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Avancerade
funktioner
• Ett WiViK tangentbord är sammansatt av en eller
flera sidor med tangenter.
• Tangenterna är ordnade i rader och kolumner.
• Ett tangentbord kan ha upp till 50 sidor tangenter med
högst 400 tangenter per sida.
• Du kan skapa och anpassa egna tangentbord. ”Avancerade
funktioner” ger en introduktion i hur man definierar
tangentbord och visar några exempel.
• Ett flertal exempel tangentbord medföljer.
• Dessa är beskrivna i bruksanvisningen i Bilaga E:
Makrotangentbords exempel.
• Det är lättast att börja med att kopiera och ändra något
av exempeltangentborden än att skapa ett helt nytt från
början.
• Med lite träning, kan du experimentera och skapa nya
kraftfulla tangentbord som uppfyller behov och förmåga
hos användaren.

1. Utformning av ett nytt
tangentbord
Definiera tangentbordets syfte
• Hellre än att utforma ett tangentbord som gör allt, gör
ett litet tangentbord för ett visst ändamål.
• T ex ett tangentbord som har namn på personer som du
ofta skriver till, eller kanske priset på ofta använda
artiklar för kalkylarket.

Gör en lista på de tangenter som ska ingå
• Listan utgör grund för tangenternas etiketter. Användbara
tangenter kan vara komplexa menykommandon eller ofta
använda fraser. Till exempel:
Johan
Anna
ost
Retur
dagens datum
nytt dokument

För varje tangent, anteckna de tangentslag som ska matas in
i applikationen av WiViK
• I det här läget kan det vara nödvändigt att för hand prova
att mata in tangentslagen i applikationen.
• När du antecknar tangentslag för speciella tangenter
(t ex funktionstangenter, numeriskt tangentbord, Skift,
Ctrl, Alt, etc.), använd de nyckelord som WiViK
förstår. Till exempel:
Johan

Johan Johansson

Anna

Anna Svensson

ost

25 kr

Retur

<ENTER>

dagens datum

<F5>

nytt dokument

<ALT>an

/ hekto

Bestäm antalet tangenter per sida för
tangentbordet
• Faktorer som påverkar antalet är: Användarens syn och
pekförmåga, totala antalet tangenter, antalet kategorier
av tangenter och tangentbordets storlek.
• Den absolut viktigaste faktorn att ta hänsyn till är
användarens pekförmåga.
Vilket är det maximala antalet tangenter som användaren
klarar av att träffa?
• Om pekförmågan inte är något problem, måste du finna
en balans mellan att minska antalet tangenter per sida för
att minska söktiden och att minska antalet sidor för att
minska antalet sidbyten. Generellt är det bäst att ha
mindre än 30 tangenter per sida.
• I det här stadiet är det till god hjälp att ordna innehållet
i din tangentlista i olika kategorier och så små som
möjligt. Antalet tangenter per sida faller sig kanske
naturligt för den här organisationen.
• När du har kommit så här långt vet du på ett ungefär
hur många tangenter per sida som behövs. Det tillkommer dock tangenter för att hoppa mellan olika sidor.
• Du behöver inte ha samma antal tangenter på varje sida.
Varje sida kan ha olika många tangenter och tangenterna
kan vara olika stora.
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• Rutnätets grunddimensioner är samma för alla sidor.
Bestäm kopplingen mellan sidorna - om
Du behöver dock inte fylla alla rutor med en tangent,
du har flera sidor
och tangenternas storlek kan variera.
• Ett flertal varianter är möjliga:
• På varje sida: Lägg till en tangent för varje sida som
finns som hoppar till den sidan.
Denna variant kräver att du på varje sida lägger till lika
många tangenter som det finns sidor.

Placera tangenterna på passande
rutpositioner (rad, kolumn)
• Det är till god hjälp att ha ett system för utplaceringen
av tangenterna.
• Detta gör att användaren fortare hittar önskad tangent.

• Använd en hiearkisk struktur där en tangent på en sida
hoppar till en sida som innehåller knappar för andra
sidor.
Denna variant reducerar antalet tangenter per sida som
behövs för navigeringen men kräver att du lägger till
tangenter för att backa tillbaka upp i hiearkin.

• Du kan till exempel ordna tangenterna alfabetiskt, eller
efter vilken kategori av tangenter de tillhör.

Bestäm om vissa tangenter ska vara större
än andra

• Du kan för enskilda tangenter definiera att de automatiskt
hoppar till en annan sida efter att ha matat in några
tangentslag.
Denna variant är användbar om du har för avsikt att
direkt byta sida efter ett tangentval.
• Gå tillbaka till dina kategorier av tangenter. Lägg till
tangenter för att hoppa mellan olika sidor och/eller
markera vilken sida som en befintlig tangent hoppar till.

• Intilliggande tangenter måste flyttas så att de inte täcks
över av de större tangenterna.

Färglägg tangenterna för att göra det
lättare för användaren att hitta

Specificera antalet rader och kolumner
• Öppna WiViK tangentbordet “colors.kbm” och se vilka
färger som finns tillgängliga.
• Två färger måste definieras:
textfärg och tangentfärg.
• Denna specifikation definierar ett rutnät för utplaceringen
av tangenter.

• Som textfärg är i regel svart eller vit färg bäst, medan
tangentfärg är valfri färg med god kontrast gentemot
textfärgen.

• WiViK ändrar storleken för varje tangent automatiskt
beroende på fönstrets storlek. Rutnätet används därför
för att relativt bestämma storleken för varje tangent.

• Färger som upplevs ‘solida’ är vilsammare för ögat än
s k ‘blandade’ färger (dvs färgnyanser som fåtts fram
genom att blanda flera olika färger).

• En tangents bredd och höjd baseras på hela multiplar av
en ruta i rutnätet. Detta innebär att en tangent kan ha en
bredd på 1 eller 2 rutor men inte 1/2 eller 3/4 rutor.

• WiViK har ett flertal ‘solida’ färger. (Se bilaga B:
WiViK färgpalett, bruksanv.)

• Rutnätets dimensioner kan vara fyrkantigt (t ex 4 x 4),
rektangulärt (t ex 3 x 5), eller linjärt (t ex 1 x 8).
Rektangulära och linjära rutnät kan utformas att ha fler
tangenter horisontellt än vertikalt, eller tvärtom.

Skapa tangentbords definitionsfilen

• Det totala antalet rutor i rutnätet (dvs rader x kolumner)
måste vara lika med eller mer än antalet tangenter för
den sida som har flest tangenter. Totala antalet rutor
får dock inte överskrida 400.

• Alla tangentbords utseende och funktion definieras av
en enkel textfil
- en textfil per tangentbord.
• Dessa textfiler kan redigeras med vilken ordbehandlare
som helst som kan spara text utan formattering, t ex
Anteckningar som finns i Windows.
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/* WiViK® Keyboard Definition */
2. Makrotangentbordsfil
/* © Bloorview MacMillan Centre */
/* Macro Keyboard Layout File */
• Varje WiViK tangentbord har en egen tangentbordsfil.
• Filen definierar tangentbordets utseende inklusive storlek,
färg och funktion för varje tangent.
• Du kan anpassa vilket tangentbord som helst genom att
modifiera dess tangentbordsfil.

För att titta i en makrotangentbordsfil:

[Definition]
CapsLockAction= ToggleOff,
Type= Macro,
Rows= antal rader,
Cols= antal kolumner,
Pages= antal sidor;
[EndDefinition]

1. Starta Microsoft Anteckningar (Notepad) eller
någon annan ordbehandlare, där du kan spara dina filer
som oformatterad text.
2. Öppna en makrotangentbordsfil (.kbm). makrotangentbordsfil finns normalt i
c:\program\wivik\macro katalogen på din hårddisk.
3. Använd ordbehandlaren för att titta i filen.
• Varje makrotangentbordsfil har ungefär samma
grundutseende, men detta kan variera något beroende på
om din ordbehandlare har automatisk radbrytning.

Alternativt sätt:

[Page1]
[Lines]
start rad, start kolumn, slut rad, slut
kolumn, linjebredd;
[EndLines]

[MasterKey]
rad, kolumn;
[EndMasterKey]

1. Du gör det enklast med att dubbelklicka på en .kbm fil.
2. I Öppna med… dialogen som visas, välj det program,
t ex Anteckningar (Notepad) eller WordPad) som
du alltid vill använda för att öppna filer av den här typen.
• Specificera på samma sätt även:
Prediktions tangentbordsfiler ( .kbp,)
Kvadrant tangentbordsfiler ( .kbq)
Standard tangentbordsfiler ( .kbd)

Översikt av tangentbords filkomponenter:
I nästa spalt visas en generell översikt av ett tangentbords
filkomponenter. Dessa filkomponenter beskrivs mer
detaljerat fr o m nästa sida.
Texten som är satt i fet stil är s k nyckelord (kallas även
“taggar”) som beskriver tangentbordets utseende och
egenskaper för WiViK.
Texten som är satt i kursiv stil representerar nyckelordens
specifika värden.
Alla nyckelord är på engelska (oundvikligt).

[Keys]
rad, kolumn, etikett typ, etikett , tangent t
yp, tangent funktion,
textfärg, tangentfärg, etikett längd, tangent
höjd, tangent bredd;
…
…
[EndKeys]
[EndPage]
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3. Filkomponenter
/* */
• Kommentarer omges av /* */ och kan sättas in
var som helst i en tangentbordsfil. Det är bra
att lägga till kommentarer som beskriver
tangentbordets innehåll och syfte.
/* WiViK® Keyboard Definition */

[Definition]
• Nyckelordet [Definition] specificerar tangentbordets typ,
det maximala antalet rader och kolumner, samt hur
många sidor som tangentbordet innehåller. Textblocket
måste avslutas med nyckelordet [EndDefinition].
• Följande exempel definierar ett makrotangentbord som
har 4 sidor, där varje sida kan ha maximalt 4 rader
tangenter i 5 kolumner.

[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=Macro,
Rows=4,
Cols=5,
Pages=4;
[EndDefinition]
• CapsLockAction=ToggleOff definierar SkiftLås
tangentens funktion till att växla mellan på och av vid
varje aktivering.

