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Анотацiя

KNotes - це програма клейких нотаток для стiльницi.



Довiдник з KNotes

Роздiл 1

Вступ

KNotes - це програма, що дозволяє створювати комп’ютерний еквiвалент клейких нотаток.
Нотатки автоматично зберiгаються при виходi з програми, i показуються при її запуску.

Можна друкувати нотатки та надсилати їх поштою, якщо налаштувати KNotes для викори-
стання додаткових програм.

Особливостi показу нотаток, такi як колiр та шрифт можуть бути налаштованi для кожної
нотатки. Також можна налаштувати типовi значення.

Пiсля першого запуску KNotes буде створено вiдповiдний ресурс, всi нотатки зберiгатимуться
у поштовiй тецi з назвою notes у каталозi $(qtpaths --paths GenericDataLocation).
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Роздiл 2

Використання KNotes

Створення нової нотатки:
Щоб створити нову нотатку, наведiть вказiвник мишi на пiктограму KNotes у лотку,
клацнiть правою кнопкою i оберiть з контекстного меню пункт Створити нотатку.
Ви можете створити нову нотатку, що мiстить iнформацiю з буфера обмiну даними, ви-
бравши Створити нотатку з буфера обмiну або скориставшись пунктом Створити
нотатку з текстового файла.
Пiсля цього буде вiдкрито вiкно, за допомогою якого ви зможете вибрати теку для
збереження вашої нотатки.

Виберiть типовий каталог, щоб пропустити це дiалогове вiкно пiд час створення нота-
ток.

Написання нотатки:
Щоб написати нотатку, просто введiть її текст у наданому мiсцi. Також пiдтримую-
ться функцiї редагування з клавiатури i мишки. Натискання на праву кнопку мишки
в дiлянцi редагування надає наступнi параметри меню:

• Вернути (Ctrl+Z)
• Повторити (Ctrl+Shift+Z)
• Вирiзати (Ctrl+X)
• Копiювати (Ctrl+C)
• Вставити (Ctrl+V)
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• Вилучити
• Очистити
• Вибрати все (Ctrl+A)
• Перевiрити правопис
• Автоматична перевiрка правопису
• Дозволити табуляцiю
• Пошук... (Ctrl+F)
• Знайти далi (F3)
• Замiнити (Ctrl+R)
• Декламувати текст
• Вставити дату
• Вставити позначку

Текст можна вибрати натиснувши на лiву клавiшу мишки та перемiщаючи її, або на-
тиснувши на клавiшу Shift та використовуючи клавiшi стрiлок.

Вставка дати:
Для вставки в нотатку поточної дати вiдкрийте контекстним меню панелi редагування
(клацнiть правою кнопкою мишi) i виберiть у ньому пункт Вставити дату.
Поточна дата i час будуть вставленi у позицiю курсора в текстi нотатки.

Перейменування нотатки:
Для перейменування нотатки, клацнiть правою кнопкою мишки на смужцi її заголовка
i виберiть Перейменувати....
Введiть нову назву нотатки у вiкнi, яке з’явиться. Щоб прийняти нову назву, натиснiть
кнопку Гаразд. Для виходу з вiкна без перейменування нотатки, натиснiть кнопку
Скасувати.

Надсилання нотатки поштою:
Для надсилання нотатки поштою, клацнiть правою кнопкою мишки на смужцi її заго-
ловка i виберiть Надiслати поштою....
Що вiдбувається далi, залежить вiд налаштування поштової програми у дiалоговому
вiкнi Параметри.

Друк нотатки:
Для друку нотатки, клацнiть правою кнопкою мишки на смужцi заголовка нотатки й
виберiть Друкувати (Ctrl+P).
Буде вiдкрито стандартне вiкно друку KDE.

Вилучення нотатки:
Для вилучення нотатки, клацнiть правою кнопкою мишки на смужцi її заголовка i
виберiтьВилучити.

Ховання нотатки:
Щоб сховати нотатку, натиснiть кнопку X, розташовану у верхньому правому кутку
смужки заголовка нотатки, або оберiть пункт Сховати (Esc) з контекстного меню.
Нотатку бiльше не буде показано на екранi. Саму нотатку вилучено не буде.

