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S K Y R I U S  1  

Pagalba 

1.1  Pagalba programos pakuotėje 

1.1.1  Pasinaudokite greito naudojimosi vadovu 

Greito naudojimosi vadovas yra įdėtas SuperNova programinės įrangos 

įpakavime. Šiame vadove yra aprašoma informacija kaip pradėti naudotis 

programa ir yra parodyti populiariausi programinės įrangos karštieji klavišai. 
  

1.1.2  Pasinaudokite DAISY vadovu 

Pilną versiją naudojimosi instrukcijos yra patalpinta produkto pakuotėje 

atskirame kompaktiniame diske DAISY formatu (skaitmeninės kalbančios 

knygos). Kompaktinis diskas gali būti atkurtas DAISY grotuvu arba jūsų 

kompiuteryje, panaudojant Dolphin EasyReader programinę įrangą.  

DAISY knyga yra įgarsinta knyga, kuri sinchronizuoja garsą ir tekstą. 

Naudojant EasyReader programą, jūs galite pereiti nuo vieno sakinio prie 

kito, nuo vienos pastraipos ar skyriaus prie sekančio ir netgi susikurti savo 

pažymėjimus. 
  

1.2  Gaukite pagalbą pasinaudojant “Žinynu” 

SuperNova palaiko žinyną, kuriame yra pateikiama informacija kaip 

naudotis populiariausiomis programomis. 

Pagalbos vadovas apima: 

Kaip sukonfigūruoti programą, kad gauti geriausią rezultatą.  

Kaip užbaigti daugelį užduočių, pasinaudojant tik klaviatūra. 
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Populiariausių karštųjų klavišų saršas.  

Kai SuperNova paleista, jūs galite atidaryti SuperNova žinyno meniu. Kai 

atidarysite žinyno meniu, pirmas elementas nukreips į specifinę informaciją 

apie SuperNova naudojimą kartu su veikiančia programa.  

Tam reikia: 

1. Paspauskite CAPS LOCK + F1. 

Atsivers kontekstinis meniu. 

2. RODYKLE ŽEMYN pažymėkite programos pavadinimą. Pavyzdžiui, 

Microsoft Word 2007 ir spauskite mygtuką ENTER. 

SuperNova atidaro HTML pagalbos langą, kuriame yra žinyno 

turinys. 

Norėdami grįžti į savo programos paraišką, paspauskite ALT + F4 kad 

uždaryti žinyno langą. 
  

1.2.1  Judėti žinyno temomis  

Jūs galite pasinaudoti klaviatūros rodyklių mygtukais, kad galėtumėte judėti 

žinyno temomis. Be to, galite pasinaudoti internetinio puslapio navigacijos 

komandomis, kad judėti žinyno temomis. Užeikite į Internet Explorer sekciją 

SuperNova pagalbos vadove, kuriame bus parodyti visi karštieji klavišai 

naviguoti internetiniais puslapiais. 

Eiti į kitą nuorodą, TAB. 

Eiti į ankstesnę nuorodą, SHIFT + TAB. 

Pereiti į dokumento apačią, CONTROL + END. 

Pereiti į dokumento viršų, CONTROL + HOME. 
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Norėdami grįžti į programos praišką, paspauskite ALT + F4 kad uždaryti 

žinyno langą. 
  

1.2.2  Judėti tarp žinyno temų 

Jūs galite naudoti nuorodas esančias kiekvienos temos viršuje, kad pereiti 

prie sekančios ar prieš tai buvusios nuorodos. 

Tam reikia: 

1. Paspauskite CONTROL + HOME kad pereitumėte į dokumento viršų. 

2. Spauskite TAB kad judėtumėte nuorodomis, kol išgirsite "Previous 

Topic Link" (ankstesnės temos nuoroda) arba "Next Topic Link" 

(sekančios temos nuoroda). Galite paspausti SHIFT + TAB kad 

galėtumėte grįžti į bet kurią temą, kurią galėjote praleisti. 

3. Sekite pasirinktą nuorodą spaudžiant mygtuką ENTER. 

Jūs galite pasinaudoti "Home" nuoroda, kad grįžtumėte į puslapyje 

esančias nuorodas visų temų. 

Norėdami grįžti į programos praišką, paspauskite ALT + F4 kad uždaryti 

žinyno langą. 
  

1.2.3  Perjungti tarp žinyno ir jūsų programos  

Jūs galite prisiminti vietą, kurioje esate SuperNova žinyne, esant 

SuperNova žinyno naršyklės langą atidarytą. Tai gali būti naudinga 

perjungiant SuperNova žinyno naršyklės langą ir jūsų programos paraiškos 

langą kelis kartus, kol ieškote informacijos SuperNova vadove. 

Tam reikia: 

1. Iš SuperNova žinyno lango paspauskite ALT + TAB kad grįžti į jūsų 

programos paraišką. 
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2. Atlikite savo suplanuotus veiksmus. 

3. Paspauskite ALT + TAB kad grįžtumėte į poziciją žinyno lange. 

Kai baigsite naudotis SuperNova žinynu, paspauskite ALT + F4 kad 

uždaryt žinyno langą. 
  

1.2.4  Įtraukti asmeninius įrašus 

Jūs galite įtraukti asmeninius įrašus vienoje iš SuperNova žinyno skilčių. 

Jūs galite pasižymėti keletą reikalingų karštūjū klavišų kombinacijų, ar 

veiksmus, reikalingus atlikti, kad užbaigti tam tikrą užduotį.  

Tam reikia: 

1. Paleisti SuperNova programą. 

2. Paspausti CAPS LOCK + F1. 

SuperNova žinyno meniu atsidarys. 

3. RODYKLE ŽEMYN pasirinkite “Mano pastabos” ir paspauskite ENTER. 

Atsidarys tusčias dokumentas NotPad arba panašaus 

redaktoriaus formato. 

4. Įtraukite tekstą į dokumentą. 

5. Išsaugokite ir uždarykite dokumentą. 

Jūs galite peržiūrėti ir papildyti pastabas pažymint ir atidarant “Mano 

pastabos” skiltį, SuperNova žinyno meniu juostoje. Tekstinis failas, kurį jūs 

sukuriate yra išsaugomas \Settings aplanke. 
  

1.3  Pagalba iš SuperNova valdymo skydelio 

SuperNova valdymo skydelis suteikia du būdus gauti pagalbą. 
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Žinyno mygtukas 

Žinyno meniu juosta 

  

1.3.1  Žinyno mygtuko naudojimas 

Žinyno mygtukas yra SuperNova valdymo skydelyje pagrindinių mygtukų 

kontekste. Kai paspaudžiate šį mygtuką, atsidaro SuperNova vadovas.  

Jei neatidarytas SuperNova valdymo skydelis, jūs galite atodaryt 

panaudodami KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. 

Jūs galite paspausti Žinyno mygtuką vienu iš šių būdų: 

Kairiu pelės mygtuku paspausti ant Žinyno mygtuko valdymo 

skydelyje. 

Spausti TAB mygtuką iki “Žinynas” mygtuko ir paspausti TARPO 

KLAVIŠĄ. 

Paspausti F1. 

  

1.3.2  Naršyti Žinyno meniu 

Žinyno meniu įgalina prieiga prie SuperNova vadovo. Pilna instrukcija 

reikalinga, kai reikia pasižiūrėti tam tikrą naudojimosi instrukcijos dalį. 

1. Jeigu SuperNova valdymo skydelis neatidarytas, jūs galite atodaryti 

panaudojant KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. 

2. Kai esate SuperNova valdymo skydelyje, paspauskite ALT + H kad 

atidaryti “Žinyno” meniu. Pirmas meniu elementas yra “SuperNova 

vadovas”. 

3. Paspauskite ENTER kad atidaryti SuperNova vadovą. 
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Naudokite sekančius klavišus, kad galėtumėte naviguoti po SuperNova 

vadovą: 

Pasirinkite skyrių, klaviatūros RODYKLĖ Į VIRŠŲ arba RODYKLĖ Į 

APAČIĄ. 

Išplėsti arba sutraukti atskirus skyrius, RODYKLĖ Į DEŠINĘ arba 

RODYKLĖ Į KAIRĘ. 

Atidaryti temą, ENTER. 

Judėti turiniu ir atidaryti temą, F6. 

  

1.4  Gauti SuperNova paramą 

1.4.1  Surasti pagalbą Dolphin tinklalapyje 

Dolphin svetainė siūlo platų pasirinkimą pagalbinės medžiagos, kad 

galėtumėte gauti maksimalią naudą iš Dolphin produktų. Dokumentų 

įvairovė, nuo naudingų patarimų ir vadovėlių ir nuo gilesnių bazinių žinių 

siūlančių straipsnių iki mažesnių problemų sprendimo būdų.  

Tam reikia: 

1. Atidarykite interneto naršyklę ir užeikite į http://www.YourDolphin.com. 

2. Pasirinkite "Support" langelį pagrindinėje puslapio meniu juostoje. 

3. Pasirinkite vieną iš jum reikiamų variantų: 

Manuals and user guides (naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai). 

Dolphin mokymo instrukcijos ir greito naudojimo gidai padės jums 

susitvarkyti su produktais greitai ir lengvai. 

Tips & Tutorials (patarimai ir pamokos). Patogūs internetiniai 

vadovėliai, žingsnis po žingsnio atskleidžia pagrindines produkto 

savybes. 
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Knowledge Base (žinių bazė). Žinių bazė yra pritaikyta duomenų 

paieškai, kurioje yra patalpinta gausybė informacijos ir problemų 

sprendimų būdų, kurie gali padėti išspręsti kylančias problemas su 

Dolphin produktais. 
  

