Justera Talet
OpenBook låter dig justera talinställningarna så du kan bestämma hur mycket
gensvar du får, vilket gör det lättare att särskilja var och vad OpenBook läser.
Välja Röster
Med OpenBook, kan du anvisa olika röster för läsning och redigering av text, läsa
menyer och alternativ i dialogrutor, och för läsning av text som är förstärkt som
tillexempel understruken, kursiv, eller fet. Dessutom, kan du justera volymen,
hastighet, och tonhöjd för varje röst.
För att välja och justera röster:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. När sidan Talinställningar öppnats, är kombinationsrutan Val av Röst aktiv.
Använd PIL UPP eller PIL NER för att välja den röst du vill ändra. När du har valt en
röst, tryck TABB för att flytta till nästa kontroll.
Dina val är:
* Läsröst - Rösten som används för att läsa och redigera text.
* Menyröst - rösten som används för att läsa menyer och dialogrutor.
* Förstärkt röst - rösten som används för att läsa text som är fet, understruken eller
kursiverad. Den förstärkta rösten läser också bokmärken när kryssrutan Notering av
Användargränssnitt Bokmärken är aktiverad på sidan Talinställningar.
Notera: För att få OpenBook att tolka text som är fet, understruken eller kursiv, måste
du aktivera kryssrutan Uppläsning Behåll Framhävd Text på sidan Process för det
valda arbetsflödet. Vänligen se boken, Workflows, för mer information.
4. Använd MELLANSLAG för att markera kryssrutan Spara Inställningar till Alla
Röster om du generellt vill spara din förändring av röstinställning för en röst till de
andra rösterna.
5. Nästa sju kontroller är kombinationsrutor som låter dig välja Talsyntes, Språk,
Namn, liksom också justera Hastighet, volym, tonhöjd, och skiljetecken nivå. Du kan
experimentera med dessa justeringar tills du hittar de inställningar du tycker om.
Använd PIL UPP eller PIL NER för att göra dina val, eller peka och klicka med din
mus. Tryck TABB för att flytta till nästa kontroll eller SHIFT+TABB för att flytta till
föregående kontroll.
6. För att testa de olika röstalternativen, Tryck ALT+T för att aktivera knappen Test,
vilken också testar eventuella röstförändringar som du gör, som tillexempel hastighet,
volym, osv. Stoppa testen genom att trycka ALT+T igen.

7. Om du inte vill använda talet i OpenBook, tryck TABB tills du hör “Aktivera Tal
kryssruta”, och tryck MELLANSLAG för att avmarkera den här kryssrutan och stänga
av talet.
8. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Talsyntes
Kombinationsrutan Talsyntes visar de olika talsyntesar du kan välja mellan. Följande
val är tillgängliga:
* RealSpeak Solo Voices – OpenBook omfattar RealSpeak Solo Direct röster vilka
kan installeras från en separat skiva. Dessa röster erbjuder ett högkvalitativt,
mänskligt tal, och kommer fram i kombinationsrutan Namn när du väljer det här
alternativet. Det här valet är inte tillgängligt innan du har installerat åtminstone en
RealSpeak Solo Direct röst.
* SAPI 5 – Om du väljer det här alternativet, kan du använda någon SAPI 5
kompatibel röst som är installerad på din dator. Detta omfattar Microsoft rösterna
som finns i Microsoft Windows, liksom också tredjeparts talsyntesar som du köper.
När du väljer det här alternativet, visas de tillgängliga SAPI 5 rösterna i
kombinationsrutan Namn. Notera att andra producenter av skärmläsare kan har SAPI
5 talsyntesar som endast är licensierade att fungera med dessa produkter. Om en
sådan talsyntes finns på din dator, kan OpenBook inte fungera med dessa specifika
röster.
* Eloquence Voices – Vald som standard i Engelsk utgåva, använder Eloquence
talsyntes vilken installeras automatiskt med OpenBook.
Du kan endast välja en talsyntes för Läs och Menyrösterna. Om Förstärkt röst har
valts, är den här kombinationsrutan inte tillgänglig. När du väljer talsyntes för Läsröst,
används samma talsyntes också för Förstärkt röst.
Om du försöker att välja en talsyntes som inte har några röster tillgängliga, kommer
du att få ett meddelande, som läses upp av den tidigare valda talsyntesen, och som
informerar dig om att det finns inga röster installerade för den aktuella talsyntesen
och att du skall välja en annan talsyntes. Som exempel, om du ändrar från
Eloquence till SAPI 5 och det finns inte några SAPI 5 röster på din dator, kommer
Eloquence att läsa meddelandet och kommer att fortsätta att tillhandahålla tal så du
kan välja en annan talsyntes. Dessutom, kommer du inte att ha möjlighet att ändra
inställningar som tillexempel hastighet, volym, tonhöjd, skiljetecken nivå, röstnamn,
eller språk tills du väljer en talsyntes med tillgängliga röster. OK och Verkställ
knapparna kommer också att vara otillgängliga.
För att ändra Talsyntes:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.

