jako základní hledání. Nově též doplněna kontrola formátu polí „Datum od” resp. „Datum do”. Základním formátem pro zadání data zůstává rok-měsíc-den (např. 2021-06-12 pro 12. června 2021), ale nově lze nyní zadat pouze rok či rok-měsíc a nezadané údaje jsou automaticky doplnění na první resp. poslední měsíc či den.

2.0.2110.31 BETA (31. října 2021)
·	Do nabídky zvukových titulů doplněny komentované filmy, nově nabízené Digitální knihovnou zrakově postižených Mathilda.
·	Z instalace vynechána varianta „bez hlasového výstupu” (pro nevidomé při instalaci matoucí a v praxi nevyužívaná).

2.0.2106.25 BETA (25. června 2021)
·	Aktualizace a doplnění kontextové nápovědy, dostupné přes Shift+F1.
·	Do nabídky zvukových titulů doplněn nový podcast Téčko Plus. Název příslušné „knihovny” byl v této souvislosti upraven na obecnější „Zvukové časopisy a podcasty pro zrakově postižené”.
·	Oprava dvou drobných chyb při pohybu mezi stopami v přehrávači MP3 souborů.

2.0.2103.31 BETA (31. března 2021)
·	Revize interních autorizačních knihoven (příprava na finální vydání s novou autorizací).

2.0.2101.19 BETA (19. ledna 2021)
·	Oprava drobné chyby při přihlašování do knihoven, týkající se několika konkrétních uživatelů se specifickými přihlašovacími údaji.

2.0.2012.30 BETA (30. prosince 2020)
·	V přehledu vyhledaných časopisů není ročník zobrazován duplicitně, pokud je již součástí názvu daného titulu.
·	Doplněn režim kiosku pro veřejně sdílené počítače – při jeho aktivaci během instalace program nebude ukládat přístupové údaje ke knihovnám.

2.0.2009.29 BETA (29. září 2020)
·	Do přehledu vyhledaných titulů doplněn název knihovny, ve které se daný titul nachází.
·	Doplněno hlášení nedostatku kreditů při stahování z Knihovny digitálních dokumentů.
·	Doplněny ročníky časopisů u Knihovny pro zrakově postižené DIAKONIE ČCE.

2.0.2006.29 BETA (29. června 2020)
·	Pokud jsou ve stažené digitální knize vyznačeny začátky kapitol, po stažení jsou převedeny na záložky, takže pak lze mezi kapitolami snadno přecházet klávesami Alt+Home a Alt+End (funkce předchozí / následující záložka; v režimu přehrávače možno i pouze Home a End bez klávesy Alt) či je možné klávesou F12 vyvolat funkci Přejdi na záložku a šipkami si v „obsahu” nalistovat konkrétní kapitolu. Analogický postup se použije též pro vyznačené začátky článků v digitálních časopisech. (Funkce je dostupná pouze pro knihovny, které začátky kapitol resp. článků v poskytovaných textech vyznačují.)
·	Doplněna základní podpora elektronických knih ve formátu ePUB.
·	Doplněna Knihovna pro zrakově postižené DIAKONIE ČCE.
·	Zvukové tituly jsou nyní načítány do hlavního okna WinMenu stejně jako tituly digitální.

2.0.2003.30 BETA (30. března 2020)
·	Přepracováno vyhledávání novinek.
·	Průběžná odezva postupu („procenta”) při delších operacích je nyní vyslovována pouze tehdy, pokud je okno WinMenu na popředí.
·	Přehrávač zvukových souborů umožňuje načíst seznam skladeb ve formátu M3U.

2.0.1912.31 BETA (31. prosince 2019)
·	Přepracováno vyhledávání časopisů.
·	Doplněno pět nových knihoven – Digitální knihovna Svět pro všechny, Městská knihovna v Praze a časopisy redakce ZORA (tři varianty – placené zvukové, placené aktuální textové + bezplatný archiv starších ročníků textových verzí).
·	Vylepšeno načítání titulů ve formátech HTML a Microsoft Word.

2.0.1910.21 BETA (21. října 2019)
·	Načítání knih a časopisů převedeno na aktualizovaný hlavní server Beletriku.

2.0.1909.24 BETA (24. září 2019)
·	Rozšířeny funkce přehrávače zvukových souborů (detaily viz sekce PŘEHRÁVAČ MP3).

2.0.1906.28 BETA (28. června 2019)
·	Doplněna práce se zvukovými tituly.

2.0.1812.28 BETA (28. prosince 2018)
·	První veřejně publikovaná testovací verze.

Verzi nainstalovaného WinMenu zjistíte z hlavního menu stiskem Alt+F1.
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Připomínky a návrhy.
Pokud jste text dočetli až sem, je zřejmé, že to s používáním programu WinMenu myslíte opravdu vážně. Máte-li jakékoli připomínky a návrhy, či jste zjistili nějakou chybu v programu, napište nám je prosím na adresu wimenu@galop.cz.
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