1.4.2  Susisiekite su savo šalies Dolphin produkto platintoju 

Jeigu jūs įsigijote Dolphin programinę įrangą iš registruoto Dolphin 

platintojo, jūs galite kreiptis į platintoją tiesiogiai, kad gauti tinkamą vietinę 

pagalbą. Jeigu jūs nežinote platintojo kontaktų, jūs galite jas rasti Dolphin 

puslapyje. 

Tam reikia: 

1. Atidarykite internetinę naršyklę ir užeikite į http://www.YourDolphin.com. 

2. Pasirinkite "Dealers" (platintojai) skiltį pagrindiniame puslapio meniu. 

Tuomet atsidarys "Dealer Locator" (platintojų paieškos) puslapis. 

3. Pažymėkite savo šalį iš pateikto sarašo ir pasirinkite "Submit" (sutikti) 

mygtuką. Tuomet atsidarys puslapis, kuriame bus nurodyti platintojai 

jūsų šalyje. 

4. Peržiūrėkite rezultatus, kad surastumėte kontaktinę informaciją 

platintojo iš kurio pirkote Dolphin produktą. 
  

1.4.3  Susisiekite su Dolphin UK produkto platintoju 

Jūs galite susisiekti su Didžiosios Britanijos paramos komanda. 

Kontaktai: 

Telefonu: +44 (0)1905 754765. 

Telefonu (UK vietinis tinklas): 0845 130 5454. 

Faksu: +44 (0) 1905 754 559. 
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lektroniniu paštu: support@dolphinuk.co.uk. 
  

1.4.4  Susisiekite su Dolphin USA produkto platintoju 

Jūs galite susisiekti su Jungtinių Amerikos Valstijų paramos komanda. 

Kontaktai: 

Telefonu (nemokamas): 888 519 4694 

Telefonu (tarptautinis): +1 609 803 2173. 

Elektroniniu paštu: support@dolphinusa.com. 
  

1.4.5  Suraskite savo produkto versijos numerį ir produkto serijos 
numerį  

SuperNova valdymo skydelio skiltyje "Apie" , jūs galite rasti šią informaciją: 

Jūsų SuperNova versijos numerį. 

Jūsų asmeninį SuperNova serijos numerį. 

SuperNova programinės įrangos licencijos sutarties kopiją.  

Kad atidaryti šią skiltį, jums reikia: 

1. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį. 

2. Paspauskite ALT + H. Tai atidarys "Žinyno" meniu. 

3. Klaviatūros RODYKLE ŽEMYN suraskite skiltį "Apie" ir spauskite 

klavišą ENTER. Atsidarys “Apie” skilties langas.  
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1.4.6  Gaukite papildomus produkto mokymus 

Dolphin kompanija turi visą tinklą patvirtintų mokytojų, kurie gali suteikti 

aukštos kokybės mokymus jūsų namuose ar darbo vietoje. Mūsų mokytojai 

gali susisteminti ir personalizuoti mokymus jūsų individualiems 

reikalavimams, padidinant jūsų nepriklausomybę, atsižvelgiant į jūsų 

techninių gebėjimų lygį. Jūs galite susisiekti su Dolphin komanda, kad jie 

surastų patvirtintą mokytoją jūsų teritorijoje.  

Kontaktais: 

Telefonu: +44 (0)1905 754577. 

Elektroniniu paštu: info@dolphinuk.co.uk. 
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S K Y R I U S  2  

Įdiegimas ir konfigūravimas 

2.1  Įdiegti SuperNova 

Pastabos prieš įdiegimo procesą: 

Jeigu jūs įdiegiate SuperNova tinklo versiją, tuomet prašome eikite į 

skyrių “Tinklinė SuperNova”. 

Windows Vista ir Windows 7 operacinėse sistemose User Access 

Control (vartotojo prieigos valdymas) paprašys jūsų sutikimo, kad jūs 

tikrai norite paleisti programos įdiegimą. Išdidinimo pagalbos šiame 

etape nėra.  

Kad įdiegtumėte SuperNova jūs turite turėti Administrator 

(administratoriaus) privilegijas. 

Įdiegti SuperNova galite vos keliais žingsniais. 

Kad įdiegti SuperNova, jum reikia: 

1. Įjungti kompiuterį ir leisti užsikrauti Windows. 

2. Įdėti SuperNova kompaktinį diską į DVD-ROM. 

Įdiegimo procesas prasidės automatiškai. 

Jeigu įdiegimo procesas neprasideda, jūs turite pradėti jį 

savarankiškai. Taip pat jūs galite:  

A. Atidarykite Windows Explorer. 

B. Eikite į tikslinį aplanką. 

C. Pažymėkite "Setup.exe" 
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Arba,  

A. Paspauskite WINDOWS MYGTUKĄ + R. 

B. Parašykite "x:\setup.exe" pakeičiant "x" į jūsų DVD ROM raidę ir 

paspauskite ENTER. 

3. Pasirinkite įdiegimo kalbą. 

4. Pasirinkite produkto versiją: "Vienas vartotojas" arba “Tinklas".  

Standartiškai, įdiegimo programa pažymi “Vienas vartotojas”.  

Dabar ekrane atsiranda “Sveiki” dialogo langas. Įdiegimo programa 

sako jums informaciją, kaip toliau atlikti įdiegimą.  

5. Sekite instrukcijomis, kad užbaigti įdiegimą.  

6. Perkraukite kompiuterį, jeigu po įdiegimo to reikalauja įdiegimo 

programa. 

Įdiegimas baigtas. Dabar galite prisijungti kaip registruotas vartotojas ir 

paleisti SuperNova.  
  

2.1.1  Išdiegti vieno vartotojo SuperNova versiją 

Prieš išdiegiant SuperNova, pirmiausia reikia uždaryti programą.  

Tam reikia: 

1. Paspauskite KAIRĮ CONTROL+TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį.  

2. Paspauskite ALT + F. Tai atidarys "Failas" meniu. 

3. Klaviatūros RODYKLE ŽEMYN pasirinkite "Uždaryti SuperNova" ir 

paspauskite ENTER. Ekrane atsiras lentelė, klausianti patvirtinimo dėl 

programos uždarymo.  
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4. Klavišu TAB pasirinkite "Taip" mygtuką ir paspauskite TARPO 

KLAVIŠĄ.  

Kai uždarėte SuperNova  

1. Atidarykite Windows Control Panel. 

2. Pasirinkite "Add/Remove Programs". 

3. Klaviatūros RODYKLE ŽEMYN programų saraše pasirinkite "Dolphin 

SuperNova". 

Išdiegimo programa prasidės. 

4. Atlikite sekančius veiksmus, kad pašalintumėte SuperNova iš savo 

kompiuterio.  

Išdiegiant SuperNova programą nepašalinami jūsų asmeniniai nustatymai. 

Kad pašalinti asmeninius nustatymus: 

1. Paspausite WINDOWS KLAVIŠĄ + E. 

2. Pasirinkite kietąjį diską, kuriame įrašyta programa (dažniausiai C, D, E). 

3. Pasirinkite aplanką, kuriame įrašyta programa (dažniausiai Program 

Files). 

4. Atidarykite "Dolphin" aplanką. 

5. Atidarykite SuperNova aplanką. 

6. Pažymėkite "Settings" aplanką. 

7. Paspauskite DELETE klavišą. 
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2.2  Paleisti SuperNova 

SuperNova programa įjungiama automatiškai, po to kai užsikrauna 

Windows, nebent atliekant įdiegimo procesą pažymėjote, kad SuperNova 

nepasileistų automatiškai po kompiuterio įjungimo.  

Jūs galite rankiniu būdu paleisti SuperNova po vartotojo prisiregistravimo 

prie Windows sistemos. 

Paspauskite CONTROL + SHIFT + S. 

Jeigu įdiegėte naują versiją šalia kitos, tuomet naujai versijai automatiškai 

bus priskirtas sekantis spartusis klavišas: 

Paspauskite CONTROL + SHIFT + D. 

Taip pat galite paleisti SuperNova pažymint SuperNova apylanką Windows 

Start meniu juostoje. Ji yra Programs, Dolphin sub-meniu juostoje.  
  

2.3  SuperNova įjungimas pirmą kartą  

Po įdiegimo proceso, įjungiant SuperNova jums vadovaus programos 

gidas.  

Konfigūravimo vadovas lydės jus per: 

Atrakinant ir aktyvuojant programą. 

Pakeičiant SuperNova numatytuosius nustatymus. 

Klientų atsiliepimų parinktis. 

Naujausių SuperNova produkto atnaujinimų tikrinimą. 

Jūs galite pasirinkti eiti per visus konfigūravimo žingsnius, praleisti kelis 

arba nutraukti konfigūravimo procesą. Jūs galite paleisti konfigūravimo 
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vadovą kitą kartą kai prisijungsite iš “Pagalba” skilties SuperNova valdymo 

skydelio.  
  

2.4  Išjungti SuperNova 

Kad išjungti SuperNova: 

1. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį. 

2. Paspauskite ALT + F. Tai atidarys “Failas” meniu. 

3. Klaviatūros RODYKLE ŽEMYN pasirinkite "Uždaryti SuperNova" ir 

paspauskite ENTER. Ekrane atsiras lentelė, prašanti patvirtinimo, kad 

norite išjungti programą.  

4. Klavišu TAB pasirinkite "Taip" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. 
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S K Y R I U S  3  

SuperNova valdymo skydelis 

3.1  Kas yra SuperNova valdymo skydelis? 

SuperNova valdymo skydelis yra programos langas, kuriame yra visi 

SuperNova parametrai. 
  

3.2  SuperNova valdymo skydelio atidarymas 

Kad atidaryti SuperNova valdymo skydelį, reikia: 

Paspausti KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. 
  

