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Sistem İhtiyaçları
HAYDi:Switch kullanıcı arabiriminin temel sistem ihtiyaçları çok azdır. Giriş
seviyesinde en ucuz bir bilgisayarda dahi çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Referans olması için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Microsoft XP, Vista veya Windows 7 işletim sistemi
Intel uyumlu 1Ghz veya üstü mikroişlemci
Minimum 512KB RAM ( 1GB tercih edilir )
En az 50MB boş hard disk alanı
En az 1024x600 ekran nokta çözünürlüğü
En az 1 adet boş USB bağlantı noktası
Ses kartı ( Sadece sesli geri bildirimler için kullanılır )
CD-ROM Sürücü ( Sadece kurulum için kullanılır )

Kurulum ve İlk Çalıştırma
Bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına HAYDi:Switch cihazını takın ve
tanınmasını bekleyin. Bilgisayarınız, cihazı tanıdığını size sesli ve sağ alt köşede
çıkan yazılı bir uyarı ile bildirir. HAYDi:Switch özel bir sürücü yazılımına ihtiyaç
duymadığından, bilgisayarınızın otomatik olarak tanıması gerekir.
HAYDİ:Switch yazılımını yüklemek için, kutudan çıkan CD-ROM’u
bilgisayarınıza yerleştirin. KURULUM programı otomatik olarak çalışmaz ise
tıklayarak çalıştırın. Yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayın.
Kurulum tamamlandığında ekranın sağ alt köşesinde, görev çubuğu üzerinde
HAYDi:Switch yazılımının simgesini göreceksiniz.
Çalıştırmak için HAYDi:Switch’e tıklayın.
Yandaki pencere gelecek ve kalın bir çerçeve
satırları sırayla dolaşmaya başlayacak. Bu
işleme “TARAMA” adı veriyoruz.
Tarama işlemi, tıpkı fare ve klavye kullanmak
gibi, bilgisayara yaptırmak istediğiniz işleri
iletmenizi sağlayan bir araçtır. Bunun için HAYDi:Switch’e basarak önce seçmiş
olduğunuz satırlar, sonra satır grupları ve en sonunda da tek tek simgeler
taranarak yaptırmak istediğiniz işleme ulaşırsınız.
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HAYDi:Switch ile ilk fare hareketimizi yapalım
Ana dallanma penceremizdeki
fare simgesini
HAYDi:Switch’i kullanarak seçin. Ekrana Fare
Klavyesi penceresi gelecek ve tarama işlemi
başlayacaktır. İçinde yön okları olan fare
düğmelerini seçerek fare işaretçisinin ekranda nasıl hareket ettiğini izleyin.

HAYDi:Switch ile ilk harflerimizi yazalım
WordPad editörünü çalıştırın. FQ Klavye simgesini
HAYDi:Switch’i kullanarak seçin. Ekrana FQ Klavye
penceresi gelecek ve tarama işlemi başlayacaktır.
HAYDi:Switch ile yazdırmak istediğiniz harfleri
seçerek ilk kelimelerinizi yazmayı deneyin.
*Alışıncaya kadar yukarıdaki çalışmayı tekrarlayın…

Şu andan itibaren HAYDi:Switch ile klavyeleri taratarak nasıl fareyi hareket
ettirebileceğinizi ve harfleri basabileceğinizi öğrendiniz.

HAYDi:Switch hakkında daha fazla bilgi
♦ Temel olarak sadece FQ/F+ Klavye ve Fare Klavyesi ile bilgisayarınızda
çalışan bütün programların tamamını kullanabilirsiniz. Diğer klavyeler,
( Hesap Makinası Klavyesi, Internet Explorer Klavyesi gibi ) ilgili
programları daha rahat ve çabuk kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.

♦ HAYDi:Switch, kullanılan her yazılım için otomatik olarak hangi tarama
penceresinin kullanılması gerektiğini bilir ve uygulama yazılımı
değiştirildiğinde, kendiliğinden gereken tarama penceresini ekrana getirir.

♦ Her yazılımda kullanmak istediğiniz klavyeyi kendiniz belirleyebilirsiniz.
♦ Ekranı 4 parçaya bölerek hedef taraması yapabilirsiniz. Boyutları 17inch
üstüne çıkan güncel monitörler için zaman kazandırıcı bir özelliktir.

♦ Akıllı Fare ayarı ile fare işaretçisinin başlangıç hareketini yavaşlatabilirsiniz.
Böylece hassas fare hareketleri yapabilirsiniz.
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♦ HAYDi:Switch esnektir. Her kullanıcı için ayrı ayrı kullanım özelikleri
tanımlanabilir.

♦ Sisteminizin izin verdiği kadar kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Özellikle eğitim
kurumları ve sosyal kullanım alanlarında yüzlerce kullanıcının
ihtiyaçları doğrultusunda sistemi kullanmasını sağlayabilirsiniz.

kendi

♦ Klavye ve tarama çerçevesinin renklerini istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz.
♦ Günlük sesli iletişim için tanımlanmış 43 kadın/erkek konuşması haricinde 4
adet kullanıcı tanımlı iletişim simgesi mevcuttur. Bunları istediğiniz gibi
tanımlayabilirsiniz.

HAYDi:Switch Menüsünü Keşfedelim
Program çalışmaya başladığı anda, görev çubuğunun üzerinde HAYDi:Switch’in
program simgesi belirir. Fare işaretçisini bu
simge üzerine getirdiğinizde, program sürüm
bilgisi ve aktif kullanıcı bilgisini gösteren bir
bildirim kutusu gösterilir. Bu sırada farenin
sağ tuşuna tıklarsanız, HAYDi:Switch’in
menüsüne ulaşabilirsiniz.
HAYDi:Switch kullanımı ile ilgili hız, renk, pencere
yerleşimi, seslendirme gibi her türlü özel
tanımlarınızı menüden yapabilirsiniz.
HAYDi:Switch
Hakkında seçeneği ile
programınız hakkında bilgi alabilir, Çıkış ile
programdan çıkarak HAYDi:Switch kullanımınızı
sonlandırabilirsiniz..
Şimdi diğer menü seçeneklerimizi inceleyelim.
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Konuşma Ayarları
FQ Klavyesi’nde bulunan
harfler ve rakkamlar
seslendirilmiştir. Özellikle
okullarda okuma/yazma
eğitimine yardımcı olması
amacıyla hazırlanan bu
özelliği kullanıma açmak için
Konuşma
Açık seçeneği
seçili olmalıdır.
Bu seçeneğin Sesli
İletişim Klavyesi’nde
hiç bir etkisi yoktur. Sesli İletişim Klavyesi, her zaman konuşmaya
açıktır.
Kullanıcının cinsiyetine uygun ses tipi için, Kadın Sesi veya Erkek Sesi’nden
size uygun olanı seçiniz. Ses tipi seçiminiz Sesli İletişim Klavyesi için de
geçerlidir.

