
Használati útmutató

1. A betűkészlet telepítése

A szövegeket speciális, a magyar egyezményes hangjelöléshez kialakított betűkészlet 
használatával jegyeztük le. Ezért a nyelvjárási szövegek megjelenítéséhez először 
telepíteni kell a Fru14W nevű betűkészletet, amely megtalálható a CD-n.

Mac OS X operációs rendszer használata esetén a System mappa Library mappájában 
lévő Fonts mappába kell belehúzni a betűkészlet-fájlt.

Windows operációs rendszer használata esetén a betűkészlet-fájlt a Vezérlőpultban 
található Betűkészletek mappában kell elhelyezni.

2. Szükséges  alkalmazások

A dokumentumok megtekintéséhez internetböngészőre van szükség.

Mac OS X operációs  rendszer használata esetén a Safari internetes böngészőt ajánljuk 
a Quicktime hanglejátszó szoftver használatával (az alkalmazásokat minden Mac OS 
X operációs rendszer eleve tartalmazza).

Windows operációs rendszeren a FireFox 1.5-öt ajánjuk, szintén a Quicktime 
hanglejátszó szoftver használatával (mindkét program ingyen letölthető az Interneten 
keresztül a http://www.firefox.com és a http://www.quicktime.com honlapokról).

3. A Hangoskönyv indítása

Amennyiben a Safari, illetve a FireFox az alapértelmezett böngésző, elegendő, ha 
kétszer kattintunk az egérrel a Hangoskonyv_index.html nevű fájl ikonján.

Ha az alapértelmezett böngésző más program, előbb indítsuk a Safarit, illetve a 
FireFox-ot, és a programból nyissuk meg a Hangoskonyv_index.html fájlt (File/Fájl 
menü Open file/Fájl nyitása menüpont kiválasztásával).



4. Szöveg kiválasztása

A Hangoskonyv_index.html fájl megnyitásával megjelenik a nyitólap és a menüsor. A 
nyitólapról érhetjük el a hangoskönyv használatára, illetve kialakítására vonatkozó 
információkat, és a megjelenő térképen a kutatópontokra kattintva nyithatjuk meg az 
adott kutatóponthoz tartozó első mintaszöveget.

A bal oldalon megjelenő menüsorból az egérrel kattintva kiválaszthatjuk, hogy melyik 
szöveget szeretnénk megnyitni, illetve lehetőségünk van arra, hogy bármikor, 
bárhonnan egy kattintással visszatérjünk a nyitólapra.

5. A teljes hanganyag meghallgatása

A lejegyzéseket a Magyar Nyelvjárási Olvasókönyvből vettük át, vagyis az átírt 
szöveg terjedelmében megegyezik a nyomtatott formában már publikált 
interjúrészlettel. A lap tetején lévő A teljes hanganyag meghallgatása feliratra kattintva 
azonban lehetőség nyílik a teljes rögzített interjú meghallgatására.

A teljes hanganyag az oldal fölső harmadában válik láthatóvá. A hanganyag 
meghallgatása a hangkezelő szoftver lejátszásgombjára kattintva indítható.

6. Hangrészlet meghallgatása

Az átírást és a hanganyagot olyan módon szinkronizáltuk, hogy azokon a pontokon, 
ahol a beszélő szünetet tart, markereket helyeztünk el a szövegben. A markerek színes 
pöttyök, amelyek külön is meghallgatható részekre osztják föl a szöveget.

Egy szövegrészlet elején látható markerre kattintva az adott szövegrész és a hozzá 
tartozó hangrészlet megjelenik az ablak alsó harmadában. A szövegrészletek esetében 
nem kell külön kattintanunk a lejátszás gombra, a hanglejátszás magától elindul. A 
megjelenő szövegrészlet a lejegyzésnek pontosan azt a részét jeleníti meg, amely a 
kiválaszott markertől a következő markerig tart.


