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REFERENČNÍ MANUÁL
Konfigurační menu
Text input

Položky pro obecný textový vstup

Text substitutions

Konfigurace a editor pro textové šablony

Dictionaries

Konfigurace nápovědy a slovníků.

Swype

Konfigurace speciální metody zadávání.

Translation

Konfigurace výchozích hodnot pro panel překládání.

Layout

Parametry týkající se vzhledu klávesnice.

Miscellanous

Ostatní
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Text input
Features
Show minikeyboard
Show smile minikeyboard
Show cursor position
Show key preview
Show selection editor (D-Pad)
Show selection editor (Spacebar)
Swype
Swype left to delete
Delete mode
Swype on spacebar
Sense
Beep
Vibrate
Vibration duration
Writing
Auto context prediction
Add space after terms
Change first letter in sentence
Smileys
Auto change keyboard
Text smileys
Smile nose

Features
Show minikeyboard
Zobrazování mini klávesnice pomocí tahu prstu nad klávesnici. Mini klávesnice
jsou definovány pro výchozí, numerickou, speciální klávesnici a klávesnici pro
emotikony.
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Show smile minikeyboard
Zobrazení klávesnice s emotikonami pomocí tahu prstu k horní části displeje.

Show cursor position
Zobrazuje aktuální pozici kurzoru na klávese mezera.
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Show key preview
Zobrazuje náhled aktuálně stisknuté klávesy. Nastavení je pouze pro základní
klávesnici, nikoli pro mini klávesnici, nebo horní klávesnici emotikon.

Show selection editor (D-Pad)
Zobrazení selection editoru kliknutím na D-Pad.

Show selection editor (Spacebar)
Zobrazení selection editoru vyvoláním události LongClick na klávesu mezera.
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Swype
Swype left to delete
Povoluje mazání pomocí tahu prstu. Snímaná oblast je zobrazena na obrázku.
V červené oblasti musí dojít k dotyku. K uvolnění tahu musí dojít v dolním řádku
klávesnice.

Delete mode
Režim pro mazání pomocí tahu prstu. Umožňuje 2 nastavení



Mazání posledního znaku
Mazání posledního celého slova

V případě mazání posledního celého slova. Dochází k mazání, dokud nedojde k nalezení
prvního znaku, který nespadá do množiny abecedy. 1. znak před kurzorem je při
hledání ignorován.
Swype on spacebar
Nastavení povoluje posun kurzoru tahem prstu. Tah prstu musí začít na klávese
mezera. Směrem tahu prstu dojde k posunu kurzoru o 1 znak. Tah prstu musí být
minimálně 30% šířky klávesy mezera.
Beep
Povolení pro zvukovou odezvu při stisknutí klávesy. Hlasitost nastavena na 60%
hlasitosti vyzvánění. Tón 400Hz+1200Hz po dobu 35ms.
Vibrate
Povolení pro vibrační odezvu při stisku klávesy.
Vibration duration
Nastavení pro délku vibrace. Rozsah je 20ms – 150ms.
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Writing
Auto context prediction
Nastavení umožňuje nápovědu pro textová pole, která mají definován atribut
textEmailAddress, textUri, phone. Na těchto polích dojde k zobrazení panelu nápovědy,
pokud není zapnuta nápověda pomocí slovníku. Na ostatních polích se panel nápovědy
vypíná.
Auto change keyboard
Nastavení zapíná automatický návrat na výchozí klávesnici v případě stisku
klávesy emotikony, která je umístěna na 3. typu klávesnice. Nikoliv na klávesnici, která
je zobrazována v horní části displeje, pomocí tahu prstu.
Auto space after terms
Nastavení povoluje automatické přidání mezery za znaky “!?.,:¿¡“. Mezera je
přidána pouze v případě splnění následujících podmínek.



Klávesnice je v obecném textovém režimu (nikoliv URI, Mail)
Předchozí znak je z abecedy.

Change first letter in sentence
Automaticky mění klávesnice do stavu SHIFT, po znacích “!?.¿¡“, které jsou
určeny pro ukončení věty. K přidání mezery dojde pouze ve splnění všech následujících
podmínek.




Klávesnice je v obecném textovém režimu (nikoliv URI, Mail)
Předchozí znak je z abecedy.
Následující znak neexistuje nebo není typu WhiteSpace

Change autoshift state
Nastavení povoluje automatickou změnu stavu klávesnice do výchozí podoby,
pokud splňuje následující body.