3.3 SuperNova valdymo skydelio atidarymas su supaprastintu 
meniu  

Kad atidaryti supaprastinta valdymo skydelio meniu, reikia: 

Paspausti CAPS LOCK + TARPO KLAVIŠĄ. 
  

3.4  Pakeisti valdymo skydelio išvaizdą 

Galite pakeisti valdymo skydelio išvaizdą pasirinkdami rodyti arba paslėpti 

mygtukų juostą. 

Tam reikia: 

1. Paspausti KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį. 

2. Paspausti ALT + E. Tai atidarys “Bendra” meniu. 
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3. RODYKLE ŽEMYN pasirinkite "Valdymo skydelis" ir paspauskite 

ENTER. Tai atidarys "Valdymo skydelis" langą. 

4. Pasirinkite "Meniu juosta" kad paslėpti mygtukų juostą arba pasirinkite 

"Mygtukų juostos stilius" kad rodyti mygtukų juostą. 

5. Klavišu TAB pasirinkite "OK" mygtuką ir paspauskite TARPO KLAVIŠĄ. 

Tai patvirtins jūsų pakeitimus ir uždarys “Valdymo skydelis” langą. 
  

3.5  Uždaryti SuperNova valdymo skydelį 

Kad uždaryti valdymo skydelį, paspauskite klavišą ESCAPE arba 

paspauskite ant “minimise” mygtuko.  Kai uždarote valdymo skydelį, 

SuperNova neišsijungia ir veikia toliau.  
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S K Y R I U S  4  

Didintuvas  

4.1  Įjungti arba išjungti didinimą 

 

Jūs galite įjungti arba išjungti didinimą naudodami valdymo skydelio 

mygtukų juostą arba pasinaudodami karštaisiais klavišais. 

Didinimo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Įjungti / išjungti didinimą KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ENTER 

ALT + 0 

  

 

4.2  Pakeisti didinimo dydį 

 

Jūs gailte keisti didinimą nuo 1.2x iki 60x. Jūs galite pakeisti didinimo dydį 

naudodami valdymo skydelio mugtukų juostą arba pasinaudodami 

karštaisiais klavišais. 
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Didinimo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Padidinti didinimą KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

PLIUS  

arba  

CAPS LOCK + 

PELĖS RATUKAS 

Į VIRŠŲ 

ALT + PLIUS 

arba 

CAPS LOCK + 

PELĖS RATUKAS Į 

VIRŠŲ 

Sumažinti didinimą KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

MINUS 

arba 

CAPS LOCK + 

PELĖS RATUKAS 

Į APAČIĄ 

ALT + MINUS 

arba 

CAPS LOCK + 

PELĖS RATUKAS Į 

APAČIĄ 

 
  

4.3  Pakeisti Didintuvo rodinį 

 

Jūs galite pasirinkti skirtingus ekrano išdidinimo būdus. Įtraukiami šie 

pasirinkimai: 

Visas ekranas. 

Šis rodiny išdidina visą ekraną bendrai.  
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Fiksuotasis langas. 

Šis rodinys rodo fiksuotą išdidintą langą bendrame monitoriaus 

ekrane. Jūs galite keisti fiksuoto lango dydį ir padėtį ekrane. 

Didinamasis stiklas 

Šis rodinys yra kaip padidinamasis stiklas ekrane, jis juda kartu su 

jūsų judinama pele. Jūs galite keisti didinamojo stiklo dydį.  

Besikeičiančio dydžio stiklas 

Šis rodinys veikia panašiai kaip Didinamasis stiklas, išskyrus tai, kad 

didinamas langas automatiškai keičia savo dydį ir formą, priklausomai 

nuo didinamo objekto. Šis didinamasis langas yra naudingas 

vartotojam, kurie naudoja klaviatūra naviguodami po Windows 

sistemą. 

Suskaidytas ekranas. 

Šis rodinys suskaido ekraną į du regionus: išdidintą langą ir 

neišdidintą langą. Jūs galite pasirinkti, kuri ekrano dalis bus išdidinta, 

o kuri ne. Linija tarp išdidintos ekrano pusės ir neišdidintos,  

pažymima stora juoda linija. Šis būdas populiarus naudoti, kai yra 

integruotas CCTV paketas.  

Jūs galite keisti didintuvo rodinį naudodami valdymo skydelio mygtukų 

juostą arba pasinaudodami karštaisiais klavišais.  

Didintuvo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Pakeisti didintuvo rodinį KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 7 

ALT + SHIFT + M 

Pakeisti ekrano didinimo 

pusę, kai yra suskaidytas 

ekrano didinimas 

KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 1 

Nėra atitikmens 
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Atkreipkite dėmesį, kad jūs galite keisti rėmo dydį ir spalvą fiksuoto lango, 

didinamo stiklo, besikeičiančio dydžio stiklo ir suskaidyto ekrano. Tai galite 

atlikti “Papildomos parinktys” skiltyje.  
  

4.4  Pakeisti padidinto lango dydį ir padėtį  

Jūs galite keisti dydį ir padėtį Fiksuoto lango, Didinamojo stiklo ir 

Suskaidyto ekrano. Darykite pakeitimus naudodami didinimo modifikavomo 

režimą.  

Kad pakeisti dydį ir padėtį Fiksuoto lango, jūs turite: 

1. Pasirinkti "Fiksuotas langas" kaip ekrano didintuvo rodinį. 

2. Jeigu naudojates standartine klaviatūra, paspauskite KAIRĮ CONTROL 

+ skaičių klaviatūra 4 ,kad patektumėte į modifikavimo režimą. Jeigu 

naudojate nešiojamą kompiuterį, paspauskite DEŠINĮ CONTROL + F3 

,kad patektumėte į modifikavimo režimą. 

Modifikavimo režime mirksintis kontūras įspės jus, kad šį objektą 

galima keisti. 

3. Klaviatūros rodyklėmis keiskite lango padėtį ekrane, taip pat galite tai 

atlikti laikydami nuspaudę klavišą Z ir judindami pelę.  

4. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + KLAVIATŪROS RODYKLĖMIS 

keiskite lango dydį. Taip pat galite tai atlikti laikydami nuspaudę klavišą 

X ir judindami pelę.  

5. Paspauskite ESCAPE kad išeitumėte iš modifikavimo režimo.  

Kad reguliuoti Didinamojį stiklą, jūs turite: 

1. Pasirinkti "Didinamasis stiklas" kaip ekrano didintuvo rodinį.  

2. Jeigu naudojates standartine klaviatūra, paspauskite KAIRĮ CONTROL 

+ skaičių klaviatūra 4 ,kad patektumėte į modifikavimo režimą. Jeigu 
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naudojate nešiojamą kompiuterį, paspauskite DEŠINĮ CONTROL + F3 

,kad patektumėte į modifikavimo režimą. 

Modifikavimo režime mirksintis kontūras įspės jus, kad šį objektą galima 

keisti. 

3. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + KLAVIATŪROS RODYKLĖMIS 

keiskite lango dydį. Taip pat galite tai atlikti laikydami nuspaudę klavišą 

X ir judindami pelę. 

4. Paspauskite ESCAPE kad išeitumėte iš modifikavimo režimo. 

Kad reguliuoti Suskaidyto ekrano lango formą, jūs turite:  

1. Pasirinkti "Suskaidytas ekranas" kaip ekrano didintuvo rodinį. 

2. Jeigu naudojates standartine klaviatūra, paspauskite KAIRĮ CONTROL 

+ skaičių klaviatūra 4 ,kad patektumėte į modifikavimo režimą. Jeigu 

naudojate nešiojamą kompiuterį, paspauskite DEŠINĮ CONTROL + F3 

,kad patektumėte į modifikavimo režimą. 

Modifikavimo režime mirksintis kontūras įspės jus, kad šį objektą 

galima keisti. 

3. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + KLAVIATŪROS RODYKLĖMIS 

keiskite lango dydį. Taip pat galite tai atlikti laikydami nuspaudę klavišą 

X ir judindami pelę. 

4. Paspauskite ESCAPE kad išeitumėte iš modifikavimo režimo. 
  

4.5  Peržiūrėti kitas ekrano dalis 

Tik viena ekrano dalis yra matoma, kai naudojamas ekrano didinimas. Kad 

peržiūrėti kitas ekrano dalis, jūs galite judinti pelę po ekraną arba naudoti 

SuperNova karštuosius klavišus.  
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Vaikščiojimas po ekraną naudojant SuperNova karštuosius klavišus, 

apibūdinama kaip panoraminis vaizdas, judėjimas, perkėlimas arba 

šokinėjimas.  

Panoraminis vaizdas. 

Panoraminis vaizdas judina išdidintą ekrano dalį vienodu greičiu. 

Judėjimo greitis gali būti padidintas arba sumažintas, priklausomai 

nuo klavišų paspaudimo.  

Kad pastumtumėte ekraną, paspauskite DEŠINĮ CONTROL ir 

KLAVIATŪROS RODYKLĘ. Laikykite DEŠINĮ CONTROL kad 

nesustotų lango judėjimas. Paspauskite tą pačią KLAVIATŪROS 

RODYKLĘ, kad judėjimas pagreitėtų. Paspauskite priešingą 

KLAVIATŪROS RODYKLĘ, kad sumažintumėte judėjimo greitį.  

Panaudokite kitą KLAVIATŪROS RODYKLĘ, kad pakeistumėte 

judėjimo kryptį. Atleiskite DEŠINĮ CONTROL, kad sustapdytumėte 

panoraminį vaizdą.  

Judėjimas (pagreitintas panoraminis vaizdas). 

Judėjimas vyksta panašiai kaip panoraminis vaizdas, išskyrus tai, kad 

naudojant panoraminį vaizdą greitėjimas automatiškai didės iki tam 

tikro greičio, kol jųs laikysite nuspaudę klavišus.  

