A "WordJav" PROGRAM ISMERTETÉSE


A program Windows operációs rendszerek alatt fut (32 & 64). A program futásához szükséges, hogy az adott gépen telepítve legyen egy MS Word szövegszerkesztő (min. Word 97-es verzió). Főbb alkalmazási területei:

1.	Szerkesztője alkalmas a kezdők gépírásoktatására, a haladók sebességének a fokozására, írásminőségének javítására. (A kezdők gépírásoktatására elsősorban valamelyik oktatóprogramunkat javasoljuk.) A javítóbillentyűk alapértelmezésben nem használhatóak. Lehetőség van ezen funkciók aktiválására is, használatuk utólag ellenőrizhető.
2.	A dolgozatjavítás egy etalon dolgozattal való összevetés alapján megmutatja (képernyőn és nyomtatásban) a másolás hibás helyeit; leütést, hibaezreléket számol, osztályzatot ad. Az enterrel és enter nélküli dolgozatokat egyaránt javítja.
3.	Ha a tanár kezdők gépírásoktatására kívánja használni a programot, akkor ennek javasolt formája a feladatsor. A feladatsor rövid feladatok (gyakorlatok) sorozatából áll, meghatározott felépítésű, kijelölésekor a program egyenként jeleníti meg a feladatsor gyakorlatait, eredményes megírást követően a feladatsor soron következő gyakorlatát kínálja fel. Feladatsorok létrehozásával a program mintegy oktatóprogrammá alakítható. A program egy ilyen minta-feladatsort tartalmaz: Feladatsor_1.txt. Tovább részletek az ismertető végén olvashatók.
4.	Tanári jelszóval belépve a programba az Eszközök menüben megjelennek a csak tanárok számára szükséges funkciók (kiegészítés leütésszámmal vagy szótagszámmal, karakterstatisztika, eredményjegyzék készítése, Tanuló kiválasztása stb.), és a vágólap elérhető marad.

A WordJav tanulói és tanári felhasználásra íródott. A gépi dolgozatjavítás szokványos Windows környezetben történik. A forgalmazók a szoftver továbbfejlesztett verzióit a megrendelő számára 2 éven keresztül térítésmentesen biztosítják e-mailben, ill. a www.gepokt.hu honlapjuk Letöltés oldalán.

Ez az ismertető a programlemezen Inf_WJ.rtf néven található meg, továbbá a programban a Súgó/Ismertető menüpont segítségével is megjeleníthető.


I. A program telepítése


a) A WordJav telepítését a programlemezen lévő FELRAK.EXE végzi. 

A telepítést egy példányban, egy hálózati mappelt meghajtóra célszerű végezni.

	Elindítása lehetséges pl. a  Start..  Futtatás..  menüből:
	D:\FELRAK.EXE  <Enter>
A telepítő program futtatása során meg kell adni, hogy milyen könyvtárba kívánjuk a WordJav-ot rakni. Ezt egy fájl-dialógusablak is segíti. A Drives mező segítségével kijelölhető, hogy melyik meghajtóra kívánunk telepíteni. A meghajtó gyökérkönyvtárának kijelölése esetén a program egy WordJav nevű könyvtárat hoz ott létre, egyébként a felhasználó által megadott nevű könyvtárba másolja a fájljait, illetve abban hozza létre a DOLGOZAT és ETALON alkönyvtárakat.

Ha a telepítésre megadott könyvtár nem létezik, akkor a program létrehozza.
A telepítő program a WordJav (WORDJAV.EXE) indításához parancsikont tesz az aktuális felhasználó munkaasztalára. A program telepíthető egyetlen hálózati meghajtóra, vagy minden egyes tanulói gép winchesterére. A telepítés helyétől (hálózati, helyi) függetlenül a program a háttérfájlokat az aktuális felhasználó TEMP könyvtárában hozza létre. A létrejövő WordJav mappához kezdetben minden felhasználónak teljes jogú hozzáférést kell biztosítani, majd ha már valamennyi osztály- és tanulói mappa létrejött a jogosultságot szelektíven célszerű korlátozni.


b) Telepítés után ellenőrizzük a program működését tanulóként belépve. 

1.	Nem keletkezhet jogosultsággal kapcsolatos hibaüzenet.
2.	Nyomtatási probléma: a gépírásoktató a nyomtatási feladatot az op. rendszernek adja át. Ha az operációs rendszerben az alapértelmezett nyomtató nincs (helyesen) telepítve, a nyomtatás hibaüzenetet eredményez. Ilyen jellegű probléma keletkezik akkor is, ha pl. a Notepad-dal kíséreljük meg a nyomtatást.

c) Egyéb megjegyzések

Mielőtt a tanulók munkához kezdenének, feltétlenül javasolt - tanári jelszóval belépve a programba - létrehozni az adott teremben dolgozó osztályok és felhasználók névsorát (Eszközök/Osztályok, névsorok). 

Mint ismeretes, a másolások írását a szaktanár vezényszavára, a meghatározott idő leteltével, be kell fejezni. A tanár munkáját megkönnyítendő, a javítóprogram az értékelésben megjeleníti a mentés időpontját, mégpedig másodperc pontossággal. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a számítógépeken és a hálózatban a pontos idő be legyen állítva. Problémát okozhat a tanóra közbeni dátumváltás!

A WordJav elindítása több módon is lehetséges. Javasolt módja: a munkaasztalra helyezett parancsikonra való kattintás.

A másolási feladat ("Etalon") internetről történő kijelölése: 
Maga a letöltés (20 szöveg érhető el a szerző tárterületén) nem okozhat problémát mivel windows függvényhíváson alapul. A megírt munka automatikusan feltöltődik, ha a tanulóknak FTP-jogosultsága van (általában nincs, és magának a feltöltésnek oktatási funkciója nincs). A MAGYOSZ által szervezett online  tanulói gépíróversenyre való felkészüléshez és a versenyhez az ingyenes WordJav_Inet programunkat javasoljuk (http://gepokt.hu/letoltes/letoltes_freeware.htm), amely a feltöltést html/php alapon végzi.


