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Mini-Keyboard 1.3

Mini-Keyboard 1.3
Mini-Keyboard je softwarová klávesnice typu QWERTY, která vám umožňuje na PDA s PALM OS psát dotykem
prsty displeje. Vkládání textu pomocí softwarové klávesnice "Mini-Keyboard" tak lze nahradit stylus a nebo
graffity.
Program Mini-Keyboard 1.3 lze stáhnout na domovské stránce společnosti ANIMATORsoft. Cena programu je $19.50.
Při dnešní ceně dolaru vás přijde na 380,- Kč.
Po instalaci programu je potřebné provést nastavení kliknutím na "Preferences".
Nastavení:
●

●
●
●
●
●
●

Dont grab navigator : vypnutí spouštění programu stiskem navigačního tlačítka směrem vpravo. Alternativou pro
spuštění je zápis "/K" na graffity plošce.
Layout : volba národního prostředí klávesnice.
Capital Glyphs : nastavení zobrazení velkých písmen na klávesnici.
Repeat rate : rychlost opakování vkládání znaků při držení klávesy.
Long tap : nastavení zpoždění, po kterém se písmeno změní na velké.
Audio Volume : ozvučení klávesnice. Doporučuji nastavit System.
Auto Shift : při aktivaci automaticky zapne velké písmeno.

Program spustíte stlačením navigačního tlačítka směrem vpravo v aplikaci, kde chcete vkládat text. Program
podporuje Hi-Res+ Landscape. Vzhledem k rozměrům klávesnice se ve standardním režimu zobrazí 7 řádků a v
Landscape 3 řádky. V Landscape modu, který se mi nejvíce osvědčil se Palm drží pohodlně a lze psát oběma palci.
Při psaní lze kurzor rychle přesunout na začátek řádku stlačením tlačítka "Home" a na konec řádku "End". Ikona
šipky slouží jako "Shift" a po druhém stisku se chová jako "CapsLock". Speciální znaky a číslice lze zobrazit
stlačením ikony puntíku vpravo od mezerníku. Pro ukončení psaní slouží tlačítko "OK".
Nejlépe program pracuje v programech, které pracují s obyčejným textem. V DTG má problémy a přepíná se do
"Compatibility mode". Bohužel program nepodporuje češtinu a nelze vkládat znaky s háčky. Lze psát jen dlouhé
samohlásky. Program se mi nejvíce osvědčil při psaní na cestách. Program mi poskytl pohodlné, rychlé a přesné
psaní. Přes uvedené nedostatky se jedná o výborný doplněk PDA.
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