Kullanıcı Ayarları
HAYDi:Switch, sisteminiz izin verdiği kadar kullanıcı tanımlamanıza imkan
tanır.
Yeni kullanıcı yaratabilir,
silebilir veya kullanıcılar
arasında her hangi bir anda
geçiş yapabilirsiniz.
Default (Varsayılan) kullanıcısı
master kullanıcıdır. Bu
kul l a nı c ı y ı si l em ezsi ni z.
Yeniden yaratamazsınız. Yeni
yarattığınız kullanıcılar, ilk anda bütün temel ayarları Default kullanıcısının
değerlerinden alır. Yaratmış olduğunuz kullanıcıları ancak Default kullanıcı
olmanız durumunda silebilirsiniz.
HAYDi:Switch yeniden her çalıştırıldığında veya bilgisayar kapatılıp açıldığında
en son kullanıcının kim olduğunu otomatik olarak hatırlar.
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Kullanıcı
Seç ile aktif kullanıcıyı
seçebilirsiniz. Eğer liste çok uzun ise
kullanıcının baş harflerini klavyeden girerek
kolayca kullanıcının bulunduğu satıra
ulaşabilirsiniz. Her hangi bir anda aktif

kullanıcının kim olduğunu, fare işaretçisini
görev çubuğundaki HAYDi:Switch simgesi
üzerine getirerek öğrenebilirsiniz.
Yeni Kullanıcı Default (Varsayılan) kullanıcısı
dışında istediğiniz kadar yeni kullanıcı
yaratabilirsiniz.
Kullanıcı ismi boşluklar dahil en fazla 30
karakter uzunluğunda olabilir.
Eğer yeni kullanıcıyı başarılı bir
şekilde yaratılabilirse, yandaki
mesaj ekrana gelir. Kullanıcı Seç
ile yeni yarattığınız kullanıcıya
geçebilir ve kişiye özel tanımlarınızı
hemen yapabilirsiniz.

Eğer belirttiğiniz kullanıcı var ise yada kullandığınız karakterler işletim
sisteminin kabul etmeyeceği karakterlerden oluşuyorsa Hata penceresi ekrana
gelir ve tekrar denemeniz istenir.
Kullanıcı Sil ile Default kullanıcısı haricinde yaratmış olduğunuz tüm
kullanıcıları silebilirsiniz. Kullanıcı silebilmek için bir diğer şart ise sadece
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Default kullanıcısı iken diğer
kullanıcıları kaldırabilmenizdir.
Aksi takdirde bir kullanıcıyı silmek
istediğinizde yandaki hata mesajı ile
karşılaşırsınız.
Bir kullanıcıyı sistemden kaldırmak
için,
Kullanıcı Ayarları menüsünden Kullanıcı
Sil seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer liste çok
uzun ise kaydırma çubuklarını kullanmak yerine
kullanıcının ilk harflerini klavyeden girerek
silmek istediğiniz kullanıcıya hemen
erişebilirsiniz.
Kullanıcı silme
işleminin başarılı olduğu
aşağıdaki mesaj ile size bildirilecektir.

Tarama Ayarları
Tarama işleminin ne olduğunu daha önce öğrenmiştik. Tarama Ayarları ile
tarama hızı, döngü sayısı ve çerçeve rengini kullanıcıya uygun hale getiriyoruz.
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İlk önemli ayarımız Hız (MiliSaniye)’dir. Burada seçeceğemiz değer tarama
çerçevesinin hızını belirler. 100 MiliSaniye (Saniyenin 1/10’u) ile 4000
MiliSaniye (4 Saniye) arasında ihtiyacınıza uygun bir değer seçebilirsiniz. Seçim
çubuğunu hareket ettirdikçe, çubuğun hemen üzerinde tam olarak milisaniye
cinsinden seçmiş olduğunuz değeri göreceksiniz.
Döngü seçeneği ise tarama çerçevesinin satır ve sütunları kaç defa tarayacağını
belirler. Bu değer 1 ile 9 arasında bir değerdir. Örneğin 2 değeri seçilmiş ise,
bütün satır ve sütunlar eğer her hangi bir seçim yapmazsanız iki kez taranır.
Eğer tarama esnasında bir seçim yaparsanız, tarama durur ve seçmiş olduğunuz
işlem gerçekleştirilir.
Renk seçeneği ile tarama çerçevesinin rengini değiştirebilirsiniz.
Önemli Not: Tarama çerçevesinin rengi eğer klavye arka plan rengi ile aynı
olursa tarama çerçevesi gözükmeyecektir. Bu nedenle seçmiş olduğunuz çerçeve
rengini hiç bir klavyenin arka plan rengi olarak kullanmayın.
Seçtiğiniz değerlerin size uygun olup olmadığını Önizleme düğmesine basarak
inceleyebilirsiniz.

Klavye Ayarları
Bu seçenek ile klavyelerin rengini ve ekran üzerindeki pozisyonlarını
ayarlayabilirsiniz. Bu işlem sadece o anda aktif olan klavye üzerinde
yapıldığından, önce HAYDi:Switch’e bir kere basarak hangi klavyenin aktif
olduğunu kontrol edin. Ayrıca Klavye Pozisyonu penceresi içinde o anda aktif
olan klavyenin simgesi sol üst köşede görünecektir. Klavyenin yeni pozisyonunu
belirlemek için Klavye Pozisyonu yazan pencereyi fare ile
tutarak yeni yerine sürükleyip bırakınız. TAMAM
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düğmesine bastığınızda artık ayarladığınız klavyeniz yeni belirlediğiniz yerde
çalışacaktır.
Klavye rengini seçerken tarama çerçevesi rengi ile aynı olmamasına dikkat edin.
Aksi taktirde eğer renkler aynı olursa, tarama çerçevesini göremezsiniz.

Fare Ayarları
Fare işaretçisine ait her türlü tanım ve ayar bu menüden yapılmaktadır.