[Page1]
[Lines]
start rad, start kolumn, slut rad, slut kolumn,
linjebredd;
[EndLines]
[MasterKey]
rad, kolumn;
[EndMasterKey]
[Keys]
rad, kolumn, etikett typ, etikett , tangent typ,
tangent funktion, textfärg, tangentfärg, etikett
längd, tangent höjd, tangent bredd;
…
…
[EndKeys]
[EndPage]

[Lines]
• I ett [Lines] block kan du definiera linjer för att visuellt
separera grupper av tangenter.
• För varje linje, specificera start rad och kolumn, slut rad
och kolumn samt linjens bredd.
• Du kan definiera upp till 10 linjer per sida.
• För att rita en vertikal linje efter den tredje kolumnen
som sträcker sig från översta raden till och med den fjärde
raden, specificerar du start rad och kolumn till 0,3
samt slut rad och kolumn till 4, 3.
• I det här exemplet är linjen 2 pixlar bred:
[Lines]
0, 3, 4, 3, 2;
[EndLines]

[MasterKey]

• Några tangentbord använder definitionen
CapsLockAction=ShiftOff som innebär att du måste
aktivera Skift tangenten för att stänga av SkiftLåset.

• [MasterKey] används för att anpassa den automatiska
skalningen av tangentetiketter.

• Denna definition måste finnas med även om du inte har
någon SkiftLås tangent på ditt tangentbord.

• Funktionen är användbar när du vill att alla tangentetiketter ska ha samma relativa teckenstorlek som en
viss tangentetikett.

[Page n]
• Varje [Page] block beskriver en sida av ditt tangentbord.
Inom ett block kan du definiera linjer, en huvudtangent,
samt varje tangents egenskaper.
• Du måste tilldela varje sida ett eget sidnummer och
blocket måste avslutas med nyckelordet [EndPage].
• Ett tangentbord kan innehålla upp till 50 sidor med
tangenter.

• I det här exemplet är den första tangenten i den tredje
kolumnen definierad som [MasterKey].
• När tangentbordets storlek ändras kommer alla tangenters
etiketter justeras för att matcha denna tangent.
[MasterKey]
1, 3;
[EndMasterKey]
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[Keys]
• I [Keys] blocket skriver du definitioner för alla tangenter
på en sida.
• Tangenterna måste vara ordnade efter rad och kolumn,
annars fungerar inte tangentbordet.
• Du kan ha upp till 400 tangenter per sida.
• Definitionen för en tangent består av följande:
rad, kolumn, etikett typ, etikett, tangent typ, tangent
funktion, textfärg, tangentfärg, etikettlängd, tangent
höjd, tangent bredd;
• I exemplet nedan definieras 5 tangenter som är ordnade i
2 rader och 3 kolumner:
[Keys]
1, 1, String, "A", Macro, "A", 0, 14, 0, 1, 1;
1, 2, String, "B", Macro, "B", 0, 14, 0, 1, 1;
1, 3, String, "C", Macro, "C", 0, 14, 0, 1, 1;
2, 1, ICON, "Space", Macro, "<SPC>", 0, 14, 0, 1,
1;
2, 2, ICON, "Page 4", Macro, "<Page(4)>", 0, 14, 0,
1, 2;
[EndKeys]
• Första radens tangenter använder text som etiketter
(A, B, C). Tangenterna har definierats att skriva
motsvarande tecken när de väljs.
• Den andra radens tangenter använder symboler som
etiketter. När “Space” tangenten väljs utförs mellanslagstangentens funktion.
• När “Page 4” tangenten väljs, visar WiViK sidan 4 av
tangentbordet.
• Tangenten är 2 rutor bred och fyller därför både position
2, 2 och 2, 3.

4. Standard tangentbordsfil
• Standardtangentbordens uppbyggnad liknar makrotangentbordens men skiljer på två viktiga punkter:
• Du kan bara ha en sida med tangenter och varje tangent
har fem olika etiketter, där vilken som visas beror på
den kombination av Skift, SkiftLås och AltGr som är
vald (Normal, Skift, SkiftLås, Skift + SkiftLås, AltGr).
• Du kan flytta omkring tangenterna i ett standard “.kbd”
och “.kbp” tangentbord genom att “klippa & klistra”
tangentdefinitioner.
• Du behöver endast ändra rad och kolumn nummer.
• Var noggrann med att tangenterna är ordnade efter rad
och kolumn och att du inte har flera tangenter på samma
position.
• Vissa ‘virtuella’ tangentkoder skiljer sig åt beroende på
vilket land tangentbordet är utformat för.
• Undvik därför att översätta ett tangentbord från ett språk
till ett annat såvida du inte har tillgång till
utvecklingsverktyg för Windows.

/* WiViK® Keyboard Definition */
/* ©Bloorview MacMillan Centre */
/* Standard Keyboard Layout File */
[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=Standard,
Rows=antal rader,
Cols=antal kolumner,
[EndDefinition]
[MasterKey]
rad, kolumn;
[EndMasterKey]
[Keys]
rad, kolumn, etikett typ, etikett normal, etikett skift,
etikett skiftlås, etikett skift skiftlås, etikett altgr, tangent
typ, tangent funktion, textfärg, tangentfärg, etikett
längd, tangent höjd, tangent bredd;
…
…
[EndKeys]
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5. Tangentfunktioner och
värden

Egenskap

Värde

Beskrivning

rad

1

ett numeriskt värde (1, 2, 3…)
som anger rad

kolumn

1

ett numeriskt värde (1, 2, 3…)
som anger kolumn

etikett typ

String
Char
Symbol
Icon

etikett med mer än ett tecken
etikett med endast ett tecken
symboletikett
symbol lagrad i symbolbiblioteket, t ex wivicon.dll
bit-map lagrad i symbolbiblioteket, t ex wivicon.dll
tangent för ordprediktion

BMP
WPred
etikett

"text"

vilken text som helst inom
citationstecken; max 20 tecken
följer efter String
'a'
endast ett tecken inom enkla
citationstecken följer efter Char
'B'
en stor bokstav, från ‘B’ till ‘O’
inom enkla citationstecken för
att visa internationell tangent
symbol; följer Symbol
”Icon”
Symbolnamn, t ex ”TAB”
”BitMap” Bitmapnamn, t ex
”SCANTIMINCR”
""
dubbla citationstecken som
följer efter WPred

tangent typ Macro

NULL

WPred
Toggle
Sticky

tangent

"text"

""

specificerar att en tangentfunktion som är en sträng av
text och/eller <tangentslag>
ska utföras
specificerar att tangenten inte
gör något men att etiketten ska
visas; användbar för att visa en
rubrik på en sida
specificerar att tangenten
används för ordprediktion
sätter på/stänger av SkiftLås,
Scroll Lock eller NumLock
håller en tangent nedtryckt;
används normalt tillsammans
med tangenterna Skift, Ctrl,
Alt, och AltGr
text och/eller <tangentslag>
inom citationstecken följer
Macro; max 750 tecken
dubbla citationstecken som
följer efter NULL

Beskrivning

""

dubbla citationstecken som
följer efter WPred
ett numeriskt värde (1 t o m
antalet sidor) följer efter WPred
som specificerar att en annan sida
ska visas. Se listan över växlande
tangenter på möjliga funktioner
och se listan över tröga tangenter
på möjliga funktioner.

1

• Lista över egenskaper och värden som kan definieras
för varje tangent.
Egenskap

Värde

textfärg

0

ett numeriskt värde mellan 0 och
30 som specificerar textfärg (0 =
Windows standard knapp textfärg,
7 = vit); se även WiViK färgpalett
i Bilaga B

tangentfärg 0

ett numeriskt värde mellan 0 och
30 som specificerar tangentfärg
(0 = Windows standard knapp
färg); se även WiViK färgpalett i
Bilaga B

etikettlängd 0

0 för automatisk längd; i annat
fall antalet tecken i etiketten

höjd

1

bredd

1

ett numeriskt värde (1, 2, 3, …)
som anger tangentens höjd mätt i
antal rader i rutnätet
ett numeriskt värde (1, 2, 3, …)
som anger tangentens bredd mätt i
antal kolumner i rutnätet

Observera!
• Kommentarer, radskift, mellanslag samt tabbar kan
finnas var som helst inom en tangentbordsfil, utom i
teckensträngar ("sträng"), enstaka tecken ('a'), nyckelord
([nyckelord]) och tangentslag (<tangentslag>).
• Långa strängar kan delas upp på flera rader i tangentbordsfilen för att underlätta redigering och läsbarhet.
Avsluta första delen av strängen med ett citationstecken
och fortsätt sedan på nästa rad med ett nytt citationstecken.
"Det här är första raden"
" som fortsätter på andra raden."
• För att skriva ett citationstecken (") i en sträng, använd
två citationstecken direkt efter varandra. ("Kalle sade,
""Hallå där!"" ").
• För att skriva en ampersand (&), skriv två stycken direkt
efter varandra, "&&".
• För att skriva ett mindre än tecken (<) skriv två stycken
direkt efter varandra, "<<".
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6. Exempel 1: Ett enkelt
makrotangentbord
• I det här exemplet kommer du att skapa ett makrotangentbord genom att använda WiViK tangentbordet
“Blank1.kbm” som mall.
• Tangentbordet innehåller fyra tomma tangenter som ska
modifieras enligt följande:
Etikett
Johan

Makro
Johan Johansson

Anna

Anna Svensson

ost

25 kr/hekto

Retur

<ENTER>

1. Starta Anteckningar (Notepad) (eller annan
ordbehandlare där du kan spara som oformatterad text.
2. Öppna makrotangentbordsfilen “Blank1.kbm”.
• Den ligger normalt i c:\program\wivik\macro
katalogen på din hårddisk.

Modifiera Blank1.kbm
• Rulla nedåt tills du ser raden,
1, 1, String, "Key 1-1", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;
1. Ersätt “Key 1-1” med “Johan” samt ersätt “Blank” med
“Johan Johansson”.
1, 1, String, "Johan", Macro, "Johan Johansson ",
0, 14, 0, 1, 1;
• Rulla ned till nästa rad,
1, 2, String, "Key 1-2", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;
2. Ersätt “Key 1-2” med “Anna” samt ersätt “Blank” med
“Anna Svensson”.
1, 2, String, "Anna", Macro, "Anna Svensson ",0,
14, 0, 1, 1;
• Rulla ned till nästa rad,
2, 1, String, "Key 2-1", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;

Blank1.kbm

3. Ersätt “Key 2-1” med “ost” samt ersätt “Blank” med
“25 kr / hekto”
2, 1, String, "ost", Macro, "25 kr / hekto ", 0, 14, 0,
1, 1;

/* WiViK® Keyboard Definition */
/* ©2002 Bloorview MacMillan Centre */
/* Blank1.kbm Macro Keyboard Layout */

• Rulla ned till nästa rad,
2, 2, String, "Key 2-2", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;

[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=Macro,
Rows=2,
Cols=2,
Pages=1;
[EndDefinition]

4. Ersätt “Key 2-2” med “Retur” samt ersätt “Blank” med
“<ENTER>”
2, 2, String, "Retur", Macro, "<ENTER>", 0, 14, 0,
1, 1;

• Spara den modifierade tangentbordsfilen:
5. Välj “Spara som…” från “Arkiv” menyn.