Встановлення нагадування:
Виберiть пункт Встановити нагадування у контекстному меню панелi заголовка
нотатки. Позначте пункт Нагадати о на наступнiй сторiнцi дiалогового вiкна i вкажiть
дату i час нагадування. У вказаний вами час програма покаже контекстне вiкно зi
списком всiх нотаток, для яких встановлено вiдповiдне нагадування.
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Надсилання нотатки:
Щоб надiслати нотатку на iнший комп’ютер, виберiть у контекстному меню панелi
заголовка нотатки пункт Надiслати.... Вкажiть назву вузла комп’ютера або його IP-
адресу чи виберiть отримувача зi списку адрес ранiше надiсланих нотаток. Якщо у
отримувача увiмкнено можливiсть отримання вхiдних нотаток, йому буде показано
надiслану нотатку iз зазначенням iдентифiкатора вiдправника на панелi заголовка.

Блокування нотатки:
Щоб запобiгти випадковим змiнам у нотатцi, виберiть пункт Заблокувати у контекс-
тному меню панелi заголовка нотатки.

Збереження нотатки:
Щоб зберегти нотатку, виберiть у контекстному меню панелi заголовка нотатки пункт
Зберегти як.... Нотатку можна зберегти у форматi звичайного тексту або у форматi
HTML, якщо увiмкнено режим Форматований текст.

Показ нотаток:
Коли ви запустите KNotes, усi нотатки буде приховано. Якщо ви хочете переглянути
список нотаток, клацнiть лiвою кнопкою мишi на пiктограмi KNotes на панелi i виберiть
нотатку, яку ви хочете переглянути.

Пошук у всiх нотатках:
Клацнiть правою кнопкою мишi на пiктограмi на панелi i виберiть у контекстному меню
пункт Пошук (Ctrl+F).
У вiдповiдь буде вiдкрито стандартне дiалогове вiкно KDE, у якому ви зможете вказати
текст, пошук якого буде виконано у всiх нотатках.

Функцiї стiльницi:
Для перенесення нотатки на певну стiльницю, клацнiть правою кнопкою мишки на
смужцi заголовка нотатки i виберiть До стiльницi. Виберiть необхiдну стiльницю або
Всi стiльницi
Щоб розташувати нотатку поверх усiх вiкон, клацнiть правою кнопкою мишки на смуж-
цi її заголовка i виберiть Зберiгати над iншими.
Щоб повернути нотаткам поведiнку, характерну для бiльшостi звичайних вiкон, позна-
чте пункт Зберiгати пiд iншими.

Вихiд з KNotes
Для виходу з KNotes клацнiть правою кнопкою мишки на пiктограмi на панелi та
виберiть Вихiд.
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Роздiл 3

Налаштування

3.1 Налаштування KNotes Стандартнi параметри

Щоб налаштувати KNotes, клацнiть правою кнопкою мишки на пiктограмi на панелi. Вибе-
рiть Налаштувати KNotes.... З’явиться вiкно Параметри KNotes.

Роздiл «Екран»

Колiр тексту:
Кольоровий квадрат показує поточний колiр тексту. Наведiть вказiвник мишi на цей
квадрат i клацнiть лiвою кнопкою мишi, щоб вiдкрити стандартне вiкно вибору кольору
KDE.

Колiр тла:
Кольоровий квадрат показує поточний колiр тла. Наведiть вказiвник мишi на цей ква-
драт i клацнiть лiвою кнопкою мишi, щоб вiдкрити стандартне вiкно вибору кольору
KDE.

Типова ширина:
Ширина нотатки в пiкселях. Змiнiть значення за вашим уподобанням.

Типова висота:
Висота нотатки в пiкселях. Змiнiть значення за вашим уподобанням.

Показувати нотатку в смужцi завдань
Типово, нотатки KNotes не показано як елементи смужки завдань. Якщо ви хочете,
щоб їх було видно, ввiмкнiть цей параметр.