II. A program használatának részletes leírása

Az iskolák döntő részében a kezdő gépírást is számítógépen tanulják a diákok. A helyes automatizmusok kialakítása céljából szükséges, hogy ne javíthassák a már leütött karaktereket, ez azonban a szövegszerkesztőkben nem lehetséges. A gépírástudás egy magasabb fokán is szükség lehet arra, hogy - ideiglenesen - ne engedjük használni a javítóbillentyűket. A képernyő elsötétítése csak „félmegoldás” ebből a szempontból. Tapasztalatom szerint igen hatékony, ha a sok hibával dolgozó, a képernyőt és a másolandó szöveget felváltva nézegető, munkáját állandóan javítgató tanulót a gyakorlóórákon ebben a programban dolgoztatjuk. Ekkor derül ki ugyanis számára, milyen sok hibát vét, és önkéntelenül visszafogja sebességét, visszatér a betűző, meggondolt írásra. 

A szoftverben választani lehet, hogy engedélyezve legyen-e a javítóbillentyűk használata. A javítóbillentyűk használatát azonban a program feljegyzi és az értékelésben megjeleníti.

Ugyancsak választhatunk, hogy enterrel vagy enter nélkül történjék a gyakorlás. A kezdetektől törekedjünk arra, hogy a kétféle írásmódot egy dolgozaton belül ne váltogassák a tanulók.

A program indítása előtt minden Microsoft Word alkalmazást be kell zárni!

1. Belépés a programba
a) Tanulóként

A program indítása után a tanuló kiválasztja az osztályát és a nevét a bejelentkező ablakból. (Ehhez előzetesen a tanárnak létre kell hozni az osztályok és tanulók névsorát.) A bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy eredményei tárolásra kerüljenek a WordJav/Dolgozat/”osztálynév” mappában. (Lehetőség van névkiválasztás nélküli belépésre is, ilyenkor azonban a tanuló munkájának tanári ellenőrzése körülményes.)

b) Tanári jelszóval

A tanári jelszóval történő belépés esetén az Eszközök menüben a tanulók számára inaktív menük is megjelennek. A tanári jelszó a tanulók számára nem adható ki. Minden egyes intézmény saját jelszót kap. A jelszó és a felhasználói adatok a Reg.key fájlban vannak tárolva, a programfájl (Wordjav.exe) nem felhasználó-specifikus, ezért problémamentesen frissíthető honlapunkról az aktuális verzióval. A tanári jelszóval történő belépés után a WordJav nem tiltja le a Windows vágólap-használatát.

2. A Fájl menü

A Fájl menüben  egyrészt a szokásos Windows menük találhatók (Új, Megnyit, Ment, Ment másként, Nyomtatás, Kilépés), kezelésük a Windowsban megszokottnak megfelelő.
Mentés: A fájlnévhez nem szükséges kiterjesztést adni, a program ezt automatikusan elvégzi (RTF).

A javított dolgozatokat a tanuló megnézheti a Dolgozat/Mai munka menüre való kattintással. A tanár a tanuló kiválasztását követően a tanuló aznapi munkáját látja. 

Fájlok megnyitása:
Csak a program által elmentett fájlok nyithatók meg. 
A tanár a Fájl/Megnyitásra kattintva a kiválasztott osztály mappájából választhat (aznapi és korábbi napok összesített munkái).

Nyomtatás:
A nyomtatás ikonra kattintva tanulói belépés esetén a Szerkesztő tartalma az alapértelmezett nyomtatóra kerül, tanári belépés esetén a Szerkesztő tartalma a Wordbe helyeződik, és a tanár a nyomtatás előtt elvégezheti a szükséges formázási stb. műveleteket is.

Leütésszám: 
A menüre vagy ikonra kattintva a program megjeleníti a teljes szöveg, ill. a kijelölt szövegrész leütésszámát. (A teljes szöveg leütésszámába a fejrész leütésszáma nem kerül bele, a fejlécet a program kék színűre és dőlt betűsre változtatja.) Írás közben, vagy valamelyik korábban megírt sorba kattintva a kurzorral, az állapotsorban az aktuális sor leütés- és szótagszáma látható.
Ha kíváncsiak vagyunk egy kisebb egység, vagy akár egyetlen karakter leütésszámára, jelöljük ki az egérrel, majd kattintsunk a leütésszám ikonjára vagy a Fájl/Leütésszám menüre.
Ez a menü elsősorban a tanulók számára készült, a tanárok a másolószövegek készítéséhez inkább az Eszközök/Kiegészítés leütésszámmal menüt használják.

3. Beállítások menü

Hangok
Egy szokványos párbeszédablakban történik a hang beállítása:
·	Nincs - ez az alapértelmezett beállítás
·	Billentyűzet - akkor szólal meg a hangszóró, ha a tanuló leüti az egyes billentyűket. Ennek célja a közös, ütemes írás jobb ellenőrizhetősége.
·	Ütemezés - 30-200 leütés/perc sebességű ütemezés állítható

Hangteszt
A szerkesztő "hangjának" beállítása a Beállítások/Hangteszt menüből történik.
Ha a program helyi meghajtóról fut, az "Alapértelmezett" és a "PC hangszóró" hangokon kívül a saját (*.wav) hangfájljainkat is használhatjuk (a programkönyvtár gyökerébe másolandók).

Oldalbeállítás
Az alapértelmezett oldalbeállítás: jobb margó 2,5 cm-es, bal margó 2-es.
Enteres dolgozatoknál a program 1,5 cm-es bal és 1 cm-es jobb margót állít. A margókat a felhasználó átállíthatja.

Javítóbillentyűk engedélyezése
A javítóbillentyűk használatát az írás megkezdése előtt lehet állítani, írás közben már nem. Tanulóként való belépéskor a letiltott állapot az alapértelmezett, tanárként történő bejelentkezéskor pedig az engedélyezett. 