Kad pajudinti išdidintą vaizdą, paspauskite ir laikykite DEŠINĮ 

CONTROL + DEŠINĮ SHIFT kartu su KLAVIATŪROS RODYKLE. Kai 

atleisite, judėjimas sustos.  

Perkėlimas. 

Jūs galite perkelti išdidinamą plotą į įvairias ekrano dalis. Sekančioje 

lentelėje pateikiami karštieji klavišai, kurie leis jums perkelti išdidintą 

plotą po įvairias ekrano dalis.  
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Didintuvo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Viršuje kairėje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 7 

Nėra atitikmens 

Viršuje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 8 

Nėra atitikmens 

Viršuje dešinėje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 9 

Nėra atitikmens 

Kairėje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 4 

Nėra atitikmens 

Centre DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 5 

Nėra atitikmens 

Dešinėje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 6 

Nėra atitikmens 

Apačioje kairėje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 1 

Nėra atitikmens 

Apačioje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 2 

Nėra atitikmens 

Apačioje dešinėje DEŠINĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 3 

Nėra atitikmens 

  

Peršokti. 

Judėjimas visame ekrane taip pat galimas keliais žingsniais. Tai yra 

priešingas judėjimas panoraminiui vaizdui, nes išdidintas langas 

neslenka, bet juda žingsniais.  
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Didintuvo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Į viršų KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 8 

DEŠINYS CONTROL 

+ DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Į apačią KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 2 

DEŠINYS CONTROL 

+ DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į APAČIĄ 

Į kairę KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 4 

DEŠINYS CONTROL 

+ DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Į dešinę KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 6 

DEŠINYS CONTROL 

+ DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

Išsaugoti ir atkurti ekrano pakeitimus 

Taip pat galima išsaugoti padarytus pakeitimus. Tai bus galima sugražinti 

paspaudus karštajį klavišą. 

Kad išsaugoti ekrano pakeitimus: 

1. Nustatykite išdidintą langą į norimą padėtį. 

2. Paspauskite DEŠINĮ CONTROL + skaičių klaviaturos 0 , kad 

išsaugotumėte pakeitimus. 

Kad sugražinti išdidintą langą atgal į išsaugotą poziciją: 

Paspauskite DEŠINĮ CONTROL + skaičių klaviatūros TAŠKAS, kad 

sugrįžti į išsaugotą poziciją. 
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4.6  Gauti išdidinto lango pozicijos apžvalgą 

Jūs galite pamatyti išdidinto lango poziciją ekrane pasinaudodami Didintuvo 

apžvalga. Jį galima išjungti ir įjungti panaudojant karštuosius klavišus. 

Kad įjunti ir išjungti Didintuvo apžvalga, jum reikia: 

Paspausti KAIRYS CONTROL+ ĮŽAMBUSIS KAIRYSIS BRŪKŠNYS. 
  

4.7  Sukurti pastovų padidinimo langą informacijai rodyti 

Jūs galite sukurti pastovų išdidintą langą išlaikyti tam tikrą sritį nuolat 

rodomą ekrane. Tai leis jums matyti svarbią informaciją, kuri gali staiga 

keistis naudojantis programa.  

SuperNova šius langus vadina "Užfiksuotos sritys". Užfiksuotos sirtys gali 

turėti atskirą padidinimo dydį ir gali būti matoma, net jeigu jūs išjungsite 

SuperNova Didintuvą.  

Pavyzdžiai: 

Jūs galite užfiksuoti kompiuterio laikrodį, kad pastoviai būtų lengvai 

matomas laikas. 

Jūs galite užfiksuoti Microsoft Word būsenos juostą, kuri fiksuoja 

puslapio numerį, kad būtų lengva pamatyti puslapio numerį, kuriame 

šiuo metu dirbate.  

Jūs galite užfiksuoti Formulių juostą Microsoft Excel aplinkoje, kad 

matytumėte ar langelyje yra formulė ar tekstas.  

Jūs galite sukurti Užfiksuotas sritis naudodami pelę arba naudojant 

klaviatūrą.  
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4.7.1  Sukurti Užfiksuotą Sritį naudojant klaviatūrą 

Sukurti ir pakeisti padėtį ir dydį Užfiksuotos Srities lango, naudojant 

karštuosius klavišus, reikalaujama naudoti didinimo modifikacijos režimą.  

Norėdami sukurti ir reguliuoti dydį ir padėtį Užfiksuotos Sritis, jums reikia: 

1. Jeigu naudojate standartinę klaviatūrą, paspauskite KAIRĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 5 kad sukurti naują Užfiksuotą sritį ir automatiškai 

įjungti didinimo modifikacijos režimą. Jeigu naudojate nešiojamą 

kompiuterį, paspauskite KAIRĮ CONTROL + F7 kad sukurti naują 

Užfiksuotą sritį ir automatiškai įjungti didinimo modifikacijos režimą. 

Modifikavimo režime mirksintis kontūras įspės jus, kad šį objektą 

galima keisti. 

2. Naudokite Didintuvo karštuosius klavišus, kad pakeisti padidinimą 

Užfiksuotos srities viduje. 

3. Naudokite KLAVIATŪROS RODYKLIŲ klavišus norėdami pakeisti lango 

padėtį ekrane. Taip pat galite atlikti tai paspausdami ir laikydami Z 

klavišą ir judindami pelę.  

4. Paspauskite KAIRĮ SHIFT + KLAVIATŪROS RODYKLĘ kad pakeisti 

turinį Užfiksuotoje srityje. Taip pat galite tai padaryti nuspausdami ir 

laikydami C klavišą ir judindami pelę.  

5. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + KLAVIATŪROS RODYKLĘ kad 

pakeistumėte lango dydį. Taip pat galite tai padaryti nuspausdami ir 

laikydami X klavišą ir judindami pelę.  

6. Paspauskite ESCAPE kad išeitumėte iš didinimo modifikacijos režimo.  
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4.7.2  Modifikavimas Užfiksuotų Sričių naudojant klaviatūrą  

Kad modifikuoti sukurtą užfiksuotą sritį, jums reikia: 

1. Jeigu naudojate standartinę klaviatūrą, paspauskite KAIRĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūra 6. Jeigu naudojate nešiojamą kompiuterį, paspauskite  

KAIRĮ CONTROL + F6. Tai jums įjungs didinimo modifikacijos režimą 

su iškart pažymėtu ir mirksinčiu lango rėmeliu.  

2. Jeigu turite keletą Užfiksuotų Sričių, tuomet galite pasirinkti vieną iš jų 

spausdami KAIRĮ CONTROL + skaičių klaviatūra 6 ,jeigu naudojate 

standartinę klaviatūrą. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + F6 ,jeigu 

naudojate nešiojamą kompiuterį. 

3. Naudikite jau žinomus Didintuvo karštuosius klavišus ir Didinimo 

Modifikacijos Režimo karštuosius klavišus, kad pakeistumėte dydį, 

padėtį ir Užfiksuotos Srities turinį.  

4. Paspauskite ESCAPE ,kad išeitumėte iš Didinimo Modifikacijos 

Režimo.  
  

4.7.3  Ištrinti Užfiksuotą Sritį, naudojant klaviatūrą 

Kad ištrinti sukurtą užfiksuotają sritį, jum reikia: 

1. Jeigu naudojate standartinę klaviatūrą, paspauskite KAIRĮ CONTROL + 

skaičių klaviatūros 6. Jeigu naudojate nešiojamą kompiuterį, 

paspauskite KAIRĮ CONTROL + F6. Tai įjungs Didinimo Modifikacijos 

Režimą su iškart pažymėta Užfiksuota sritimi ir mirksinčiu lango 

rėmeliu.  

2. Jeigu turite kelias Užfiksuotas sritis, jūs galite pasirinkti vieną iš jų. Kad 

pasirinktumėte, paspauskite KAIRĮ CONTROL + skaičių klaviatūra 6 

,jeigu naudojate standartinę klaviatūrą, Paspauskite KAIRĮ CONTROL + 

F6 jeigu naudojate nešiojamą kompiuterį.  

3. Paspauskite DELETE kad ištrintumėte Užfiksuotą sritį.  
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Kai Užfiksuota Sritis ištrinama, fokusas peršoks ant kitos užfiksuotosios 

srities. Jeigu nenorite keisti sekančios Užfiksuotos srities, tiesiog 

paspauskite ESCAPE. Jeigu daugiau nėra užfiksuotų sričių, tuomet 

Didinimo Modifikavimo Režimas išsijungs automatiškai.  
  

4.7.4  Sukurti Užfiksuotą Sritį naudojantis pele  

 

Jūs galite sukurti Užfiksuotą Sritį per valdymo skydelio "Užfiksuotos sritys" 

skiltį. Kad atidaryti šį langą, paspauskite “Užfiksuotos sritys” valdymo 

skydelyje ir tuomet pažymėkite “Nauja” mygtuką.  

Šiame lange jum reikės: 

1. Suteikti unikalų užfiksuotos srities pavadinimą. 

2. Pažymėti arba nepažymėti "Sekti židinį" žymės langelį. 

Sekti židinį langelis lemia ar užfiksuotos srities turinys yra fiksuotas ar 

rodo esamą fokusavimą. Pažymėkite šį žymės langelį ir užfiksuotos 

srities turinys seks fokusavimą. Jeigu šis žymės langelis yra 

pažymėtas, tuomet “Pasirinkti ekrano sritį užfiksavimui” mygtukas 

neveiks, nes ekrano plotas neapibrėžtas.  

3. Pažymėkite “Pasirinkti ekrano sritį užfiksavimui” mygtuką, kad apibrėžti 

rodomo ekrano plotą.   

