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Text pořízen na mikropočítači ZX Spectrum textovým 

procesorem D-WRITER. Předlohy pro tisk zpracovány tímtéž 

textovým procesorem v konfiguraci ZX Spectrum a elektrický 

psací stroj Robotron S 6011. Na tvorbu obrázků byl použit 

grafický editor ART STUDIO ve spolupráci s mikropočítačem 

ZX Spectrum, elektronickou myší a bodovou tiskárnou START 

Gemini X10. Pro propojení výše uvedených sestav byl použit 

univerzální interfejs MIREK, zhotovený dle metodiky 666. 

ZO Svazarmu. 

Kopírování povoleno pouze pro osobní nebo studijní účely. 



Úvod 

Následující lekce Vás mají seznámit se základními 

vlastnostmi programu D-WRITER. První tři lekce doporučujeme 

prostudovat společně. Další pak můžete studovat postupně, 

tak jak budete mít čas. 

Pokud učebnici pouze prostudujete (bez jakéhokoliv dalšího 

zařízení) získáte tzv. pasivní znalost. K nabytí tzv. 

aktivní znalosti budete potřebovat některé další maličkosti. 

Tedy : 

Co potřebujete ? Originální kazetu, která je součástí kurzu. 

Na této kazetě je ze začátku nahrán 

D-WRITER, který použijete právě ve spojení 

s touto učebnicí. Za ním se nalézá příklad 

textu, který bude potřeba až od lekce 4. 

Potom je na kazetě instalace a další 

soubory. 

Mikropočítač Zx Spectrum s příslušenstvím 

(případně s Interface 1 a Microdrive). 

Kazetový magnetofon a čistou kazetu. Tu 

budete potřebovat pro uložení Vámi 

napsaného textu v průběhu prvních tří 

kapitol. 



Struktura učebnice 

Lekce Každá lekce začíná stručným přehledem 

znalostí, které během ní získáte 

Následuje serie kroků, které Vás 

"klávesu za klávesou" seznámí 

probíraným tématem. Otázky na konci 

každé lekce Vám pomohou porozumět, 

základním myšlenkám, které byly v lekci 

použity. Touto formou se nenásilně 

seznámíte s prací v textovém procesoru. 

Nabyté znalosti mají obecný charakter 

budou se Vám hodit i při práci s jinými 

textovými editory. 



Krok 

Každý krok začíná nadpisem, který krok 

charakterizuje. Potom následuje 

ilustrace, jak bude obrazovka vypadat po 

skončení kroku. Komentář, uvedený u 

každé klávesy (nebo u několika kláves), 

Vám umožní lépe pochopit co se v průběhu 

kroku přesně stalo. 



Klávesy 

Na předchozím obrázku se vyskytuje text 

označený slovem Klávesy. Zde může být 

uvedena serie kláves, které máte 

stisknout a nebo jiný, složitější 

požadavek. 

Pokud je to klávesa, může dojít k 

následujícím možným kombinacím: 

ENTER - stisknout klávesu 

SYMBOL SHIFT W - stisknout klávesu SYMBOL SHIFT a potom 

stisknout W (jsou tedy stisknuté současně) 

EXTEND , Y - stisknout klávesu EXTEND, pustit a potom 

stisknout klávesu Y 

Mimo těchto případů se může vyskytnout 

jedno z následujících slov: 

NAPIŠ - napsat zvýrazněný text napravo od příkazu 

KURZOR - umístit na popsané místo 

MENU - postupně zvolit volby menu, které jsou uvedené 

napravo od příkazu 

Tyto příkazy popisují případy, kde by 

bylo vypsání všech potřebných kláves 

nemožné, vzhledem k jejich množství. 



Klávesnice 

Mikropočítače ZX Spectrum může mít dvě různé modifikace 

klávesnice. Jedná se o verze pro "normální" ZX Spectrum a ZX 

Spectrum + (nebo modifikace DELTA). Na následujícím obrázku 

je znázorněno rozložení kláves na klávesnici "normálního" 

Spectra. 

Na klávesách jsou uvedeny pouze symboly, které mají pro Vás 

nějaký význam (jsou významné pro program D-WRITER). 



V průběhu jednotlivých lekcí budeme předpokládat použití 

klávesnice ZX Spectrum + (nebo DELTA). Rozdíly oproti 

"normální" klávesnici jsou totiž minimální. Odlišné ovládání 

vyplývá z toho, že klávesnice Spectrum + má o několik kláves 

více. Tyto klávesy "navíc" mají svůj ekvivalent na 

"normální" klávesnici v kombinaci kláves. 