A tanuló egy tanórán belül változtathatja a két módot. Pl. a gyakorlást javítás nélkül írja, de a perces másolásokat már javítással. Csak üres szerkesztőmezőben, az írás megkezdése előtt lehet üzemmódot váltani! Az értékelés végén mindig látható, hogy az adott feladatnál engedélyezve volt-e a javítóbillentyűk használata.

Etalon megjelenítése
A program indulásakor az etalon megjelenítése engedélyezve van. Ez azt jelenti, hogy a feladat képernyőről másolható a megjelenő ablakból. Ha az etalon txt-fájl, akkor a másolást sorvezető segíti. Ha az etalon enterhasználattal készült, akkor az ablakban a sorok végén a Wordben megszokott enter szimbólum jelzi: a tanulónak enterrel kell zárni a sor végét. Az ablak az Esc gomb megnyomásával eltüntethető, újra megjelenítése: Ctrl + M (Etalon/Megnéz).

4. Dolgozat menü

Kijelöl
A korábban WordJavban vagy Wordben elmentett munkát tudjuk kijelölni ebben a menüben, elsősorban javítás céljából.

Megnéz
Ha a javításnál nem értjük, miért jelez hibát a program a dolgozatban, erre a menüre kattintva betölthető az eredeti dolgozatszöveg. A javított munka újbóli megnézéséhez ismét ki kell jelölni az etalont és a dolgozatot.

Javítás
A Dolgozat/Javítás menüből, a CTRL+J billentyűkombinációval vagy ikonnal indítható.
Menete: Kijelöljük az etalont, majd a (korábban megírt és elmentett) dolgozatot és elindítjuk a javítást. Ezt a javítási módot elsősorban a Wordben írt másolások javításánál használjuk.
Ha a program saját szerkesztőjében íratjuk a másolásokat, és előre el van készítve az etalonunk, a feladat kijelölése, majd megírása után a javítás automatikusan beindul.
Az „etalon” nem más, mint maga a hibátlan másolószöveg. Elkészítésének javasolt módjai a Munka a Szerkesztőben - tanárként bejelentkezve alcím alatt találhatók meg.
A javítás módjának részletes leírása a Munka a Szerkesztőben - tanulóként bejelentkezve cím alatt található.

5. Etalon menü

Kijelöl
A munkák javításához e menü segítségével jelöljük ki a dolgozathoz tartozó etalont (mintaszöveget). Az etalon elkészítésének javasolt módjai a Munka a Szerkesztőben - tanárként bejelentkezve alcím alatt találhatók meg.

Megnéz
Ha a javításnál nem értjük, miért jelez hibát a program a dolgozatban, erre a menüre kattintva betölthető az eredeti etalonszöveg. A javított munka újbóli megnézéséhez ismét ki kell jelölni az etalont és a dolgozatot. Erre a menüre ritkán van szükség, mert amikor a képernyőn van a javított dolgozat, elegendő a hibás szó elé kattintani, és az állapotsorban megjelenik az etalon megfelelő szava.

6. Előzmények

Mai munka
 A tanuló összesítve meg tudja nézni aznapi, javított munkáiát. A tanár (működő hálózat esetén, tanári jelszóval belépve a programba) ellenőrizni tudja a kiválasztott tanuló aktuális, ill. legutóbbi tanórájának munkáját. Feladatsorok esetében a tanuló által aznap írt legjobb próbálkozása kerül be a feladatsor statisztikájába (mint az oktatóprogramjainkban).

Korábbi..
A kiválasztott napon írt munka nézhető meg.

Feladatsorok..
A kiválasztott feladatsorban írt munkák nézhetők meg. Ha a tanulónak több próbálkozása volt, itt csak a legjobb jelenik meg.

7. Eszközök menü

Az Eszközök menü lényegesen különbözik attól függően, hogy tanulóként vagy tanárként léptünk be a programba.

A)	Tanulóként belépve a programba csak a stopper funkció aktív. 
A stoppert ikon segítségével is indíthatjuk, nemcsak menüből.

Az időre történő másolás javasolt menete:
·	Az etalon kijelölése
·	A program által feltett kérdésekre válaszolni a megfelelő gombra kattintással:
o	Dolgozat megírása ebben a szerkesztőben? - Igen
o	Másolás időre? - Igen
o	Stopper beállítása …. perc. Megfelel? Igen vagy nem, ez utóbbi esetben adjuk meg, hány perces másolást szeretnénk íratni.
·	A másolás megkezdése előtt ne felejtsük el beállítani, hogy a javítóbillentyűk használata engedélyezve legyen-e a másolás alatt.
·	A kijelölt idő mérése az első karakter leütésekor kezdődik. A másolás alatt eltelt idő a címsorban lévő stopperről ellenőrizhető. 
·	A kijelölt idő letelte után a program elveszi a kurzort, megjelenít egy tájékoztató ablakot, melyet bezárva megjelenik a javítási jelekkel és értékeléssel kiegészített munka. Ezzel egyidejűleg a dolgozat automatikusan elmentődik a tanuló „mai munka” mappájába.

A program a saját szerkesztőben megírt másolások esetén kiírja a percenkénti sebességet, engedélyezett javítóbillentyű-használat mellett a javítások számát. Ez lehetővé teszi, hogy fény derüljön arra, melyik perc jelentette a legnagyobb nehézséget a tanulónak, egyenletes sebességgel ír-e, mennyi időt tölt el a javítgatással stb. 

