מדריך למשתמש תוכנת קרא-קל בשיתוף הספרייה המרכזית
לעיוורים:
מסך הפתיחה:

במסך הפתיחה קיימים שני סרגלי כלים ,העליון הינו אפשרויות לבחירה ע"י תפריט,
והתחתון הינו תפריט שמבוסס על אייקונים .תחילה נסביר מה עושה כל אייקון:

"פתיחת ספר" – לחיצה על אייקון זה תוביל לחלון בחירת קובץ שאותו
נרצה לקרוא בעזרת התוכנה.

"שמור" – לחיצה על אייקון זה תשמור את כל הנתונים שלנו עד לאותו
רגע ,כולל הגדרות משתמש ,הערות שנוספו ,תשובות למטלות ,והדגשות
שנעשו.

אפשרויות ניווט בספר:

"חיפוש" – לחיצה על אייקון זה תפתח את חלון החיפוש:

"קפיצה לעמוד" – לחיצה על אייקון זה תפתח את חלון הניווט לעמוד
מסוים.

"תוכן עניינים" – לחיצה על אייקון זה תפתח את החלון הניווט בעץ
הכותרות.

שלושת האפשרויות האחרונות הינם אפשרויות ניווט שלמעשה פותחות חלון אחיד
לניווט ,ניתן לעבור ביניהם ע"י לחיצה על המחיצה הרצויה.

בחלון החיפוש ניתן להקליד טקסט
שנרצה למצוא בספר ,לחיצה על
הזכוכית מגדלת או  Enterתציג את
כל המקומות שנמצאו בספר ,לחיצה
כפולה על התוצאה הנבחרת או
 Enterיעבירו אותנו אל המיקום
שנבחר .האיזור שמתחת לשדה
החיפוש מאפשר למשתמש לבחור
איפה לחפש את הטקסט ,בהערות,
בכותרות או בכלל הספר.

בחלון קפיצה לעמוד ניתן להכניס
מספר ולחיצה על  Enterאו על
הזכוכית מגדלת תעביר אותנו לעמוד
במספר שבחרנו.

בחלון תוכן העניינים נוכל לבחור
כותרת אליה נרצה לעבור ,ע"י לחיצה
בחיצי המקלדת או העכבר ניתן לעבור
בין הכותרות ,לחיצה כפולה בעכבר או
 Enterתעביר אותנו לכותרת
המבוקשת.

נחזור לסרגל האייקונים:

"קפיצה לכותרת הבאה" – לחיצה על אייקון זה יעביר אותנו לכותרת
הבאה שנמצאת בספר לאחר המקום שבו אנחנו עומדים כרגע.

"הגדרת סימנייה" – לחיצה על אייקון זה יפתח את חלון הגדרת
הערה\סימנייה ובעת שמירת ההערה – ההערה תשמר במיקום שבו
עמדנו בספר.

חלון הגדרת הערה\סימנייה  -בחלון זה ניתן לבחור את סוג ההערה שנרצה להוסיף:
 )1הערת שמע – נלחץ על " "Recordלהתחלת ההקלטה "Stop" ,לעצירתה"Play" ,
לשמיעה ועיון להעלאת הקלטה חיצונית" .שמור" לשמירת ההקלטה ולהכניסה לספר.
מחק למחיקה של הקלטה\כל הערה קיימת  )2הערת טקסט או קישור פשוט נכניס את

הטקסט לתיבה הגדולה מתחת לאפשרויות ונלחץ על שמור להכנסתה  )3להעלאת
תמונה נבחר את התמונה שנרצה ב"עיון" ונשמור כדלעיל.

"מעבר לתרגיל הבא" – לחיצה על אייקון זה תוביל אותנו למטלה הבאה
בספר ,בצורה זאת נוכל לבדוק את עשיית שיעורי הבית שלנו.

"הגדרות" – לחיצה על אייקון זה תוביל אותנו לחלון ההגדרות.

חלון ה"הגדרות" – בחלון ההגדרות ישנן מספר תפריטים נעבור עליהם אחד אחד.
"שמירה" אותה נבצע לאחר שסיימנו לשנות את ההגדרות שלנו ולפני שנצא מחלון זה.
לחילופין ניתן תמיד לבצע "ביטול".
אפשרות שינוי "צבע הרקע"  -לחיצה על הצבע ובחירת צבע שונה תוביל לשינוי צבע
הרקע במסך כולו.
שלושת האפשרויות להצגת האובייקטים בספר:
כדי להקל על הקריאה בספר קיימת האפשרות כי טבלאות ,הערות ותמונות לא יופיעו
כך
בצורה הרגילה שלהם במסמך ,אלא במקום כל אחד מהם יופיע אייקון קטן:

שהתמונה\הטבלה\ההערה לא תפריע לרצף הקריאה ,ורק במידה ונרצה ,נכנס לחלון
האובייקט ע"י לחיצה על האייקון עם ה  . Xאו עם אפשרות הזום בקיצורי
המקלדת(הסבר בהמשך).
לבחירת אפשרות זאת נבחר באפשרות "קישור בספר בלבד".
לבחירת אפשרות הצגת התמונות ובנוסף קישור לחלון האובייקט (חלון זום\הגדלה –
הסבר בהמשך) נבחר באפשרות " מוצג בספר עם קישור ".
לבחירת אפשרות של הצגת האייקון הקטן ובנוסף משפט קצר שמתאר את התמונה נוכל
לבחור באפשרות" :תיאור וקישור".

