Communicate: SymWriter 2
Rakstīšanas aktivitātes uzsākšana
Šie piemēri dod ieskatu galvenajās dokumenta rakstīšanas iespējās
Symwriter 2.
Tas var aizņemt ne vairāk kā 20 minūtes.

1

Rīkjoslu izvēle, palaižot programmu.
Šajā piemērā mēs gribam izmantot Pilno
Rīkjoslas interfeisu. Galvenās Izvēlnes logā
apskatiet rīkjoslu sadaļu.
Ja nav parādīts rīkjoslas nosaukums Pilnā
Rīkjosla, tad klikšķiniet uz pogas Mainīt..., lai
redzētu pieejamās rīkjoslas. Izvēlieties Pilnā
Rīkjosla.
Klikšķiniet uz Rakstīt Dokumentu, lai sāktu
rakstīt.
Kad atvērsiet ekrānu, jūs ieraudzīsiet rīkjoslas
ekrāna augšpusē, bet labajā pusē būs panelis
ar simbolu pārlūku un attēlu pārlūku, kuri var
būt divās atsevišķās cilnēs, vai viens zem otra.

2

Izvēlieties vajadzīgo simbolu
Klikšķiniet uz dokumenta un rakstiet „Man patīk strādāt dārzā”.
Klikšķiniet uz vārda „patīk”. Simbolu Izvēlnē pa labi, jūs ieraudzīsiet alternatīvus
simbolus. Klikšķiniet uz simbola, ar kuru vēlaties aizstāt dokumentā esošo simbolu.

NORĀDE: Kad rakstāt teikumu, atceraties nospiest Atstarpi pēc pēdējā vārda, lai
parādītos simbols.

www.widgit.com

1 of 5

Communicate: SymWriter 2
Rakstīšanas aktivitātes uzsākšana
3

Izslēdziet liekos simbolus
Ja jūsu tekstā, jūsuprāt, ir lieki simboli, ko nevēlaties (piemēram, īsi vārdi
kā „ja”, „tomēr” utt.), tad varat tos izslēgt, izmantojot ikonu Izslēgt
Simbolu.

4

Attēla pievienošana vārdam
Rakstiet „ Manā dārzā dzīvo vāvere”. Darbvirsmas labajā pusē ir jābūt redzamam
dubultam panelim ar simbolu un attēlu sadaļām vai cilne Attēli. Ritiniet uz leju
Attēlu paneli un atveriet mapi Foto.
Klikšķiniet uz attēla Vāvere 1 un pārvietojiet peles kursoru uz teikumu dokumentā.
Peles kursoram būs pievienota caurspīdīga attēla kopija. Kad virzīsiet peles kursoru
pāri teikumam, jūs ieraudzīsiet pelēkus laukumus. Atlaidiet peles pogu, kad pelēkais
laukums parādīsies virs vārda „vāvere”, lai nomainītu simbolu ar attēlu.

NORĀDE: Ja jūs neredzat divus paneļus uz Symwriter darbvirsmas, tad no augšējās
izvēlnes Skatījums izvēlieties Rādīt Dubultu Paneli.

5

Attēla pievienošana rindkopai
Tagad no Attēlu Pārlūka izvēlieties attēlu Vāvere 2.
Velciet peles kursoru pāri tekstam uz dokumenta kreiso pusi, līdz parādīsies liels
pelēks laukums teksta kreisajā pusē.

NORĀDE: Jūs varat piekļūt saviem attēliem mapē Mani Attēli, izmantojot pogu zem
Attēlu Pārlūka paneļa vai arī pārvietojoties uz jūsu izvēlēto atmiņvietu, piemēram,
USB atmiņas karti.
www.widgit.com
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Jaunu rindu pievienošana rindkopai
Attēls ir saistīts ar rindkopu. Ja vēlaties rindkopai blakus attēlam pievienot
papildus rindas, tad turiet taustiņu SHIFT un nospiediet taustiņu Ievadīt, lai sūtītu
Nestingro Atgriezi.

7

Mainīt simbola vārdu
Tāpat kā vārdam varat nomainīt simbolu, tāpat varat
simbolam nomainīt vārdu.
Rakstiet „Kaķim garšo zivis”.
Klikšķiniet uz vārda „kaķim” un klikšķiniet uz pogas Mainīt
simbola tekstu augšējā rīkjoslā vai arī taustiņu F11. Tas
nodzēsīs simbola tekstu.
Rakstiet jaunu tekstu „Fēliksam”. Tad spiediet pogu Labi, kas
atrodas uz zaļās joslas zem rīkjoslas.