Fontos tudni, hogy a program a javítási módokból csak a Delete és a Backspace billentyűk leütését számolja. Ha tehát a tanuló úgy javít, hogy kurzorral visszatér a megfelelő helyre, beüti a hiányzó karaktert, majd folytatja az írást, ezt a program nem jelzi. Azt sem jelzi, ha a tanuló kijelöli a hibás karaktert, majd felülírja. Tapasztalatom szerint azonban ez utóbbi ritkán fordul elő, leggyakrabban a Backspace billentyűt használják javítási célból. Sokszor feleslegesen szavakat is kitörölnek a kurzorral való visszalépés + javítás helyett. Ha egy hibát úgy javít, hogy a Backspace billentyűvel több (akár helyesen írt) karaktert is kitöröl, mindegyik karakter törlését számolja. Összefoglalva tehát: a javításnál kiírt számok csupán „tájékoztató jellegűek”, nem képezhetik az osztályozás alapját.

B)	Tanárként belépve a programba az Eszközök minden funkciója aktív. 

A tanári „Eszközök” csak akkor elérhetőek, ha a program elindításakor megadtuk a tanári jelszót. A tanári jelszóval történő belépést követően a program nem tiltja le a vágólap használatát. A demo verzióban a jelszó mezőbe semmit sem kell írni.

Szerkesztés Wordben

Amennyiben a WordJav használata során szükségünk van arra, hogy a Wordbe átlépve folytathassuk a munkát, ennek a menünek a segítségével tehetjük meg. (Pl. ha a kijelölt etalont vagy dolgozatot kívánjuk módosítani, szerkeszteni.) Az esetleg módosított dolgozatot vagy etalont a WordJavban újra ki kell jelölni, hogy a változások életbe lépjenek.

Kiegészítés leütésszámmal

A fenti menüt választva legördül egy fájl-megnyitás dialógusablak, amelyben kiválaszthatjuk azt - a korábban már elmentett - fájlt, amelyiknek ki akarjuk számoltatni a leütésszámát. A fájl megnyitását követően a WordJav megnyit egy Word dokumentumot, és abba olvassa be a leütésszámmal kiegészített, 5 soros szakaszokra tördelt szöveget. Ha nem kívánunk változtatni a szövegen, elmentjük (más néven), esetleg tovább formázzuk, nyomtatjuk.

Kiegészítés szótagszámmal

A fenti menüben kiválaszthatjuk azt a fájt, amelyiknek ki akarjuk számoltatni a szótagszámát. A megjelenő párbeszédablakban megadhatjuk, hogy hány szótagos sorokra kívánjuk betördeltetni a szöveget. Választhatjuk azt a megoldást is, hogy tördelés nélkül kérjük a szótagszámot. Megadható, hogy hány szótagos sorokat kérünk, az alapértelmezett a 20 szótagos sor. A szótagszám kiírását kérhetjük göngyölítve vagy anélkül. A fájl megnyitását követően a WordJav megnyit két Word dokumentumot. Az egyikbe szótagszám nélkül olvassa be a szöveget, a másikba a szótagszámmal kiegészített, 5 soros szakaszokra tördelt szöveget. Ha nem kívánunk változtatni a szövegen, elmentjük, esetleg tovább formázzuk. Ha változtatni akarunk a szövegen, bezárjuk a szótagszámmal kiegészített dokumentumablakot, ekkor megjelenik a korábban eltakart, szótagszám nélküli szöveg. Ezen elvégezzük a szükséges módosítást, elmentjük, bezárjuk a Wordöt. A Kiegészítés szótagszámmal menü segítségével újból hozzárendeljük a már kijavított szövegünkhöz a szótagszámot. 

Megjegyzés: a szótagok számolása az „ahány magánhangzó, annyi szótag” elven működik. Kivétel az „s” kötőszó, amelyik egy szótagnak számít. 
Éppen ezért, ha a betördelendő szöveg számot tartalmaz, a szótagszámolás kérése előtt a számot át kell írni betűkkel. A már betördelt szövegben a Wordben visszacserélhetjük a betűket számokra.
Az y-t a program mindig a mássalhangzó részének tekinti, nem számolja szótagnak akkor sem, ha az - pl. tulajdonnevekben - valójában önálló szótag. Az ilyen eseteket a szövegkészítőnek korrigálnia kell a számokhoz hasonló módon.
Esetleg korrigálásra lehet szükség a sorok végén, a szavak elválasztásánál. A program ugyanis csak az általános elválasztási szabályokat alkalmazza, nem képes felismerni, ha összetett szó kerül a sor végére. Többjegyű mássalhangzóknál is szükség lehet korrekcióra.

Statisztika

A kiválasztott fájl karakter- és szóstatisztikáját ismerhetjük meg.
A karakterstatisztika felépítése: kisbetűk, nagybetűk, írásjelek, egyéb karakterek. Az egyéb karakterek végén a zárójelben az illető karakter Windows-kódja jelenik meg az egyértelműség céljából.
Gyakorlóanyagok, szövegek készítéséhez nyújt segítséget ez a menü. A WordJavban megjelent karakterstatisztikát az Eszközök/Szerkesztés Wordben menü segítségével formázhatjuk, alakíthatjuk tovább legegyszerűbben.
A szóstatisztika az adott szövegben található szavakat listázza ki abc-sorrendben, az előfordulások számát feltüntetve. A megjelenő statisztikát kijelölhetjük és a vágólapot használva beilleszthetjük az Excelbe, ha a tovább kívánunk dolgozni vele. A WordJav ezen funkciójának pl. akkor vehetjük hasznát, ha rövidítéseket akarunk készíteni gépíráshoz, és tudni szeretnénk, melyek az ilyen típusú szövegekben leggyakrabban előforduló szavak. Ha több szövegből akarunk szóstatisztikát készíteni, Wordben másoljuk össze egyetlen fájlba ezeket a szövegeket, és ebből készíttessük el a programmal a szóstatisztikát.

Eredményjegyzék

A dolgozatok javításakor közvetlenül elmenthetjük az eredményeket, melyből a Word Táblázat menüje vagy az Excel segítségével áttekinthető táblázatot készíthetünk. Elsősorban a versenyek eredményjegyzékének elkészítésére készült ez a menü.