Stav SHIFT byl zapnut automaticky. Tj. po ukončení znaku určený pro
ukončení věty.
Došlo k posuvu kurzoru pomocí tahu prstu na mezerníku, pohybem
pomocí DPadu nebo stiskem DPadu.
Předchozí znak před kurzorem není znak pro ukončení větu
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Smileys
TextSmileys
Nastavení povoluje zobrazovat emotikony v textové podobě. Nastavení
ovlivňuje obě klávesnice pro emotikony.

Smile nose
Definuje reprezentaci nosu emotikon. Nastavení může nabývat hodnot,
prázdný, pomlčka, kroužek, jak zobrazuje následující příklad.




:)
:-)
:o)

Nastavení ovlivňuje obě klávesnice pro emotikony.
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Text substitutions
Enable text substitution
Word editor
Enable Text substitutions
Povoluje nastavení využívání šablon. V případě povolené nápovědy se
definovaná položka zobrazuje v panelu nápovědu na 1. pozici. V případě, že panel
nápovědy není dostupný, je výsledek nahrazen přímo do textového pole.
Word Editor
Formulář pro definici textových šablon. Červená oblast definuje definiční oblast.
Zaškrtávací pole určuje, zdali klíčová hodnota je CaseSensitive. Klíč je položka podle,
které dochází k porovnávání s aktuálně psaným textem. Hodnota je text, který má být
nahrazen. Ve žluté části jsou zobrazeny aktuálně definované šablony. Klíč může být
definován pouze z alfanumerických znaků. Smazání nebo uložení aktualizací je
umožněno vyvoláním kontextového menu.
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Dictionaries
Prediction
Dictionary location
Prediction
Select dictionary
Selection mode
Editors
User dictionary parser
Word editor
WebDictionary editor
Contact dictionaries
Reload data every…
Reload immediately
Features
Add space after word
Auto select best item
Auto select by other keys
Change capitals
Remove diacritics
Show uknown as +

Prediction
Dictionary location
Lokalita pro slovníky. Výchozí hodnota /sdcard/ExtKeyboard/
Prediction
Povoluje použití slovníku. Panel nápovědy je vidět v každém případě.
Select dictionary
Volba slovníku. Soubory jsou hledány ve výše uvedené lokalitě. Zobrazeny jsou
soubory splňující pravidlo *.db a nesmí obsahovat výraz -user. Slovníky obsahující
tento výraz jsou definovány jako uživatelské, do kterých se vkládají nově definovaná
slova a hodnoty použití jednotlivých slov.
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Selection mode
Nastavení určující typ výběru vhodného kandidáta z panelu nápovědy.
Nastavení nabývá 2 hodnot:



Výchozí
Kontextové

Pro výchozí konfiguraci jsou všechny položky zobrazeny zelenou barvou.
V případě kontextové selekce jsou položky s koncovkami zobrazeny oranžově.

Editors
User dictionary parser
Nástroj pro hromadné vložení dat do uživatelského slovníku. V horní části je
textové pole pro soubor s daty. Pod ním aktuálně zvolný slovník. Tlačítkem Parse dojde
k naimportování souboru.
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Struktura souboru je následující.
základ_slova je_základ_použitelný_samostatně koncovky

Oddělovačem je znak mezera, 1. a 2. pole jsou povinné, koncovky jsou volitelné.
Základ slova musí být dlouhý minimálně 4 znaky, pokud jsou uvedeny koncovky! Zdali
je základ použitelný nebo ne, značí znak 1, resp. 0. Následující příklad zobrazuj, jak
může vypadat soubor pro import. Soubor musí být uložen v kódování UTF-8!
konečné 1 ho m mu
konečně 1
konévk 0 a ách ám ami o ou u y

Word editor
Editor uživatelsky definovaných slov. Červená část umožňuje vyhledávat základ
slova. Zaškrtávací pole umožňuje definovat, zdali je základ existující samostatné slovo.
Žlutá část definuje koncovky. Upravování, případně uložení je umožněno pomocí
kontextového menu.
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WebDictionary Editor
Editor určený pro položky nápovědy, které jsou nabízeny v kontextu klávesnice
pro zadávání URI výrazů. Červená část definuje textovou hodnotu položky slovníku a
její pořadí. Zelenožlutá oblast zobrazuje aktuální položky slovníky. Zelená oblast je pro
pořadí, žlutá pro textové položky. Změny a ukládání je zprostředkováno pomocí
kontextového menu.

Contact dictionaries
Reload data every…
Nastavení pro automatické obnovení dat slovníku telefonních a mailových
kontaktů. Tj. slovník pro mailové a telefonní kontakty. Rozsah nastavitelných hodnot je
2 – 72 hodin.
Reload immediately
Spustí obnovení dat slovníků kontaktů okamžitě.