4. Panaudokite KAIRĮ PELĖS MYGTUKĄ kartu su pelės judinimu, kad 

sukurti naują sritį. Kad patvirtinti, paspauskite ENTER arba DEŠINĮ 

PELĖS MYGTUKĄ, kad nutraukti paspauskite ESCAPE.  

5. Pažymėkite arba nepažymėkite “mirksintį” žymės langelį. 

6. Pažymėkite "Perkelti užfiksuotą langą” mygtuką, kad nustatyti 

užfiksuotos srities padėtį ir nustatyti padidinimo dydį 



Didintuvas 37 

 

Padidinimo dydis gali būti nustatomas naudojant standartinius 

karštuosius klavišus.  

7. Pažymėkite "OK" mygtuką, kad patvirtinti ir išsaugoti naują Užfiksuotą 

sritį.   

Jūs galite peržiūrėti sarašą jūsų sukurtų Užfiksuotų sričių “Užfiksuotos 

sritys” skiltyje. Jūs galite rūšiuoti, modifikuoti ir ištrinti sukurtas sritis.  
  

4.7.5  Parodyti arba paslėpti Užfiksuotas sritis 

Jūs galite parodyti arba paslėti Užfiksuotas sritis naudodami karštuosius 

klavišus. Tai yra naudinga, jeigu jūs nenorite, kad užfiksuota sritis būtų 

matoma visą laiką.  

Didintuvo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Įjungti arba išjungti 

Užfiksuotas sritis 

KAIRYS CONTROL 

+ skaičių klaviatūra 3 

KAIRYS CONTROL 

+ F5 
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S K Y R I U S  5  

Ekrano spalvų paletė, paryškinimas ir pelės 
žymekliai  

5.1  Ekrano spalvų keitimas  

 

Jūs galite keisti ekrano spalvas, pasinaudodami SuperNova Spalvų palete. 

Tai gali padėti sumažinti akių nuovargį, jei yra žiūrima į netinkančių jūsų 

akims ekrano spalvų kombinacijas.  

Kad pakeisti ekrano spalvas, jums reikia: 

1. Paspausti KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį.  

2. Paspausti ALT + R. Tai atidarys “Rodinys” meniu. 

3. Su klaviatūros RODYKLE ŽEMYN pažymėkite "Spalvų paletė išjungta" 

ir paspauskite ENTER. Tuomet bus įjungta nustatytoji SuperNova 

spalvų schema.  

4. Jeigu standartinė Spalvų schema nėra jum tinkama, tuomet grįžkite į 

“Rodinys” meniu, pasirinkite “Spalvų schemos” sub-meniu ir pasirinkite 

kitą schemą iš sarašo.  

Jūs galite vėl įjungti normalią ekrano spalvą, paspausdami “Rodinys” meniu 

juostoje “Spalvų paletė įjungta”.  
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Taip pat jūs galite tai atlikti naudodami SuperNova karštuosius klavišus. 

Didintuvo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Įjungti arba išjungti Spalvų 

paletę 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 0 

ALT + SHIFT + C 

 
  

5.2  Paryškinimas 

 

Jūs galite padaryti įvairių tipų fokusavimą pridedant paryškinimo žymeklį, 

kad lengviau atskirtumėte skaitomą tekstą. Jūs galite pasirinkti stilių, spalvą 

ir paryškinimo veikimą.  

Kad pažymėti schemą:  

1. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. 

SuperNova valdymo skydelis atsidarys. 

2. Paspauskite ALT + R. 

Atsidarys "Rodinys" meniu. 

3. RODYKLE ŽEMYN pasirinkite “Paryškinimas” ir DEŠINE RODYKLE 

atidarykite sub-meniu.  

4. Su klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite paryškinimo stilių ir spauskite 

ENTER. 

SuperNova patvirtins stilių.  
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5. Kad pabandyti kitą stilių, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.  

6. Jeigu nei vienas stilius netinka, tuomet pasirinkite skiltį “Nustatymai” 

toje pačioje “Paryškinimas” sub-meniu skiltyje. Atsidarys “Išskyrimo 

parinktys” žymių langelis. Šiame žymių langelyje, jūs galite susikurti 

individualų paryškinimo funkcijos stilių.   

Pastaba: Jeigu jūs nematote jokių pokyčių , įsitikinkite, kad 

“Paryškinimas įjungtas”. Jį įjungti galite pažymint “Rodinys” meniu 

juostoje, arba paspaudžiant mygtuką “Paryškinimas įjungtas” 

mygtukų juostoje esančioje valdymo skydelyje.  

  

5.3  Pakeisti pelės žymeklio dydį ir spalvą  

 

SuperNova suteikia galimybę pasikeisti pelės žymeklį į didesnį ir ryškesnį, 

nei yra standartinis Windows pelės žymeklis. Pelės žymekliai galimi įvairių 

dydžių, spalvų ir formų.  

Kad pažymėti SuperNova pelės žymeklius:  

1. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį.  

2. Paspauskite ALT + R. Tai atidays “Rodinys” meniu.  

3. Su klaviatūros RODYKLE ŽEMYS pažymėkite  "Pelės žymekliai" ir 

paspauskite ENTER.  

4. Naudokite “Schema” skilties sarašą, kad pasirinktumėte vieną iš jau 

sukurtų pelės žymeklių.  

5. Su klavišu TAB pažymekite “OK” mygtuką ir spauskite TARPO 

KLAVIŠĄ. Tai patvirtins pakeitimus ir uždarys žymių langelį.  
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S K Y R I U S  6  

Eilutės Rodinys  

 

Eilutės Rodinys yra SuperNova skaitymo režimas. Eilutės Rodinys rodo 

ekrano turinį slenkantį viena eilute. Jūs galite kontroliuoti dydį, spalvas, 

šritą ir eilutės slinkimo greitį.  
  

6.1  Pradėti Eilutės Rodinį 

Jūs galite pradėti Eilutės Rodinį paspausdami “Eilutės Rodinys” mygtuką 

esantį SuperNova valdymo skydelio mygtukų meniu juostoje arba 

pasinaudojant karštaisiais klavišais. Eilutės Rodinys gali prasidėti nuo 

žymeklio, viso dokumento arba viso ekrano.  

Eilutės Rodinys Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Eilutės Rodinys 

(dokumentas) 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

TAŠKAS 

Nėra atitikmens 

Eilutės Rodinys 

(ekranas) 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 9 

Nėra atitikmens 

Eilutės Rodinys nuo 

žymeklio (dokumentas) 

KAIRYS CONTROL + 

KAIRYS SHIFT + 

skaičių klaviatūra 2 

ALT + SHIFT + L 

Eilutės Rodinys nuo 

žymeklio (ekranas) 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 2 

ALT + SHIFT + V 
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6.2  Slinkti tekstą Eilutės Rodinyje 

Galite naudoti įvairius karštuosius klavišus, norėdami kontroliuoti Eilutės 

Rodinio teksto peržiūrą.  

Eilutės Rodinys Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Fokusuoti Skaičių klaviatūra 0 F5 

Paleisti ir stabdyti TARPO KLAVIŠAS TARPO KLAVIŠAS 

Eiti į pirmą eilutę HOME HOME 

Eiti į paskutinę eilutę END END 

Ankstesnė eilutė PAGE UP PAGE UP 

Sekanti eilutė PAGE DOWN PAGE DOWN 

Slinkti greičiau RODYKLĖ Į VIRŠŲ RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Slinkti lėčiau RODYKLĖ Į APAČIĄ RODYKLĖ Į APAČIĄ 

Peršokti į priekį ENTER ENTER 

Judėti į priekį RODYKLĖ Į DEŠINĘ RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

Judėti atgal RODYKLĖ Į KAIRĘ RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Išjungti Eilutės 

Rodinys režimą 

ESCAPE ESCAPE 

Pastaba: Eilutės Rodinys režimas yra skirtas tik tam, kas yra matoma 

ekrane. Kai kuriose programose galima pakeisti peržiūros nustatymus, kad 

padidinti duomenis matomus vienu metu. Pavyzdžiui, Microsoft Word Print 

Preview (spaudinio peržiūra) galima nustatyti peržiūrėjimui maksimum 6 

puslapius. Visi 6 puslapiai slinks Eilutės Rodinys režimu. 
  

6.3  Spalvos, šrifto ir rodomų elementų keitimas Eilutės 
Rodinyje 

Jūs galite pakeisti spalvas, šriftą, elementų ir teksto dydį rodomą 

bėgančioje eilutėje.  
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Šiem pakeitimam atlikti, reikia:   

1. Paspausti KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį.  

2. Paspausti  ALT + R. Tai atidarys “Rodinys” meniu.  

3. Su klaviatūros RODYKLE ŽEMYN pasirinkite "Papildomos parinktys" ir 

spauskite klavišą ENTER. Tai atidarys “Papildomos vaizdo parinktys” 

žymių langelį.  

4. Laikant nuspaudus CONTROL + TAB pasirinkite "Eilutės Rodinys " 

skiltį. 

5. Atlikite savo pakeitimus. 

6. Klavišu TAB pasirinkite "OK" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. 

Tai patvirtins jūsų pakeitimus ir uždarys žymių langelį.  
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S K Y R I U S  7  

Doc Reader programa 

 

Doc Reader funkcija leidžia sukurti individualią skaitymo aplinką, kur 

tekstas, fonas ir paryškinimas gali būti nustatytas pagal vartotojo 

idividualius poreikius, tam kad vartotojui būtų patogu skaityti. Jūs galite 

matyti dokumentus, tinklalapius ar įvairius kitus šaltinius rodomus tekstą 

ekrane.   
  

7.1  Paleisti Doc Reader 

Jūs galite paleisti Doc Reader paspausdami “Doc Reader programa” 

mygtuką esantį SuperNova valdymo skydelio mygtukų meniu juostoje arba 

pasinaudodami karštaisiais klavišais.  