"normální klávesnice" "klávesnice ZX Spectrum+" 

CAPS SHIFT 1 EDIT 

CAPS SHIFT 2 CAPS LOCK 

CAPS SHIFT 3 TRUE VIDEO 

CAPS SHIFT 4 INV VIDEO 

CAPS SHIFT 5 šipka vlevo 

CAPS SHIFT 6 šipka dolu 

CAPS SHIFT 7 šipka nahoru 

CAPS SHIFT 8 šipka vpravo 

CAPS SHIFT 9 GRAPHICS 

CAPS SHIFT 0 DELETE 

CAPS SHIFT SPACE BREAK 

CAPS SHIFT SYMBOL SHIFT EXTEND 

SYMBOL SHIFT P 
" 

SYMBOL SHIFT M 

SYMBOL SHIFT N 

SYMBOL SHIFT 0 

Na "normální" klávesnici (ZX Spectrum) jsou samozřejmě 

příslušné klávesy označeny popiskami. Není tedy nutné si 

předchozí tabulku pamatovat. 



Nahrání 

Pro nahrání programu použijete příkaz LOAD "". 

Pokud při nahrávání dojde k chybě, zobrazí se některé z 

chybových hlášení. V tom případě zkontrolujte váš magnetofon 

a nahrávku (viz Příručka Sinclair BASIC). 



Prázdná obrazovka 

Pokud se program správně nahraje a spustí, objeví se 

černá obrazovka s bílými písmeny. Tato písmena se nazývají 

stavová ř á d k a . 

1:S0UBOR je indikace názvu souboru, se kterým právě 

pracujete. Číslo před slovem SOUBOR je implicitní 

číslo drajvu, na kterém je uložen text. Pokud 

používáte program s kazetou, nemá toto číslo žádný 

význam a můžete ho ignorovat. 

1 vpravo od názvu souboru je číslo platné stránky. 

0 vpravo od čísla stránky udává pozici kurzoru ve stránce. 

Při spuštění je toto číslo 0 - udává, že jste na 



první rádce první stránky. 

0 vpravo od čísla řádky udává pozici kurzoru na řádce. Po 

spuštění je rovna 0 - to značí, že kurzor je na 

začátku řádky . 

NORM: Slovo NORM znamená, že program je v NORMálním (NORMal) 

režimu. Pokud v tomto režimu stisknete klávesu s 

písmenem, číslicí nebo nějakým symbolem (-,+,% ...), 

znak se objeví na pozici kurzoru. Program se v tomto 

režimu chová jako psací stroj. 

VLOŽ: Toto slovo znamená, že jste v režimu vkládání. To 

znamená, že vše co napíšete, je do textu 

v l o ž e n o . 



Pravítko 

Řádka nacházející se těsně pod stavovou řádkou se nazývá 

pravítko (název je odvozen od podobného zařízení na psacím 

stroji). V této řádce je zobrazena pozice kurzoru - jako 

černý čtvereček. Dále jsou zde znázorněny okraje textu 

symboly ) a (. Tabulační pozice jsou indikovány písmeny I 

Znaky '-' označují jednotlivé pozice na řádce. 

Celá oblast pod pravítkem je elektronický ekvivalent listu 

papíru v psacím stroji. Jinak řečeno, je to okénko na svitku 

několika stránek papíru. Pokud jste na konci poslední řádky 

na obrazovce a píšete dále, informace na obrazovce se 

posunou o řádku vzhůru. Je samozřejmé, že tato informace 

není ztracena, ale pouze není zobrazena. Je možné si daný 

text zobrazit prostě tak, že na něj přesunete kurzor. 



MENU 

Jak jste se dozvěděli v předchozím textu, jedním z příkazů v 

průběhu kroků v lekci, může být MENU. Tento příkaz 

vyžaduje nejprve přejít do tzv. "režimu služeb" - to 

provedete stiskem klávesy EDIT. 

Místo normálního kurzoru se objeví šipka, kterou můžete 

pohybovat po obrazovce. Pohyb se ovládá buď kurzory 

(CAPS SHIFT + 5,6,7,8), nebo klávesami Q,Z,I a P. Stiskněte 

klávesu EDIT a zkuste pohybovat šipkou. Pokud se ocitne na 

některém ze slov v menu, slovo se "rozsvítí" - zobrazí se 

inverzně. Najeďte s šipkou například nad slovo INFO a 

stiskněte klávesu ENTER nebo "0" - zobrazí se nápovědný 

text. 