Ayar menüsü Fare Ayarları, Akıllı Fare Ayarları ve Hedef Ayarları olmak üzere
3 bölümden oluşur.
Fare Ayarları — Hız: 1 ile 99 arasında bir hız değeri seçebilirsiniz. 1 en hızlı,
99 en yavaş fare hızını belirtmesine rağmen, Piksel Hassasiyeti ayarı ilave olarak
fare hızını daha fazla ayarlamanızı sağlar.
Fare Ayarları — Piksel Hassasiyeti: 1 ile 10 piksel arasında bir değer
seçebilirsiniz. Burada seçmiş olduğunuz değer fare hareketlerinin hassasiyetini
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belirler. 1 değeri fare hareket ederken her bir pikselden geçeceğini gösterir. 10
değeri ise fare hareket ederken pikselleri 10’luk adımlarla atlayacağını gösterir.
Bu nedenle eğer Piksel Hassasiyet değerini yüksek seçerseniz, fare hareketleri
hızlanır. Fakat bunun bedeli olarak aradaki piksellere uğranmadığından çok
hassas hareketler yapamazsınız.
Deneyerek size en uygun değeri bulmaya çalışın. İdeal değer 4 pikseldir.
Akıllı Fare Ayarları — Piksel Sayısı: Akıllı Fare ayarı HAYDi:Switch ile
fare hızından feragat etmeden, örneğin resim çizmek gibi hassas işlerde
çalışabilmeniz için tasarlanmıştır. Akıllı Fare Ayarını, duran bir arabanın kalkış
hareketine benzetebilirsiniz. Otomobil ilk kalkışı yavaştır, gaza bastıkça
ivmelenir. Akıllı Fare Ayarını kullanarak, farenin ilk andaki hareketinin yavaş,
belirlediğiniz alanının dışında ise hızlı olmasını sağlayabilirsiniz.
1 ile 30 piksel arasında bir değer seçebilirsiniz. Burada belirlediğiniz değer fare
işaretçisinin her yöne doğru ilk anda yavaş hareket edeceği alanı belirler.
Örneğin 15 değeri, her yöne doğru fare işaretçisinin 15 piksel boyunca yavaş
ilerleyeceğini belirtir. Her bir pikselde ne kadar durulacağı Bekleme Süresi ayarı
ile belirlenir. 15 piksellik alan aşılınca fare işaretçisi Hız’da belirtmiş olduğunuz
normal değerine geri dönerek hızlı ilerlemeye devam eder.
1 değerini seçerek bu özelliği kapatabilirsiniz.
Akıllı Fare Ayarları — Bekleme Süresi (MiliSaniye): Burada seçtiğiniz
değer Piksel Sayısında belirlemiş olduğunuz her pikselde yapılacak olan bekleme
süresini gösterir. En yüksek bekleme süresi 500 milisaniyedir (yarım saniye).
Diğer değerler 400, 300, 200 ve 100 milisaniyedir. 100 milisaniye, saniyenin
1/10’u en az bekleme süresidir.
Deneyerek size en uygun değeri bulmaya çalışın. İdeal değer 100 milisaniyedir.

Hedef Ayarları — Hedef Tarama Tipi: Hedef Tarama, fare hareketlerine
bir alternatifdir. Bazen, özelliklede hızlı fare hareketleri kullanıyorsanız,
istediğiniz noktaya tam olarak bir türlü ulaşamazsınız. Hedef Tarama bu
durumlarda idealdir. Gitmek istediğiniz noktaya ulaşmanız için ekran önce yatay
sonrada dikey olarak taranır. Yatay ve dikey çizgilerin kesiştiği nokta, fare
işaretçisinin taşınacağı noktadır.
Hedef Tarama size iki tip ekran tarama seçeneği sunar.
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Birinci tip Tüm Ekranın bir kerede taranmasıdır. Özellikle 15inch ve daha küçük
monitörler için tavsiye edilir.

İkinci tip ise Taramalı Ekrandır. Bu seçenekte ekran 4’e bölünür ve tıpkı klavye
taranır gibi ekran taranır. Gitmek istediğiniz nokta hangi bölümdeyse, taranan
bölüm oraya geldiğinde HAYDi:Switch’e basarak seçim yaparsınız. Bundan
sonra sadece o bölüm Tüm Ekranda olduğu gibi yatay ve dikey olarak taranır.
Tarama süresini oldukça kısaltan Taramalı Ekran seçeneğinin, özellikle 15inch
ve daha büyük ekranlarda kullanılması tavsiye edilir.
Hedef Ayarları — Piksel Hassasiyeti: 1 ile 10 piksel arasında seçebileceğiniz
piksel hassasiyeti size tam hedefe ulaşma ile hızlı hedef tarama arasında bir
seçenek sunar. Eğer bu değer yüksek olursa, hedef tarama işlemi hızlı olmasına
rağmen tam hedefe ulaşma olasılığınız azalacaktır. Tam tersi durumda da tam
hedefinize mutlaka ulaşırsınız ama yatay ve dikey tarama işlemi uzun sürer.
Size en uygun olanı deneyerek bulmaya çalışın. İdeal değer 4 pikseldir.
Hedef Ayarları — Renk: Yatay ve dikey tarama çubuklarının rengini bu
seçenekle belirleyebilirsiniz.
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Program Ayarları
Program Ayarları, sistemde kullanmış olduğunuz programlara HAYDi:Switch
klavyeleri bağlamanızı veya değiştirmenizi sağlar.
Bir program sisteminizde ilk defa çalıştırıldığında, HAYDi:Switch’e basarsanız,
HAYDi:Switch programı, çalıştığınız programı tanımlamaya çalışır.
Eğer çalıştığınız program Tanımlanmış Programlar listesinde mevcut
değilse, otomatik olarak o programa Ev Klavyesi atanır.
Her hangi bir anda çalıştığınız programa atanmış olan klavyeyi
değiştirebilirsiniz. Bunun iki yolu vardır. Otomatik tanıma veya el ile seçme.

Otomatik tanıma için, önce klavye bağlamak veya değiştirmek istediğiniz
programı çalıştırmalısınız. Program penceresinin aktif durumda olmasına dikkat
ederek bir kez HAYDi:Switch’e basınız. HAYDi:Switch programı tanımlamaya
çalışır. Eğer Tanımlanmış Programlar listesinde yoksa, programınızı otomatik
olarak Ev Klavyesini bağlayarak listeye ekler. Program Ayarları menüsüne
girdiğinizde, Tanımlanmış Programlar listesinde kullanmakta olduğunuz
program otomatik olarak seçili gelir. Bağlı Klavye kutusunda da o anda
programınıza bağlanmış klavyenin simgesi görünür. Klavye Değiştir
kutusundaki ileri ( >) veya geri ( < ) düğmelerine basarak bağlamak istediğiniz
13

HAYDi:Switch
yeni klavyenizi seçiniz ve KAYDET düğmesine basınız. KAYDET düğmesi silik
hale geldiği anda yeni klavyeniz başarıyla kullandığınız programa bağlanmış
demektir. TAMAM düğmesine basarak çıkabilirsiniz. Programınızı bir sonraki
çalıştırmada artık yeni bağlamış olduğunuz klavye ile kullanabileceksiniz.
El ile bağlamanın otomatikten tek farkı, klavyesini değiştirmek istediğiniz
programı çalıştırmadan Program Ayarları menüsünü çalıştırmanızdır. Bu
durumda HAYDi:Switch programınızı tanımlayamaz ve en son çalıştırdığınız
programı seçer. Klavyesini değiştirmek istediğiniz programı Tanımlanmış
Programlar listesinden sizin seçmeniz gerekir. Eğer listede yoksa programınızı
hiç çalıştırmamış ve çalışıyorken HAYDi:Switch’e hiç basmamışsınız demektir.
HAYDi:Switch’in programınızı tanımlayabilmesi ve listede gösterebilmesi için en
az bir kere bunu yapmalısınız. Programınızı fare ile seçtikten sonra klavye
değiştirme işlemi otomatik tanıma işlemi ile tamamen aynıdır.
Tanımlanmış Programlar listesi A-Z sıralıdır. Liste çok uzun olduğunda
programınızın ilk bir kaç harfini klavyeden girerek programınıza hemen
ulaşabilirsiniz.
Bazı programların sistem tarafından tanımlanan isimleri, program üreticisinin
yayınladığı veya belirttiği isimden farklı olabilir. Örneğin Microsoft Word yerine
WINWORD veya
Adobe Acrobat Reader yerine AcroRd32 gibi...Emin
olmadığınız zamanlarda el ile seçme yerine otomatik tanımayı kullanın.
Tek Tuş Tanımları: Bazı programlar özellikle engelliler için hazırlanmış özel
eğitim programları sadece tek tuş ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tür
programları kullanıyorsanız, programınıza Tek Tuş Klavyesini bağlayınız.
Programınızı inceleyiniz ve Enter (Giriş), Space (Boşluk) veya MouseLeftClick
(Fare sol tuş tıklaması) tuşlarından hangisini kullanıyorsa, Tek Tuş Ayarı
bölümünde uygun tuşu seçiniz. KAYDET düğmesine basmayı unutmayınız.
HAYDi:Switch cihazınızın ikinci bir anahtar (switch) girişi daha mevcuttur. Bu
ek switch girişine öğretmen anahtarı diyoruz. Bazı özel eğitim programları
öğretmen ve öğrencinin bir arada etkileşimli olarak çalışabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu tür programları kullanıyorsanız, öğretmen anahtarını
HAYDi:Switch’e takınız ve 2. Tuş Ayarı bölümünde programınıza uygun
tuşlardan uygun olanını seçiniz. KAYDET düğmesine basmayı unutmayınız.
HAYDi:Switch Hakkında: Kullandığınız program hakkında bilgi verir.
Çıkış: HAYDi:Switch programını sonlandırmak için kullanabilirsiniz.
14
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HAYDi:Switch Klavyeleri
Temel olarak FQ/F+ Klavyeleri ve Fare Klavyesi ile programlarınızın tamamını
kullanabilirsiniz. Diğer klavyeler ilgili oldukları programları daha kolay ve çabuk
kullanabilmeniz için hazırlanmıştır.

Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri
HAYDi:Switch’in bazı fonksiyon simgeleri, her program için geçerli olduğundan
bu simgelere birden fazla klavyede rastlayabilirsiniz.
Vazgeç Simgesi: Herhangi bir anda bu simgeyi seçerek tarama
işlemini sonlandırabilirsiniz.
Tek Ok Yön Simgeleri: Bu simgeler ile
menüleri gezebilir, imleci ok yönünde bir
karakter ilerletebilirsiniz. Klavyenizdeki ok
tuşları ile aynı işleve sahiptir.
Çift Ok Yön Simgeleri: Klavyelerinizdeki
ok simgeleri ile aynı özelliklere sahiptir.
Farkı tekrar ok basmanıza gerek kalmadan
kendisini tekrarlamasıdır. Tek Ok Yön
Simgelerine arka arkaya basmanız gibidir.
Sayfa simgeleri: Sayfa içeren
uygulamalarda, sayfa içlerinde hareket
etmek için kullanılır. Home, sayfa başına
veya bir kitabın en başına gider. End, sayfa
sonuna veya bir kitabın en sonuna gider. PgDn, Page Down kelimesinin
kısaltmasıdır ve bir sonraki sayfaya gider. PgUp, Page Up kelimesinin
kısaltmasıdır ve bir önceki sayfaya gider. Bu tuşlar klavyenizdeki tuşlarla aynı
işleve sahiptir.
Windows Tuşu: Klavyenizdeki Windows logosu bulunan tuşa
basılmış gibi davranır. Başlat menüsü açılır ve seçenekler yukardan
aşağıya taranmaya başlar. HAYDi:Switch’e basarak menü içinde
gezinebilir, istediğinizi seçebilir veya taramadan vazgeçebilirsiniz.
İçerik Menüsü: Klavyenizdeki Context Menüsü tuşuna basılmış gibi
davranır. Bu tuş ile farenin sağ tuşuna basmak aynı işlevi yerine
getiriyormuş gibi gözükmesine rağmen temel bir fark vardır. Sağ fare
15
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tuşuna bastığınız zaman, menü hemen fare işaretçisinin yanında belirir ve menü
seçeneklerinde tarama yapılmaz. İçerik Menüsü tuşuna bastığınız zaman, menü
imleçin veya seçili alanın yanında belirir ve menü seçenekleri tek tek taranır.
Menü seçenekleri içinde HAYDi:Switch’e basarak gezinebilir, seçebilir veya
vazgeçebilirsiniz.
Bölüm Seçici: Windows işletim sisteminde çalışan programlar biraz
karmaşıklaştıkça, genellikle seçeneklerin gruplandırıldığı birden fazla
bölüm içerirler. Bu bölümler arasında dolaşmak için Bölüm Seçici
simgesini kullanabilirsiniz.
Hepsini Seç: Control-A tuşuna basılmış gibi davranır
bulunduğunuz bölümdeki seçilebilir bütün nesneleri seçer.

ve

Vazgeç: Control-Z tuşuna basılmış gibi davranır ve eğer mümkünse
son yaptığınız işlemi geri alır, yani bir önceki duruma döndürür.

Kes,
Kopyala
ve
Yapıştır
Simgeleri:
Windows’un belkide en çok bilinen işlevlerini yerine
getirirler. Seçtiğiniz nesneleri kesebilir, başka bir yere
kopyalayabilir veya yapıştırabilirsiniz.
Düğme Tarama Simgesi: Bu simgeyi seçtiğiniz zaman,
programınızdaki veya dialog penceresindeki bütün seçilebilir alanlar
yukarıdan aşağıya doğru sırayla taranır. Seçmek istediğiniz yere
geldiğiniz zaman HAYDi:Switch’e tekrar basarak taramayı durdurun ve
seçili alan için gerekli işlemi yapın. Bu işlem bir düğmeye enter(giriş)
göndermek, bir kontrol kutusuna space(boşluk) tuşu göndermek veya bir alana
yazı ve sayı girmek şeklinde olabilir.
Eğer tarama işlemi sırasında hedeflediğiniz simgeyi kaçırırsanız, tekrar
Düğme Tarama simgesini seçebilirsiniz. Bu durumda seçilebilir alanlar
tersine doğru taranacaktır. Düğme Tarama simgesinin görünümü yandaki gibi
yarım yükseklikli olacağından tersine tarama konumunda olduğunu rahatlıkla
anlayabileceksiniz. Tekrar basıp tersine tarama yaptığınızda da orijinal
yüksekliğine geri dönecektir.
Menü Tarama Simgesi: Menü Tarama simgesi ile kullandığınız
programın menülerine ulaşabilir ve içlerinde satır tarama yaparak
gezinebilirsiniz. Menü Tarama simgesini seçtiğinizde önce yatay olarak
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programın menüleri taranır. Örneğin
taradığınız menü WordPad ise taranan menü
seçenekleri sırasıyla Dosya, Düzen,
Görünüm, Ekle, Biçim ve Yardım olacaktır.
Tarama işlemi siz HAYDi:Switch’e tekrar
basıncaya kadar devam eder. HAYDi:Switch’e
bastığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir.

Bu tarama penceresindeki seçenekler
sırasıyla Vazgeç, Seç (Enter) ve menü
dolaşma yön tuşlarıdır. Yapmak istediğinize uygun olan simgeyi seçebilirsiniz.
Giriş Simgesi: Klavyenizdeki Enter tuşu ile aynı işleve sahiptir. Veri
girişini sisteme bildirmek için kullanılır.

Boşluk Simgesi: Klavyenizdeki Space çubuğu ile aynı işleve sahiptir.