[Page1]
[MasterKey]
1, 1;
[EndMasterKey]
[Keys]
1, 1, String, "Key 1-1", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;
1, 2, String, "Key 1-2", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;
2, 1, String, "Key 2-1", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;
2, 2, String, "Key 2-2", Macro, "Blank", 0, 14, 0, 1,
1;
[EndKeys]
[EndPage]

• Spara filen under ett nytt namn som slutar med “.kbm”,
t ex “Exempel1.kbm.”

• Prova ditt nya makrotangentbord.
6. Starta WiViK och välj sedan “Öppna tangentbord...”
från “Arkiv” menyn.
• Välj sedan det nya tangentbordet. Prova tangentbordet
genom att skapa ett nytt dokument i Anteckningar
(Notepad) och välj sedan tangenter på det nya
tangentbordet.
• Om du vill kan du använda tangenbordet tillsammans
med ditt vanliga tangentbord.
• Se “Använda flera WiViK tangentbord samtidigt” i
Bruksanvisningen- Handledaren. Blev det så här?
- Se nästa sida!
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7. Exempel 2: Ett avancerat
makrotangentbord
• Makrotangentbordet “E x e m p e l 2 . k b m” visar
avancerade funktioner som t ex tangentbord med flera
sidor tangenter och virtuella tangentslag. Det är tänkt
att användas endast som ett exempel och har ingen
funktionell användning.

Om fel inträffar (och det gör ju det ofta):
• Om du har råkat göra något fel när du ändrade i tangentbordsfilen rapporterar WiViK vilken typ av fel som
gjorts, samt på vilken rad i tangentbordsfilen som
felet inträffade. De vanligaste felen som inträffar är:
• Ett kommatecken, raderat av misstag, uppfattas som
att en parameter saknas
• Oönskad text i tangentbordsfilen. Orsakas vanligtvis av
att tangenbordet provas när tangentbordsfilen fortfarande
är öppnad i en texteditor
• Flera tangenter på samma position
• Överlappande tangenter
• Inkorrekt tangentföljd
• Felaktig definition av tangentfunktion
• Öppna tangentbordsfilen igen i texteditorn och korrigera
de fel som gjorts. Spara tangenbordfilen och öppna den
i WiViK för att kontrollera resultatet.

Experimentera
• Experimentera med tangentbordet genom att t ex ändra
tangentetiketter och tangentfunktioner till något som
bättre passar dina behov. Spara under ett nytt namn om
du vill bevara de olika varianterna.
• Nästa exempel visar fler funktioner som kan infogas i
ett makrotangentbord.

[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=Macro,
Rows=4,
Cols=4,
Pages=3;
[EndDefinition]
1. Definitionsdelen av tangentbordsfilen specificerar ett
makrotangentbord som har 3 sidor med tangenter.
• Varje sida är indelad i ett rutnät på 4 x 4 rutor, vilket
innebär att en sida kan innehålla upp till 16 tangenter.
2. Definitionen “CapsLockAction=ToggleOff” specificerar
att alla “Skift Lås” tangenter som tangentbordet har,
ska stängas av genom att de väljs en andra gång.
• På några internationella tangentbord används “Skift”
tangenten för detta och har då definitionen
“CapsLockAction=ShiftOff”). Definitionen är nödvändig
även om tangentbordet inte har några “Skift Lås”
tangenter.
3. Observera placeringen av kommatecken i slutet av varje
parameter och att den sista parametern avslutas med ett
semikolon.
• Varje parameter kan stå på var sin rad som här ovan
eller efter varandra på en rad som här nedan:
CapsLockAction=ToggleOff, Type=Macro,
Rows=4, Cols=4, Pages=3;

• Första sidan med tangenter.....

När du skapar egna makrotangentbord är det som regel
enklast att använda medföljande förlagor som mall på samma sätt som detta exempel.

[Page 1]
1. Den första sidan med tangenter börjar med att specificera
en vertikal linje somska separera tangenterna, som väljer
sida från de andra tangenterna.
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• Linjen ritas från och med den översta raden (start rad = 0)
till och med den nedersta raden (slut rad = 4) efter den
tredje kolumnen med tangenter (start kolumn = 3, slut
kolumn = 3) med en bredd av 3 pixlar.
[Page1]
[Lines]
/* start rad, start kolumn, slut rad, slut kolumn,
bredd */
0, 3, 4, 3, 3;
[EndLines]
2. Nästa definition specificerar att tredje tangenten på första
raden ska användas som [MasterKey] för att definiera
normalstorleken på alla tangenters etiketter.
• Välj som regel en tangent vars etikett är längre än de
flesta andra tangenters. Du kan ha några tangenter med
längre etiketter som du kan specificera som undantag.
[MasterKey]
/* rad, kolumn */
1, 3;
[EndMasterKey]

Beskrivning av varje tangentdefinition,
tangent för tangent.
Tangent (1, 1)
1, 1, String, "Test", Macro, "Detta är ett
test.<ENTER>", 0, 14, 0, 1, 1;
• Den första raden placerar en tangent med etiketten “Test”
på rutposition (1, 1). När tangenten väljs skickas makrot
“Detta är ett test.” följt av Retur-tangententill det
mottagande programmet.
För att skicka tangentslag för tangenter som inte
genererar tecken i sig själva (Retur, Skift, Alt etc)
används s k virtuella tangentslag som simulerar att
tangenten väljs. Nyckelorden för dessa tangentslag hittar
du i bilaga E.
• Siffran 0 efter "Detta är ett test.<ENTER" specificerar
att tangentens etikett ska använda standardfärgen för
knappar i Windows.
Den färgen är normalt svart men kan ändras under fliken
“Utseende” i kontrollpanelen “Bildskärm”.
• Siffran 14 specificerar att tangentens bakgrund ska ha
en gul färg.
Om du öppnar makrotangentbordet “colors.kbm” kan du
se de färger som finns tillgängliga och deras numeriska
motsvarighet.
• Nästa siffra specificerar hur stor del av etiketten som
ska vara synlig.
Specificeras värdet 0 bestäms storleken av [MasterKey].

• De två sista siffrorna specificerar tangentens höjd
och bredd.
Tangent (1, 2)
1, 2, String, "Arkiv menyn", Macro, "< A L T > a", 0,
14, 0, 1, 1;
• Tangenten skickar sekvensen “Alt+a” som öppnar Arkiv
menyn i ett program.
Alla menyer kan öppnas genom att skicka en Altsekvens, dvs <ALT> följt av den bokstav som är
understruken i menyn.

Tangent (1, 3)
1, 3, String, "Stäng meny", Macro,
"< E S C > < E S C >", 0, 14, 0, 1, 1;
• Den här tangenten stänger en öppen meny genom att
skicka två Escape efter varandra.
Detta är standardmetoden för att stänga öppna menyer
via tangentbordet. Du kan kombinera tangentslagen i
valfri kombination som programmet förstår.

Tangent (1, 4)
1, 4, String, "<Sida 1>", N U L L, " ", 0, 7 , 8 , 1, 1;
• Den här tangenten visar etiketten <Sida 1> men utför
ingenting när den väljs.
Den här metoden är användbar när man har ett
tangentbord som innehåller flera sidor med tangenter
och vill visa vilken sida som är vald.
• För att tangenten ska skilja sig från de andra tangenterna
är bakgrundsfärgen vit (7).
• En etikett längd (8) specificeras som ett undantag till
[MasterKey].
Baseras på etikettlängden för tangenterna <Sida 1>,
<Sida 2> och <Sida 3> består av 8 tecken vardera
inklusive ett mellanslag.
Detta visar hur en tangents etikett kan tvingas till att
ritas med viss teckenstorlek. WiViK beräknar
automatiskt teckenstorleken så att ett ord med 8 tecken
får plats inuti tangenten.
Är etiketten längre än 8 tecken reduceras teckenstorleken
ytterligare för att den ska få plats. Är den däremot kortare
än 8 tecken blir teckenstorleken samma som för en
etikett med en längd på 8 tecken.
Det är nödvändigt att specificera en etiketts längd när den
tangent som är definierad som [MasterKey] har en
betydligt kortare etikett.
• Detta märks särskilt tydligt på <Sida 3> i det här
makrotangentbords exemplet.
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Tangent (2, 1) och (2, 2)
1, 1, String, "Skift1", Macro, "< S H I F T >", 0, 14, 0,
1, 1;
2, 2, String, "Skift2", Sticky, 0 x 0 1 1 0, 0, 14, 0, 1,
1;

För det första, så använder den en symbol i stället för
text som etikett. Du hittar en tabell över vilka symboler
som finns definierade i bilaga E.
• För det andra är tangenten 2 rutor bred. Eftersom
tangenten även täcker position (3, 3) kan du inte placera
en tangent på den positionen.

• Båda dessa tangenter aktiverar en s k trög Skift-tangent.
Detta innebär att nästa tecken som skrivs in kommer att
skrivas som om Skift-tangenten vore nedtryckt
samtidigt. Skriver du “a” skiftas denna till “A”, skriver
du “1” skiftas denna till “!”.

Tangent (3, 4)
3, 4, String, "", N U L L, "", 7, 8, 0, 1, 1;

Prova detta genom att först välja “Skift1” och sedan
välja “exempel”. Observera att endast den första
bokstaven i frasen skrivs med stor bokstav.

• Den här tangenten visar ingenting och gör ingenting.

Skillnaden mellan “Skift1” och “Skift2” tangenterna är
att den senare har en växlande funktion och att den inte
kan kombineras med andra tangentslag.
Den första varianten är användbar när du vill kombinera
<SHIFT> med andra tangentslag och funktioner.
• Se tangent (3, 1) som exempel på en sådan kombination.

Tangenterna (4, 1), (4, 2) och (4, 3)
4, 1, String, "Röd", Macro, " ", 0, 1 2, 0, 1, 1;
4, 2, String, "Grön", Macro, " ", 0, 1 0, 0, 1, 1;
4, 3, String, "Blå", Macro, " ", 0, 1 1, 0, 1, 1;
• Den första tangenten visas med röd (12) bakgrundsfärg.
• Den andra tangenten visas med grön (10) bakgrundsfärg.