Nápovědný text zrušíte stiskem libovolné klávesy. 

V některých případech budete v podřízených menu po volbě 

příkazu nuceni vložit text nebo číslo. Vložení se ukončí 

klávesou ENTER. Pokud nic nezadáte a ihned stisknete klávesu 

ENTER, ve většině případů zůstane zachována původní hodnotu. 

Pouze při zadávání některých textů (např. v menu Hlava) se 

po stisku samotné klávesy ENTER text zruší. 



Dále můžete narazit na případ (třeba v menu TEXT), že před 

názvem volby je buď prázdný, nebo plný čtvereček. Jedná se o 

tzv. přepínače. Pokud zvolíte volbu, před kterou je prázdný 

čtvereček, tento se vyplní a původně plný čtvereček se 

vyprázdní. Jistě jste již vytušili, že plný čtvereček 

označuje platnou volbu. Jako příklad může sloužit menu 

TEXT. Zde se nalézá sada přepínačů určujících typ formátu 

textu - Levý, Pravý, Střední a Zarovnaný. 





Slovo ke studiu 

Již jste se dozvěděli všechny základní informace, které 

budete v další části učebnice potřebovat. Nyní na Vás čekají 

lekce. Pokud vám nebude vše na poprvé jasné, nezoufejte. 

Projděte si příslušnou pasáž ještě jednou. Dříve než budete 

zoufale lomit rukama, že některá důležitá informace chybí, 

přečtěte si učebnici znova od začátku. 

Učebnice Vám neposkytne zcela všechny informace o možnostech 

textového procesoru. Pokud vyžadujete detailní informace, 

prostudujte si uživatelskou příručku, kterou jste rovněž 

obdrželi. 

Následující tabulka Vám umožní posoudit efektivnost Vašeho 

studia. Přinuťte se při zahájení a ukončení lekce, vyplnit 

časové údaje do tabulky. 

| Lekce | zahájení studia | ukončení studia | 

j (hodina, datum) | (hodina , 

1 

datum) j 

| I . | | 

| ! ! . . . . . . ! 

| | ! S 

| | i i 

| I .. | | 

| | | | 

| | | | 

| , | | | 

| i | j 

I I 1 1 







Tato lekce Vám poskytne první a základní 

informace. V průběhu studia jednotlivých 

kroků se seznámíte s ovládáním 

klávesnice. 

Možnosti V průběhu této lekce se naučíte 

následující fakta o možnostech textového 

procesoru D-WRITER: 

* stiskem jedné klávesy napíšete malý 

znak abecedy 

* velké znaky abecedy napíšete kombinací 

znaku malé abecedy a CAPS SHIFT 

* symboly !,$ atd. získáte kombinaci 

klávesy SYMBOL SHIFT a klávesy 

* znaky české abecedy jsou přístupné: 

prefixovým písmenem q, nebo Q 

Použití Úroveň znalostí, které získáte v této 

lekci stačí na: 

* napsání základních znaků abecedy 

* napsání speciálních symbolů 

* napsání znaků české abecedy 



1 Základní znaky abecedy 

CAPS SHIFT A 

h, o , j 

SPACE 

q, z 

e , n , o 

SPACE 

SYMBOL SHIFT 

ENTER 

p , q, w , k , r 

q, q, e , e , 

Znak "A" 

Na obrazovce je slovo "Ahoj" 

Oddělení dalšího slova 

Znak české abecedy "ž" 

Dokončení slova "ženo" 

Ukončení oslovení znakem "!" 

Další řádka 

Vložení slova "pěkné" - všimněte si 

rozdílného vložení znaků "ě" a "é" 

Písmeno q získáte dvojitým stiskem 

klávesy q - slovo "qeen" 



2 Základní symboly 

SYMBOL SHIFT R Symbol "(" 

SYMBOL SHIFT 5 Symbol "%" 

Všimněte si, že tyto symboly jsou na 

klávesách značeny vedle normálních 

písmen či číslic. Na normální klávesnici 

jsou navíc označeny barevně - červeně. 



3 Další symboly 

EXTEND, SYMBOL SHIFT Y Znak "(" 

EXTEND, SYMBOL SHIFT S znak 

Tyto znaky jsou přístupné v režimu 

EXTD. Na klávesnici jsou značeny 

pod klávesou. Na normální 

klávesnici jsou opět odlišeny 

barevně - červeně. 