Geri Simgesi: Klavyenizdeki BackSpace tuşu ile aynı işleve sahiptir.
İmleci bir karakter geriye götürür. Bazı programlarda vazgeçmek işlevi
için de kullanılabilir.
Sil Simgesi: Klavyenizdeki Delete tuşu ile aynı işleve sahiptir. İmlecin
sağındaki karakteri siler.

Kaçış Simgesi: Klavyenizdeki Escape tuşu ile aynı işleve sahiptir. Bazı
programlarda programdan çıkış veya pencere kapatmak için de
kullanılabilir.
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Klavyeler ve İşlevleri
HAYDi:Switch ile programlarda kullanabileceğiniz toplam 9 klavye ile bu
klavyelere erişebileceğiniz ana dağıtım klavyesi olarak bir Ev Klavyesi
kullanımınıza sunulmuştur. Temel olarak Ev, Fare, FQ/F+ klavyeleri ile
programların ve işletim sisteminin tamamını kullanabilirsiniz. Diğer klavyeler
ilgili oldukları programları daha rahat ve hızlı kullanabilmeniz için
tasarlanmıştır. Bu klavyelerden faydalanmak tamamen kişisel tercihinizdir.

Ev Klavyesi
Ana klavyemiz olan Ev Klavyesi ile diğer klavyelere ulaşabileceğiniz
gibi, aşağıdaki simgeleri seçerek işletim sistemi ve programların ortak
temel işlevlerini de yerine getirebilirsiniz.
Bir programı ilk defa
çalıştırmışsanız o programa ilk
bağlanan
klavye
Ev
Klavyesidir. Bu bağlantıyı
istediğiniz zaman Program
Ayarları ile değiştirebilir ve
başka
bir
klavyeyi
programınıza bağlayabilirsiniz.

Masa Üstü Simgesi: Her hangi bir anda bu simgeyi seçtiğiniz zaman
bütün programlar görev çubuğuna gönderilerek (minimize edilerek)
masa üstü (Desktop) görüntülenir.
Görev Çubuğu Anahtarı: Bu simgeyi seçtiğiniz zaman görev
çubuğunda olan programlar otomatik olarak ekranda taranır.
HAYDi:Switch’e basarak çalışmak istediğiniz programı ön plana
getirebilirsiniz.
Dosya Aç, Dosya Kaydet, Dosya Yazdır :
Çalışmakta olduğunuz programda, programa ait bir
veri dosyasını açmak, kaydetmek veya yazdırmak
istediğinizde bu simgeleri kullanabilirsiniz.
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Dosya açmak istediğinizde, ekrana sistem dosya aç diyalog penceresi gelir ve
açmak istediğiniz dosyayı seçmeniz beklenir. Dosya kaydetmek istediğinizde,
ekrana sistem dosya kaydet diyalog penceresi gelir, kaydedilecek dosyaya bir
isim vermeniz veya önerilen ismi kabul etmeniz beklenir. Dosya yazdırmak
istediğinizde de durum aynıdır. Ekrana sistem yazdırma diyalog penceresi gelir
ve sizden bir yazıcı seçerek, basım seçeneklerini belirlemeniz beklenir.
Bütün bu diyalog pencerelerini Düğme Tarama simgesi ile ileri/geri
gezebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz seçenekleri FQ/F+ klavyeleri ile doldurabilir
veya değiştirebilirsiniz.
Hoparlör Simgesi: Temel sistem ses seviyesini ayarlama için
kullanılır. Bu simgeyi seçtiğiniz zaman aşağıdaki pencere ekrana gelir.
En sondaki seçenek sesi tamamen kapatmak (mute) içindir.
Diğer seçeneklerde aşağı (ses
azalt) ve yukarı (ses yükselt)
kırmızı oklar içeren hoparlör
simgeleri göreceksiniz. Tek
oklar daha yavaş, çift oklar ise daha hızlı ses açma veya kapatmayı sağlar.
Not1: Sesli İletişim Klavyesi bu simgenin kullanımından etkilenir. Eğer Sesli
İletişim Klavyesinin sesi hiç çıkmıyor veya çok az çıkıyorsa Hoparlör Simgesini
kullanarak sesi açmayı deneyiniz.
Not2: Microsoft XP ile Vista işletim sistemlerinin ana ses seviye ayarları
birbirlerinden farklı olduğundan, yavaş ve hızlı ses ayarları farklı oranlarda
çalışabilir. Her iki işletim sistemininde yan yana kullanıldığı ortamlarda, benzer
bir ses oranında çalışmak için, Windows XP’de tek oklu simgeleri, Windows
Vista’da çift oklu simgeleri kullanabilirsiniz.

*Burada anlatılmayan simgeleri Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri başlığı altında
bulabilirsiniz….
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Fare Klavyesi
Bütün fare hareketlerini yapabileceğiniz klavyenizdir. Bu klavyeye ait
özel ayarları Fare Ayarlarından yapabilirsiniz.