Tangent (2, 3)
2, 3, String, "exempel", Macro, "exempelfras
0, 14, 0, 1, 1;

• När tangenten väljs aktiverar den Retur-tangenten.

",

• När tangenten väljs skrivs “exempelfras ” avslutat med
ett mellanslag.

Tangent (2, 4)
2, 4, String, "<Sida 2>", Page, 2, 7, 8, 8, 1, 1;

• Den första tangenten visas med blå (11) bakgrundsfärg.

Tangent (4, 4)
1, 1, String, "Ångra", Macro, "<UndoString>", 0,
14, 0, 1, 1;
• Den här tangenten använder makrofunktionen
<UndoString> för att radera text som skrivits in av ett
textmakro genom att sudda med backstegstangenten.

• Den här tangenten visar nästa sida (2) med tangenter.
Etiketten ritas med vit (7) text på en grå (8) bakgrund.
Etikettens längd anges till 8 tecken.

Du kan använda den här funktionen om programmet inte
har eget stöd för Ångra-funktionen.

Tangent (3, 1)

Alternativt kan du använda makrofunktionen <Undo>
som skriver kortkommandot för “Ångra” som normalt
finns i Redigera-menyn.

3, 1, String, ".", Macro, "<BKSP>. <SHIFT>", 0,
14, 0, 1, 1;
• Den här tangenten raderar föregående tecken och skriver
sedan en punkt och ett mellanslag och aktiverar sedan
Skift-tangenten. Nästa tecken som skrivs kommer då att
automatiskt skrivas med en stor bokstav.

Tangent (3, 2)
3, 2, Symbol, 'G', Macro, "<ENTER>", 0, 14, 0, 1,
2;
• Den här tangenten har två egenskaper som skiljer den
från de andra tangenterna.

Ett ytterligare alternativ är att använda ett kortkommando
som t ex “<CTRL>z”.
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• Andra sidan med tangenter.....
8. Exempel 3: Kvadrantvals

tangentbord
• Makrotangentbordet “Quadex.kbq” demonstrerar
metoden Kvadrantval. Detta är ett fullt fungerande
tangentbord med en extra sida med redigeringsfunktioner som fungerar med de flesta ordbehandlare,
samt en sida med ofta använda ord.

[Page 2]
• Sidan 2 innehåller tangenter för att skriva bokstäverna
a - f samt siffrorna 1 - 3.

• Passar inte det här tangentbordets utformning behoven
kan du dock vara tvungen att anpassa detta tangentbord
eller skapa ett helt nytt tangentbord för att passa.

• När du väljer “Skifta tangenter” visas sida 3 som
innehåller de “skiftade” motsvarigheterna för dessa
tangenter, dvs A - F samt ! " #.

• Behöver du skapa ett helt nytt tangentbord finns
“Quadblnk.kbq”, som är ett tomt kvadrantvals tangentbord med 3 sidor, som kan användas som utgångspunkt.

• Bytet av sida utförs något annorlunda jämfört med
<Sida x> tangenterna.

• Innan du börjar modifiera måste du vara bekant med
grunderna för redigering av tangentbordsfiler. Öva på de
två föregående exemplen, innan du börjar.

I det här exemplet används makrofunktionen
<PAGE(3)>.
Fördelen med detta makro är att det kan kombineras med
andra funktioner, vilket demonstreras på sidan 3, nedan.
4,1, String, "Skifta tangenter", Macro,
"<PAGE(3)>", 0, 14, 0, 1, 3;

• Tredje sidan med tangenter.....

• Öppna “Quadex.kbq” i både WiViK samt en texteditor
som t ex Anteckningar (Notepad) och följ
instruktionerna nedan. Experimentera med varje tangent.
• Se kapitlet "Kvadrantval som valmetod" i
bruksanvisningen - när du behöver läsa mer om
metoden "Kvadrantval".
[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=Quadrant,
Pages= 3,
Levels= 3;
[EndDefinition]
• [Definition] delen för ett kvadrantvals tangentbord är
annorlunda jämfört med ett standard makrotangentbord.
Här finns inte behovet att ange antalet rader och
kolumner, då detta bestäms av antalet nivåer i kvadrantvalet. Ett 3 nivåerskvadrantval ger 8 rader med 8
kolumner.

[Page 3]
• På den tredje sidan ingår för alla tecken tangenter en
makrofunktion för att byta till sidan 2 igen efter att ha
skrivit den “skiftade” motsvarigheten. T ex:
1, 1, String, "A", Macro, "A < P A G E ( 2 ) >", 0, 14, 0,
1, 1;
1, 2, String, "B", Macro, "B < P A G E ( 2 ) >", 0, 14, 0,
1, 1;
Detta visar en alternativ metod för att implementera
“skiftade” tangente där användaren kan se det resulterande
tecknet innan tangenten väljs.

• Alla tangenter i 8 x 8 rutnätet måste definieras. Du kan
låta etiketten och funktionen vara tomma för tangenter
som inte används men alla tangenter måste finnas med.
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• Första sidan med tangenter....
• Tredje sidan med tangenter....

[Page 1]

[Page 3]

• Första sidan innehåller alla alfanumeriska tangenter på
ett standardtangentbord.

• Sidan tre innehåller ofta använda ord.

• Väljs “Redigera” visas en sida med redigeringsfunktioner.
• Väljs “Ord” visas en sida med ofta använda engelska ord.
• Väljs “Skift", kommer nästa tecken skrivas med stor
bokstav. Tangenterna kommer dock inte att visa detta.
Välj “Skift” en gång till för att låsa Skift-tangenten i
nedtryckt läge, och ytterligare en gång för att låsa upp
den igen.
• Väljs “Skiftlås” växlas Skiftlåset mellan på och av.
Tangenternas etiketter kommer dock inte att visa detta.

• Andra sidan med tangenter....

• Väljs “ABC” visas den första sidan med alfanumeriska
tecken.
• Väljs “Redigera” visas en sida med redigeringsfunktioner.

9. Exempel 4: Göra
"Swedish.kbd" till
"Kalle.kbd"
• I detta exempel ändrar vi standardtangentbordet
“Swedish.kbd” så att det passar den tänkte användaren
Kalle, som behöver ett enkelt tangentbord för läxor
och att skriva brev. Tangenter som inte är direkt
nödvändiga för att skriva text är överstrukna med ett
streck på “Swedish.kbd” (nedan) och tas bort i detta
exempel.

[Page 2]
• Sidan två har redigeringsfunktioner som fungerar med
ordbehandlare, t ex MS Word. Funktioner för musförflyttning och textmarkering finns i den högra
kvadranten. “Klipp ut”, “Kopiera” och “Klistra
i n” fungerar inte i alla program. Inträffar detta måste
dessa kommandon modifieras, så att korrekta
kommandosekvener skickas.
• Väljs “ABC” visas den första sidan med alfanumeriska
tecken.
• Väljs “Ord” visas en sida med ofta använda ord.
• Väljs “Visa” minimeras tangentbordet samtidigt som
programmets fönster maximeras. För att återställa
tangentbordet och programmets fönster till deras
ursprungliga storlek, klicka med högerknappen eller
motsvarande manöverkontakt.

1. Starta Anteckningar (Notepad) (eller annan
ordbehandlare där du kan spara som oformatterad text.)
2. Öppna makrotangentbordsfilen “Swedish.kbd”. Den
ligger normalt i c:\wivik\standard katalogen på din
hårddisk. Du ser nu på skärmen:
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/**************************************\
WiViK ® Keyboard Definition File
© 1997 Bloorview MacMillan Centre
swedish.kbd Keyboard Layout
\**************************************/

1, 18, String, "PSc", "PSc", "PSc", "PSc", "", Key,
0x2C, 7, 17, 4, 1, 1;

[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=standard,
Rows=6,
Cols=19,
iconlib=wivicon.dll;
[EndDefinition]

2, 2, Char, '§', '_', '§', '_', ' ', Key, 0xDC, 0, 14, 0, 1, 1;

[MasterKey] /* row, col; */
3, 3;
[EndMasterKey]

2, 6, Char, '4', '€', '4', '€', '$', Key, '4', 0, 14, 0, 1, 1;

/***** Row 2 *****/

2, 3, Char, '1', '!', '1', '!', ' ', Key, '1', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 4, Char, '2', '"', '2', '"', '@', Key, '2', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 5, Char, '3', '#', '3', '#', '£', Key, '3', 0, 14, 0, 1, 1;

2, 7, Char, '5', '%', '5', '%', ' ', Key, '5', 0, 14, 0, 1, 1;

[Keys]
/* r, c, disp type, disp, shift, caps, shift+caps, altgr,
action type, action, txt col, btn col, len, h, w; */

2, 8, String, "6", "&&", "6", "&&", " ", Key, '6', 0, 14, 0,
1, 1;

/***** Row 1 *****/

2, 9, Char, '7', '/', '7', '/', '{', Key, '7', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 1, String, "Esc", "Esc", "Esc", "Esc", "", Key, 0x1B,
7, 4, 4, 1, 1;

2, 10, Char, '8', '(', '8', '(', ']', Key, '8', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 11, Char, '9', ')', '9', ')', ']', Key, '9', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 3, String, "F1", "F1", "F1", "F1", "", Key, 0x70, 0,
10, 4, 1, 1;
1, 4, String, "F2", "F2", "F2", "F2", "", Key, 0x71, 0,
10, 4, 1, 1;

2, 12, Char, '0', '=', '0', '=', '}', Key, '0', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 13, Char, '+', '?', '+', '?', '\', Key, 0xBB, 0, 14, 0, 1, 1;
2, 14, Char, '´', '`', '´', '`', ' ', Key, 0xDB, 0, 14, 0, 1, 1;

1, 5, String, "F3", "F3", "F3", "F3", "", Key, 0x72, 0,
10, 4, 1, 1;
1, 6, String, "F4", "F4", "F4", "F4", "", Key, 0x73, 0,
10, 4, 1, 1;
1, 8, String, "F5", "F5", "F5", "F5", "", Key, 0x74, 0,
10, 4, 1, 1;
1, 9, String, "F6", "F6", "F6", "F6", "", Key, 0x75, 0,
10, 4, 1, 1;
1, 10, String, "F7", "F7", "F7", "F7", "", Key, 0x76, 0,
10, 4, 1, 1;

2, 15, Symbol /*back*/,'N', 'N', 'N', 'N', ' ', Key, 0x08, 7,
8, 0, 1, 2;
2, 17, String, "Ins", "Ins", "Ins", "Ins", "", Key, 0x102D,
7, 16, 4, 1, 1;
2, 18, String, "Hme", "Hme", "Hme", "Hme", "", Key,
0x1024, 7, 16, 4, 1, 1;
2, 19, String, "PUp", "PUp", "PUp", "PUp", "", Key,
0x1021, 7, 16, 4, 1, 1;
/***** Row 3 *****/