2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Talsyntes.”
4. Använd PIL UPP eller PIL NER eller peka och klicka med din mus för att välja en
annan talsyntes.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notera: Med vissa talsyntesar, kan kanske Tonhöjd, skiljetecken, och alternativ för
flera språk inte vara tillgängliga.
Språk
Kombinationsrutan Språk visar de tillgängliga språken beroende på om du använder
Eloquence, RealSpeak Solo Direct, eller SAPI5. De tillgängliga språken kommer
också att variera beroende på vilka talsyntesar som är installerade. Standard
Eloquence talsyntesen erbjuder åtta språk.
För att ändra röstens språk:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Språk”
4. Använd PIL UPP eller PIL NER eller peka och klicka med din mus för att välja ett
annat språk.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notera: Vissa talsyntesar låter dig välja flera som ett val i kombinationsrutan Språk.
Om du väljer flera, låter det dig välja någon röststil från alla språk som är tillgängliga
för talsyntesen.
Röstnamn
Kombinationsrutan Namn låter dig välja vilken röst som skall användas. Det kan vara
användbart att ha olika röster valda för Läsning, Meny, och Förstärkt röst. Du känner
då omedelbart till informationskällan som läses av OpenBook.
Rösterna som är tillgängliga i den här kombinationsrutan kommer att bero på om du
använder Eloquence, RealSpeak Solo Direct, eller SAPI 5 och vilka talsyntesar som
är installerade i din dator. Standard Eloquence talsyntesen erbjuder 14 röster
omfattande Reed, Shelly, Grandma, Grandpa, osv.

För att ändra röstens namn:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Namn”
4. Använd PIL UPP eller PIL NER eller peka och klicka med din mus för att välja en
annan röst.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Hastighet
För att justera hastigheten på den för närvarande valda talsyntesen:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Hastighet”
4. Använd PIL UPP för att öka och PIL NER för att minska röstens hastighet eller
peka och klicka med din mus för att justera hastigheten på talet. Använd PIL UPP
och PIL NER tangenterna för att justera hastigheten i större steg.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Röstens Volym
För att justera volymen på den för närvarande valda talsyntesen:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Volym.”
4. Använd PIL UPP för att öka och PIL NER för att minska röstens volym eller peka
och klicka med din mus för att justera volymen på talet. Använd PIL UPP och PIL
NER tangenterna för att justera volymen i större steg.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.

Röstens Tonhöjd
För att justera tonhöjden på den för närvarande valda talsyntesen:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Tonhöjd.”
4. Använd PIL UPP för att öka och PIL NER för att minska röstens tonhöjd eller peka
och klicka med din mus för att justera tonhöjden på talet. Använd PIL UPP och PIL
NER tangenterna för att justera tonhöjden i större steg.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notera: Förändring av Tonhöjden stöds inte av alla talsyntesar. Detta omfattar
RealSpeak Solo Direct talsyntes som distribueras med OpenBook.
Röstens Skiljetecken
För att bestämma hur många skiljetecken OpenBook skall notera då du läser, välj ett
alternativ från kombinationsrutan Skiljetecken. Dina val är:
* Alla - OpenBook läser varje skiljetecken.
* De flesta - OpenBook läser de oftast använda skiljetecknen som tillexempel punkt
och komma.
* Några - OpenBook läser färre gemensamma skiljetecken och läser inte punkt och
komma. Den här inställningen är standard för läs och förstärkt röst.
* Inga - OpenBook läser inte några skiljetecken. Det här är standard för Meny röst.
Notera:

Mängden av skiljetecken du hör är unik för varje talsyntes.