MENU V/V, Znič, Znič 



Lekce 1 

Otázky 

1. Jak napíšete znak "Q" ? 

2. Jak napíšete znak "ú" ? 

3. Jak napíšete znak "*" ? 



Odpovědi 

1. Stisknete CAPS SHIFT a současně dvakrát klávesu "q". 

2. Stisknete po sobě klávesy "q" a "j". 

3. Stisknete klávesu SYMBOL SHIFT a současně klávesu "b". 







V této lekci napíšete dopis, kterým 

objednáváte kurz uživatelských programu 

Hotový dopis se naučíte vytisknout 

(pokud máte k dispozici tiskárnu) a text 

dopisu uložit na magnetofonovou pásku. 

Možnosti V průběhu této lekce se naučíte 

následující fakta o možnostech textového 

procesoru D-WRITER: 

* DELETE maže text vlevo od kurzoru 

* () vystředí řádku v textu 

* prefixem q lze zvýraznit text 

* CAPS LOCK přepne na velká písmena 

* automatické odsazování odstavců 

* tisk pořízeného textu 

* uložení textu 

* zrušení textu 

Použití Úroveň znalostí, které získáte v této 

lekci stačí na: 

* obchodní korespondeci 

* dopisy známým a přátelům 

* ostatní korespondence 



1 Vystředit, zvýraznit a podtrhnout nadpis 

Chybně napsané písmeno smažete DELETE 

q , * Konec podtrženého textu 

q , ! Konec zvýrazněného textu 

ENTER Stiskněte dvakrát - odsazení nadpisu 

KURZOR Na písmeno "M" ve slově "Mikrokomputer" 

K přesunu kurzoru použijte šipky 

SYMBOL SHIFT W Řádka se vystředí 

SYMBOL SHIFT G Kurzor se přesune na konec textu 

q , 1 

q , 3 

NAPIŠ 

Začátek zvýrazněného textu 

Začátek podtrženého textu 

Mikrokomputer klub při 666.ZO Svazarmu 



2 Přepnutí klávesnice na velká písmena 

NAPIŠ 

CAPS LOCK 

ENTER 

Ve stavové řádce se objeví slovo CAPS 

objednávka kurzu uživatelských programů 

Nemusíte používat CAPS SHIFT. 

Přepnutí klávesnice zpět na malá písmena 

Slovo CAPS ve stavové řádce zmizí 

Stiskněte dvakrát - odsazení adresy 



3 Vložení adresy 

NAPIŠ Mikrokomputer klub 

ENTER Posun na další řádku 

NAPIŠ PS 64 

ENTER Posun na další řádku 

NAPIŠ 169 00 Praha 6 

ENTER Stiskni dvakrát pro odsazení oslovení 



4 Napsání oslovení 

NAPIŠ Vážení přátelé 

ENTER Posun na další řádku 



5 Vložení textu dopisu 

MENU TEXT,Odstavec 

NAPIŠ 5 

ENTER Nastavení odsazení odstavce o 5 mezer 

BREAK Návrat k psaní textu 

ENTER Provede se odsazení odstavce 

NAPIŠ Tímto dopisem reaguji na vaši výzvu a 

přihlašuji se do kurzu uživatelů 

osobních mikropočítačů. 

ENTER Stiskněte dvakrát - odsazení odstavce 

NAPIŠ Zároveň vás žádám o zaslání informací o 

možnosti získání dalších metodických 

materiálů. K dopisu přikládám 

korespondenční lístek s adresou, na 

kterou zašlete odpověď. 

ENTER Odsazení pozdravu 



6 Závěr dopisu 

ME Nil 

NAPIŠ 

ENTER 

BREAK 

ENTER 

TEXT,Odstavec 

O 

Zrušení automatického odsazování 

Zpět k psaní textu 

Odsazení pozdravu 

Pozdrav se bude psát od začátku řádky 

automatické odsazování je vypnuté. 

NAPIŠ 

ENTER 

NAPIŠ 

ENTER 

S pozdravem 

Stiskněte třikrát 

Ing. Jan Novák 

Přesun na novou řádku 



7 Vytisknutí a uložení dopisu 

MENU V/V,Tisk,OK 

Další příkazy až po dotisknutí textu 

BREAK Návrat k textu 

MENU V/V,Psát 

NAPIŠ dopis.txt 

ENTER Vložení názvu souboru 

Zobrazí se zpráva "Pusť magnetofon ..." 

Na vašem magnetofonu spusťte nahrávání. 

ENTER Spuštění ukládání textu. 

MENU . V/V,Znič,Znič 

Poslední příkaz proveďte až po ukončení 

nahrávání. 