1, 11, String, "F8", "F8", "F8", "F8", "", Key, 0x77, 0,
10, 4, 1, 1;

3, 1, Symbol /*tab */, 'F', 'F', 'F', 'F', ' ', Key, 0x09, 7, 8,
0, 1, 2;

1, 13, String, "F9", "F9", "F9", "F9", "", Key, 0x78, 0,
10, 4, 1, 1;

3, 3, Char, 'q', 'Q', 'Q', 'q', ' ', Key, 'Q', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 14, String, "F10", "F10", "F10", "F10", "", Key,
0x79, 0, 10, 4, 1, 1;
1, 15, String, "F11", "F11", "F11", "F11", "", Key,
0x7A, 0, 10, 4, 1, 1;
1, 16, String, "F12", "F12", "F12", "F12", "", Key,
0x7B, 0, 10, 4, 1, 1;

3, 4, Char, 'w', 'W', 'W', 'w', ' ', Key, 'W', 0, 14, 0, 1, 1;
3, 5, Char, 'e', 'E', 'E', 'e', ' ', Key, 'E', 0, 14, 0, 1, 1;
3, 6, Char, 'r', 'R', 'R', 'r', ' ', Key, 'R', 0, 14, 0, 1, 1;
3, 7, Char, 't', 'T', 'T', 't', ' ', Key, 'T', 0, 14, 0, 1, 1;
3, 8, Char, 'y', 'Y', 'Y', 'y', ' ', Key, 'Y', 0, 14, 0, 1, 1;
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3, 9, Char, 'u', 'U', 'U', 'u', ' ', Key, 'U', 0, 14, 0, 1, 1;

5, 5, Char, 'x', 'X', 'X', 'x', ' ', Key, 'X', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 10, Char, 'i', 'I', 'I', 'i', ' ', Key, 'I', 0, 14, 0, 1, 1;

5, 6, Char, 'c', 'C', 'C', 'c', ' ', Key, 'C', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 11, Char, 'o', 'O', 'O', 'o', ' ', Key, 'O', 0, 14, 0, 1, 1;

5, 7, Char, 'v', 'V', 'V', 'v', ' ', Key, 'V', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 12, Char, 'p', 'P', 'P', 'p', ' ', Key, 'P', 0, 14, 0, 1, 1;

5, 8, Char, 'b', 'B', 'B', 'b', ' ', Key, 'B', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 13, Char, 'å', 'Å', 'Å', 'å', ' ', Key, 0xDD, 0, 14, 0, 1, 1;

5, 9, Char, 'n', 'N', 'N', 'n', ' ', Key, 'N', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 14, Char, '¨', '^', '¨', '^', '~', Key, 0xBA, 0, 14, 0, 1, 1;

5, 10, Char, 'm', 'M', 'M', 'm', 'µ', Key, 'M', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 15, Symbol /*enter*/,'G', 'G', 'G', 'G', ' ', Key, 0x0D, 7,
8, 0, 2, 2;

5, 11, Char, ',', ';', ',', ';', ' ', Key, 0xBC, 0, 14, 0, 1, 1;
5, 12, Char, '.', ':', '.', ':', ' ', Key, 0xBE, 0, 14, 0, 1, 1;

3, 17, String,"Del", "Del", "Del", "Del", " ", Key,
0x102E, 7, 16, 4, 1, 1;

5, 13, Char, '-', '_', '-', '_', ' ', Key, 0xBD, 0, 14, 0, 1, 1;

3, 18, String,"End", "End", "End", "End", " ", Key,
0x1023, 7, 16, 4, 1, 1;

5, 14, Symbol /*shift*/, 'L', 'L', 'L', 'L', ' ', Sticky,
0x0110, 7, 8, 0, 1, 3;

3, 19, String,"PDn", "PDn", "PDn", "PDn", " ", Key,
0x1022, 7, 16, 4, 1, 1;

5, 18, Symbol /* up */, 'D', 'D', 'D', 'D', ' ', Key, 0x1026,
0, 11, 0, 1, 1;

/***** Row 4 *****/

/***** Row 6 *****/

4, 1, String,"Caps","Caps","Caps","Caps","
",Toggle,0x2014, 7, 8, 0, 1, 2;

6, 1, String, "Ctrl", "Ctrl", "Ctrl", "Ctrl", " ", Sticky,
0x0211, 7, 8, 0, 1, 2;

4, 3, Char, 'a', 'A', 'A', 'a', ' ', Key, 'A', 0, 14, 0, 1, 1;

6, 3, ICON,"WINKEY","WINKEY","WINKEY",
"WINKEY", "WINKEY",Key,0x105B, 7, 8, 0, 1, 1;

4, 4, Char, 's', 'S', 'S', 's', ' ', Key, 'S', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 5, Char, 'd', 'D', 'D', 'd', ' ', Key, 'D', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 6, Char, 'f', 'F', 'F', 'f', ' ', Key, 'F', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 7, Char, 'g', 'G', 'G', 'g', ' ', Key, 'G', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 8, Char, 'h', 'H', 'H', 'h', ' ', Key, 'H', 0, 14, 0, 1, 1;

6, 4, String, "Alt", "Alt", "Alt", "Alt", " ", Sticky, 0x0412,
7, 8, 0, 1, 2;
6, 6, String, " ", " ", " ", " ", " ", Key, 0x20, 0, 14, 0, 1, 5;
6, 11, String,"AltGr","AltGr","AltGr","AltGr","AltGr",
Sticky,0x08FD, 7, 8, 0, 1, 2;
6, 13, ICON,"WINKEY""WINKEY","WINKEY",
"WINKEY","WINKEY",Key,0x105C, 7, 8, 0, 1, 1;

4, 9, Char, 'j', 'J', 'J', 'j', ' ', Key, 'J', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 10, Char, 'k', 'K', 'K', 'k', ' ', Key, 'K', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 11, Char, 'l', 'L', 'L', 'l', ' ', Key, 'L', 0, 14, 0, 1, 1;

6, 14, ICON,"APPKEY","APPKEY","APPKEY",
"APPKEY","APPKEY",Key,0x105D, 7, 8, 0, 1, 1;
6, 15, String, "Ctrl", "Ctrl", "Ctrl", "Ctrl", "", Sticky,
0x1211, 7, 8, 0, 1, 2;

4, 12, Char, 'ö', 'Ö', 'Ö', 'ö', ' ', Key, 0xC0, 0, 14, 0, 1, 1;
4, 13, Char, 'ä', 'Ä', 'Ä', 'ä', ' ', Key, 0xDE, 0, 14, 0, 1, 1;

6, 17, Symbol /*left*/, 'B', 'B', 'B', 'B', ' ', Key, 0x1025,
0, 11, 0, 1, 1;

4, 14, Char, ''', '*', ''', '*', ' ', Key, 0xBF, 0, 14, 0, 1, 1;

6, 18, Symbol /*down*/, 'E', 'E', 'E', 'E', ' ', Key,
0x1028, 0, 11, 0, 1, 1;

/***** Row 5 *****/

6, 19, Symbol /*right*/, 'C', 'C', 'C', 'C', ' ', Key, 0x1027,
0, 11, 0, 1, 1;

5, 1, Symbol /*shift*/, 'L', 'L', 'L', 'L', ' ', Sticky, 0x0110,
7, 8, 0, 1, 2;
5, 3, Char, '<', '>', '<', '>', '|', Key, 0xE2, 0, 14, 0, 1, 1;
5, 4, Char, 'z', 'Z', 'Z', 'z', ' ', Key, 'Z', 0, 14, 0, 1, 1;

[EndKeys]
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3. Ta bort följande tangentdefinitioner: Markerat kursivt
i textfilen ovan!
• Alla tangenterna på tangentbordets rad 1: 1, (1, 1) t o m
(1, 18)
• Tangenterna på tangentbordets rad 2: (2, 2), (2, 17),
(2, 18), (2, 19)
• Tangenterna på tangentbordets rad 3: (3, 1), (3, 17),
(3, 18), (3, 19)
• Tangenten på tangentbordets rad 4: (4, 1)
• Tangenterna på tangentbord. rad 6: (6, 1), (6, 3), (6, 4),
(6, 11), (6, 13), (6,14), (6, 15)

• Som du ser så finns det en del oanvända ytor runt om
tangenterna. För att utnyttja även dessa ytor måste du
ändra alla tangenters rad/kolumn angivelser. Detta gör
du enklast på följande vis:
8. Ändra rad angivelsen för alla tangenter så att första
raden med tangenter börjar på (1, x), andra raden med
tangenter på (2, x) och så vidare.

4. Välj “Spara som..” från “Arkiv” menyn. Spara
under ett nytt namn, t ex “Kalle.kbd”, som sparas
i standardkatalogen. Låt Anteckningar (Notepad)
vara på.

Före
2, 3, Char '1', ...
2, 4, Char '2', ...
...
--->

Efter
1, 3, Char '1', ...
1, 4, Char '2', ...
...

5. Starta WiViK och välj sedan “Öppna tangentbord...”
från “Arkiv” menyn. Välj sedan det nya tangentbordet
“Kalle.kbd”. Du bör nu se följande:

6, 16, Symbol /*right*/ ... 5, 16, Symbol /*right*/ ...
9. Välj “Spara” från “Arkiv” menyn för att spara
ändringarna i “Kalle.kbd”. Starta därefter WiViK (om
den inte redan är i gång) och öppna tangentbordet på
nytt för att se resultatet av de nya ändringarna.
10.Ändra därefter kolumn angivelsen för alla tangenter så
att den första tangenten börjar på kolumn 1.

6. För att tangentbordet ska se mer tilltalande ut, flyttar
vi på följande tangenter:
• Klipp ut (Ctrl-X) tangentdefinitionen för tangent (5, 1).
- Klistra in (Ctrl-V) den efter definitionen för tangent
(6, 6). Ändra (rad/kolumn) angivelsen till (6, 11).
• Klipp ut tangentdefinitionen för tangent (5, 14).
- Klistra in den före definitionen för tangent (6, 6).
Ändra (rad/kolumn) angivelsen till (6, 3).

