
Oversigt over Dictus talekommandoer 

 
Opstart 

 (Mikrofonvindue) 
”Start aflytning” Tænd mikrofon. Skifter fra dvale til lytter tilstand i 

Mikrofonvinduet 

”Stop aflytning” Sluk mikrofon. Skifter fra lytter til dvale tilstand i 
Mikrofonvinduet 

"Flyt talegenkendelse til toppen" Flytter Mikrofonvinduet til toppen af skærmen 

"Flyt talegenkendelse til bunden" Flytter Mikrofonvinduet til bunden af skærmen 

"Hvad kan jeg sige” Åbner et vindue hvor der vises hvilke kommander der 
generelt kan siges i Vista (Speech Reference Card) 

"Vis egenskaber for talegenkendelse" Virker som at højre klikke på Mikrofonvinduet, viser 

opsætning og egenskaber for talegenkendelse 

"Minimer talegenkendelse" Mikrofonvinduet minimeres og forsvinder fra skærmen 

"Maksimer talegenkendelse" Mikrofonvinduet maksimeres og fylder hele skærmen 

"Gendan talegenkendelse" Mikrofon feedback vinduet gendannes 

 

Computerstyring 

Musegitter 

”Vis musegitter” Inddeler skærmen i 9 nummererede felter. Sig et tal 
mellem 1-9 indtil du har indkredset hvad du ønsker at 
klikke på 

”Fortryd” Gå tilbage til den forrige opdeling af skærmen 

”Dobbeltklik” Flytter musen til det udvalgte felt på skærmen og laver 
dobbelt klik 

”Klik” Flytter musen til det udvalgte felt på skærmen og laver 
enkeltklik 

”Enter” Virker som at taste på ”enter” tasten når et element på 
skærmen er valgt med ”klik” 

”Luk musegitter” Afslutter visning af musegitter på skærmen 

Vis nummer  

”Vis nummer” Enkel måde at klikke på et program, en knap, et link eller 

et vilkårligt element. Hurtigere og lettere end musegitter. 

Talegenvejstaster  

”Fortryd” Fortryd. Virker som tast på Crtl+Z 

”Tast kontrol Alpha” Marker alt. Virker som tast på Ctrl+A 

“Tast kontrol Charlie” Kopier. Virker som tast på Ctrl+C 

“Tast kontrol Victor” Indsæt. Virker som tast Ctrl+V 

“Tast kontrol Xray” Klip. Virker som tast Ctrl + X 

Scrolle kommandoer 

”Scroll ned” Scroller ned 

”Scroll 4 gange ned” Scroller mere ned. Tallet kan være fra 2 til 10 

”Scroll 1 side ned” Scroller en side ned 

”Scroll op” Scroller op 

”Scroll 10 gange op” Scroller mere op. Tallet kan være fra 2 til 10 

”Scroll 1 side op” Scroller en side op 

”Scroll højre” og ”Scroll venstre” Virker ikke endnu 

Vinduer / program 
 

"Minimer vindue" Minimerer et programvindue så det vises i proceslinjen i 
bunden af skærmen. 

"Maksimer vindue" Maksimerer et program vindue til at fylde hele 
skærmbilledet 

”Gendan vindue” Vinduets størrelse på skærmen er ”normal” dvs. ikke 
maksimeret eller minimeret 

"Luk vindue" Lukker et program og/eller vindue 

”Vis skrivebord” Minimerer alle programvinduer til proceslinjen og viser 
computerens skrivebord  



Vælg program  
Vælg mellem aktive programmer der kører på din computer fra et vindue 

"Skift program" Åbner vindue der angiver aktive programmer 

"2" Vælger nr. 2 på listen over programmer. Tallet kan være 
lige så mange som der er åbne programmer. 

"Okay" Skifter til det angivne program 

”Fortryd” Vinduet lukker 

Bekræft, klikke  

"Okay" eller "OK" Kan bruges når der er en ”Okay” eller ”OK” knap. 

"Fortryd" Fortryder generelt sidste handling. 

"Fortryd handling" Brug denne hvis ”fortryd” ikke virker som ønsket. 

”Enter” Virker som at taste på enter tasten: Hvis en knap er 
markeret i vindue vil ”enter” virke som at klikke. 

”Tab” Flytter markering af knapper i vindue til næste knap 

”Skift Tab” Flytter markering af knapper i vindue til forrige knap 

”Klik her” Virker generelt på den måde at musen klikker i forhold til 
der hvor musemarkøren står 

”Klik” Virker på samme måde som at klikke på venstre museknap 

”Dobbeltklik her” Virker som ved dobbeltklik med venstre musetast 

”Højreklik her” Virker på samme måde som at klikke på højre museknap 

 

Dikteringskommandoer 
”Fortryd” Sletter den tekst som netop er kommet ind 

”Slet dette”  (”slet det”) Sletter den tekst der netop er kommet ind 

”Slet ord” Sletter det ord som markøren står tættest på. Hvis 
markøren står umiddelbart foran et ord slettes ordet til 
højre for markøren og hvis markøren står umiddelbar efter 
et ord, slettes ordet til venstre. 

”Slet sætning” Sletter hele sætningen som markøren står i. 

”Slet afsnit” Sletter det afsnit markøren står i.  

”Backspace” (udtalt på engelsk) Sletter et tegn til venstre for markør 

”Slet” Sletter tegn til højre for markør 

”Gå til start på dokument” Flytter tekstmarkør til før første tegn/ord i dokumentet 

”Gå til afslutning på dokument” Flytter tekstmarkør til efter sidste tegn/ord i dokumentet 

”Gå 4 ord tilbage” Flytter tekstmarkør et antal ord baglæns i teksten  

(NB: har svært ved at genkende nummeret ”et”) 

”Gå 8 ord frem” Flytter tekstmarkør et antal ord forlæns i teksten  
(NB: har svært ved at genkende nummeret ”et”) 

”Gå op” og ”Gå ned” Flytter tekstmarkør en linje op/ned  (ligesom piletast) 

”Gå frem” og ”Gå tilbage” Flytter tekstmarkør en plads til højre/venstre (som piletast) 

”Gå til højre” og ”Gå til venstre” Flytter tekstmarkør en plads til højre/venstre (som piletast) 

Tastatur simulering 

”Tast 2” og ”Tryk på funktionstast 1” Virker som at taste på 2 (F1) på tastaturet.  

”Start tastatur” og ”Stop tastatur” Hvis man skal indtale flere tegn kan man skifte til tastatur-
tilstand og dermed undgå at sige ”tast” foran hvert tegn. 

 

Alpha Bravo Charlie alfabetet i Dictus 
I Dictus kan man i nogle tilfælde sige et bogstav. For at forøge genkendelsen er det i Microsoft Vista lavet 

således, at brugeren ikke siger bogstavet, som er svært at genkende men et ord fra det internationale 

”Alpha”, ”Bravo” alfabet.  Nedenfor er vist hvilke ord der svarer til hvilke bogstaver i Dictus: 

 

"a" alpha  

"b" bravo  

"c" charlie  

"d" delta  

"e" echo  

"f" foxtrot  

"g" golf  

"h" hotel  

"i" india  

"j" juliette  

"k" kilo  

"l" lima  

"m" mike  

"n" november  

"o" oscar  

"p" papa  

"q" quebec  

"r" romeo  

"s" sierra  

"t" tango  

"u" uniform  

"v" victor  

"w" whisky  

"x" xray  

"y" yankee  

"z" zulu  

"æ" æsel  

"ø" østers  

"å" åbenrå

 