פעולות:
בעזרת תפריט הפעולות נוכל לשלוט בקיצורי המקלדת של הפקודות בתוכנה ,לדוג' אם
נרצה שהפקודה להגדלת גודל הגופן תהיה צירוף המקשים  Ctrl + Alt + Iנבחר בפקודה
הגדלת גודל גופן ,נסמן ב Vאת  Ctrlואת  ,Altונבחר את בצירופי המקשים את האפשרות
של האות '.'I
הגדרה זאת תאפשר לנו לבצע פעולות רבות בתוכנה בעזרת המקלדת ללא שימוש
בעכבר.
ראו להלן בסוף המסמך את טבלת קיצורי המקשים אשר מוגדרים כברירת מחדל.

עיצוב הטקסט:
לכל סוג של תוכן בספר נוכל לשנות את גודלו ,ואת צבעו .פשוט נלחץ על הצבע ונבחר
צבע אחר ,או נלחץ על המספר ונקליד מספר אחר .נסו בעצמכם.
לא לשכוח לבצע "שמור" בסוף.

בזאת סיימנו את סרגל האייקונים ונעבור לסרגל התפריט העליון:

בתפריט "קובץ" ניתן להעלות ספר או לשמור את ההגדרות והתוכן שלנו.

תפריט ה"כלים":

בתפריט הכלים נוכל לבצע מספר פקודות לתוכנה:
"הגדרות" – כניסה לחלון ההגדרות שהוסבר לעיל.

"חיפוש" – כניסה לחלון החיפוש שהוסבר לעיל.
"העתק" – אפשרות העתקת טקסט מסומן באותו רגע,
"ניגודיות" – אפשרות מיוחדת לשינוי הצבעים הנוכחיים שמוגדרים כרגע לברירת מחדל
של הניגודיות המוגדרת במחשב ,שינוי זה ישנה את כל סוגי התוכן לצבעי מנוגדים,
לחיצה נוספת תחזיר להגדרות הקודמות.
"הגדר סימניה" – הכנסת הערה\סימניה במיקום הנתון – פתיחת חלון הכנסת סימניה.
התפריטים הבאים הינם אפשרויות ניווט לפי תוכן ,בכותרות נוכל להתקדם על פי
הכותרת הבאה או הקודמת ,בטבלאות נוכל לנווט בספר לפי הטבלה הבאה והקודמת וכן
לגבי המשימות ,הסימניות והתמונות.
"הדגשה" – טקסט שיסומן בספר ולאחר מכן תבחר האפשרות "צור הדגש" ידגיש את
הטקסט ע"י צביעת רקע מיוחד לטקסט המסומן בצהוב בהיר" .הסר הדגש" – יסיר את
ההדגשה( .יש לציין שניתן לעשות במקלדת ע"י ברירת מחדל  Ctrl + Bאו צירוף מקשים
אחר על פי הגדרה בחלון ההגדרות כפי שהוסבר לעיל).

"חלון הזום הגדלה" –

הכניסה לחלון זה היא ע"י לחיצה על האייקון של התמונה\צירוף המקשים המתאים
(ברירת מחדל  )Ctrl + Zמאפשרת צפייה בתמונה בצורה מוגדלת ,עם אפשרות תנועה,
הגדלה וחזרה לגודל מקורי ע"י "חזור לברירת מחדל".
כמו כן טבלאות:

"מילוי מטלה" – אין פשוט מכך ,נכנס לשדה הטקסט של המטלה בעזרת המקלדת או
העכבר ונזין את הטקסט הרצוי.

"עמוד נוכחי"  -לאורך הספר ניתן לראות פס כחול לרוחב הדף ,סימון זה מציג כי יש
בספר הכתוב מעבר עמוד בנק' זאת ,בכל רגע נתון בסרגל האייקונים בצד השמאלי מוצג
עמוד נוכחי עליו אנחנו עומדים.

קיצור מקשים ברירת מחדל:

פקודות
חיפוש
פתיחת חלון זום
עריכת הגדרות
ניגודיות גבוהה
הגדלת גודל גופן
הקטנת גודל גופן

צירוף מקשים
Ctrl + F
Ctrl + Z
Ctrl + E
Ctrl + R
Ctrl + L
Ctrl + Shift + L

הגדרת סימנייה\הערה
הסרת סימנייה\הערה
קפיצה לכותרת הבאה
קפיצה לכותרת הקודמת
קפוץ לסימנייה הבאה
קפוץ לסימנייה הקודמת
קפוץ לטבלה הבאה
קפוץ לטבלה הקודמת
קפוץ לתמונה הבאה
קפוץ לתמונה הקודמת
צור הדגש
הסר הדגש

Ctrl + N
Ctrl + Shift + N
Ctrl + W
Ctrl + Shift + W
Ctrl + J
Ctrl + Shift + J
Ctrl + T
Ctrl + Shift + T
Ctrl + P
Ctrl + Shift + P
Ctrl + B
Ctrl + Shift + B