Otázky 

1. Co se stane po stisku klávesy CAPS LOCK ? 

2. Jak se smaže znak z textu ? 

3. Jak se zvýrazní text ? 

4. Jak se kurzor rychle přesune na konec textu ? 

5. Co se stane po stisku kláves SYMBOL SHIFT a W ? 

6. Pomocí kterého menu se tiskne text ? 



Odpovědi 

1. Ve stavové řádce se objeví slovo CAPS a místo malých 

písmen píšete velká. 

2. Kurzor se umístí za znak a stiskne se klávesa DELETE. 

3. Začátek se označí klávesami q a 1, konec klávesami q a !. 

4. Stiskem kláves SYMBOL SHIFT a G. 

5. Řádka textu na které je kurzor se vystředí. 

6. Hlavní menu V/V a podřízené Tisk. Volba OK. 







V této lekci provedete drobné úpravy objednávky, kterou jste 

napsali v první lekci. Vložíte nový odstavec, upřesníte 

některé formulace. 

Možnosti V průběhu této lekce se naučíte 

následující fakta o možnostech textového 

procesoru D-WRITER: 

* NOT zruší řádku textu 

* STOP smaže slovo vlevo od kurzoru 

* AND obnoví naformátování odstavce 

* TRUE VIDEO a INV VIDEO posouvají 

kurzor o celé slovo 

* vložení textu z magnetofonu 

Použití Úroveň znalostí, které získáte v této 

lekci stačí na: 

* vkládání textu 

* rušení slov 

* rušení řádek textu 

* vytváření nových odstavců 

* změny formátu odstavce 



1 Nahrání objednávky vytvořené v lekci 1 

Než začnete studovat tuto lekci, je 

nutné, abyste měli hotovu lekci 1. Pokud 

ne, je nutné, abyste se k ní vrátili a 

provedli všechny instrukce, které 

obsahuje. Potom můžete teprve 

pokračovat. 

Kazetu přetočte před záznam, který jste 

provedli v lekci 1. 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

V/V, Čist 

dopis.txt 

Spuštění čtení 

Na magnetofonu spusťte přehrávání. 



2 Vypuštění řádky a vložení data 

Můžete napsat i dnešní datum. 

ENTER 

šipka nahoru 

EXTEND , E 

Oddělení adresy 

Kurzor zpět na datum 

Zarovnání data vpravo 

SYMBOL SHIFT F Přesun kurzoru na začátek textu 

šipka dolů Stiskněte 3x 

SYMBOL SHIFT S Smažete prázdnou řádku 

NAPIŠTE 2.července 1987 



3 Opravy v textu a obnovení formátu odstavce 

MENU Text, Odstavec 

NAPIŠ 5 

ENTER Nastavení odsazení první řádky odstavce 

BREAK Návrat k textu 

KURZOR Na písmeno "p" ve slově "přihlašuji" 

NAPIŠ závazně se 

SPACE Oddělení slov "se" a "přihlašuji" 

CAPS SHIFT 4 Přesun na slovo "se" 

SYMBOL SHIFT A Zrušení slova "se" 

Těmito změnami se porušil formát 

odstavce. Je tedy nutné formát obnovit. 

EXTENO , Y Přesun kurzoru na začátek odstavce 

SYMBOL SHIFT Y Obnovení formátu odstavce 

l 



4 Vytvoření a úpravy nového odstavce 

KURZOR 

DELETE 

ENTER 

SYMBOL SHIFT E 

NAPIŠ 

SYMBOL SHIFT Y 

Na písmeno "K" ve slově "K dopisu" 

Stiskněte 2x - vymažete mezery 

Stiskněte 2x - oddělíte nový odstavec 

Přesunete kurzor na konec řádky 

vyplněný 

Naformátování odstavce 



5 Posunutí textu na vytištěné stránce 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

BREAK 

V/V, Papír, Horní okraj 

10 

Před tiskem textu se vloží 10 řádek 

Návrat k textu 



6 Vytisknutí a uložení opraveného dopisu 

MENU V/V, Tisk, OK 

Počkejte na vytisknutí 

BREAK 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

Návrat k textu 

V/V, Psát 

dopis1.txt 

Vložení názvu souboru 

Na magnetofonu spusťte nahrávání . 

ENTER Spuštění ukládání textu 

Nyní máte na kazetě dva textové soubory: 

"dopis.txt" a "dopis1.txt". 