Features
Add space after word
Přidává automaticky mezeru za vybrané slovo z nápovědy. Mezera je přidána
pokud znak za kurzorem není typu WhiteChar.
Auto select best item
Nastavení, které umožňuje automatické vybrání nejvhodnější položky
z nápovědy. V případě výběru vhodného kandidáta dojde ke změně barvy tohoto slova
a zároveň ke změně barvy klávesy mezera. Multifunkční klávesa se mění na výchozí
chování klávesy mezera. V případě stisku purpurové klávesy mezera dojde k potvrzení
tohoto slova. Tím dojde k nahrazení psaného slova za svolené. V případě, že je toto
slovo nežádoucí, poslouží multifunkční klávesa, která se v tuto chvíli chová jako výchozí
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mezerník. V případě kontextové volby selekce je nejvhodnější kandidát vybírán pouze
v případě, že se jedná o slovo bez koncovek.

Auto select by other keys
Stejné chování jako z předchozího bodu je provedeno i pro okolní klávesy
mezerníku. Tedy čárka, tečka, otazník. V tomto případě dojde k vybrání vhodného
kandidáta z nápovědy a doplnění znaku stisknuté klávesy.
Change capitals
Nastavení, které mění velikosti písmen při volbě slova z nápovědy.

Výchozí

Slovo je vloženo do textového pole se všemi malými znaky.
Velikost prvního písmena zůstává zachována.

Shift

Slovo je zapsáno tak, že první znak je velký, zbytek malý.

CAPS-LOCK

Všechny znaky jsou velká písmena.

Remove diacritics
Při volbě slova ze slovníku dojde k odstranění diakritiky.
Show unknown as +
Nastavení, které definuje, zdali psané slovo bude zobrazeno v panelu nápovědy
jako znak +, pokud nebylo nalezeno ve slovníku. V opačném případě se vypisuje
samotné slovo. V obou případech je vždy na prvním místě.
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Swype
Enable swype writing
Write swype word
Start detection length
Line visibility duration
Enable swype writing
Nastavení povoluje režim psaní pomocí tahu prstu.
Write swype word
Při tomto nastavení dojde k zapsání výrazu SwypeSimpleText do textového
pole. V případě nepovolené slovníku je výraz zapsán jako prostý text, v případě
povoleného slovníku je výraz zapsání v tzv. composing režimu.
Start detection length
Hodnota, při které dojde k přepnutí psaní do režimu tahu prstem. To znamená,
že délka tahu prstu musí být minimální jako tato hodna, aby došlo k přepnutí. Nižší
hodnoty spouští dříve, může ale způsobovat problém při standardním způsobu psaní
s povoleným nastavením Write swype word. V takovém případě může docházet
k přepisování psaného slova.
Line visibility duration
Hodnota nastavující časovou délku, po kterou bude zobrazována křivka tahu
prstem. V případě nového dotyku prstu na displej, je schována ihned. Hodnota může
nabývat intervalu 0 – 3 s.
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Translation
Default from language
Default to language
Default from language
Default to language
Výchozí jazyky pro ovládací panel překladu.

PŘÍLOHA - REFERENČNÍ MANUÁL

Layout
Layout
Volume buttons change key height
Portrait
Key height
Row gap
Landscape
Key height
Row gap
Layout
Nastavení pro rozložení klávesnice. Možnosti nastavení jsou:



QWERTY
QWERTZ

Volume buttons change key height
Nastavení povoluje měnit velikost kláves pomocí tlačítek ovládající hlasitost. Ke
změně dochází pouze v případě viditelné klávesnice. Při změně velikost nedochází ke
změně hlasitosti! V případě dosažení limitních hodnot dochází vždy ke změně velikosti

Portrait / Landscape
Key Height
Nastavení definující výšku kláves. Interval je od 30 – 70 px.
Key gap
Nastavení rozestupu mezi jednotlivými řádky klávesnice. Interval hodnot je 0 –
10px.
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Miscellaneous
Locale
ExtDB Location
Reinitialize ExtDB
Locale
Nastavuje výchozí jazykové nastavení klávesnice. Nastavení může nabývat
následujících hodnot:




Výchozí – převzato z nastavení systému
Nedefinované – použije se obecné jazykové nastavení, klávesnice má
maximální možnosti kontextových hodnot pro diakritické znaky apod.
České – diakritické znaky jsou pouze ty, které spadají do českého jazyka

ExtDB Location
Výchozí Lokalita ExtDB databáze.
Reinitalize ExtDB
Obnovuje ExtDB databázi do výchozí podoby.