• Eftersom vissa tangenter är olika breda kan det vara
enklast att räkna ut kolumn angivelsen genom att helt
enkelt subtrahera (minus) 2 från varje tangents
ursprungliga kolumn angivelse. (2 får vi från genom att
vi subtraherar med 2 för att den första tangenten ska få
en kolumn angivelse på 1, dvs hamna på kolumn 1).
Före
1, 3, Char '1', ...
1, 4, Char '2', ...
...
--->

Efter
1, 1, Char '1', ...
1, 2, Char '2', ...
...

5, 16, Symbol /*right*/ ... 5, 14, Symbol /*right*/ ...
• Ändra (rad/kolumn) angivelsen för tangent (5, 18)
till (5, 15).
• Ändra (rad/kolumn) angivelsen för tangent (6, 17)
till (6, 14).
• Ändra (rad/kolumn) angivelsen för tangent (6, 18)
till (6, 15).
• Ändra (rad/kolumn) angivelsen för tangent (6, 19)
till (6, 16).
7. Välj “Spara” från “Arkiv” menyn för att spara
ändringarna i “Kalle.kbd”. Starta därefter WiViK (om
den inte redan är i gång) och öppna tangentbordet på
nytt för att se resultatet av de nya ändringarna. Du bör
nu se följande:

11.Det sista vi måste göra är att ändra i [Definition] delen
(i början) så att antalet rader/kolumner är korrekt:
Rows=6
Cols=19

--->

Rows=5
Cols=14

12.Välj “Spara” från “Arkiv” menyn för att spara
ändringarna i “Kalle.kbd”. Starta därefter WiViK (om
den inte redan är i gång) och öppna tangentbordet på
nytt för att prova det nya tangentbordet. Du bör nu se
följande:
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1, 7, Char, '7', '/', '7', '/', '{', Key, '7', 0, 14, 0, 1, 1;
1, 8, Char, '8', '(', '8', '(', ']', Key, '8', 0, 14, 0, 1, 1;
1, 9, Char, '9', ')', '9', ')', ']', Key, '9', 0, 14, 0, 1, 1;
1, 10, Char, '0', '=', '0', '=', '}', Key, '0', 0, 14, 0, 1, 1;
• Om du inte fått fram det här resultatet, så försök att gå
igenom dina ändringar. För att underlätta visas filen på
följande sidor.

1, 11, Char, '+', '?', '+', '?', '\', Key, 0xBB, 0, 14, 0, 1, 1;

• Dessutom kan åter nämnas att texter som omsluts av
/* */ är kommentarer. I vårt exempel har vi valt att
ändra en del ord till svenska.

1, 13, Symbol /*back*/,'N', 'N', 'N', 'N', ' ', Key,0x08, 7,
8, 0, 1, 2;

• Observera att kommandon/funktioner alltid ska
vara på engelska.

/***** Rad 2 *****/

1, 12, Char, '´', '`', '´', '`', ' ', Key, 0xDB, 0, 14, 0, 1, 1;

2, 1, Char, 'q', 'Q', 'Q', 'q', ' ', Key, 'Q', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 2, Char, 'w', 'W', 'W', 'w', ' ', Key, 'W', 0, 14, 0, 1, 1;

Kalle.kbd

2, 3, Char, 'e', 'E', 'E', 'e', ' ', Key, 'E', 0, 14, 0, 1, 1;

/**********************************************************\
WiViK ® Keyboard Definition File
© 1997 Bloorview MacMillan Centre
Kalle.kbd Keyboard Layout
\**********************************************************/

2, 4, Char, 'r', 'R', 'R', 'r', ' ', Key, 'R', 0, 14, 0, 1, 1;

[Definition]
CapsLockAction=ToggleOff,
Type=standard,
Rows=5,
Cols=14,
iconlib=wivicon.dll;
[EndDefinition]

2, 7, Char, 'u', 'U', 'U', 'u', ' ', Key, 'U', 0, 14, 0, 1, 1;

[MasterKey] /* rad, kol; */
3, 3;
[EndMasterKey]

2, 11, Char, 'å', 'Å', 'Å', 'å', ' ', Key, 0xDD, 0, 14, 0, 1, 1;

[Keys]
/* r, c, disp type, disp, shift, caps, shift+caps, altgr,
action type, action, txt col, btn col, len, h, w; */

2, 13, Symbol/*enter*/,'G', 'G', 'G', 'G', ' ', Key,0x0D, 7,
8, 0, 2, 2;

/***** Rad 1 *****/

/***** Rad 3 *****/

1, 1, Char, '1', '!', '1', '!', ' ', Key, '1', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 1, Char, 'a', 'A', 'A', 'a', ' ', Key, 'A', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 2, Char, '2', '"', '2', '"', '@', Key, '2', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 2, Char, 's', 'S', 'S', 's', ' ', Key, 'S', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 3, Char, '3', '#', '3', '#', '£', Key, '3', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 3, Char, 'd', 'D', 'D', 'd', ' ', Key, 'D', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 4, Char, '4', '€', '4', '€', '$', Key, '4', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 4, Char, 'f', 'F', 'F', 'f', ' ', Key, 'F', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 5, Char, '5', '%', '5', '%', ' ', Key, '5', 0, 14, 0, 1, 1;

3, 5, Char, 'g', 'G', 'G', 'g', ' ', Key, 'G', 0, 14, 0, 1, 1;

1, 6, String, "6", "&&", "6", "&&", " ", Key, '6', 0, 14, 0,
1, 1;

3, 6, Char, 'h', 'H', 'H', 'h', ' ', Key, 'H', 0, 14, 0, 1, 1;

2, 5, Char, 't', 'T', 'T', 't', ' ', Key, 'T', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 6, Char, 'y', 'Y', 'Y', 'y', ' ', Key, 'Y', 0, 14, 0, 1, 1;

2, 8, Char, 'i', 'I', 'I', 'i', ' ', Key, 'I', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 9, Char, 'o', 'O', 'O', 'o', ' ', Key, 'O', 0, 14, 0, 1, 1;
2, 10, Char, 'p', 'P', 'P', 'p', ' ', Key, 'P', 0, 14, 0, 1, 1;

2, 12, Char, '¨', '^', '¨', '^', '~', Key, 0xBA, 0, 14, 0, 1, 1;

3, 7, Char, 'j', 'J', 'J', 'j', ' ', Key, 'J', 0, 14, 0, 1, 1;
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3, 8, Char, 'k', 'K', 'K', 'k', ' ', Key, 'K', 0, 14, 0, 1, 1;
3, 9, Char, 'l', 'L', 'L', 'l', ' ', Key, 'L', 0, 14, 0, 1, 1;
3, 10, Char, 'ö', 'Ö', 'Ö', 'ö', ' ', Key, 0xC0, 0, 14, 0, 1, 1;
3, 11, Char, 'ä', 'Ä', 'Ä', 'ä', ' ', Key, 0xDE, 0, 14, 0, 1, 1;
3, 12, Char, ''', '*', ''', '*', ' ', Key, 0xBF, 0, 14, 0, 1, 1;

/***** Rad 4 *****/
4, 1, Char, '<', '>', '<', '>', '|', Key, 0xE2, 0, 14, 0, 1, 1;
4, 2, Char, 'z', 'Z', 'Z', 'z', ' ', Key, 'Z', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 3, Char, 'x', 'X', 'X', 'x', ' ', Key, 'X', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 4, Char, 'c', 'C', 'C', 'c', ' ', Key, 'C', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 5, Char, 'v', 'V', 'V', 'v', ' ', Key, 'V', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 6, Char, 'b', 'B', 'B', 'b', ' ', Key, 'B', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 7, Char, 'n', 'N', 'N', 'n', ' ', Key, 'N', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 8, Char, 'm', 'M', 'M', 'm', 'µ', Key, 'M', 0, 14, 0, 1, 1;
4, 9, Char, ',', ';', ',', ';', ' ', Key, 0xBC, 0, 14, 0, 1, 1;
4, 10, Char, '.', ':', '.', ':', ' ', Key, 0xBE, 0, 14, 0, 1, 1;
4, 11, Char, '-', '_', '-', '_', ' ', Key, 0xBD, 0, 14, 0, 1, 1;
4, 13, Symbol /* upp */, 'D', 'D', 'D', 'D', ' ', Key, 0x1026,
0, 11, 0, 1, 1;

/***** Rad 5 *****/
5, 1, Symbol /*skift*/, 'L', 'L', 'L', 'L', ' ', Sticky, 0x0110,
7, 8, 0, 1, 3;
5, 4, String, " ", " ", " ", " ", " ", Key, 0x20, 0, 14, 0, 1, 5;
5, 9, Symbol /*skift*/, 'L', 'L', 'L', 'L', ' ', Sticky, 0x0110,
7, 8, 0, 1, 2;
5, 12, Symbol /*vänster*/, 'B', 'B', 'B', 'B', ' ', Key,
0x1025, 0, 11, 0, 1, 1;
5, 13, Symbol /*ned*/, 'E', 'E', 'E', 'E', ' ', Key, 0x1028,
0, 11, 0, 1, 1;
5, 14, Symbol /*höger*/, 'C', 'C', 'C', 'C', ' ', Key,
0x1027, 0, 11, 0, 1, 1;
[EndKeys]

Rehabmodul AB
WiViK - Avancerade funktioner
Sida 18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bilagor

3. I textfältet Kommandorad, skriv sökvägen till WiViK
eller använd knappen Bläddra... för att hitta
programmet.

Bilaga A: Använda flera
tangentbord samtidigt

4. Skriv ett unikt profilnamn efter WIVIK.EXE på
kommandoraden.

• Skapas genvägar till WiViK blir det möjligt att använda
flera olika tangentbord samtidigt eller ha tangentbord
som är anpassade för olika användare lätt åtkomliga.

• Profilnamnet används av WiViK för att kunna skilja
mellan olika tangentbords inställningar. Om inte
profilnamn anges, används grundtangentbordet.

• Här nedan beskrivs en metod för att skapa en ny genväg
till WiViK i Start-menyn. Det finns flera metoder.
Se vidare bruksanvisningen.

5. Klicka på knappen Nästa >
6. Välj var i Start-menyn som du vill att genvägen ska
ligga och klicka sedan på knappen Nästa >.

• Skapa ny genväg till WiViK i Start-menyn.
1. Klicka på Start-knappen. Peka på mappen
Inställningar och klicka därefter på
Aktivitetsfältet...

• Om du vill att tangentbordet ska öppnas automatiskt
när datorn startar, välj mappen Autostart.