Doc Reader Karštieji Klavišais 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Paleisti Doc Reader CAPS LOCK + 

skaičių klaviatūra 

PLIUS 

ALT + SHIFT + D 

Jūsų tekstas bus įkeltas į Doc Reader programą. Tai užtruks kelias 

sekundes. Doc Reader programoje, jūs galite naudoti KLAVIATŪROS 

RODYKLES kad galėtumėte judėti paryškintu tekstu arba spausti klavišą 

TAB kad judėti Doc Reader įrankių juosta.  
+ž 
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7.2  Skaitymo valdymas 

Doc Reader įrankių juostoje esančiais valdymo elementais, galima 

reguliuoti skaitymo aplinką. Papildomiems nustatymams, tokiems kaip 

spalvų, šrifto ir skaitymo greičio nustatymams, reikia pasirinkti “Nustatymai” 

žymių langelį.  

Po Doc Reader programos paliedimo, jūs galite judėti įrankių juosta, 

spausdami klavišą TAB. Taip pat spaudžiant SHIFT + TAB galite grįžti 

įrankių juostos elementais.  

Doc Reader įrankių juosta. 

Mygtukas Funkcija 

 

Paspausdami šį mygtuką, jūs paleidžiate arba sustabdote 

dokumento skaitymą. Taip pat galite paleisti arba 

sustabdyti dokumento skaitymą, spaudami TARPO 

KLAVIŠĄ. Kai pradedmas skaitymas, Doc Reader 

programa automatiškai slenka tekstu paryškindama 

skaitomą tekstą. 

 

Spausdami šį mygtuką, jūs padidinate skaitomo teksto 

dydį. Teksto dydis priklauso nuo šrifto dydžio pažymėto 

Doc Reader “Nustatymai” skiltyje.  

 

Spausdami šį mygtuką, jūs sumažinate skaitomo teksto 

dydį. Teksto dydis priklauso nuo šrifto dydžio pažymėto 

Doc Reader “Nustatymai” skiltyje. 

 

Spausdami šį mygtuką, jūs atidarote “Išskirti” meniu, kur 

galite pasirinkti eilutės, sakinio ar pastraipos išskyrimo. 
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Spausdami šį mygtuką, jūs atidarote “Režimas” meniu, kur 

galite pasirinkti tarp “teksto skaidymas į eilutes” arba “viena 

ištisa eilutė”.  

Jeigu jūs nepažymėsite nei vieno iš pateiktų pasirinkimų, 

tekstas bus nustatomas pagal pateikiamą dokumento stilių. 

Tai gali suteikti rezultatą, kai tekstas užeina už teksto 

ekrano ribų.  

 

Spausdami šį mygtuką, jūs atidarote “Nustatymai” žymių 

langelį. Čia galite nustatyti fono, šrifto spalvas, skaitomo 

žodžio paryškinamą foną, šrifto stilių ir skaitymo greitį.  

 
  

7.3  Doc Reader programos išjungimas 

Tam reikia: 

Paspausti ESCAPE. 

 





 49 

 

S K Y R I U S  8  

Paleidimo platforma 

Paleidimo platforma pateikia nuorodas, į populiariausių internetinių 

paslaugų puslapius, įskaitant radijo, prenumeruojamų transliacijų ir RSS 

informacijos santraukas. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkimo galimybė gali 

skirtis, priklausomai nuo jūsų būvimo vietos.  
  

8.1  Groti radijo stotį 

Kad paleisti radijo stotį: 

1. Paspauskite CAPS LOCK + F10. 

Atsidarys paleidimo platforma. 

2. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite "Radio stations" ir spauskite 

ENTER. 

Atsidarys populiariausių radijo stočių sarašas. 

3. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite radijo stotį ir spauskite ENTER. 

Paleidimo platforma užsidarys ir turinys atsidarys atitinkamoje 

programoje.  

Pastaba, kai kurie turiniai reikalauja, kad būtų įdiegta RealPlayer programa. 

Kitu atveju gali būti rodoma žinutė, kad paleidimas neįmanomas ir parodys 

internetinius puslapius iš kur galėsite atsisiųsti programą.  
  

8.2  Paleisti prenumeruojamą transliaciją 

Tam reikia: 

1. Paspausti CAPS LOCK + F10. 
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Atsidarys paleidimo platforma. 

2. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite "PodCast" ir spauskite ENTER. 

Atsidarys populiariausių prenumeruojamų transliacijų sarašas. 

3. Klaviatūros RODYKLĖMIS pasirinkite vieną iš sarašo ir spauskite 

ENTER. 

Atsidarys sarašas galimų episodų.  

4. Klaviatūros RODYKLĖMIS pasirinkite vieną iš jų ir spauskite ENTER. 

Paleidimo platforma užsidarys ir turinys atsidarys atitinkamoje 

programoje.  
  

8.3  Paleisti RSS informacijos santrauką 

Tam reikia: 

1. Paspausti CAPS LOCK + F10. 

Atsidarys paleidimo platforma. 

2. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite "RSS feeds" ir spauskite 

ENTER. 

Atsidarys populiariausių RSS informacijų santraukų sarašas. 

3. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite santrauką ir spauskite ENTER. 

Atsidarys galimų naujienų antraščių sarašas. 

4. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite antraštę ir spauskite ENTER. 

Paleidimo platforma užsidarys ir turinys atsidarys interneto 

naršyklėje. 
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8.4  Paslaugų organizavimas 

Jūs galite pridėti, pašalinti ir keisti eiliškumą populiariausių paslaugų 

paleidimo platformą.  

Tam reikia: 

1. Paspauskite CAPS LOCK + F10. 

Paleidimo platforma atsidarys. 

2. Klaviatūros RODYKLĖMIS pažymėkite paslaugų rūšį, pavyzdžiui "Radio 

stations", "PodCasts" arba "RSS feeds" ir spauskite ENTER. 

Atsidarys sarašas galimų paslaugų. 

3. Atlikite vieną iš sekančių veiksmų: 

Kad įvestumėte paslaugą, klavišu TAB pasirinkite „Pridėti“ mygtuką ir 

spauskite TARPO KLAVIŠĄ. Atsidarys žinyno langas, kuriame bus 

sarašas jau esamų paslaugų ir galimų paslaugų sarašas. Klaviatūros 

RODYKLĖMIS pasirinkite norimą pridėti paslaugą ir spauskite 

mygtuką „Pridėti“ ir TARPO KLAVIŠĄ. Pakartokite veiksmus su 

kiekviena paslauga kurią norite pridėti. Kai baigsite, paspauskite 

„Uždaryti“ mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ.  

Kad ištrintumėte paslaugą, pasirinkite klaviatūros RODYKLĖMIS 

norimą paslaugą, tuomet su klavišu TAB pasirinkite kygtuką 

“Pašalinti” ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ.  

Norėdami pakeisti paslaugų sarašo eiliškumą, klaviatūros 

RODYKLĖMIS pažymėkite paslaugą, tuomet klavišu TAB pažymėkite 

“Aukštyn” arba “Žemyn” mygtukus ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. 

Taip bus perkelti elementai saraše aukščiau arba žemiau, ten kur jūs 

norite kad jie būtų.  
  

8.5  Kitos paslaugos galimos Paleidimo platformoje 

Kitos paslaugos Paleidimo platformoje:  
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Wiktionary (žodyno) apžvalga. Jūs galite naudoti šią funkciją, jei 

ieškote žodžių, apibrėžimų esančių žodyne. Wiktionary (žodynas) yra 

internetinis žodynas, patalpintas “Wikimedia Foundation”. Norėdami 

sužinoti daugiau apie žodyną, užeikite adresu www.Wiktionary.org. 

Taip pat galite greitai peržvelgti žodžio apibrėžimą, kai dirbate su 

Microsoft Word redaktoriumi. Tiesiog pažymėkite žodį ir spauskite  

CAPS LOCK + F10. Žodžio apibrėžimas atsidarys HTML lange.  

Yahoo! Weather (Orų prognozė). Galite naudoti šią parinktį, norėdami 

gauti orų prognozę iš Yahoo! Weather (Orų prognozė). Orų prognozė 

apima oro sąlygas, temperatūrą, drėgmę ir saulėtekio bei saulėlydžio 

laiką. Norėdami sužinoti daugiau apie Yahoo! Weather (Orų 

prognozė), užeikite adresu http://weather.yahoo.com. 

Google Books (Google knygos). Jūs galite naudoti šią parinktį ieškant 

knygų internete. Tai labai panaši paieškų naršyklė kaip ir kitos 

internete, tiesiog ji ieško tektą esantį knygose. Po atliktos paieškos, 

jūs galite pasinaudoti mygtuku "More Info" (plačiau), kad galėtumėte 

gauti daugiau informacijos apie knygą, pavyzdžiui kurią knygos versiją 

galima atsisiųsti. Tuomet mygtuko "Download" paspaudimu galite 

atsisiųsti knygą. Norėdami sužinoti daugiau apie Google Books, 

užeikite adresu http://books.google.com. 

Google Walking Directions (Google nuorodos pėstiesiems). Jūs galite 

naudoti šią parinktį,  norėdami sužinoti ėjimo direktoriją tarp dviejų 

vietų. Google Walking Directions (Google nuorodos pėstiesiems) 

apima eismo kryptį, atsumą, laiką, kurį užtruksite. Visa informacija yra 

pateikta “Google Maps”.  
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S K Y R I U S  9  

Nustatymų Failai  

9.1  Sukurti Programos Nustatymus 

Jeigu reguliariai reguliuojate SuperNova nustatymų parametrus dirbdami su 

skirtingomis programomis, tuomet naudojant parinktį Programos 

Nustatymai, jūs galite gauti automatinį problemos sprendimo būdą.   