Yön Simgeleri: Sekiz farklı yöne doğru fare işaretçinizi hareket
ettirmenizi sağlar. Fare simgesi içindeki ok, yönü belirtir. Hız ve Akıllı
Fare seçimlerini, Fare Ayarlarından yapabilirsiniz.
Fare Tuş Simgeleri: Kırmızı renkli nokta farenin
tıklanacak olan tuşunu gösterir. Fare simgesinin
içindeki sayı ise tuşun kaç defa tıklanacağını belirtir.
Taşıma (Drag) Simgesi: Nesneleri taşımak için seçim yaptıktan
sonra farenin sol tuşunu basılı tutarak yeni yerine bırakırız. Buna
taşıma yada sürükle bırak işlemi diyoruz.
Taşıma işlemi için önce Taşıma Simgesini seçiyor, ardından yön
tuşlarını kullanarak nesneyi yeni yerine taşıyoruz. Taşımayı
sonlandırmak için tekrar Taşıma Simgesini seçiyoruz. Fare taşıma işleminde
olduğu zaman, taşıma simgesi yukarıdaki gibi basılı veya yarım yükseklikte olur.
Simge Durumuna Küçült, Önceki
Boyut, Ekranı Kapla ve Kapat
Simgeleri: Bu simgeler, pencerelerin sağ
üst köşesinde görünen simgelerin yaptığı
işleri yapar. Simge Durumuna Küçült simgesi, aktif pencereyi görev çubuğuna
gönderir. Önceki Durum simgesi aktif pencereyi bir önceki boyutuna getirir.
Ekranı Kapla, aktif pencereyi maksimum boyuta getirirken, Kapat simgesi aktif
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pencereyi kapatır. Aktif pencere eğer bir program penceresi ise, kapatma
işleminde programa ait diyalog pencereleri ekrana gelebilir. Uygun seçenekleri
seçerek kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hedef Tarama Simgesi: HAYDi:Switch’in fare kullanımını
kolaylaştıran en önemli özelliklerinden biridir. Bu simgeyi seçtiğiniz
zaman ekran önce yatay bir çubukla taranır. Yatay çubuk fare
işaretçisini getirmek istediğiniz noktanın üzerine geldiği zaman,
HAYDi:Swtich’e bir kez daha basarak dikey taramanın başlamasını sağlarsınız.
Dikey çubuk da fare işaretçini getirmek istediğiniz noktanın üzerine geldiğinde
HAYDi:Switch’e basarak taramayı durdurmalısınız. Tarama durduğu anda yatay
ve dikey tarama çubuklarının kesiştiği noktaya fare işaretçisi otomatik olarak
HAYDİ:Switch tarafından getirilir.
İki çeşit hedef tarama tipi vardır. Fare Ayarlarının Hedef Ayarları bölümünde
seçebileceğiniz Hedef Tarama Tipleri Tüm Ekran ve Taramalı Ekrandır.
Tüm Ekran tarama tipinde ekran hemen yatay ve dikey çubuklarla taranır.
Özellikle 15inch ve daha küçük ekranlarda bu tarama tipini seçebilirsiniz.
Monitör boyutu büyüdüğü zaman bu tarama tipi çok fazla vakit alabilir. Bu gibi
durumlarda Taramalı Ekranı seçmek tarama süresini kısaltacaktır. Taramalı
Ekranı seçtiğiniz zaman ekran dört parçaya bölünür ve bu bölümler taranır. Fare
işaretçini getirmek istediğiniz bölgeye geldiğinizde HAYDi:Switch’e basarak
bölge seçimi yaparsınız. Bundan sonraki işlem Tüm Ekran taramada olduğu
gibidir. Seçtiğiniz bölge sanki tüm ekranmış gibi kabul edilerek sadece o bölge
yatay ve dikey tarama çubukları ile taranır.
Eğer bölge seçimi yapmadan tarama döngüsünün tamamlanmasına izin
verirseniz, fare işaretçisi ekranın tam orta noktasına getirilir.
Yön Simgeleri ile hassas olarak fare işaretçisini tam bir noktaya getiremediğiniz
zaman Hedef Tarama Simgesini kullanabilirsiniz. Özellikle çizim yapıyorsanız
veya ekrandaki çok küçük düğmelere basmak istiyorsanız hedef tarama işinizi
çok kolaylaştıracaktır.
*Burada anlatılmayan simgeleri Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri başlığı altında
bulabilirsiniz….
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FQ Klavye
Harf , sayı ve bazı noktalama işaretlerini bastırabileceğiniz klavyedir.

Tuş Tekrar: Bu simgeyi seçtiğiniz zaman, tuş basılı konuma geçer. Bu
durumda seçeceğiniz tüm harf, sayı ve noktalama işaretleri ile enter,
space gibi simgeler arka arkaya otomatik olarak basılmaya devam eder.
Tuş tekrarını durdurmak için HAYDi:Switch’e tekrar basınız.
Büyük Harf Kilidi: Simgeyi seçtiğiniz zaman tuş basılı konuma geçer
ve klavyenizin Caps Lock ışığı yanar. Aynı zamanda FQ Klavyedeki
bütün harfler büyük harflere döner. Artık seçtiğiniz tüm harf simgeleri
büyük olarak bilgisayarınızda basılır. Siz Büyük Harf Kilidi simgesini tekrar
seçinceye kadar da bu durum korunur.
Kaydırma: Bu simgeyi seçtikten sonra seçeceğiniz her harf simgesi bir
defalığına eğer büyük ise küçük, eğer küçük ise büyük olarak basılır.

Araya Gir (Insert): Çoğunlukla yazı yazarken kullanacağınız bu
simgeyi seçtiğiniz zaman basılı konuma geçer ve siz yeniden seçinceye
kadar basılı kalır. Bu simge seçili konumda iken bastığınız harf, tuş ve
noktamala işaretleri bir sonraki karakter sağa kaydırılarak araya konulur. Seçili
olmadığı konumlarda bir sonraki karakter silinerek üzerine yazılır.
Kontrol (Control): Ctrl-a, Ctrl-o gibi Windows İşletim Sistemi ve
program kısayollarını kullanabilmeniz içindir. Kısayolların kullanımı
için işletim sisteminiz ve kullandığınız programın el kitaplarına bakınız.
Alternatif (Alternate): Alt-f, Alt-h gibi işletim sistemi ve program
kısayollarını kullanabilmeniz içindir.Kısayolların kullanımı için işletim
sisteminiz ve kullandığınız programın el kitaplarına bakınız.
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F+ Klavye
Az kullanılan ve FQ Klavyede olmayan noktalama işaretleri için
kullanabileceğiniz klavyedir.

Ekran Yazdır (Print Screen) ve Sistem İsteği (System
Request): Bu simgeyi seçtiğiniz zaman o andaki ekran görüntüsü
tampon belleğe kopyalanır. Fare Klavyesindeki Yapıştır simgesi ile bu
kopyalanan görüntüyü istediğiniz programa yapıştırabilirsiniz.
Unutmamanız gereken nokta bu görüntü içerisinde F+ Klavyede olacaktır.
Kontrol Dur (Control Break): Artık günümüzde kullanılan bir
yöntem olmasa da bazı programların akışını durdurmak için kullanılır.
Bazı programlarda farklı amaçlar içinde kullanılabilir. Bu simgenin
olası kullanımları için kullandığınız programların el kitaplarını
inceleyiniz.

*Burada anlatılmayan simgeleri Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri başlığı altında
bulabilirsiniz….
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Internet Explorer Klavyesi
Microsoft Internet Explorer
programını daha rahat ve hızlı
kullanabilmeniz için tasarlanmış bir klavyedir.

Geçmiş Adresleri Listele: Adres çubuğunun yanındaki düğmeye
basma işlevini gerçekleştirir. Böylece geçmişte ziyaret ettiğiniz yerleri
görebilir ve tekrar yazmadan aynı adreslere tekrar gidebilirsiniz.
Önceki/Sonraki Sayfa: Gittiğiniz Internet sayfaları arasında
ileri geri gezinti yapmak için kullanılır.

Adres Çubuğu: Gitmek istediğiniz web sitesinin adını yazabilmeniz
için doğrudan adres çubuğuna götürür.

Adres Tamamlama: Sadece web sitesinin adını yazıp bu simgeyi
seçerseniz, sitenin başına ve sonuna otomatik olarak “www.” ve “.com”
yerleştirilir. Ardından ilgili siteye gidilir. Örneğin adres çubuğuna
www.microsoft.com yazmak yerine sadece microsoft yazabilir, ardından Adres
Tamamlama simgesini seçerek adresin www.microsoft.com olmasını
sağlayabilirsiniz.
Durdur (Escape): Sayfa yüklemesi yapılırken yarıda kesmek için bu
simgeyi seçmelisiniz. Aynı zamanda ekrana gelen diyaloglardan da bu
düğme ile vazgeçip çıkabilirsiniz.
Yenile: İzlemekte olduğunuz sayfayı yeniden yükleyerek tazeler.
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Sayfada Ara: Bulunduğunuz sayfada arama yapmak için, aranacak
kelimeyi yazabileceğiniz bir çubuğun ve seçeneklerin olduğu bir diyalog
iletisi gösterir. Durdur simgesi ile bu diyalogtan çıkabilirsiniz.
Sekme Seçim: Açmış olduğunuz sekmeleri sağa doğru sırayla dolaşır.
En son sekmedeyseniz tekrar başa döner.