8

Papildu apzīmējumi
Symwriter ir iekļauti papildu apzīmējumi, kas norāda tekstā uz laiku, skaitli un
salīdzināmajām pakāpēm. Rakstiet „Mēs redzējām vislielākos ābolus”.

Papildu Apzīmējumi Pogas
Atkarībā no jūsu Symwriter iestatījumiem, jūs vārdiem ieraudzīsiet papildu
apzīmējumus. Uz augšējās rīkjoslas atrodas trīs pogas, ar kurām jūs varat ieslēgt
vai izslēgt papildu apzīmējumus izvēlētajiem vārdiem. Papildu apzīmējumus
ieteicams lietot tikai tad, kad nepieciešams norādīt uz konkrētāku vārda nozīmi.
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Rakstīšana Teksta režīmā
Jaunā rindkopā pārejiet uz Teksta režīmu, noklikšķinot pogu
Simbolu režīms. Kad sāksiet rakstīt Simbolu režīma poga
pārmainīsies uz pogu Teksta režīms, lai parādītu jums, ka esat
Teksta režīmā.
Teksta režīmā joprojām ir iespējams apskatīt piedāvātos
simbolus Simbolu Izvēlnē, bet dokumenta tekstā simboli netiks
rādīti. Tas var būt noderīgi lietotājiem, kuriem ir nepieciešams
minimāls simbolu atbalsts, bet nav nepieciešamības rakstīt ar
simboliem.

Simbolu režīms

Teksta režīmu

Jūs joprojām varat izmantot Simbolu Izvēlni un pievienot simbolus atsevišķiem
vārdiem. Tas var būt noderīgi, lai atbalstītu tekstu tikai ar pašiem vajadzīgākajiem
atslēgas simboliem.

10 Krāsaini un melnbalti simboli
Jūs varat mainīt atlasītos krāsainos simbolus, lai redzētu tikai
simbolu kontūrlīnijas, klikšķinot uz krāsu ikonas augšējā rīkjoslā.
Klikšķiniet vēlreiz, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlē.
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Simbola krāsu mainīšana
Jūs varat mainīt atlasītā simbola krāsas, klikšķinot
pogu Mainīt simbola krāsas.
Klikšķiniet uz simbola „ābolus” no iepriekšējā
teikuma un tad klikšķiniet pogu Mainīt simbola
krāsas.

Mainīt simbola krāsas

Izvēlieties krāsu, kuru vēlaties mainīt, izmantojot
krāsu lodziņus vai attēlu no dialogu loga.
Izvēlieties piemērotu krāsu un mainiet ābola krāsu
no zaļas uz sarkanu. Klikšķiniet Labi, kad esat
beiguši.

12

Formatēšanas Gleznotājs
Jūs varat iezīmēt jebkuru teksta sadaļu, lai izmainītu fontu, krāsu,
teksta izmēru un simbolu izmēru.
Nokopējiet teksta formatējumu jebkurā vietā, klikšķinot uz rīka
Formatēšanas Kopētājs
Izvēlieties tekstu, kur vēlaties kopēt, klikšķinot uz vārda vai
iezīmējot konkrētu teksta daļu. Klikšķiniet uz rīka Formatēšanas
Gleznotājs, lai piemērotu jauno teksta izskatu.

13

Kopēšana no Symwriter uz citām programmām

Formatēšanas
Kopētājs

Formatēšanas
Gleznotājs

Jūs varat kopēt jebkuru atlasītu rindkopu, izmantojot pogu Kopēt kā
Attēlu ( vai spiežot taustiņus CTRL+ALT+C vienlaicīgi). Tas nokopēs
atlasīto saturu uz Windows starpliktuvi, no kurienes jūs varat to ielīmēt
Kopēt kā Attēlu
citās programmās ar attēlu atbalstu, izmantojot opciju Ielīmēt (vai
taustiņu kombināciju CTRL+V).
Šīs metodes jums ļaus sagatavot ļoti dažādus simbolu atbalstītus Symwriter 2
dokumentus. Papildu palīdzības lapas un video ir pieejami tiešsaistē
www.widgit.com/symwriter
Rakstīšanas Rāmji Symwriter 2 Aktivitātēs dod iespēju atbalstīt rakstīšanas procesu.
Skatieties Aktivitāšu piemērus, kas ir iekļauti programmā, lai redzētu dažādos
aktivitāšu izmantošanas veidus.
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