A program a tanuló neveként a fájlnevet fogja felajánlani, ha ez nem felel meg, módosítsuk.
3 adatot, ezen kívül a bruttó és nettó leütés-, valamint a hibaszámot adhatjuk meg a programban.
A program a dolgozat első sorait (fejrészét) fogja megjeleníteni a jobb oldali ablakban. Ezek bármelyik részét kijelölhetjük, majd a bal oldali üres ablakba vihetjük át a << gombra kattintással. A vágólap funkciók is használhatók az adatok átvitelére. Születési év helyett használható pl. az osztályjelzés is. Nem szükséges minden ablak kitöltése.

Minden egyes dolgozat fontosabb adata egy txt-fájlba kerül, ennek helye a WordJav EXPORT könyvtára. A javító személy felülbírálhatja az automatikusan generált adatokat. Ha egy dolgozatot egymás után kétszer javítunk, csak az utolsó bejegyzés kerül a táblázatba. 

Ha a program által adott hibák számának módosítása szükséges, újból indítsuk el az illető dolgozat javítását, majd helyesbítsük a program által adott hibaszámot. A nettó leütés mező automatikusan frissítődik, miután a területére kattintottunk.

A javítás befejezése után lépjünk ki a WordJav-ból, majd a Wordben nyissuk meg a WordJav/Export mappájából az előző javítási eredményeinket tartalmazó fájlt. Jelöljük ki a teljes szöveget, majd a Word/Táblázat/…/Szöveg táblázattá menü segítségével készítsük el a táblázatot. Ezután a szokásos módon tovább formázhatjuk, rendezhetjük anyagunkat.

A WordJav által készített jelentés (pl. 2004.03.07_E.txt) könnyen betölthető Excelbe is, ahol a Wordhöz hasonlóan lehet a táblázatot formázni, de átlagokat is számoltathatunk: - fájl megnyitása (*.txt) - Tagolt.. Tovább - Határoló jel.. Tab - Szövegjelölő: {semmi}..  Tovább - Az oszlop adattípusa: Általános.. Kész

Osztályok, névsorok

Az osztályneveket és az illető osztályba tartozók nevét célszerű a tanárnak már az első tanóra megkezdése előtt - az adott menü Súgójában leírt módon - beírni. Az azonos nevű embereket különböztessük meg valamilyen módon. A nevek beírásakor ügyeljünk arra, hogy azonos monogram se legyen egy csoporton belül! A monogram max. 3 karakterből állhat. A tanár a menüt legördítve bármikor törölheti a felesleges osztályokat és tanulókat a névsorból.

A pontos névsor fontos abból a szempontból, hogy a tanulók órai munkáját a tanár könnyen megtalálja. A tanulók munkája ugyanis a következő fájlnévvel mentődik el automatikusan (a bosszúságok megelőzése céljából minden gépen állítsuk be a pontos dátumot és időt!):
a fájlnév első négy karaktere a hónap és a nap számokkal (a dolgozat megírásának kelte), az utolsó karakterek pedig a monogram betűi. 

Tanuló kiválasztása

Menüből, Ctrl+T billentyűkombinációval vagy a Smiley ikonra történő kattintással lehet belenézni a tanulók munkájába. A menü elindítása után a jobb egérgomb használata teszi még egyszerűbbé a munkát.

Dolgozat vagy etalon szöveg mentése "csak szöveg"-ként (csak 1.6.6 verziótól)

Tanárként belépve a Fájl menüben találunk egy Mentés másként, TXT... menüpontot. A szerkesztő mező szövegét tudjuk sortöréssel vagy anélkül elmenteni szövegfájlba, függetlenül a fájl eredeti formátumától (enteres, enter nélküli, RTF, DOC, TXT). Etalon szöveg készítéséhez használhatjuk. (Sajnos a Word újabb verziói a nem őrzik meg a dokumentum sortöréseit enter nélküli szöveg sortöréssel való mentésénél, a szöveg áttördelődik.) 

7. Súgó

Billentyűzet
A menüre kattintva megjelenik egy - az oktatóprogramjainkban használt - színes virtuális billentyűzet. Segítségével betűfogásokat gyakoroltathatunk, ismételhetünk.

Helyes testtartás
Képeket és ismereteket tartalmaz a helyes test- és kéztartásról.

Ismertető
A menüben megtalálható a WordJav ismertetője. Az Új ikonra kattintással „tüntethető” el.


Névjegy
A névjegy panelben jelennek meg a szoftver jogosult felhasználójának adatai. Ha esetleg valamilyen probléma adódna a szoftver használata során, kérjük, feltétlenül jelezze, hogy mi a verziószáma annak a WordJavnak, amellyel gond volt. Itt egyszerűen megnézhetők a programunk szempontjából fontos egyéb adatok is, pl. hogy milyen a képernyő felbontása.



III. Munka a Szerkesztőben - 
1. Tanulóként bejelentkezve

A program Szerkesztőjének főbb funkciói:
·	Alkalmas a kezdők gépírásoktatására, illetve a haladók sebességének a fokozására, írásminőségének javítására. Bármelyik tankönyv anyaga, illetve a tanár által összeállított gyakorlóanyag írható benne.
·	Az írás befejeztével a tanulók maguk javíthatják munkájukat, egy etalonnal való összevetés alapján. Wordben írt, enteres és enter nélküli másolások javítására is alkalmas a program.
·	Önállóan írhatnak különböző hosszúságú perces másolásokat (előtte a feladatot ki kell jelölni). A stopper az első karakter leütése után indul. A kijelölt idő letelte után a program elveszi a kurzort, és automatikusan elindítja a javítást (ld. részletesen a II. 6/A pontban).
·	Lehetőség van az enteres és az enter nélküli írásra is. Egy másoláson belül ne váltogassák a tanulók a kétfajta lehetőséget! (A Dolgozat/Megnéz menüvel ellenőrizhető legegyszerűbben az enterhasználat.)
·	A javítóbillentyűk használata alapértelmezésben le vannak tiltva, de engedélyezhető is a használatuk. A vágólap mindkét módnál le van tiltva. Engedélyezett javítóbillentyűknél a vonszolási is végrehajtható (pl. megírt szöveg duplikálása). A program az értékelő rész végén jelzi a tényt, hogy a másolás javítással vagy anélkül történt-e. A javítási lehetőség engedélyezése vagy letiltása csak üres szerkesztőmezőben lehetséges!
·	A WordJavban írt perces másolások értékelésénél a program feltünteti az egyes percek átlagsebességét, így látható lesz, hogy a tanulónak melyik rész okozott gondot. 
·	Ugyancsak látható, hogy az egyes percekben hányszor használta a tanuló a javítóbillentyűket, így kiderül számára, ha esetleg túl sok időt tölt el a javítgatással (ld. részletesen a II. 6/A pontban).