Yeni Sekme: Bu simge yeni bir sekme açar ve gidilecek sitenin adını
yazabilmeniz için ardından adres çubuğuna gider.

Sekme Kapat: Bulunduğunuz sekmeyi kapatır. Eğer tek sekme varsa
Internet tarayıcı tamamen kapatılarak programdan çıkılır. Eğer
kapatılan sekme en sondaki sekme ise bir önceki sekmeye, aksi takdirde
bir sonraki sekmeye geçilir.
Hızlı Sekmeler: Açılmış olan sekmelerin görsel bir listesi ekrana
gelir. Ok simgeleri ile aralarında dolaşabilir, Giriş (Enter) simgesi ile
istediğiniz sekmeyi seçebilirsiniz.
Web Bul: Arama motorlarında arama yapabilmeniz için arama
çubuğuna gider.

Web Arama Seçenekleri: Arama motoru değiştirmek veya ayarlarını
değiştirmek için kullanılır. Bu menüde Ok simgeleri ile dolaşabilirsiniz.

Sık Kullanılanlar: Favori web siteleri listesini açar. Ok tuşları ile
liste içinde hareket edebilir, Giriş (Enter) simgesi ile istediğinizi
seçebilirsiniz. Durdur simgesi ile bu listeyi kapatabilirsiniz.
Sık Kullanılanlara Ekle: Bulunduğunuz web sitesini favori web
siteleri listesine eklemek için kullanılır.

Tam Ekran: Tarayıcı pencerenizi menüleri kaldırarak büyütür. Tekrar
bu simgeyi seçerek bir önceki görüntüsüne geri dönebilirsiniz.
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Sayfa Menüsü: Bulunduğunuz web sayfası ile ilgili yapabileceğiniz
işlere ait seçeneklerin bulunduğu menüyü açar.

Giriş Sayfası: Bu simge sizi, tarayıcınız ilk açıldığında size gösterdiği
sayfaya götürür. Bu sayfayı isterseniz giriş sayfası menüsünden
değiştirebilirsiniz.
Sayfa Yakınlaştır/Uzaklaştır: İzlemekte olduğunuz web
sayfasını yazıları daha rahat okuyabilmek için büyütebilir veya
küçültebilirsiniz.
Özet Akışları: Özet akışları güncelleştirilmiş web sitesi içeriği sağlar.
Bulunduğunuz web sayfasında eğer özet akışları varsa bunları listeler.
Özet akışları ile ilgili daha fazla bilgi için Internet tarayıcınızın yardım
menülerini kullanabilirsiniz.

*Burada anlatılmayan simgeleri Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri başlığı altında
bulabilirsiniz….
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Media Player Klavyesi
Microsoft Media Player programını daha rahat ve hızlı kullanabilmeniz
için tasarlanmış bir klavyedir. Bu program ile film ve müzik gibi değişik
medyaları dinleyebilir, seyredebilir veya kopyalayabilirsiniz.

Yürüt/Duraklat: Seçmiş olduğunuz medyayı yürütebilir veya
bekletebilirsiniz. Bekletmeden sonra tekrar bu simgeyi seçerseniz çalma
işlemi kaldığı yerden devam eder.
Bir Öncekini/Sonrakini Çal: Bulunduğunuz medya
üzerinde bir önceki veya sonraki müzik parçasına gitmek gibi
ileri ve geri hareket edebilirsiniz.
Sayfa İleri/Geri: Media Player’ın içinde gezindikçe sayfa
görüntüleri değişir. Bu değişen sayfa görüntüleri içinde ileri ve
geri hareket edebilirsiniz.
Hızlı İleri/Geri Sar: Yürümekte olduğunuz media parçasını
hızlı ileri ve geri götürmek için kullanılır. Örneğin bir filmin
başına veya sonuna gidebilirsiniz.
Sanatçı/Albüm/Şarkı: Kitaplığınızdaki listeleri
daha kolay seçim yapabilmeniz için sanatçı, albüm
veya şarkılara göre sıralanmış olarak görüntüler.
Ses Seviyesini Azalt/Arttır: Media Player programının
sesini azaltır veya arttırır. Bu ses ayarının temel İşletim
Sistemi ses ayarına etkisi yoktur.
Ses Kapat: Media Player programının ses çıkışını kapatır. Bu ses
ayarının temel İşletim Sistemi ses ayarına etkisi yoktur.
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Rastgele Yürüt: Çalma listenizdeki parçaları karışık seçerek çalar.

Yinelemeli Yürüt: Yürütmekte olduğunuz medyayı siz bu seçimi
iptal edinceye kadar tekrarlar.

Ekran Değiştir: Media Player’ın Şimdi Yürütülüyor penceresindeyken
ekran görüntüsünü değiştirir.

Durdur: Yürütme işleminden çıkar. Durdurma seçiminden sonra
yürütmeyi seçerseniz, yürütme işlemi medyanın başından başlar.

Albüm Kapağı Büyült/Küçült: Media Player’ın Kitaplık
penceresinde Albüm listelemesini seçerseniz, ekranda
medyalar Internet üzerinden indirilmiş albüm kapaklarıyla
listelenir. Bu kapak resimlerini kendi zevkinize uygun boyutlara getirebilirsiniz.
Klasik Menü: Media Player’ın klasik menülerini erişim için gösterime
açabilir veya kapatabilirsiniz. Klasik menüde Menü Tarama Simgesi
daha düzgün çalışır.

*Burada anlatılmayan simgeleri Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri başlığı altında
bulabilirsiniz….
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Windows Live E-Posta Klavyesi
Windows Live, Microsof firmasının ücretsiz olarak sunduğu bir
uygulamalar grubudur. Bu uygulamalar içerisinde bulunan Windows
Live Mail ile Internet üzerinden tüm posta ve ajanda hizmetleri ihtiyacınızı
karşışayabilirsiniz. Windows Live E-Posta Klavyesi bu programı daha rahat ve
hızlı kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
Windows Live
yükleyebilirsiniz.

programlarını

http://download.live.com/

adresinden

Önceki/Sonraki İleti: Posta kutunuzdaki mesajlar arasında
ileri ve geri gezinti yapmanız için kullanılır.

İleti Aç: Seçmiş olduğunuz ileti bir pencerede okumanız için açılır.

Yeni İleti: Yeni bir mesaj yazmak için kullanılır.

İlet: Seçmiş olduğunuz mesajı bir başkasına göndermek için kullanılır.

Yanıtla: Size gönderilmiş bir iletiye cevap yazmak için kullanılır.
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Bir Sonraki Okunmamış İleti: Eğer varsa posta kutunuzdaki bir
sonraki okunmamış iletiye götürür.

İleti Bul: Vereceğiniz kriterler doğrultusunda posta kutularınızda ileti
arayabilirsiniz.

Tüm İletileri Gönder/Al: Gönderilmemiş mesajlarınız gönderilir,
yeni gelenler alınırak tüm mesajlarınız eşitlenir.

İleti Gönder: Hazırlamış olduğunuz bir iletiyi alıcıya gönderir.

