Sistemul WordTalk este furnizat de către Universitatea Edinburgh
http://www.wordtalk.org.uk/Home/

Instalare WordTalk pentru Word 2010
Pentru a instala toolbar-ul WordTalk în Word, trebuie urmaţi paşii descrişi în
continuare:

Pas 1: Instalarea Microsoft .NET Framework versiunea 1.1
În cazul în care software-ul .NET Framework 1.1 nu este instalat în sistemul
dvs, setup-ul WordTalk vă va invita să îl instalaţi, propunând pentru aceasta
accesarea kit-ului la o locaţie în Internet.

Puteţi instala .NET Framework 1.1 descărcând kit-ul din portalul e-Incluziune:
http://e-incluziune.ro/wordtalk

Pas 2: Descărcare şi instalare WordTalk
1. Descărcaţi kit-ul WordTalk din portalul e-Incluziune
(http://e-incluziune.ro/wordtalk) sau direct din site-ul WordTalk:
http://www.wordtalk.org.uk/Download/
2. Lansaţi în execuţie programul de instalare (cu extensia msi);
3. În prima fereastră care apare pe ecran (Welcome screen), selectaţi
butonul Next;
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4. După parcurgerea informaţiilor de licenţiere, selectaţi opţiunea I Agree şi
apoi butonul Next;

5. Verificaţi directorul de instalare şi apoi selectaţi butonul Next button;
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6. Confirmaţi instalarea prin selectarea butonului Next;

7. Instalarea este acum completă. Selectaţi butonul Close;
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Pas 3: Adăugarea toolbar-ului WordTalk în Word 2010
1. Click pe butonul Start;
2. Selectaţi All Programs:

3. Selectaţi opţiunea WordTalk;

4. În fereastra care se deschide, selectaţi opţiunea Add WordTalk Toolbar to
Word şi apoi butonul Continue;
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5. Se va afişa locaţia de instalare a plugin-ului; activare acestuia se va realiza la
selecţia butonului Finish:

Pas 4: Deschideţi Word
Toolbar-ul WordTalk va apărea în cadrul tab-ului Add-Ins:
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Descrierea icon-urilor din Toolbar

Speak from cursor (Redare audio de la poziţia cursorului)

Redă audio întreg documentul, pornind de la paragraful care conţine cursorul.

Speak paragraph (Redare paragraf)

Redă paragraful care conţine cursorul.

Speak sentence (Redare frază)

Redă fraza care conţine cursorul.

Speak word (Redare cuvânt)

Redă cuvântul care conţine cursorul.

Speak selection (Redare selecţie curentă)

Redă audio textul care este selectat.
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Stop speaking (Stop redare)

Opreşte redarea audio a documentului Word.

Configure WordTalk (Configurare WordTalk)

Deschide fereastra de configurare WordTalk, care permite selectarea vocii de
redare audio, modificarea volumului şi a vitezei acesteia. Se permite de
asemenea schimbarea culorii de marcare a textului selectat.

Save sound files (Salvarea textului în format audio)

Pentru conversia textului din document Word într-un fişier audio, se va
selecta mai întâi textul care se doreşte a fi convertit şi apoi se face clic pe
icon-ul de mai sus (din toolbar-ul WordTalk). Se va afişa următoarea
fereastră:

Butonul Save to Wave va salva fişierul audio în format .wav iar butonul
Save to MP3 va realiza conversia in format .mp3. În fereastra de dialog care
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se deschide, se poate stabili numele fişierului rezultat şi locaţia (directorul) în
care se efectuează salvarea.

Load settings (Încarcă setari)

Încarcă setări personalizate.

Talking spell check (Pronunţarea verificării ortografice)

Deschide corectorul ortografic verbal. Dacă un cuvânt este scris greşit,
selectaţi cuvântul respectiv prin poziţionarea cursorului pe el şi apoi faceţi clic
pe iconul de mai sus. Se va deschide o fereastră în cadrul căreia alternativele
de corectare pot fi redate audio.

Dacă este găsită o sugestie corectă, aceasta poate fi selectată şi apoi
cuvântul eronat se poate corecta prin butonul Replace Spelling.

Help (Ajutor)
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Prin acest icon se accesează informaţiile de utilizare ale aplicaţiei WordTalk.

Configurarea WordTalk
Setările aplicaţiei WordTalk pot fi modificate cu ajutorul butonului de
configurare:

Fereastra care se deschide are 4 tab-uri: Speech, Colour, Keys and
Options. Setările selectate vor fi salvate de către WordTalk pentru a fi
utilizate în continuare, cu excepţia setării vocii de redare, care trebuie
selectată prin opţiunea Text to Speech din Control Panel.

Tab-ul Speech
Permite selectarea vitezei şi a volumului de redare. De asemenea permite
selectare dintr-o listă de voci disponibile a vocii care va fi utilizată la redarea
audio a textului din document.

Tab-ul Colour
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Permite selectarea culorii de fundal a textului selectat.

Tab-ul Keys
WordTalk permite utilizarea tastaturii în locul selecţiei cu mouse-ul a
butoanelor din toolbar. Pentru activarea shortcut-urilor, se va bifa caseta de
selectare Keyboard Shortcuts şi apoi se face clic pe butonul Ok.

Tab-ul Options
Opţiunile puse la dispoziţie sunt:


Echo letters – literele sunt pronunţate pe măsură ce ele sunt tastate



Echo words – cuvântul este pronunţat atunci când este un spaţiu este
tastat imediat după el
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Echo Sentences – fraza este pronunţată (cu evidenţiere prin
schimbarea culorii de fundal a textului) atunci când este tastat
caracterul de terminare imediat după ea.



Speak on double click – cuvântul este pronunţat la dublu clic pe el.

Salvarea şi încărcarea setărilor
Pentru salvarea setărilor, se bifează caseta de selecţie Save Setting şi apoi
se selectează butonul Ok:

În fereastra care apare:
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Se va selecta butonul Yes şi vom primi confirmarea că WordTalk a salvat
setările personalizate:

Încărcarea unor setări salvate anterior se face prin selectarea butonului:

Aceste setări nu conţin şi vocea curentă selectată pentru redarea audio.
Aceasta se va seta prin Control Panel, după cum este descris în secţiunea
următoare.

Selectarea vocii curente pentru WordTalk
Pentru selectarea vocii curente, se selectează din Control Panel opţiunea
Ease of Access:
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Din fereastra care se deschide, se va selecta Speech Recognition:

Apoi, din fereastra următoare se selectează opţiunea Text to Speech:

În urma selecţiilor efectuate se afişează fereastra care permite selectarea
vocii implicite:
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