Prístupnosť Android 4.2.2
Aktuálne mobilné operačné systémy na trhu – iOS (pre iPhone a iPad), Android, Windows Phone, Firefox OS, Ubuntu
Porovnanie prístupnosti Android a iOS – článok prechod na Androi full-time http://blindrevue.sk/content/prechod-na-android-full-time-experiment
Výhoda systému Android – množstvo dostupných telefónov a tabletov, množstvo aplikácií
Nevýhody – roztrieštenosť systému
Ako začať
Aktualizácia aplikácie Talkback
Aktualizácia aplikácie eSpeak - nastavenie slovenčiny v eSpeaku
Zapnutie aplikácie Talkback
Zapnutie „Zjednodušenie prístupu k webu“ – Nastavenia -> Uľahčenie prístupu -> Zjednodušenie prístupu k webu
Zapnutie „Preskúmanie dotykom“ - android hovorí, čo je pod prstom na obrazovke – Nastavenia -> Uľahčenie prístupu -> TalkBack -> Nastavenia ->Preskúmanie dotykom
Odomknutie obrazovky – stlačenie tlačidla Power, nájsť oblasť na prejdenie prstom a potom na odomknutie prejsť prstom zo stredu obrazovky doprava, asi v jednej tretine z dolnej časti telefónu
Ak chcete aktivovať poslednú položku, ktorá bola povedaná, kliknite dvakrát kdekoľvek na obrazovku
Základné prvky používateľského rozhrania Android:
	Stavová lišta – notifikácie, informácia o wifi, o mobilnom signáli, o stave baterky, čas
	Domovská obrazovka (Home) – základné aplikácie + widgety
	Obľúbené položky v spodnej časti obrazovky
	Aplikácie – prechod na zoznam aplikácií 
Dôležité je oboznámiť sa so systémom a naučiť sa pracovať s virtuálnou klávesnicou.
Gestá na ovládanie Androida
Odomknutie zariadenia – zapnúť tlačidlo ovládania a následne v spodnej tretine obrazovky potiahnuť prstom smerom doprava
Zoznam gest „Zoznam aplikácií -> Nastavenia -> Uľahčenie prístupu -> TalkBack -> Nastavenia -> Správa gest
dva vertikálne pohyby – presun zoznamu dolu alebo nahor
posunutie hore a doprava – otvoriť kontextovú ponuku
posunutie hore a doľava – tlačidlo Domovská stránka
posunutie dole a doprava – otvoriť globálnu kontextovú ponuku – umožňuje v textovom poli možnosť zmeniť pohyb po znakoch, slovách
posunutie dole a doľava – tlačidlo Späť
posunutie doprava a dole – otvoriť upozornenia
posunutie doľava a hore – tlačidlo nedávne aplikácie

Práca s jednotlivými aplikáciami
Telefonovanie + telefónny zoznam
Nájsť na domácej obrazovke ikonu Telefón – vytočiť čísla na obrazovke na číselnej klávesnici
Prechod na telefónny zoznam – vpravo hore tlačidlo Telefónny zoznam, posun v zozname preskúmanie dotykom, skrolovanie zoznamu – pohyb dvoma prstami hore a dolu
SMS a MMS
Aplikácia na pracovnej ploche SMS a MMS – nájdenie Napísanie novej správy
Firefox pre Android
Trojprst svihnutie smerom dolu – prepínanie sa medzi pohybom po elementoch – položky formulárov, položky zoznamu, odkazy, hlavičky.

Prístupné aplikácie pre Android
Aqua mail https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.AquaMail 
Coolreader https://play.google.com/store/apps/details?id=org.coolreader 
Navigácia DotWalker https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lido.dotwalker 
Skype – telefonovanie cez internet
Facebook – sociálna sieť
Google plus – sociálna sieť
ASR mp3 sound recorder – diktafón pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.asr 
AndRecorder – nahrávanie zvukov
Hudobný prehrávač DeaDBeeF – foobar2000 pre Android
Twidere – prístupný Twitter klient 
TuneIn radio – internetové rádiá
Slovníky Dic-O https://play.google.com/store/apps/developer?id=DIC-o
Ďalšie prístupné aplikácie pre Android:
http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/android_access/apps.html
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Zaujímavé weby o Androide:
http://www.blind-android.cz/
http://blindrevue.sk/