Kad sukurti Programos Nustatymai failą, jums reikia:  

1. Paleisti programą, kuriai norite sukurti Programos Nustatymai failą.  

2. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį.  

3. Paspauskite ALT + F. Tai atidarys “Failas” meniu.  

4. DEŠINIA RODYKLE eikite į “Naujas” sub-meniu. 

5. Pažymėkite "Programos nustatymai" ir spauskite ENTER. Tai atidarys 

“Nauji programos nustatymai” žymių langelį.  

6. Pažymėkite "Kurti naują nustatymų failą”. 

7. Klavišu TAB pasirinkite "OK" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. 

Tai atidarys “Kurti naują nustatymų failą” žymių langelį.  

8. Įveskite naujo nustatymų failo vardą, pasirinkite kurti naują failą ar 

nukopijuoti jau esamą nustatymų failą ir klavišu TAB pasirinkite 

mygtuką "OK" ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. Tuomet užsidarys žymių 

langelis ir jūs grįšite į SuperNova valdymo skydelį.  
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Dabar jūsų Programos nustatymai failas bus naudojamas. Kuris šiuo metu 

failas yra naudojamas, jūs galite pasitikrinte pažiūrėdami SuperNova 

valdymo skydelio būsenų juostoje.  
  

9.2  Sukurti Situacijos Nustatymus 

Jeigu reguliariai reguliuojate SuperNova parametrus, kai tam tikri dialogo 

langai atsiranda ekrane, tuomet naudojant Situacijos nustatymai parinktį, 

jums gali automatiškai išspręsti problemą. Situacijos Nustatymai yra 

Programos Nustatymai pogrupis ir yra saugomi tame pačiame faile.  

Kad sukurti Situacijos Nustatymai failą, jums reikia:  

1. Paleisti programą ir sukurti situaciją, kuriai norite sukurti nustatymus.  

2. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys 

SuperNova valdymo skydelį.  

3. Paspauskite ALT + F. Tai atidarys “Failas” meniu.  

4. DEŠINIA RODYKLE eikite į "Naujas" sub-meniu. 

5. Pažymėkite "Situacijos nustatymai" ir spauskite ENTER. Tai atidarys 

“Naujos situacijos nustatymai” žymių langelį.  

6. Pažymėkite "Kurti naują situaciją". 

7. Klavišu TAB pasirinkite "OK" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. 

Tai atidarys “Įveskite naujos situacijos pavadinimą” žymių langelį.  

8. Įveskite naują situacijos pavadinimą ir klavišu TAB pasirinkę "OK" 

mygtuką spauskite TARPO KLAVIŠĄ. Tai atidarys "Situacijos langas" 

žymių langelį. 

9. Jeigu reikia, sureguliuokite parametrus, tuomet klavišu TAB pasirinkite  

"OK" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. Tai uždarys žymių langelį 

ir sugražins jus į SuperNova valdymo skydelį.   
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Dabar jūsų Situacijos nustatymai failas bus naudojamas. Kuris šiuo metu 

failas yra naudojamas, jūs galite pasitikrinte pažiūrėdami SuperNova 

valdymo skydelio būsenų juostoje. 
  

9.3  Išsaugoti nustatymų pakeitimus 

SuperNova automatiškai išsaugo pakeitimus atliktus SuperNova 

nustatymuose.  

Norėdami nutraukti šią funkciją, nuimkite varnelę nuo “Visada saugoti 

vartotojo nustatymus”. Šį žymių langelį galite rasti eidami į “Bendra” meniu, 

esantį SuperNova valdymo skydelyje, tuomet pasirinkdami “Paleidimo 

nuostatos” skiltį.  

Po to, kai nuimsite varnelę nuo “Visada saugoti vartotojo nustatymus”, 

atsiras papildomas žymių laukelis “Klausti vartotojo”. Jeigu jūs pažymėsite 

šį žymių laukelį, tuomet išjungiant SuperNova gausite žinutę, kuri klaus ar 

norite išjungti programą neišsaugant padarytų pakeitimų.  

Taip pat jūs galite rankiniu būdu išsaugoti nustatymus, bet kuriuo laiku, 

pasirinkdami “Išsaugoti nustatymus” meniu punktą. Jį galite surasti 

SuperNova valdymo skydelio “Failas” meniu juostoje.  

  

9.4  Pakeisti Žemėlapio failą 

Jeigu dirbate su programą, kuri neturi specialaus Žemėlapio failo, tuomet 

SuperNova naudos “Numatytieji nustatymai” Žemėlapio failą.  

Jeigu matote, kad SuperNova neveikia taip gerai kaip turėtų naudojant 

automatiškai parinktą Žemėlapio failą, tuomet galite bandyti pakeisti kitą 

Žemėlapio failą. Galite išbandyti tiek Žemėlapių failų, kiek norėsite.  
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Patarimai: 

Bandykite naudoti kitą Žemėlapio failą, tos pačios paraiškos 

programos versijai. Jūs galite surasti Žemėlapio failą skirtą sesnesniai 

versijai to programos, tačiau jis gali veikti dar geriau nei naujosios 

versijos Žemėlapio failas.  

Bandykite naudoti žemėlapio failą, sukurtą to paties gamintojo. Jūs 

galite surasti Žemėlapio failą skirtą kitai programai, tačiau sukurtą to 

paties gamintojo. Pavyzdžiui, jeigu naudojate “Microsoft” programą, 

pabandykite naudoti “Microsoft Office” Žemėlapio failą.  

Bandykite naudoti “MSAA Programos" Žemėlapio failą, jeigu žinote, 

kad jūsų programa palaiko MSAA.  

Kad pasirinkti kitą Žemėlapio failą: 

1. Paleiskite programą su kuria dirbsite. 

2. Paspauskite KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. 

Atsidarys SuperNova valdymo skydelis.  

3. Paspauskite ALT + F. 

“Failas” meniu atsidays.  

4. DEŠINE RODYKLE atidarykite “Naujas” sub-meniu, RODYKLE ŽEMYN 

pasirinkite “Žemėlapis” skiltį ir spauskite ENTER.  

Atsidarys “Pažymėti žemėlapio failą” žymių langelis.  

5. Su klavišu TAB pasirinkite failų sarašą ir RODYKLE ŽEMYN 

pažymėkite sukurtą Žemėlapio failą.  

6. Su klavišu TAB pasirinkite "OK" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ.  

Žymių langelis užzsidarys. 

8. Paspauskite ESCAPE. 
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SuperNova valdymo skydelis užzsidarys ir jūs grįšite į programą.  

Naujas Žemėlapio failų aptikimas prasidės nedelsiant. Jeigu problemos 

neišnyks, naudojant jūsų pasirinktą programą, tuomet kreipkitės į Dolphin 

kompaniją arba į jūsų vietinį Dolphin platintoją.   
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S K Y R I U S  1 0  

Karštųjų klavišų pasikartojimas  

Kartais SuperNova karštieji klavišai gali pasikartoti su jūsų naudojamos 

programos karštaisiais klavišais. Jūs galite išspręsti šia problemą keliais 

būdais.  
  

10.1  Išjungti SuperNova karštuosius klavišus 

Jūs galite išspręsti karštųjų klavišų konfliktą tarp SuperNova ir jūsų 

naudojamos programos, tiesiog išjungdami SuperNova karštuosius 

klavišus. Šis veiksmas išjungs visus SuperNova karštuosius klavišus 

išskyrus kombinaciją, kuri vėl įjungs SuperNova karštuosius klavišus.  

Veiksmo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Išjungti arba įjungti 

karštuosius klavišus 

KAIRYS CONTROL + 

8 

SHIFT + CAPS 

LOCK + 3 
  

10.2  Liepti ignoruoti sekantį klavišo paspaudimą  

Jūs galite išspręsti karštųjų klavišų konfliktą tarp SuperNova ir jūsų 

programos, tiesiog liepiant SuperNova programai ignoruoti sekantį klavišo 

paspaudimą. Kai tik atleisite klavišus, SuperNova automatiškai įjungs 

karštuosius klavišus.  
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Veiksmo Karštieji Klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Praleisti kitą klavišo 

paspaudimą jūsų 

programoje.  

KAIRYS CONTROL + 

7 

CAPS LOCK + 3 

  

10.3  Priskirti naują SuperNova karštajį klavišą  

Jūs galite papildyti, ištrinti ar priskirti iš naujo bet kokį SuperNova karštajį 

klavišą. Tai atlikti gali išsprendžiant karštųjų klavišų konfliktą arba tiesiog 

pakeisti į jum lengvesnę ar patogesnę klavišų kombinaciją.  

Tam atlikti, reikia: 

1. Paspausti KAIRĮ CONTROL + TARPO KLAVIŠĄ. Atsidarys SuperNova 

valdymo skydelis.  

2. Paspausti ALT + E. Atsidarys “Bendra” meniu.  

3. RODYKLE ŽEMYN pasirinkite “Klaviatūra ir karštieji klavišai” ir 

spauskite ENTER. Atsidarys “Klaviatūra ir karštieji klavišai” sub-meniu.  

4. RODYKLE ŽEMYN pasirinkite “Karštieji klavišai” skiltį ir spauskite 

ENTER.  

5. Naudokite “Sparčiųjų klavišų komandų rinkinys” sarašą ir “Komanda” 

sarašą, kad pasirinkti karštajį klavišą, kurį norite pakeisti.  

6. Naudokite “Pridėti klavišą” mygtuką, “Šalinti klavišą” mygtuką arba 

“Pakeisti klavišą” mygtuką, norėdami redaguoti karštuosius klavišus.  