İleti Kaydet: Hazırlamakta olduğunuz iletinin bir kopyasını Taslaklara
kaydeder.

İleti Sil: Seçmiş olduğunuz iletiyi Silinmiş Ögelere gönderir. İletiyi
tamamen silmek istiyorsanız, Silinmiş Ögeler klasöründen de silmeniz
gerekir. Silmiş olduğunuz iletiye bir daha ulaşma şansınız kalmaz.
İleti Resimlerini Göster: Gelen iletilerde güvenlik nedeniyle
gösterilmeyen resimleri göstermek için kullanılır.

Gereksiz Posta: Eğer seçmiş olduğunuz postanın bir gereksiz mesaj
(Junk Mail) olduğuna inanıyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Artık
mesajın gönderildiği adres gereksiz e-posta olarak işaretlenecek ve aynı
adresten gelen mesajlar otomatik olarak Gereksiz E-Posta klasörüne
gönderilecektir.
Klasöre Git: Klasörlerin listelendiği bir pencere açılır ve seçmiş
olduğunuz klasöre gidilir.

Klasöre Taşı: Seçmiş olduğunuz ileti, seçeceğiniz klasöre taşınır.
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Menü: Menüye geçer ve taramaya başlar. Buradan klasik menüleri
göstermek veya kaldırmak seçeneğini kullanabilirsiniz.

Posta: Posta bölümünü seçmek için kullanılır. Bütün e-postalarınıza
buradan ulaşabilirsiniz.

Takvim: Takvim ve ajanda bölümünü seçmek için kullanılır.

Kişiler: E-posta ve telefonlar gibi birçok iletişim bilgilerinin saklandığı
adres listesine ulaşmak için kullanılır.

Özet Akışları: Özet akışları iletilerini buradan kontrol edebilirsiniz.
Yeni üyelikler ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Haber Grupları: Üyesi olduğunuz haber gruplarından gelen iletileri
kontrol edebilir, üyeliklerinizi düzenleyebilirsiniz.

*Burada anlatılmayan simgeleri Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri başlığı altında
bulabilirsiniz….
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E-Kitap Klavyesi
Günümüzde bir çok kitap ve belge artık PDF formatında yayınlanmakta
dır. Endüstri standardı olan bu dosya formatında hazırlanmış kitap ve
belgeleri E-Kitap Klavyesi ile çok daha rahat okuyabilirsiniz.

Sonraki/Önceki Sayfa: Bir önceki veya bir sonraki sayfaya
gitmek için kullanılır. PgDn ve PgUp simgeleri ise görülebilir
alanda sayfa kaydırması yapar.
İlk/Son Sayfa: Kitap veya belgenin ilk sayfasına ya da son
sayfasına gitmek için kullanılır.

Sayfaya Git: Gitmek istediğiniz sayfayı yazmanız beklenir. Ardından
numarasını girdiğiniz sayfa gösterilir.

Sayfa Yakınlaştır/Uzaklaştır: Okumakta olduğunuz kitap
veya belgenin sayfalarını, yazıları daha rahat okuyabilmek için
büyütebilir veya küçültebilirsiniz.
Tam Ekran: Menüler kaldırılarak okuduğunuz kitap veya belge tüm
ekrana yerleştirilir. Böylece daha rahat bir okuma ortamı sağlarsınız.
Bir önceki duruma dönmek için yine aynı simgeyi kullanabilirsiniz.
Okuma Kipi: Tam Ekran’dan farklı olarak sadece eğer açıksa klasik
menü görünür durumdadır ve pencere içinde gösterim yapılır.

Önceki/Sonraki
Görünüm:
Ekran görünümlerinde
değişiklik yaptığınızda, değişiklikleriniz içinde gezinebilirsiniz.
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Klasik Menü: Klasik menünün gösterimini yada kaldırılmasını sağlar.

Hesap Makinası Klavyesi
İşletim sisteminizin hesap makinasını kolaylıkla kullanabilmeniz için
tasarlanmıştır.

Karekök

Inverse

İşaret Değiştir

CE (Clear End) : En son girdiğiniz sayıyı siler.
C (Clear): Bütün girdiğiniz sayılar silinir.

MC (Memory Clear) : Hazıfa silinir.
MR (Memory Recall): Hafızadaki sayı çağırılır.
MS(Memory Save): Hesap çubuğundaki sayı hafızaya saklanır.
M+(Memory Plus): Hesap çubuğundaki sayı hafızadaki sayıya
eklenir.
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Sesli İletişim Klavyesi
Eğer konuşma engeliniz varsa günlük temel sesli iletişim ihtiyaçlarınızı
karşılayabilecek bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Kullanılan semboller
dünyaca ünlü PCS setinden dikkatlice seçilmiştir.

HAYDİ:Switch’in Konuşma Ayarları kısmından, istediğiniz anda konuşmayı
kapatabilir yada ses tipini Kadın Sesi veya Erkek Sesi olarak seçebilirsiniz.
Ayrıca yukarıdaki 43 sesli iletişimin yanı sıra, 4 adet kendi sesinizi kaydederek
kullanabileceğiniz sesli iletişim sembolu, en sona eklenmiştir. Bu sembollere ses
eklemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın.
1.
2.

Sisteminize bağlı bir mikrofon olduğundan emin olun.
İşletim sisteminizin Ses Kaydedicisi programını çalıştırın. Bu
program genellikle Programlar->Donatılar->Eğlence menüsü
altında bulunur.
3.
Yuvarlak kırmızı kayıt tuşuna
basarak
konuşmanı zı
kaydedi n,
bitirdiğinizde kayıdı durdurun. Çalma
tuşu ile kayıdınızı dinleyin. Eğer sonuçtan
memnun olmadıysanız konuşmanızı
yeniden kaydetmeyi deneyin.

4.

Dosya->Farklı Kaydet’i seçin. Gelen diyalog penceresinde dosya konumu
olarak HAYDi:Switch program klasörü içindeki \aac\speakerbox
klasörünü seçin.

5.

Eğer erkek sesi ile konuşma kaydettiyseniz dosya adı olarak
M_MyWord1 yazın. Kadın sesi ile kayıt yaptıysanız dosya adı olarak

The Picture Communication Symbols ©1981–2009 by DynaVox Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used
with permission. Boardmaker™ is a trademark of Mayer-Johnson LLC.
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F_MyWord1 yazın. Dosyanızı kaydederek ses kaydedicisinden çıkın.
Artık Kelimem 1 sembolünü seçerek kaydettiğiniz konuşmayı kullanabilirsiniz.
Kelimem 2, Kelimem 3 ve Kelimem 4 sembollerinde de yukarıdaki işlemler
uygulanır. Sadece dosya isimlerinin sonundaki sayı, kullanacağınız sembolün
sayısı ile aynı olmalıdır.
Erkek Sesi : M_MyWord1, M_MyWord2, M_MyWord3, M_MyWord4
Kadın Sesi : F_MyWord1, F_MyWord2, F_MyWord3, F_MyWord4
Kayıt için kullanacağınız değerlerin -- PCM 44,100Khz, 16Bit, Stereo -- gibi
olması kalite açısından tercih edilir.
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