
Tastele disponibile în Pontes Backgammon 

În joc: 

- Săgeţile deplasează cursorul pe tablă. 
- Home si End deplaseaza cursorul rapid intre extremele tablei. 
- Tastele de la 1 la 6 muta cursorul numarul respectiv de pasi către casă. 
Shift + tastele de la 1 la 6 muta cursorul în direcţie inversă, către casa adversă, un număr corespunzător de poziţii.
- Spaţiul ia în mână sau lasă jos piesele. 
- Delete scoate o piesă proprie când sunt toate în casă. 
- F1 deschide Helpul Online. 
- F2 activează Chatul când este joc online. 
- F3 schimba modul de notatie a tablei, de la 1 la 12 A si B, in notatie de la 1 la 24 si invers. Aceasta setare se si salveaza. 
F4 spune poziţia actuală. 
- F5 sau Enter aruncă zarurile. 
- F6 permite alegerea unei perechi de zaruri. 
- F7-F8 micşorează, respectiv măreşte viteza vocii SApi5. 
- F9-F10 reglează volumul background-ului sau al playerului. 
- F11 duce într-un meniu unde se pot activa sau dezactiva sunetele din joc. 
- Control + F11 permite alegerea limbii in joc.
- F12 spune ora. 
- Tab spune informatii despre inregistrare.
- S spune scorul actual. 
- T spune timpul scurs de la inceputul partidei si cat la suta consumat de alb respectiv de negru. 
- W spune cu cine se joaca. 
- Control + W spune numele partenerului pe litere.
- H spune câte piese sunt in Homeboard, în casă. 
- I spune numărul de piese pe bară, scoase. 
- O spune numărul de piese scoase în final. 
U spune câte piese vulnerabile sunt pe tabla ale albului, respectiv ale negrului.
F spune cate puncte de zar sunt necesare teoretic la un moment dat pentru cei doi jucători până la eliminarea tuturor pieselor.
D spune câte puncte de zar au fost acumulate în decursul jocului curent şi câte duble au avut cei doi jucători.
A spune media de zar şi numărul de aruncări.
E spune eficienţa celor doi jucători, cât la sută au folosit din zaruri pentru a merge către final.
- Control + S salveaza jocul curent. 
- Control + O permite deschiderea unui joc salvat. 
- Control + X permite alegerea ambiantei in joc.
- Z, X, C, V, B, N sunt taste pentru player, ca în Winamp, N spune titlul piesei curente şi numărul total de piese în playlist. 
L merge la ultima acţiune din joc, la sfârşitul istoricului.
K merge la începutul istoricului.
Virgula, unde e şi semnul de mai mic <, merge cate o acţiune în urma, merge către începutul istoricului.
Punctul, unde e şi semnul de mai mare >, merge câte o acţiune înainte în istoric.
Insert copiază istoricul jocului în clipboard, aşa cum este el la momentul apăsării tastei.


Taste în chat: 

- Page-up şi Page-down deplasează cursorul câte un mesaj în istoric. 
- Home şi End merg la începutul, respectiv la sfârşitul istoricului. 
- Delete şterge mesajul pe care se află cursorul. 
- Insert copiază în clipboard toată discuţia. 
- Enter trimite mesajul. 
- Backspace şterge ultima literă scrisă. 
- Săgeţile sus/jos spun rândul scris care nu a fost trimis încă.

Mergeti la www.backgammon.pontes.ro pentru mai multe detalii