2. Klicka på fliken Program på Start-menyn. Klicka
sedan på knappen Lägg till...

7. Välj ett namn för genvägen.
• Klicka sedan på knappen Slutför så är du klar.
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Color.ini
Bilaga B: Anpassa WiViK

färgpalett

[** WiViK Color Table **]
DefBackground=15
DefButton=0
DefText=0

• WiViK använder sig av en egen speciell färgpalett som
innehåller 30 olika färger. Om du vill kan du anpassa
den. Gör följande:
1. Öppna filen color.ini som ligger i \WIVIK mappen
med en texteditor som t ex Anteckningar (Notepad).
Öppna även filen w i v i k 3 . i n i som ligger i
\WINDOWS mappen.
2. Kopiera innehållet i color.ini och klistra in det i
början av w i v i k 3 . i n i före allting annat i filen. Det är
mycket viktigt att följande rad står på första raden.
[** WiViK Color Table **]
3. Du kan ändra palettens 30 olika färger genom att
specificera nya RGB-värden, dvs värden mellan 0 - 255
för grundfärgerna Röd, Grön och Blå. Genom att
kombinera dessa grundfärger kan du få fram upp till
16 miljoner nyanser.
• Du kan även specificera vilken färg som normalt ska
användas för WiViK fönstrets bakgrund och tangenternas
bakgrundsfärg och textfärg.
DefBackground
(0 = standard Windows bakgrundsfärg; 15= ljusgrå)
DefButton
(0 = standard Windows knappfärg)
DefText
(0 = standard Windows textfärg)
4. Spara eventuella ändringar i wivik3.ini. För att kunna
se resultatet måste du först stänga alla öppna WiViK
tangentbord och sedan öppna dom igen.
• Om du vill återställa paletten till den ursprungliga kan
du göra detta genom att radera färgtabellen i w i v i k 3 . i n i
och sedan spara filen igen.

Col1=
Col2=
Col3=
Col4=
Col5=

0
0
0
255
255

0
255
255
0
0

255
0
255
0
255

(BLÅ)
(GRÖN)
(CYAN)
(RÖD)
(MAGENTA)

Col6=
Col7=
Col8=
Col9=
Col10=

255
255
128
128
128

255
255
128
128
255

0
255
128
255
128

(GUL)
(VIT)
(GRÅ)
(LBLÅ)
(LGRÖN)

Col11=
Col12=
Col13=
Col14=
Col15=

128
255
255
255
192

255
128
128
255
192

255
128
255
128
192

(LCYAN)
(LRÖD)
(LMAGENTA)
(LGUL)
(LGRÅ)

Col16=
Col17=
Col18=
Col19=
Col20=

64
0
0
0
128

64
0
128
128
0

64
128
0
128
0

(MGRÅ)
(MBLÅ)
(MGRÖN)
(DCYAN)
(MRÖD)

Col21=
Col22=
Col23=
Col24=
Col25=

128
128
255
0
160

0
128
255
0
160

128
0
255
0
164

(DMAGENTA)
(DGUL)
(WHITE)
(SVART)
(a8514)

Col26=
Col27=
Col28=
Col29=
Col30=

164
192
255
255
255

200
220
251
255
255

240
192
240
255
255

(b8514)
(c8514)
(d8514)
(VIT)
(VIT)
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Bilaga C: Kompletterande
• För att modifiera wivik3.ini:

wivik3.ini inställningar
Det finns ett flertal funktioner i WiViK vars inställningar
endast kan ändras genom att ändra i filen w i v i k 3 . i n i i
Windows (eller WinNT) katalogen, om förvalen inte passar
dig. Inställningarna kan inte ändras via menyer eller
dialoger.
Funktion
MoveDialog

MoveOnTop

TransferFocus

ExtraInfoMessages

QuadrantHighlight

Inställning
1

Beskrivning
(Förvalt) WiViK försöker
flytta dialoger som skyms
helt av WiViK, eller
skymmer WiViK helt.

0

WiViK flyttar inte dialoger.

1

(Förvalt) WiViK försöker
ligga överst ovanpå
dialoger och menyer.

0

WiViK lägger sig inte överst.

1

(Förvalt) WiViK fokuserar
automatiskt på det
mottagande programmet.

0

WiViK ändrar inte fokus.

1

(Förvalt) Meddelanden som
informerar om hur man
återställer titelraden när
användaren väljer “Göm
titelrad” samt status på
Ordprediktionen vid byte av
tangentbord visas.

0

Extra meddelanden visas ej.

1

(Förvalt) Aktiv kvadrant vid
Kvadrantval markeras med
en ram.

0

Aktiv kvadrant inverteras.

1. Öppna w i v i k 3 . i n i med Anteckningar (Notepad).
2. Gör dina ändringar.
3. Spara wivik3.ini filen. Dina ändringar gäller nästa gång
du startar upp ett ändrat WiViK tangentbord.
Exempel
[** DEFAULT **]
...
MoveDialog=0
MoveOnTop=1
TransferFocus=1
ExtraInfoMessages=0
QuadrantRBUndoString=0
QuadrantHighlight=0
...
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Tangentbord för direktvals scanning
Bilaga D: Makrotangentbords

exempel
Makro tangentbord för generell
användning
Filnamn
allchar.kbm

Amerikanska original tangentbord
Alla utökade ASCII (32 – 255) tecken
som är tillgängliga i Windows

Filnamn
ctrabc.kbm

Amerikanska original tangentbord
ABC direktvals scanning. Direkt
(Joystick)

ctrfreq.kbm

Frekvensiell direktvals scanning.
Direkt (Joystick), manöverkontakt för
att välja

ctrfreqtop.kbm

Frekvensiell direktvals scanning.
Direkt (Joystick), manöverkontakt för
att välja med ordprediktionsrutor
överst
Frekvensiell direktvals scanning.
Direkt (Joystick), auto aktivering

calc.kbm

Kalkylator tangentbord

interntl.kbm

Tangentbord med alla internationella
ANSI tecken i Windows genom att
skriva koder på det numeriska
tangentbordet. Koderna finns i
Windows-manualen

ctrfreq2.kbm

keystrke.kbm

Tangentbord som innehåller alla icketecken baserade tangentslag

ctrfreq2top.kbm Frekvensiell direktvals scanning.
Direkt (Joystick), auto aktivering med
ordprediktionsrutor överst

menuaccs.kbm

Tangentbord för att göra ändringar i
andra WiViK menyer

numpad.kbm

Numeriskt tangentbord inkl
piltangenter

numpad2.kbm

Numeriskt tangentbord

playsnd.kbm

Tangentbord med sidor för att spela
.wav filer

sci-calc.kbm

Tangentbord med teknisk kalkylator

typogrph.kbm

Tangentbord med typografiska tecken

wvksym.kbm

Tangentbord som visar tillgängliga
tangentsymboler

Tangentbord för automatisk och
omvänd scanning
Filnamn
crnabc.kbm

Amerikanska original tangentbord
ABC Rad-Kolumn scanning.
Automatisk, omvänd/manuell

crnfreq.kbm

Frekvensiell Rad-Kolumn scanning.
Automatisk, omvänd/manuell

crnfreqtop.kbm Frekvensiell Rad-Kolumn scanning,
som startar i övre vänstra hörnet.
Automatisk, omvänd/manuell
linabc.kbm

ABC Grupp-Detalj scanning, 1 rad.
Automatisk, omvänd/manuell

linfreq.kbm

Frekvensiell Grupp-Detalj scanning,
1 rad. Automatisk, omvänd/manuell

simpabc.kbm

ABC Rad-Kolumn scanning.
Automatisk, omvänd/manuell.

simpctr.kbm

Direktvals scanning. Direkt (Joystick),
manöverkontakt för att välja

simpctrtop.kbm Direktvals scanning. Direkt (Joystick),
manöverkontakt för att välja och med
ordprediktionsrutor överst
simpctr2.kbm

Direktvals scanning. Direkt (Joystick),
auto aktivering

simpctr2top.kbm Direktvals scanning. Direkt
(Joystick), auto aktivering med
ordprediktionsrutor överst

Skriva grafiska tecken
• Vanliga grafiska tecken som §, •, ™, ©, ®, … m fl, kan
skrivas som internationella tecken från “interntl.kbm”;
som utökade tecken från “allchar.kbm” eller från det
enklare makrotangentbordet “typogrph.kbm”, som visas
här nedan.
• Dessa tecken är tillgängliga i de flesta True Type
fonterna, utom ”Wingdings” och “Symbol”. Din
applikation måste stödja sådana fonter för att kunna
använda dessa tecken.
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Skriva internationella tecken
Bilaga E: Makrotangent
• Internationella tecken (d.v.s. å, ä, ö, ü, ç etc.) är
tillgängliga på “International keyboards”.

referenser
• Standard tangentslag

• Internationella tecken är även tillgängliga utan speciella
internationella inställningar på WiViK tangentbordet
Interntl.kbm.
• Ladda in det här tangentbordet temporärt eller ladda in det
i ett separat WiViK fönster. Se även : Använda flera
WiViK tangentbord, i bruksanvisningen

• “Interntl.kbm” har fyra sidor med tangenter. Byt sida
genom att välja pg 1 till pg 4 på högra sidan.

Skriva utökade tecken
• Alla utökade tecken (ASCII 32 - 255) som stöds av
Windows, kan visas och väljas från makrotangentbordet
“allchar.kbm”.
• Detta tangentbord är kraftfullare än Windows tillbehöret
“Teckenuppsättning”.
• Du direkt kan välja ett tecken härifrån till din
applikation, utan att först behöva klippa och klistra in.

• Detta tangentbord är också mycket användbart för att
välja icke-standardtecken från fonter som “Wingdings”
eller “Symbol”.
• T ex öppna “allchar.kbm” och sätt fonten till
“Wingdings”.

