CLICK-N-TYPE – stručný popis programu
Instalace programu
Máte-li na svém počítači nahraný instalační soubor programu „Click-N-Type“, který jste si dříve stáhli z
internetu, nebo máte-li CD instalačním souborem programu, klikněte na soubor CNTZIP.EXE, čímž zahájíte
instalaci. Instalace z disket již není podporována.
Program také najdete na přiloženém CD ROM – Jednoduché programy zdarma, odkud si jej poklepáním na
příslušnou ikonu, můžete nainstalovat.
- Po zahájení instalace klikněte na tlačítko „Next“ na uvítací obrazovce
- Poté, co akceptujete default (přednastavené) hodnoty na jednotlivých instalačních oknech (kliknutím na tlačítko
„Next“) najdete program v nabídce: „Start – Všechny programy“. Po provedené instalaci můžete vymazat soubor
CNTZIP.EXE, nebo si jej můžete ponechat pro pozdější provedení reinstalace programu.
Pro systémové administrátory
Pokud bude program používat uživatel bez administrátorských práv, pak bude potřebovat přístup k adresáři
(anebo alespoň k vybraným souborům) v němž je program umístěn na úrovni měnit a zapisovat. Umožnění
přístupu ke složce je nezbytné, pokud bude uživatel bez administrátorských práv chtít využívat následující
funkce programu:
- přidávání nebo odbírání slov ze seznamu nabízených slov
- používat funkci „často používaná slova“
- ukládat soubory maker
- měnit jazykovou konfiguraci programu
Soubory pro nezbytné pro tyto funkce (ke který by měl být umožněn přístup na úrovni Měnit - Zapisovat) jsou
tyto:
WORDS.TXT
WORDS.TMP
CWORDS.TXT
*.MSS
*.LC
A to ve všech složkách přístupných jazykových mutací. Všechny ostatní soubory mohou být chráněny.
Odinstalování programu
Pro odinstalování programu můžete využít standardní postup (přes Ovládací panely – Přidat/Odstranit
programy), jednodušší možnost je využít volby v menu: „Možnosti – Odinstaluj Click-N-Type...“, tak že budete
postupovat podle následujících kroků:
- V případě že chcete odinstalovat program, naposledy jej spusťte.
- V menu programu vyberte volbu: „Možnosti – Odinstaluj Click-N-Type...“.
- Otevře se okno odinstalace, které vám umožní úplnou kontrolu nad odinstalováním programu. Zatržítka, která
nelze ovládat jsou vyšedlá. Velmi důležité je první zatržítko, kterým určujete, zda budete po odinstalování
programu instalovat novou verzi programu. Přednastavení ostatních voleb záleží na tom, zda je první volba
zatržena, či nikoliv. V případě, že budete chtít odinstalovat program navždy, odtrhněte první zatržítko.
- Po dokončení výběru částí programu, které se mají odinstalovat, klikněte na tlačítko „Odstranit program z
počítače“.
- Po výzvě na potvrzení odinstalace programu klikněte na tlačítko „Ano“.
Poznámky:
- Pokud budete chtít po odinstalaci instalovat novou verzi programu, je vhodné ji instalovat do stejného adresáře,
kde byl umístěn původní program.
- Chcete-li znepřístupnit uživateli volbu „Odinstaluj Click-N-Type...“, stačí když do adresáře programu umístíte
soubor s názvem „NoRemove.txt“. Na obsahu tohoto souboru nezáleží.

Začínáme pracovat s programem Click-N-Type
Poté, co jste nainstalovali program na svůj počítač, můžete jej spustit panelu Start volbou: všechny programy a
výběrem nabídky „Click-N-Type“ze záložky „Click-N-Type“. Pokud budete chtít příště zvolit jednodušší cestu a
spouštět program přímo z pracovní plochy, stačí využít možnosti v Nastavení programu (volbou v menu:
„Možnosti – Nastavení programu“) a zatrhnout volbu „Vytvořit ikonu na ploše“.
Po startu programu můžete virtuální klávesnici přesunout na jakékoli místo na monitoru vašeho počítače a to tak,
že přemístíte kurzor myši na záhlaví okna programu a stylem "klikni a táhni." (tažením myši se současně
stisknutým levým tlačítkem) přemístíte klávesnici kamkoli na ploše. Po umístění klávesnice na zvolené místo
uvolněte levé tlačítko myši.
Pro vyzkoušení psaní pomocí virtuální klávesnice spusťte váš oblíbený textový procesor, ale postačí i aplikace
standardně dodávaná se systémem Windows – „Poznámkový blok“. Tento program spustíte volbou: „Start –
Všechny programy – Příslušenství – Poznámkový blok“. Po spuštění Poznámkového bloku jej můžete opět
kamkoliv přemístit a to táhnutím pomocí myši, tak jak jste předtím učinili s virtuální klávesnicí. Pokud budete
psát do nového souboru, bude pozice textového kurzoru "|" vlevo nahoře na úvodní prázdné straně dokumentu.
Pokud budete upravovat existující text, můžete si textový kurzor přesunout na jakékoliv místo v textu
přesunutím kurzoru myši a kliknutím levého tlačítka.
Nyní zkusíme pomocí virtuální klávesnice napsat větu: „To je v pohodě“.
Je třeba poznamenat, že stejně jako při psaní na normální klávesnici i virtuální klávesnice píše standardně
malými písmeny abecedy. Proto, před napsáním prvního písmene, musíte nejdříve kliknout na klávesu <Shift>,
pak klikněte na písmeno <T>.
Klávesa <Shift> zůstane (na rozdíl od normální klávesnice) stlačená dokud nekliknete na další klávesu. Pokud
máte v Nastavení klávesnice zatrženo: „Shift, Ctrl a Alt nechat stlačené, dokud je neuvolním“ zůstane klávesa
<Shift> stisknutá i po zápisu písmene <T>, proto pro pokračování zápisu musíte znovu kliknout na klávesu
<Shift>, čímž zrušíte její stlačení.
Pak můžete kliknout na písmeno <O> následně na <Mezerník>. Při psaní sledujte text, který píšete v textovém
editoru, pokud uděláte chybu, klikněte na klávesu <BackSpace>, která vymaže chybně napsané znaky.
Postupným kliknutím na klávesy s písmeny <J> , <E>, <Mezerník>, <V>, <Mezerník>, <P>, <O>, <H>, <O>,
<D>, <Ě>, a větu dokončete kliknutím na klávesu <.>
Nyní je třeba uložit vaši práci, proto klikněte po klávese <Ctrl> (zůstane stisknutá) a následně po klávese <S>.
Pomocí této klávesové zkratky vyvoláte Dialogové okno pro uložení souboru a pomocí virtuální klávesnice
změňte jméno ukládaného souboru na TEST. Před kliknutím na první klávesu s písmenem <T> (nezapomeňte
zrušit případné zmáčknutí klávesy <Ctrl>). Po zapsání nového jména klikněte na klávesu <Enter>, pomocí které
soubor TEST uložíte do počítače.
Po uložení souboru můžete zavřít textový editor stisknutím kláves <Alt> a funkční klávesy <F4> a vyzkoušet
minimalizaci virtuální klávesnice a to buď kliknutím na tlačítko [_] v pravém horním rohu okna programu, nebo
volbou „Minimalizovat“ v menu programu.
Nyní můžete smazat soubor TEST, který jste si před chvílí uložili, protože první cvičení s programem je u konce.

Více informací o programu najdete v Helpu programu, který je dostupný po spuštění
programu.