7 Ověření nahraného textu 

Přetočte kazetu před soubor dopis1.txt 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

V/V, Ověřit 

dopis1.txt 

Spuštění ověřování 

Pokud text na kazetě není správně 

nahrán, objeví se zpráva "Chybný soubor" 

K textu se vrátíte stisknutím jakékoliv 

klávesy. 



Otázky 

1. Pomocí jakého menu se načte text ? 

2. Jak se řádka textu zarovná vpravo ? 

3. Jak se obnoví formát odstavce ? 

4. Pomocí jakého menu se ověří nahraný text ? 



Odpovědi 

1. Hlavní menu V/V, podřízené menu Číst. 

2. Stiskem EXTEND a E. 

3. Kurzor se přesune na začátek odstavce a stiskne se 

SYMBOL SHIFT a Y. 

4. Hlavní menu V/V, podřízené menu Ověřit. 







V této lekci provedete úpravy ukázkového textu, který 

nahrajete z přiložené kazety. Provedete zrušení a 

zkopírování bloku textu. 

Možnosti V průběhu této lekce se naučíte 

následující fakta o možnostech textového 

procesoru D-WRITER: 

* SYMBOL SHIFT ENTER odsadí text na 

novou stránku 

* GRAF-Q označuje začátek a konce 

bloku 

* EXTD-D maže blok textu 

* EXTD-C zkopíruje blok textu 

* menu FORMAT určuje hlavičku a patu 

stránky při tisku 

Použití Úroveň znalostí, které získáte v této 

lekci stačí na: 

* rozsáhlejší úpravy textů 

* zalomení textu do jednotlivých stran 

* označení začátku a konce stránky 



1 Načtení ukázkového textu 

Ukázkový text je umístěn na ukázkové kazetě, těsně za 

programem D-WRITER. 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

V/V, Cist 

bio. txt 

Spuštění čtení 

Na magnetofonu spusťte přehrávání. 



2 Vystředění nadpisu 

Text hlavičky se vystředí 

SYMBOL SHIFT F Přesun kurzoru na začátek textu 

SYMBOL SHIFT W Stiskněte 4x 



3 Odsazení nadpisu na novou stránku 

SYMBOL SHIFT ENTER Text, který následuje za hlavičkou, je 

na nové stránce textu. Tento znak je 

tedy možné použít při tzv. zalamování 

textu. Pokud tedy například nadpis vyjde 

na konec stránky, je možné ho tímto 

znakem odsunout na další stránku. 



4 Zrušit část textu 

SYMBOL SHIFT U Stisknout 2x 

KURZOR 

GRAPHICS Q 

Na slovo "JAKÉ" v nadpisu odstavce 

Označení začátku bloku textu 

šipka dolů 

GRAPHICS , Q 

Stisknout 10x 

Označení konce bloku 

EXTEND D Smazání označeného bloku 

Text, který jste právě zrušili, byl v 

textu úmyslně zdvojen. 



5 Přesunout část textu 

KURZOR Na slovo "JAKÉ" v nadpisu odstavce 

GRAPHICS , Q Označení začátku bloku 

šipka dolů Stisknout 11x 

GRAPHICS , Q Označení konce bloku 

SYMBOL SHIFT I Stisknout 1x 

KURZOR Na slovo "KDO" v označení odstavce 

EXTEND , C Zkopírování bloku textu 

EXTEND , D Zrušení původního textu 



6 Označení začátku a konce tisknutých stránek 

MENU FORMAT, HLAVA, prázdný obdélník 

q, 1 Zvýraznění textu hlavičky 

NAPIŠ Zpráva o biotechnologiích 

q, SYMBOL SHIFT 1 Ukončení zvýraznění textu hlavičky 

ENTER Vložení textu hlavičky 

BREAK Návrat k textu 

MENU FORMAT, PATA, prázdný obdélník 

NAPIŠ strana 

SYMBOL SHIFT 3 Symbol pro číslo tisknuté stránky 

ENTER Vložení textu paty 

MENU Okraj 

NAPIŠ 1 

ENTER Odsazení textu paty na maximální 

vzdálenost od textu. 

BREAK Návrat k textu 



7 Vytisknutí a uložení textu 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

MENU 

ENTER 

V/V, Tisk, Kopie 

2 

Nastavení počtu kopií na 2 

OK 

Zahájení tisku 

Zároveň se aktivuje menu pro řízení 

tiskárny. Jednak je možné sledovat číslo 

tisknuté stránky a číslo tisknuté kopie. 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

ENTER 

V/V, Psát 

bio1.txt 

Vložení jména souboru 

Spuštění ukládání textu. Před stiskem je 

nutné nastavit na magnetofonu nahrávání. 