A program elindítása után a szerkesztőben találjuk magunkat. Használata nem sokban különbözik a szokványos Windows szövegszerkesztőktől, beleértve a formázási utasításokat is. 

A szerkesztő Rich Text formátumú fájlokat hoz létre, melyek bármely Word szövegszerkesztőben megnyithatók. A WordJav viszont - a tanulói visszaélések megelőzése céljából - nem nyitja meg a Wordben készült rtf-formátumú fájlokat.

a) Másolásírás

A programban az alapértelmezett betűtípussal (Courier New) és betűmérettel (12-es) javasolt dolgozni. Ekkor 64 karakter + szóköz fér el egy sorba.

A WordJav-ban a sorok végét lezárhatjuk enterrel, de lehetőség van az enterek nélküli írásra is. Ha enterhasználattal történik a munka, célszerű szélesebb margót állítani az írás megkezdése előtt (bal: 2-es, jobb: 1 cm-es.)

WordJavban történő másolásíratás előtt hívjuk fel a tanulók figyelmét a következőkre:
1	Ellenőrizzék a betűtípus, betűméret és az oldal beállítását,
2	állítsák be a javítóbillentyűk használatát a kívánt módra,
3	a dolgozat ne kezdődjön üres sorral (sorokkal),
4	amennyiben belépéskor nem választotta ki magát a tanulói listából, írja fel a nevét,
5	a WordJav-ban írt dolgozatot is el kell menteni a javítás előtt, amennyiben nem használják a megíráskor a stopper nyújtotta lehetőséget. A dolgozat megírása után a Mentésre kattintva el kell menteni a változtatásokat. Ha azonban a munka sorrendje a következő: etalon kijelölése, majd a dolgozat megírása, akkor mentés nélkül azonnal a javításra kattinthatunk. (Stopper használatánál is ez a sorrend.)

Wordben történő másolásírásnál, ha a WordJav-ban akarják majd a munkájukat javítani, a következőkre kell ügyelni:
6	Ellenőrizzék a betűtípus, betűméret és az oldal beállítását,
7	a dolgozat ne kezdődjön üres sorral (sorokkal),
8	írja fel a nevét és a tanár által kért egyéb adatokat,
9	ne használjunk sablont, táblázatot, képeket a javítandó munkában.

Az időre történő másolásírást lásd az Eszközök/Stopper menü leírásánál.

Automatikus és egyéni fejléc
Ha a tanuló szabályosan lép be a programba (osztály és név kiválasztása), akkor a program a javításra történő kattintásnál a fenti adatokból és a dátumból képzett fejlécet illeszt be a megírt szöveg elé. Nincs szükség arra, hogy a másolások előtt a tanuló fejlécet írjon, amely lehetővé teszi az azonosítását. (Ennek leginkább a kezdő gépíróknál van jelentősége, akik még nem ismernek minden betűt.)

Ha hosszabb (egyéni) fejlécre van szükség, akkor a munka menete a következő:
·	A fejléc megírása, amelyet többsoros gyakorlás is követhet.
·	Etalon kijelölése. A program megkérdezi, hogy a megírtak eldobhatók-e: válaszoljunk nemmel.
·	Kezdjük el a másolást. Mint látjuk, a másolás fölött megmarad a korábban megírt fejléc, illetve gyakorlás. 
·	A javításra történő kattintás után azt tapasztaljuk, hogy a program fejlécként fogja kezelni az etalon kijelölése előtt írt szöveget.

Teendők a másolószöveg végére érésekor:
a) ha enteres másolásnál újrakezdi a szöveg gépelését, nem szabad egy üres sor kihagyni az újrakezdett szöveget előtt.
b) ha enter nélküli másolást kezd újra, ne üssön entert, hanem folyamatosan írja a szöveget, ahogy az az ablakban megjelenik.

b) Dolgozatjavítás

A WordJav program javítani tudja azokat a másolásokat, melyekben enterekkel zárták a sorok végét, és azokat is, amelyekben nem ütöttek entert a sorok végén. Az etalon is lehet enteres vagy enterek nélküli. Az enterek nélkül készült etalont fel lehet használni az enterekkel írt másolások javítására, és fordítva is. Az enteres másolásoknál azonban megbízhatóbb a javítás, ha az etalon is így készült. Az enteres etalon felhasználható az enter nélküli dolgozatok javításához anélkül, hogy kitörölnénk a sorok végéről a kötőjeleket, és az enterek jeleit.

A Wordben írt dolgozatok javításának menete a következő:
	- az etalon kijelölése:				Etalon..       Kijelöl
	- az elmentett dolgozat kijelölése:		Dolgozat..   Kijelöl
	- a javítás elindítása:				Dolgozat..   Javítás

Tanári javítás (több dolgozat) esetén az etalon kijelölésével célszerű kezdeni, majd ezt követően a jobb egérgomb lenyomásával egy lebegő menü jelenik meg az egérkurzor alatt. A lebegő menün a Dolgozat, ill. Javítás elemekre kell a bal egérgombbal rákattintani a dolgozat kiválasztásához, ill. javításához. Ez gyorsabb, mint a főmenü használata. 