Dessa makrotangenter utför standard tangentslag. Du
kan använda dem i både tangentmakron och förkortningsexpansioner. *Tröga och *Växlande tangenter
används i kombination med andra makrotangenter.
Makrotangent
<SHIFT>
<CTRL>
<RCTRL>
<ALT>
<RALT>
<ALTGR>
<ENTER>
<ESC>
<CAPSLOCK>
<NUMLOCK>
<SCROLLLOCK>
<PAUSE>
<PRTSC>
<INS>
<DEL>
<HOME>
<END>
<PGUP>
<PGDN>
<BKSP>
<SPC>
<TAB>
<UP>
<DOWN>
<LEFT>
<RIGHT>

Beskrivning
*Trög Skift
*Trög Ctrl
*Trög Ctrl (höger)
*Trög Alt
*Trög Alt (höger)
*Trög AltGr
Enter/Retur
Escape (Esc)
*Växla Skiftlås
*Växla NumLock
*Växla ScrollLock
Pause
Print Screen
Insert
Delete
Home
End
Sida Upp
Sida Ned
Backsteg
Mellanslag
Tab
Piltangent Upp
Piltangent Ned
Piltangent Vänster
Piltangent Höger

<F1>
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
<F8>
<F9>
<F10>
<F11>
<F12>
<F13>
<F14>
<F15>
<F16>

Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent
Funktionstangent

<KP*>
<KP+>
<KP->
<KP/>
<KP0>
<KP1>
<KP2>

*
+
/
0
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Makrotangent
<KP3>
<KP4>
<KP5>
<KP7>
<KP8>
<KP9>
<KPDP>

Beskrivning
3
4
6
7
8
9
Decimal punkt

<KPENTER>
<KPDEL>
<KPINS>
<KPEND>
<KPDOWN>
<KPPGDN>
<KPLEFT>
<KPMIDL>
<KPRIGHT>
<KPHOME>
<KPUP>
<KPPGUP>

Enter/Returtangent
Delete (.)
Insert (0)
End of line (1)
Ned (2)
Sida Ned (3)
Vänster (4)
Centrera (5)
Höger (6)
Home (7)
Upp (8)
Sida Upp (9)

• Äkta tröga tangenter
Dessa tangenter fungerar på samma sätt som på ett
riktigt tangentbord och kan inte kombineras med några
andra tangentmakron.

• Uppspelning av ljudfiler
Makrotangent
Beskrivning
<PlaySound
Spelar upp en ljudfil (.wav) som
(ljudfil, playback)> ligger i samma mapp som
tangentbordet (kräver Windowskompatibelt ljudkort).
Uppspelningen kan antingen vara
synkron (SYNC) vilket
innebär att makrot väntar tills
uppspelningen är klar, eller
asynkron (ASYNC) vilket innebär att
nästa del i makrot utförs medan ljudet
spelas upp.
<PlaySound
(ljudfil)>

Spelar upp en ljudfil (.wav) som
ligger i samma mapp som
tangentbordet (kräver Windowskompatibelt ljudkort).
Uppspelningen sker synkront
(SYNC).

Exempel:
1, 1, String, "Ljud 1", Macro,
"<PlaySound(CHIMES.WAV, SYNC)>", 0, 14, 0, 1, 1;

• Avsluta/Stäng av
Trög funktion
0x0110
0x0211
0x0412
0x08FD

Beskrivning
Skift
Ctrl
Alt
AltGr

Exempel:
1,1,String,"Shift",Sticky,0x110,0,14,0,1,1;

Makrotangent
<QuitApp(0)>

Beskrivning
Avslutar det program som är aktivt

<QuitSelf(0)>

Avslutar WiViK och sparar
eventuella ändringar

<QuitWindows(0)> Avslutar alla öppna program och
låter dig spara eventuella
ändringar. Sedan avslutas WiViK
och Windows.

• Äkta växlande tangenter
Dessa tangenter fungerar på samma sätt som på ett
riktigt tangentbord och kan inte kombineras med några
andra tangentmakron.
Växla funktion
0x2014
0x4090
0x8091

Beskrivning
Skiftlås
NumLock
ScrollLock

Exempel:
1,1,String, "Caps",Toggle,0x2014,0,14,0,1,1;

• Samverkan med andra applikationer
Makrotangent
<Undo>

Beskrivning
Ångra senaste händelse med
programmets egen Ångra-funktion

<UndoString>

Ångra senaste makro (teckensträng,
förkortningsexpansion)

<ViewApp(0)>

Maximera programmets fönster och
minimera WiViK tills den högra
knappen valts (används huvudsakligen
vid Kvadrantval)

<Activate(title)>

Söker rätt på och aktiverar fönstret
med den specificerade titeln. Det räcker
med att specificera del av titeln, dvs
“NOTEPAD” hittar fönstret
“NOTEPAD - WIN.INI”

• Intern WiViK kontroll
Makrotangent
<Page(#)>

Beskrivning
Hoppa till sidan # (börjar med 1)

<PageRtn(0)>

Hoppa tillbaka till föregående sida

<FocusNextWiViK(0)> Sätt fokus på nästa WiViK (för att
redigera en annan WiViK)
<NextWiViK(0)>

Växla till nästa öppna WiViK
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<RunApp
(app, state)>

Startar programmet med den angivna
sökvägen med definerad fönsterstorlek
(MIN, MAX, NORMAL, HIDE). Ett
exempel:
"<RunApp(pbrush.exe, NORMAL)>"

<ActivateOrRun Startar programmet med den angivna
(app, state, title)> sökvägen med definerad fönsterstorlek
(MIN, MAX, NORMAL, HIDE)
såvida inte programmet redan körs.
I sånt fall söker WiViK rätt på och
aktiverar fönstret med den specificerade
titeln. Ett exempel:
"<ActivateOrRun(PBRUSH.EXE,
NORMAL, Paintbrush)>"
<SetWnd(state)>

Exempel:
1, 1, WPredNum, 1, Macro, "<WPredNum(1)>", 0, 14,
0, 1, 1;
1, 2, WPredNum, 2, Macro, "<WPredNum(2)>", 0, 14,
0, 1, 1;
...
1, 5, WPredNum, 5, Macro, "<WPredNum(5)>", 0, 14,
0, 1, 1;
Med den här metoden kan du utföra ett tangentmakro när
tangenten väljs, t ex:
1, 5, WPredNum, 5, Macro,
"<WPredNum(5)><Page(1)>", 0, 14, 0, 1, 1;

Ändrar aktivt fönsters storlek (MIN,
MAX, NORMAL, HIDE)

• Rullningsfunktioner
• Ordprediktion
Det finns två metoder att definiera tangenter för
Ordprediktion. Med den första metoden fylls tangenterna
i automatiskt med predicerade ord från vänster-till-höger
eller uppifrån-ned. Med den andra metoden kan du själv
definiera vilken prediktionsnivå som ska visas och
dessutom utföra en makrofunktion.

Makrotangent Beskrivning
<ScrollLnUp(0)> Rullar aktivt fönster uppåt i små steg
<ScrollLnDn(0)> Rullar aktivt fönster nedåt i små steg
<ScrollLnLft(0)> Rullar aktivt fönster åt vänster i små
steg
<ScrollLnRt(0)>

Metod 1: Fyll tangenter automatiskt med
predicerade ord

Rullar aktivt fönster åt höger i små steg

<ScrollPgUp(0)> Rullar aktivt fönster uppåt i stora steg
<ScrollPgDn(0)> Rullar aktivt fönster nedåt i stora steg

Etikettyp
Wpred

Tangenttyp Beskrivning
WPred
Visar automatiskt predicerat
ord. Upp till nio tangenter
med ordprediktion kan
definieras. Tangenternas
etikett och makrodefiniton
ska lämnas tomma
(skriv ""). Det är inte
möjligt att utföra något
makro.

Exempel:
1, 1, WPred, "", WPred, "", 0, 14, 0, 1, 1;
1, 2, WPred, "", WPred, "", 0, 14, 0, 1, 1;
...
1, 5, WPred, "", WPred, "", 0, 14, 0, 1, 1;

Metod 2: Tangenter med fördefinierad
prediktionsnivå
Etikettyp
WPredNum

Makrotangent Beskrivning
<WPredNum(#)> Visar en specifik
prediktionsnivå # (1-9).
Du måste skriva
prediktionsnivån #
(utan "") i etikett delen.

<ScrollPgLft(0)> Rullar aktivt fönster åt vänster i stora
steg
<ScrollPgRt(0)> Rullar aktivt fönster åt höger i stora
steg

• Musknappfunktioner (i samband med
scannande val)
Makrotangent Beskrivning
<SnglClk(0)>
Enkel klick, vänster musknapp
<DblClk(0)>

Dubbelklick, vänster musknapp

<BtnDn (0)>

Klickhåll, vänster musknapp

<BtnUp(0)>

Frigörning klickhåll, vänster musknapp

<RBtnDn(0)>

Klickhåll, höger musknapp

<RBtnUp(0)>

Frigörning klickhåll, höger musknapp

<RSnglClk(0)>

Enkel klick, höger musknapp

<RDblClk(0)>

Dubbelklick, höger musknapp
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• Musrörelsefunktioner (i samband med
scannande val)
Makrotangent
<CursMove(#)>

Beskrivning
Markörförflyttning med # pixels
längs huvudriktningen, t ex
<CURSMOVE(5)>

<CursMoveScrn
(# inc, # div)>

Markörförflyttning i steg relativt
till skärmen längs huvudriktningen
(# increments/# divisions), t ex
<CURSMOVESCRN(1,4)> flyttar
markören 1/4 av skärmens format
längs huvudriktningen

<CursMoveWn
(# inc, # div)>

Markörförflyttning i steg relativt till
fönstret längs huvudriktningen
(# increments/# divisions), t ex
<CURSMOVESWND(1,4)> flyttar
markören 1/4 av fönstrets format
längs huvudriktningen

<CursMoveCtrl
(control)>

Flyttar markören direkt till fönsterkontrollerna: TITLEBAR, MINBTN,
MAXBTN, SYSMENU, BORDER,
SCROLLUPBTN, SCROLLDOWNBTN, SCROLLLEFTBTN,
SCROLLRIGHTBTN, t ex
"<CURSMOVECTRL(TITLEBAR)>"

<SetAimStyle(1)>

Sätter roterande markören till en
rak linje

<SetAimStyle(2)>

Sätter roterande markören till en
vinklad linje

<ToggleAimStyle(0)> Växlar roterande markören mellan
en rak och vinklad linje
<CursRot (#)>

Roterar markören till vinklad linje
i huvudriktningen av den raka linjen
med # grader (0 till +-359°),
t ex<CURSROT(5)> roterar
markören moturs resp.
<CURSROT(-5)> roterar markören
medurs

<SetAim(#)>

Sätter roterande markören till en
linje med vinkeln # grader
(0 till +-359°), där 0° är en
horisontell linje mot höger

<ClearAim(0)>

Tar bort markerade linjen från
skärmen

• Internationella tangentsymboler
Etikett
'B'
'C'
'D'
'E'
'F'
'G'
'H'
'I'
'J'
'K'
'L'
'M'
'N'
'O'

Symbol
Piltangent vänster
Piltangent höger
Piltangent upp
Piltangent ned
Tab
Enter
Sida upp
Sida ned
Home
End
Skift
Skiftlås
Backsteg
Alternativ Skiftlås

Exempel:
1, 1, Symbol, 'G', Macro, "<ENTER>", 0, 14, 0, 1, 1;
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Anteckningar