Otázky 

1. Jak se kurzor rychle přesune na začátek textu ? 

2. Jak se odsadí text na novou stránku ? 

3. Kterým znakem se označí začátek a konec bloku textu ? 

4. Jak se vymaže označený blok textu ? 

5. Jak se zkopíruje označený blok textu ? 

6. Pomocí kterého menu se označí záhlaví stránky ? 



Odpovědi 

1. Stiknutím klávesy SYMBOL SHIFT a F. 

2. Stisknutím klávesy SYMBOL SHIFT a ENTER. 

3. Nejprve se stiskne klávesa GRAPHICS a pak znak Q. 

4. Stiskem EXTEND a pak znakem D. 

5. Stiskem EXTEND a pak znakem C. 

6. Hlavní menu FORMAT, podřízené Hlava. 







V této lekci provedete další úpravy ukázkového textu, který 

jste upravovali v minulé lekci. Vyhledávání a nahrazování 

textu Vám realizaci těchto úprav značně usnadní. 

Možnosti V průběhu této lekce se naučíte 

následující fakta o možnostech textového 

procesoru D-WRITER: 

* menu HLEDAT umožní nadefinovat 

hledaný řetězec 

* přepínač "Celé slovo" umožňuje 

vyhledání buď celého slova, nebo části 

slova 

* EXTD-F vyhledá nadefinovaný text 

* EXTD-A nahradí část textu 

* volba "OK" nahradí výskyt řetězce v 

celém textu 

Použití Úroveň znalostí, které získáte v této 

lekci stačí na : 

* orientace v rozsáhlém textu vyhledáním 

klíčového slova 

* opakované nahrazování textu 



1 Načtení ukázkového textu 

Přetočte kazetu před záznam, který jste vytvořili v minulé 

lekci. 

MENU V/V, Číst 

NAPIŠ bio1.txt 

ENTER Spuštění čtení 

Na magnetofonu spusťte přehrávání. 



2 Vyhledání celého slova 

SYMBOL SHIFT F Přesun kurzoru na začátek textu 

Vyhledávání se realizuje od pozice 

kurzoru do konce textu. 

MENU HLEDAT, Najít 

NAPIŠ biotechnologie 

ENTER Vložení vyhledávaného řetězce 

MENU Nalézt 

ENTER Vyhledání prvního výskytu 

Editor se zároveň vrátí k textu. Kurzor 

se nalézá před slovem BIOTECHNOLOGIE. 

EXTD , F Vyhledání dalšího výskytu 



3 Vyhledání části slova 

SYMBOL SHIFT Kurzor na začátek textu 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

HLEDAT, Celé slovo, Najít 

bio 

Vložení vyhledávaného řetězce 

Čtvereček před volbou "Celé slovo" musí 

být prázdný. Jinak by se vyhledávalo 

opět celé slovo. 

MENU Nalézt 

Vyhledání prvního výskytu. Kurzor je 

před slovem BIOTECHNOLOGIÍ. 

EXTD, F Vyhledat další výskyt 



4 Jednotlivé nahrazování textu 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

MENU 

HLEDAT, Najít 

biotechnologie 

Vložení nahrazovaného textu 

Změnit 

biotechnika 

Vložení náhradního textu 

Nahradit 

Nahradí se první výskyt slova 

BIOTECHNOLOGIE za slovo BIOTECHNIKA. 

Jelikož se narušil formát odstavce, je 

třeba jej znova obnovit. 

SYMBOL SHIFT Y Obnovení formátu odstavce. 

EXTEND, F Vyhledání dalšího výskytu 

EXTEND, A Nahrazení vyhledaného výskytu 



5 Nahrazování v celém textu 

MENU HLEDAT, OK 

Výskyt slova "biotechnologie" se v celém 

textu nahradí slovem "biotechnika". U 

odstavců, ve kterých se slovo 

biotechnologie vyskytovalo, se obnoví 

formát. 

Parametry, které platí při nahrazování 

byly nastaveny v předchozích krocích. 

MENU V/V, Znič, Znič 



Lekce 5 

Otázky 

1. Co se stane při vyhledávání, pokud je platná volba Celé 

slovo v menu HLEDAT ? 

2. Kterým příkazem se vyhledá další výskyt hledaného 

řetězce ? 

3. Kterým příkazem se nahradí další výskyt hledaného textu ? 

4. Pomocí kterého menu se nadefinuje hledaný a nahrazovaný 

text ? 