Etalonként nem lehet olyan dolgozatot kijelölni, amely a WordJav szerkesztőjével készült. Ha ilyen dolgozatot akarunk etalonként alkalmazni, a javítás előtt töltsük be a Wordbe, mentsük el, ezután már kijelölhetjük a WordJavban is.

A dolgozat bármely Word szövegszerkesztővel írható. A fájlkonverzióra a WordJav az adott gépen telepített MS Word97 vagy későbbi MS Word verziót használja fel a háttérben. Word97 esetében a WordJav működése gyorsabb. Gyorsítja a WordJav által végzett fájlkonverziót, ha a dolgozat a Courier New (CE) 12-es betűtípussal íródott. 

A hibás karakterek vastagítással és aláhúzással vannak megjelölve, minden hibás sor elején megjelenik az adott sor hibaszáma. Képernyőn és színes nyomtatásban a hibás karakterek pirosak, az értékelés és a fejléc kék, a sorvégen megjelenő leütésszám zöld színű. A hibás szó elé kattintva az állapotsorban megjelenik az etalon megfelelő környezete, így a javításhoz a mintaszöveget nem szükséges elővenni. Továbbra is tanári feladat marad annak ellenőrzése, hogy bizonyos típusú hibák esetén a program valóban annyi hibának értelmezte-e az eltérést, mint amennyinek azt gépírási szempontból számítani kell (pl. 2-3 szó részleges vagy teljes egybeírása vagy a sorugrás esete). Ebben az esetben esetleg módosítani kell a gép által javasolt osztályzatot. 

A javított, értékelt szöveg értelmezésében segít az etalon ablakban történő megjelenítése: CTRL + M (Etalon/Megnéz).

Javításkor a gép kiírja a pontos leütésszámot (a hibázásból eredő plusz-mínusz leütéseket, sorugrást is figyelembe véve). A leütésszámlálást az első "értékes" sorban kezdi, nem veszi tehát figyelembe a fejrész leütésszámát. Az érvényes osztályozási elveknek megfelelően az 5-re vagy annál magasabb egyes számra végződő leütésszámot a program felkerekíti, ebben az esetben a leütésszám kb. ilyen lesz: 1556+4.

Osztályozásnál a program hibaezreléket számol. A saját szerkesztővel készült dolgozatok esetében a "javítószerkezet nélküli", más szövegszerkesztőkkel készült dolgozatoknál a "javítószerkezettel ellátott" osztályozási norma szerint javasolja az érdemjegyet.

2. Tanárként bejelentkezve


A tanár a megnyitott dolgozatot vagy etalont az Eszközök/Szerkesztés Wordben menüponttal tudja módosítani-szerkeszteni.

a) Etalonok készítése

Az etalon szövegfájl (*.txt) legyen. Az etalon készülhet enterhasználattal vagy anélkül, azonban ha a tanulók a másolást a WordJav szerkesztőjében írják, akkor vegyük figyelembe, hogy a tanulóknak is ugyanolyan módon kell másolniuk. Ha az etalon nem szövegfájl, akkor a program nem támogatja a képernyőről történő másolást (nincs sorvezető).

Ha az etalont csak Wordben készített dolgozatok javítására használjuk, akkor az etalon formátuma lehet doc vagy rtf is. Ha a dolgozatok (fájlok) bizonyos órákon enterrel, máskor meg enter nélkül készülnek, akkor az etalon is enterhasználattal íródjon. (Az enteres dolgozatok javíthatók enter nélküli etalonnal is, azonban a javítóprogram a sorugrásokat rosszul fogja felismerni.) 

A WordJav szerkesztőjével készült fájl nem jelölhető ki etalonnak, ha azonban betöltjük egy Wordbe és újra elmentjük, akár változtatások nélkül is, akkor ez a korlátozás megszűnik.

Az etalonok elkészítésekor többféle módon járhatunk el:
1.	Begépelhetjük mi a szöveget egy Word szövegszerkesztőbe, és elmentjük.
2.	Kiválaszthatjuk a legtöbbet, legkevesebb hibával író gyerek munkáját, betöltjük egy Word szövegszerkesztőbe, kijavítjuk, esetleg kiegészítjük, hogy megfelelő hosszúságú legyen és elmentjük. (Ha a későbbiekben kiderül, hogy hiba maradt az etalonban, visszalépünk a szerkesztőbe, behívjuk az anyagot, kijavítjuk, újból elmentjük.)
3.	A legtöbbet, legkevesebb hibával író gyerek munkáját összehasonlítjuk egy másik, szintén sokat és kevés hibával író gyerek munkájával a WordJav segítségével. (Ha a dolgozatokat a WordJav-ban írták a diákok, az etalonnak szánt dolgozatot előzőleg egy Word szövegszerkesztőbe kell betölteni, elmenteni más néven, hiszen a WordJav-ban készült dolgozatokat - biztonsági okokból - nem lehet etalonként kijelölni a WordJav szerkesztőjében.) Előttünk kell lennie ilyenkor a mintaszövegnek és a két - javítás nélkül - kiprintelt dolgozatnak. Ahol a javítóprogram hibát jelez, megnézzük, melyik tanuló követte el azt, és a papíron bejelöljük az eltérést. Ha a két dolgozat nem egyforma hosszú, a javítatlan részt nekünk kell figyelmesen kijavítanunk.
Ezután egy Word szövegszerkesztőben a hosszabb munkát - a papíron bejelöltek szerint - kijavítjuk, majd elmentjük. (Különösen az idegen nyelvű gépírásos anyagokból kényelmes így elkészíteni az etalont.) Ha nincs meg végig a szöveg, későbbi munkánk megkönnyítése érdekében egészítsük ki azt.

