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Diktálás ABSONIC program virtuális billentyűzetével 

 

Az ABSONIC beszédfelismerő szoftver egyik hasznos tulajdonsága a 

diktálórendszer, melynek segítségével az elmondott szöveg hangrögzítése és 

karakteresítése mellett az automatikusan leírt szöveg azonnal vagy utólag 

formázható is azokkal a funkciókkal, melyek egyébként különböző 

billentyűkombinációkkal is elérhetők. 

Ez nagy segítség lehet rövidlátók, vakok vagy mozgássérült embereknek is, hiszen 

külső segítség nélkül tudnak az alábbi programokban levelet, cikket, könyvet, email-t 

írni, valamit a legfontosabb funkciókat vezérelni, azon túl, hogy bizonyos parancsok 

minden Microsoft operációs rendszeren futó programban működnek: 

Microsoft Word, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, IBM Lotus Notes, stb. 

 

Diktálás beállítása: 

1. Indítsuk el az ABSONIC programot 

2. Kattintsunk a Beállítások / Beszédfelismerés beállítása parancsra. 

3. Válasszuk ki a Használandó beszédfelismerők közül a Google 

beszédfelismerőt. 

 

4. A Beszédfelismerés általános beállításainál kapcsoljuk be a Diktálás gombot. 

 

5. Válasszuk ki a Fordítás nyelvét, amennyiben szeretnénk, hogy a felismert 

szöveget automatikus lefordítsa a program. 

 

6. Kattintsunk a Mentés gombra. 
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Diktálás ABSONIC-ban: 

1. Indítsuk el azt a programot, amelyben diktálni szeretnénk (pl. Microsoft Word). 

2. Indítsuk el az ABSONIC programot, majd kattintsunk a Felvételek készítése egy 

hangforrásból funkcióra. 

3. Az általános felvételkészítési beállítások után kattintsunk a Diktálás indítása 

gombra  és válasszuk ki a használni kívánt programot. 

 

4. Ekkor egy külön ablakban elindul az ABSONIC VoiceKeyboard program, ebben 

kattintsunk a Start gombra, akkor kékről sárga színűre változik a Stop gomb 

melletti D-betűs mező háttere. 

 

5. Az ABSONIC Voice Keyboard ablakban a D betűs mező háttere zöld színűre 

változik, ha az asztalon a Word dokumentum aktív. 

 

6. Ezután a kiválasztott programban megjelenik a mikrofonba mondott szöveg. 

7. Amennyiben formázási, beszúrási funkciókat szeretnénk vezérelni hanggal, akkor 

mondjuk ki, a Diktálás indul parancsot. Ekkor a D betű a zöld háttérben 

félkövérré változik. 
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8. Amennyiben a Nagybetűvel parancsot kimondjuk, akkor a C betű háttere zölddé 

változik, ebben az esetben a következő kimondott szó első betűjét nagybetűvel 

írja le a program. 

 

9. Amennyiben a Végig nagybetűvel parancsot kimondjuk, akkor az F betű háttere 

zölddé változik, ebben az esetben a következő kimondott szöveget végig 

nagybetűvel írja le a program, míg ki nem mondjuk a Végig nagybetűvel vége 

parancsot. 

 

10. A Diktálás vége / Diktálás kikapcsolása paranccsal megáll a vezérlés. További 

parancsok a mellékletben találhatók meg. 
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Újabb diktálási parancsok 

A meglévő parancsok mellett újabb parancsok adhatóak hozzá a Diktáló szoftverhez. 

Az ABSONIC2\DictationService\database mappában találhatók nyelvenként azok a 

konfigurációs fájlok, melyekbe felvihetők az újabb parancsok. A parancsok 

bővítéséhez ismerni kell a RegEx kódokat. Segítség a RegEx használatához IDE 

kattintva érhető el. 

Az alábbi parancsok bővítésére, módosítására van lehetőség: 

• Általános parancsok: ezek minden programban egyformán működnek, pl: 

Mentés (Ctrl-S), Megnyitás (Ctrl-O) stb. 

• Olyan parancsok melyek csak egy programban működnek (pl. Thunderbird-

ben email továbbítása vagy Microsoft Word-ben Oldaltörés) 

• A hangvezérlés indítása és leállítása parancsok 

• Római számok 

• Betűzés 

• Speciális karakterek (pl: ✓, @, $ stb.) 

• Kis és nagybetű használata (pl. ha egy szó első betűje előtt pont, kérdőjel 

vagy felkiáltó jel és szóköz áll, akkor az adott szó első betűje mindig nagybetű 

legyen). 

• Speciális szavak esetén hogy történjen a leírás (pl hogy szó előtt mindig 

vessző legyen). 

http://vbence.web.elte.hu/regex_leiras.html
http://vbence.web.elte.hu/regex_leiras.html