För att välja Läsröst Skiljetecken:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Läsröst Skiljetecken.”
4. Använd PIL UPP eller PIL NER eller peka och klicka med din mus för att välja en
annan skiljetecken nivå.

5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Tangentbordseko
Använd kombinationsrutan Tangentbordseko Vid Redigering för att ändra vilket
gensvar du får då du skriver text i ett dokument i Redigeringsläge.
För att ändra Tangentbordseko:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Tangentbordseko vid Redigering”. Använd PIL UPP eller
PIL NER för att välja det tangenteko du vill använda vid redigering.
Dina val är:
* Tecken - Läser varje tangent när du skriver.
* Ord - Läser endast hela ord; den läser ordet du skrivit när du omedelbart efter ordet
skriver ett skiljetecken eller ett mellanslag.
* Båda - Läser både tangenten som du skriver och hela ordet då du skrivit det. Detta
är användbart för nybörjare eller i material som du kontrolläser.
* Av - Läser inte upp några tangenter.
4. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notera Versaler
Om du vill att OpenBook skall notera versaler när du skriver, måste den här
kryssrutan vara aktiverad.
För att stänga av notering av versaler när du skriver:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Versaler under Skrivning” och tryck sedan
MELLANSLAG för att avmarkera kryssrutan.

4. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notering av Kortkommandon och Snabbtangenter
Noterar menyers kortkommando eller snabbtangent (som exempel, CTRL+O för
Öppna i Arkivmenyn) efter varje menypost. Den här funktionen hjälper dig att lära dig
dessa tangentkombinationer så att du snabbt skall kunna utföra de operationer du
vill. När du installerar OpenBook är den här kryssrutan avmarkerad som standard.
För att aktivera uppläsning av Kortkommandon och Snabbtangenter:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Sedan, tryck TABB tills du hör, “Kortkommandon och Snabbtangenter kryssruta.”
4. Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notera Dialogkontroller
Om du behöver mera gensvar om den typ av kontroller du träffar på när du arbetar i
OpenBook, aktivera då det här alternativet. OpenBook kommer att notera om ett
inmatningsfält, knapp, kombinationsruta, osv., är aktiv. Det här alternativet är Aktivt
som standard.
För att stänga av notering av dialogkontroller:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Sedan, tryck TABB tills du hör, “Dialogkontroller.”
4. Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.

Notera Tal som Siffra för Siffra
Om den här funktionen är aktiverad, läser OpenBook tal som en serie av enskilda
siffror. Som exempel, 123 läses som “ett två tre.” Den här inställningen är Av som
standard.
För att få OpenBook att läsa tal som enskilda siffror:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Sedan, tryck TABB tills du hör, “Tal som Siffra för Siffra.”
4. Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Notera Sidhuvud och Fötter
Markera det här alternativet om du vill att OpenBook skall läsa sidhuvud och sidfoten
för varje sida när du använder kommandot för Löpande Läsning (INSERT+Num2).
Avmarkera det här alternativet om du inte vill att OpenBook skall läsa Sidhuvud och
Sidfoten när du använder kommandot för Löpande Läsning. Du kan fortfarande
använda PILTANGENTERNA för att läsa Sidhuvud och Sidfoten. Det här alternativet
är Aktivt som standard.
För att stänga av Notering av Sidhuvud och Sidfot:
1. Tryck ALT+L eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck L eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck TABB tills du hör, “Sidhuvud och Fötter”
4. Tryck MELLANSLAG för att avmarkera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck ALT+V eller TABBA till Verkställ
knappen och tryck MELLANSLAG. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att
trycka ENTER.
Om du vill spara dina inställningar, gå tillbaka till menyn Inställningar (ALT+L) och
välj Spara Inställningarna (S). Med dialogrutan Spara Inställningar öppen, skriv ett
namn för den nya inställningsfilen, TABBA sedan till Spara knapp och tryck ENTER.
För mer information, vänligen se boken, Using Settings Files.