Odpovědi 

1. Je vyhledáno celé slovo a nikoliv libovolný výskyt 

hledaného řetězce v textu. 

2. Stiskem klávesy EXTEND a potom znakem F. 

3. Stiskem klávesy EXTEND a potom znakem A. 

4. Hlavní menu HLEDAT. 







V této lekci vytvoříte obsah k ukázkovému textu. S výhodou 

použijete speciální možnosti tabulátorů. Potom k obsahu 

připojíte ukázkový text. 

Možnosti V průběhu této lekce se naučíte 

následující fakta o možnostech textového 

procesoru D-WRITER: 

* v menu TEXT lze definovat tabulátory 

* při definici se k tabulátoru uloží i 

právě nastavené vlastnosti 

* volbou "Načíst" v menu EDIT lze přidat 

text na pozici kurzoru 

* lze tisknout i jednotlivé stránky 

Použití Úroveň znalostí, které získáte v této 

lekci stačí na: 

* psaní "pravidelných textů" - tabulek, 

obsahů atd. 

* kombinování oddělených textů 



1 Nastavení tabulátoru 

MENU TEXT, Tab, Zrušit vše 

Všechny tabulátory jsou zrušeny. 

MENU Pravý, Nahodit 

NAPIŠ 55 

ENTER Nastavení pravého tabulátoru na pozici 

55 s výplňovým znakem "." 

BREAK Návrat k textu 

MENU TEXT, Odstavec 

NAPIŠ 0 

ENTER Zrušení automatického odsazování 

BREAK Návrat k textu 

SYMBOL SHIFT F Kurzor na začátek textu 



2 Napsání obsahu 

NAPIŠ Hlavička 

BREAK Najetí na tabulační pozici 

NAPIŠ 1 

ENTER Další řádka 

NAPIŠ Úvod 

BREAK Tabulátor 

NAPIŠ 2 

ENTER Další řádka 

NAPIŠ Otázky okolo biotechnologií 

BREAK Tabulátor 

NAPIŠ 

ENTER Nová řádka 

Před napsáním čísla stránky je možné 

napsat mezeru (SPACE). Číslo je potom 

odděleno od výplňových znaků. 



3 Přihrání textu 

Kazetu přetočte před soubor bio1.txt. 

který jste vytvořili v předminulé lekci. 

SYMBOL SHIFT G Přesun kurzoru na konec obsahu 

Text se připojuje na místo kurzoru 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

EDIT, Načíst 

bio1.txt 

Probíhá připojení textu, pusťte 

magnetofon. 



4 Přesunutí hlavičky 

GRAPHICS, Q 

šipka dolů 

GRAPHICS, Q 

SYMBOL SHIFT 

EXTEND, C 

EXTEND, D 

Označení začátku bloku 

Stiskni 5x 

Označení konce bloku 

Kurzor na začátek textu 

Zkopírování hlavičky 

Smazání staré hlavičky 



5 Tisk obsahu 

MENU 

NAPIŠ 

ENTER 

NAPIŠ 

ENTER 

MENU 

Tisk, Kolik 

2 

Číslo první tisknuté stránky 

2 

Číslo poslední tisknuté stránky 

OK 

Tiskne se pouze jedna stránka 

BREAK Návrat k textu 



6 Uložení textu 

MENU V/V, Psát 

NAPIŠ bio2.txt 

ENTER Vložení jména souboru 

ENTER Zahálení ukládání textu 



7 Tisk celého textu 

MENU V/V, Tisk, Vše, OK 

Tiskne se celý text. Další příkaz až po 

dokončení tisku. 

BREAK Návrat k textu 

MENU V/V, Znič, Znič 



Otázky 

1. Pomocí kterého menu se nastavuje tabulátor ? 

2. Jaké vlastnosti má nastavený tabulátor ? 

3. Pomocí kterého menu se připojí text z magnetofonu ? 

4. Jak se vytiskne omezený počet stránek textu ? 

5. Jak se vytiskne větší počet kopií ? 



Odpovědí 

1. Hlavní menu TEXT, podřízené Tab. Volba Nastavit. 

2. Vlastnosti jsou určené platnou volbou v podřízeném menu 

Tab. Jedná se o volby Typ a Plnění. 

3. Hlavní menu EDIT, volba Načíst. 

4. Volbou Kolik v menu Tisk se zvolí rozsah tisknutých 

stránek. 

5. Volbou Kopie v menu Tisk se zvolí počet výtisků. 