Figyelem:
1.	A Worddel készült etalon elmentése nem elég, be is kell zárni a fájlt, majd kilépni a Wordből, hogy az hozzáférhetővé váljék. 
2.	Az etalonon végzett javítás után ne felejtsük el azt újra betölteni a WordJav-ba: Etalon... Kijelöl.
3.	A későbbi munkánk megkönnyítése céljából az etalonoknak később is könnyen visszakereshető fájlnevet adjunk.

Az etalonban a javítandó szöveg kezdetét jelöljük meg egy "*" (csillag) karakterrel (az első javítandó sor elejére szúrjuk be a csillag karaktert). A javítóprogram az etalon első húsz sorában fogja keresni a fenti jelet, és ettől indítja a javítást. 
A különböző időben íratott dolgozatok fejrészének hosszúsága eltérő lehet, a tanulók is eltérhetnek a tanári utasításoktól. A csillag karakter alkalmazása biztosítja, hogy a dolgozat és az etalon fejrészének különbözősége ne okozzon problémát a hibakereső algoritmusnak.

Ha a tanuló újrakezdi a szöveg gépelését, nem javasolt az egy üres sorral történő elválasztás.

Tippek, trükkök:
·	Ha az osztály Wordben írja a dolgozatot, akkor a visszaélések elkerülése érdekében ne közöljük előre az etalon nevét. Sőt, ha kevés etalonunk van, az aktuális etalont csak a dolgozatírás befejezése után másoljuk be a tanulók által elérhető etalonkönyvtárba.
·	Az etalont "Csak szöveg"-ként, TXT kiterjesztéssel célszerű elmenteni, a WordJav az ilyen fájlokat kezeli a leggyorsabban. (Fájlkonverzió nélkül olvassa be őket, míg más fájlokat gyakorlatilag karakterenként kénytelen vizsgálni.) Gyors az RTF-fájlok betöltése is.

b) Szövegek készítése

Az üres szerkesztőmezőt felhasználhatjuk gépírási másolószöveg és gyorsírási diktátum készítésére is. Írás közben ugyanis az állapotsorban folyamatosan látható, hány leütést (nem karaktert!) és szótagot írtunk már az adott sorba. Ha az összleütések számát akarjuk megtudni, a Fájl/Leütésszám menüre vagy ikonra kattintva megkapjuk az adatot.

A program megkeresi, hol kezdődhet a tényleges szöveg, és a fejrész leütésszámát és szótagszámát nem adja hozzá. A program az első 5 sorban megkeresi az utolsó üres sort. Feltételezi, hogy előtte címsor vagy fejrész van, és nem veszi figyelembe annak leütésszámát. Ha az első 5 sor után talál üres sort, annak számolja a leütésszámát, mivel ez valószínűleg a készítendő szöveg első bekezdése.

c) Feladatsorok készítése

Ha a tanár kezdők gépírásoktatására kívánja a programot használni, akkor ennek javasolt formája a feladatsor használata. A feladatsor rövid feladatok (gyakorlatok) sorozatából áll, meghatározott felépítésű. Kijelölésekor a program egyenként jeleníti meg a feladatsor gyakorlatait, eredményes megírást követően a soron következő gyakorlatot kínálja fel. Feladatsorok létrehozásával a program mintegy oktatóprogrammá alakítható. A program egy ilyen minta-feladatsort tartalmaz: Feladatsor_1.txt, amit a saját feladatsorok készítése előtt célszerű tanulmányozni.

A feladatsor készítésének szabályai:
·	1 fájl = 1 feladatsor
·	a fájl formátuma: szövegfájl, sorvégi enterekkel; a fájlnév a program szempontjából tetszőleges (pl. Az alaptartás betűi.txt, vagy Feladatsor_3.txt - az első fájlnév a javasolt), és egy ...ETALON\FELADATSOR mappába célszerű másolni. Ha csak egyszerű másolószöveg-etalont készítünk, a fájlnév nem lehet azonos valamely feladatsor nevével (a külön mappába való helyezés ezt a tiltást nem oldja fel). 
·	új feladatsort készítve ne használjuk fel újra egy korábbi feladatsor sorszámát és fájlnevét, ez megzavarhatja a program nyilvántartását 
·	a fájl 1. sorának kötelezően kell tartalmaznia az alábbi szavak valamelyikét: Feladatsor, feladatsor, FELADATSOR ( a program ebből "veszi észre", hogy nem közönséges etalon szöveg lett kijelölve)
·	a gyakorlatok számozásában a pont kötelező, a gyakorlat száma előtt és a feladatsor végén egy-egy üres bekezdésnek (enter) kell lennie: 
3. FELADATSOR, az alaptartás betűi¶
¶
3.1¶
asdf jklé asdf jklé¶
asdf jklé asdf jklé¶
asdf jklé asdf jklé¶
¶
3.2¶
élkj fdsa élkj fdsa¶
élkj fdsa élkj fdsa¶
élkj fdsa élkj fdsa¶
.......
.......
¶
3.12¶
ék és késs ék és késs ék és késs ék és késs ék és késs ék és¶
ék és késs ék és késs ék és késs ék és késs ék és késs ék és¶
ék és késs ék és késs ék és késs ék és késs ék és késs ék és¶
a kés kék a kés kék a kés kék a kés kék a kés kék a kés kék¶
a kés kék a kés kék a kés kék a kés kék a kés kék a kés kék¶
¶
·	A feladatsor elkészítése után célszerű ellenőrizni, hogy a program helyesen jeleníti-e meg az első és utolsó gyakorlatot, továbbá folyamatos-e a kiválasztható gyakorlatok számozása a megjelenő dialógus ablakban. Hiba esetén ellenőrizzük a fájlt a fentiekben leírtak szerint.
·	Egy feladatsor legfeljebb 20 gyakorlatot tartalmazhat.

A tanári munkához használt többi lehetőség az Eszközök menü leírásánál található.

Budapest, 2017. szeptember 26.
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