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AquaLingua

Handleiding

 Inleiding

 Toegang per thema

 Zoekfunctie

 Bekijken figuren
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 Inleiding

De AquaLingua website geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om een figuur te bekijken voorzien van
labels in een Europese taal. Hiervoor wordt een keuzemogelijkheid tussen 15 talen aangeboden. De labels
kunnen ook vanaf een gekozen eerste taal vertaald worden naar een andere. De taal gebruikt om
navigatiekeuzes te maken is het Engels.

De 15 bedoelde talen zijn : Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans.

Er zijn 6 thema’s:
 drinkwaterproductie,
 drinkwaterdistributie,
 collectie van afvalwater (voor behandeling in waterzuiveringsinstallatie),
 zuivering van afvalwater,
 verwerking van slib,
 kleinschalige en individuele afvalwaterzuivering

De tekeningen kunnen op twee manieren bekeken worden
 - via een thematische lijst
 - via een zoekopdracht; er wordt gezocht naar een label in een tekening, een titel van een tekening of
een deel ervan.

De hoofdpagina ziet er als volgt uit
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 Thematische opzoeking
Selecteer een taal

in de gekozen taal verschijnt een lijst met thema’s; selecteer er één

Na selectie van taal en thema verschijnt een tweedelig scherm.
De linkerkant bevat een lijst met thema’s en sub-thema’s. Het ikoontje  geeft aan dat er voor dat
thema een afbeelding beschikbaar is. Klikken op het ikoontje geeft toegang to de afbeelding.
Aan de rechterkant kunnen de hoofdtaal en/of het hoofdthema gewijzigd worden.
Om terug te gaan naar de openingspagina, klik op "Home page". Van daaruit kan ook met een
zoekopdracht gestart worden.
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 Toegang via zoekopdracht
De zoekopdracht functioneert voor elke taal. Plaats één of meerdere woorden in het tekstveld

en selecteer één van de volgende opties :
 All the words : de afbeeldingen met titel of label die alle woorden bevatten worden opgezocht; ook

als de woorden in de titel of het label niet aaneengeschakeld zijn, maar door andere woorden
worden gescheiden.

 At least one of the words : de afbeeldingen met titel of label die tenminste één van de ingevoerde
woorden bevatten worden opgezocht; met deze zoekmethode worden de meeste mogelijkheden
gegenereerd.

 Exact expression : de afbeeldingen met titel of label die exact de ingevoerde  woorden bevatten
worden opgezocht; deze zoekmethode is de meest beperkende.

Het nieuwe scherm bevat drie delen.

Bovenaan kan een andere zoekopdracht of zoekoptie gekozen worden.
Het linkerdeel bevat de koppelingen naar de afbeeldingen waar de ingevoerde woorden in de titel
voorkomen.
Het rechterdeel bevat de koppelingen naar de afbeeldingen waar de ingevoerde woorden in de labels
voorkomen.

De toegang tot de afbeelding gebeurt via aanklikken van het ikoontje .
Het acroniem van de betrokken taal verschijnt tussen haakjes bij elke afbeelding.
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 Bekijken van de afbeeldingen

Via de thematische toegang of een zoekopdracht wordt via het ikoontje  een afbeelding geopend.
Bovenaan het scherm verschijnt naargelang de thematische toegangswijze of de zoekopdracht werd
gebruikt, respectievelijk de naam van het thema of de ingevoerde woorden.

 Mogelijkheden
Bijvoorbeeld :

Via thema : Drinking water distribution

Via zoekopdracht : "Water treatment " met optie "All the words"
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 Selectie van een tweede taal

Aan de linkerkant zijn de titel en de labels zichtbaar in de gekozen hoofdtaal.

Aan de rechterkant kan er een tweede taal gekozen worden.
De gekozen hoofdtaal kan enkel via de openingspagina gewijzigd worden. De tweede taal kan op elk
ogenblik gekozen worden.

 Beluisteren van de labels

Door het aanklikken van "listen" wordt het label beluisterd. De labels werden in alle talen geregistreerd,
ofwel in wav ofwel in MP3 format)
Wav format, kan via Microsoft Windows beluisterd worden zonder installatie van bijkomende
programma’s; voor het beluisteren in MP3 format, is extra software noodzakelijk; deze kan via de
openingspagina geïnstalleerd worden.