Запам’ятати стiльницю
Якщо ви користуєтеся декiлькома вiртуальними стiльницями, i позначено цей пункт,
нотатки буде показано лише на вказанiй вами стiльницi.

Роздiл «Редактор»

Розмiр табуляцiї
Це розмiр вiдступу (у пробiлах ), який створюється клавiшею Tab. Змiнiть значення
за вашим уподобанням.

Автоматичний вiдступ
Це прапорець-перемикач. Якщо ввiмкнено, буде використовуватися автоматичний вiд-
ступ.
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Текст iз форматуванням
Позначте цей пункт, якщо ви хочете, щоб у нижнiй частинi вiко нотаток було показано
панель форматування.

Шрифт заголовка:
Можна змiнити шрифт, який використовується для заголовкiв нотаток.
Натиснiть кнопку Вибрати... для вiдкриття стандартного вiкна вибору шрифту KDE.

Шрифт тексту
Можна змiнити шрифт, що використовується для тексту нотаток.
Натиснiть кнопку Вибрати... для вiдкриття стандартного вiкна вибору шрифту KDE.

Роздiл «Дiї»

Команда пошти
У це поле введiть команду надсилання пошти i потрiбнi параметри командного рядка.
За допомогою лексеми %f у командному рядку ви можете передати текст нотатки до
команди надсилання пошти, а за допомогою лексеми %t — заголовок нотатки.

Роздiл «Мережа»

Приймати вхiднi нотатки
Позначте цей пункт, щоб дозволити програмi отримувати нотатки з iнших комп’ютерiв.

Iд. вiдправника
У заголовку нотатки буде показано iдентифiкатор з початковим заголовком нотатки,
а також данi щодо назви вузла або IP-адреси та дати надсилання.

Порт
Порт, який буде використано для надсилання нотаток мережею. Типовим є порт 24837.

Роздiл «Друк»

Тема
Тема, яку буде використано для оформлення пiд час друку нотатки.

Роздiл «Збiки»

Теки
За допомогою цiєї вкладки ви можете вказати теки, якi буде показано. Достатньо позна-
чити вiдповiднi пункти. Також можна змiнити типову теку зберiгання нотаток i додати
пiдтеки для нотаток.

Облiковi записи
За допомогою цiєї вкладки ви можете редагувати перелiк локальних поштових тек, якi
будуть використовуватися для нотаток.

Роздiл «Iнше»

Рiзнi параметри
Увiмкнути показ кiлькостi нотаток на пiктограмi у лотку.
Для внесення змiн до типового заголовка ви можете скористатися замiнником %d для
поточної дати у скороченому форматi, %I для поточної дати у повному форматi та %t
для поточного часу.
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3.2 Налаштування показу окремої нотатки

Можна налаштувати кожну нотатку незалежно вiд глобальних параметрiв. Цi параметри
iдентичнi описаним в роздiлi Налаштування, але вони будуть застосовуватися тiльки до однi-
єї обраної вами нотатки. Всi iншi вiдкритi нотатки, i новi нотатки будуть використовувати
типовi параметри.

Для налаштування показу однiєї нотатки, клацнiть правою кнопкою мишки на смужцi її
заголовка i виберiть Параметри....

Буде вiдкрито дiалогове вiкно зi сторiнками Параметри показу i Параметри редагува-
ння, у якому ви зможете налаштувати нотатку.
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Роздiл 4

Подяки i лiцензiя

KNotes
Авторськi права на програму Bernd Wuebben wuebben@kde.org, ©1997

При сприяннi:

• Wynn Wilkes wynnw@calderasystems.com

Авторське право на документацiю Greg M. Holmes holmegm@earthlink.net, ©2000

Документацiю оновлено у 2001 роцi Fabian Del Santo linuxgnu@yahoo.com.au i в 2003 роцi
Lauri Watts lauri@kde.org.

Переклад українською: Микола Шафоростов, shaforostoff@users.sourceforge.net

Виправлення та доповнення перекладу: Iван Петрущакiip@telus.net

Цей документ поширюється за умов дотримання GNU Free Documentation License.

Ця програма поширюється за умов дотримання GNU General Public License.
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