7. Su klavišu TAB pasirinkite "OK" mygtuką ir spauskite TARPO KLAVIŠĄ. 

Tai patvirtins jūsų pakeitimus ir uždarys žymių langą.  
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S K Y R I U S  1 1  

Karštieji klavišai 

11.1  Veiksmas 
Funkcija Standartinė 

klaviatūra 
Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Sumažintas SuperNova 

valdymo skydelis 

CAPS LOCK + 

TARPO KLAVIŠAS 

CAPS LOCK + 

TARPO KLAVIŠAS 

Doc Reader programa SHIFT + ALT + D CAPS LOCK + F11 

SuperNova Žinynas CAPS + F1 CAPS + F1 

Įjungti / išjungti karštuosius 

klavišus 

KAIRYS 

CONTROL + 8 

SHIFT + CAPS 

LOCK + 3 

Atidaryti valdymo skydelį KAIRYS 

CONTROL + 

TARPO KLAVIŠAS 

KAIRYS CONTROL 

+ TARPO 

KLAVIŠAS 

Praleisti kitą klavišo 

paspaudimą jūsų programoje 

KAIRYS 

CONTROL + 7 

CAPS LOCK + 3 

Išjungti SuperNova CAPS LOCK + F4 CAPS LOCK + F4 

Perjungti eilutė / stulpelis 

režimą 

KAIRYS 

CONTROL + 9 

Nėra atitikmens 

Ekrano atnaujinimas KAIRYS 

CONTROL + 

KABLIATAŠKIS 

CAPS LOCK + 

ESCAPE 
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11.2  Didintuvas 
Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 

kompiuteris 
(universalus) 

Spalvų schema įjungti / 

išjungti 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 0 

SHIFT + ALT + C 

Kurti Užfiksuotą Sritį KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 5 

Nėra atitikmens 

Paryškinimas įjungta / 

išjungta 

KAIRYS CONTROL + 

KAIRYS SHIFT + 

įžambusis kairinis 

brūkšnys 

KAIRYS SHIFT + 

KAIRYS ALT + O 

Įjungti / išjungti Užfiksuotą 

Sritį 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 3 

Nėra atitikmens 

Peršokti žemyn KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 2 

KAIRYS ALT + 

PAGE DOWN 

Peršokti į kairę KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 4 

KAIRYS ALT + 

HOME 

Peršokti į dešinę KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 6 

KAIRYS ALT + END 

Peršokti į viršų KAIRYS CONTROL + 

CAPS LOCK + skaičių 

klaviatūra 8 

KAIRYS ALT + 

PAGE UP 

Sumažinti didinimą  KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

MINUS 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas žemyn 

KAIRYS ALT + 

MINUS 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas žemyn 
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Padidinti didinimą KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

PLIUS 

arba CAPS LOCK + 

palės ratukas į viršų 

KAIRYS ALT + 

LYGU 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas į viršų 

Didinimo X mažinimas DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ĮŽAMBUS BRŪKŠNYS 

Nėra atitikmens 

Didinimo X didinimas KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ĮŽAMBUS BRŪKŠNYS 

Nėra atitikmens 

Didinimo Y mažinimas DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Nėra atitikmens 

Didinimo Y didinimas KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Nėra atitikmens 

Didintuvas įjungti / išjungti KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ENTER 

ALT + 0 

Redaguoti Užfiksuotas Sritis KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 6 

KAIRYS SHIFT + 

ALT + H 

Redaguoti pirminę sritį KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 4 

KAIRYS SHIFT + 

ALT + A 

Judėti žemyn DEŠINYS CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ ŽEMYN 

DEŠINYS 

CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ ŽEMYN 

Judėti į kairę DEŠINYS CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

DEŠINYS 

CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 
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Judėti į dešinę DEŠINYS CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

DEŠINYS 

CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į 

DEŠINĘ 

Judėti į apatinį kairį ekrano 

kampą  

DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 1 

Nėra atitikmens 

Judėti į ekrano apačią DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 2 

Nėra atitikmens 

Judėti į apatinį dešinį ekrano 

kampą 

DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 3 

Nėra atitikmens 

Judėti į kairę ekrano pusę DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 4 

Nėra atitikmens 

Judėti į ekrano vidurį DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 5 

Nėra atitikmens 

Judėti į dešinę ekrano pusę DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 6 

Nėra atitikmens 

Judėti į viršutinį kairį ekrano 

kampą 

DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 7 

Nėra atitikmens 

Judėti į ekrano viršų DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 8 

Nėra atitikmens 

Judėti į viršutinį dešinį ekrano 

kampą 

DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 9 

Nėra atitikmens 

Judėti aukštyn DEŠINYS CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT +  

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

DEŠINYS 

CONTROL + 

DEŠINYS SHIFT +  

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Orientavimosi ciklas KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 1 

Nėra atitikmens 

Apžvalgos režimas įjungtas / 

išjungtas 

KAIRYS CONTROL + 

ĮŽAMBUSIS KAIRINIS 

BRŪKŠNYS 

Nėra atitikmens 

Slinkti žemyn DEŠINYS CONTROL + 

RODYKLĖ ŽEMYN 

DEŠINYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ ŽEMYN 
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Slinkti į kairę DEŠINYS CONTROL + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

DEŠINYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Slinkti į dešinę DEŠINYS CONTROL + 

RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

DEŠINYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ Į 

DEŠINĘ 

Slinkti į viršų DEŠINYS CONTROL + 

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

DEŠINYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Pirminis didintuvo tipo ciklas KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 7 

KAIRYS SHIFT + 

ALT + M 

Atkurti poziciją DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

TAŠKAS 

Nėra atitikmens 

Išsaugoti poziciją DEŠINYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 0 

Nėra atitikmens 

Teksto lyginimas įjungti / 

išjungti 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 8 

Nėra atitikmens 

  

11.3  Didintuvo lango pritaikymas 
Funkcija Standartinė 

klaviatūra 
Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Perkelti sritį naudojant pelę Kairys pelės 

mygtukas 

Kairys pelės 

mygtukas 

Sritis žemyn RODYKLĖ ŽEMYN RODYKLĖ ŽEMYN 

Sritis į kairę RODYKLĖ Į KAIRĘ RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Sritis į dešinę RODYKLĖ Į 

DEŠINĘ 

RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

Sritis aukštyn RODYKLĖ Į 

VIRŠŲ 

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Atšaukti Užfiksuotą Sritį ESCAPE ESCAPE 

Turinys žemyn KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ ŽEMYN 

KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ ŽEMYN 
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Turinys į kairę KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Turinys į dešinę KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į 

DEŠINĘ 

KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

Turinys į viršų KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į 

VIRŠŲ 

KAIRYS SHIFT + 

RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Orientavimosi ciklas KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 1 

Nėra atitikmens 

Sumažinti didinimą KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

MINUS 

arba CAPS LOCK 

+ pelės ratukas 

žemyn 

ALT + MINUS 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas žemyn 

Sumažinimas X didinimo DEŠINYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ĮŽAMBUSIS 

BRŪKŠNYS 

Nėra atitikmens 

Sumažinimas Y didinimo DEŠINYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Nėra atitikmens 

Ištrinti Užfiksuotą sritį DELETE DELETE 

Išeiti iš modifikacijos režimo ESCAPE ESCAPE 

Padidinti didinimą KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

PLIUS 

arba CAPS LOCK 

+ pelės ratukas į 

viršų 

ALT + LYGU 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas į viršų 
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Padidinti X didinimą KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ĮŽAMBUS 

BRŪKŠNYS  

Nėra atitikmens 

Padidinti Y didinimą  KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ŽVAIGŽDUTĖ  

Nėra atitikmens 

Susiaurinti KAIRYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ Į KAIRĘ 

KAIRYS CONTROL 

+ RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Patrumpinti KAIRYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ Į 

VIRŠŲ 

KAIRYS CONTROL 

+ RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Pailginti KAIRYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ ŽEMYN 

KAIRYS CONTROL 

+ RODYKLĖ ŽEMYN 

Praplatinti KAIRYS 

CONTROL + 

RODYKLĖ Į 

DEŠINĘ 

KAIRYS CONTROL 

+ RODYKLĖ Į 

DEŠINĘ 

Perkelti sritį naudojant pelę Z Z 

Perkelti srities turinį 

naudojant pelę 

C C 

Gerai, gauti Užfiksuotą sritį ENTER 

arba DEŠINYS 

PELĖS 

MYGTUKAS 

ENTER 

arba DEŠINYS 

PELĖS MYGTUKAS 

Pakeisti Užfiksuotos srities 

dydį su pele 

X X 

Teksto glotninimas KAIRYS 

CONTROL + 

skaičių klaviatūra 8 

Nėra atitikmens 
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Sekimas įjungtas / išjungtas KAIRYS SHIFT + 

skaičių klaviatūra 8 

Nėra atitikmens 

  

11.4  Eilutės Rodinys 
Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 

kompiuteris 
(universalus) 

Sumažinti didinimą KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

MINUS 

arba CAPS LOCK + 

palės ratukas žemyn  

ALT + MINUS 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas žemyn  

Sumažinti X didinimą DEŠINYS CONTROL 

+ skaičių klaviatūra 

ĮŽAMBUS 

BRŪKŠNYS 

Nėra atitikmens 

Sumažinti Y didinimą DEŠINYS CONTROL 

+ skaičių klaviatūra 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Nėra atitikmens 

Išjungti Eilutės rodinį ESCAPE ESCAPE 

Išjungti Eilutės rodinį ir 

spustelėti ant simbolio 

arba nuvesti Dolphin 

kursorių nat simbolio 

Skaičių klaviatūra 

ENTER 

ENTER 

arba kairys pelės 

mygtukas 

Flip forward ENTER ENTER 

Eiti į pirmą eilutę HOME HOME 

Eiti į židinį Skaičių klaviatūra 0 F5 

Eiti į paskutinę eilutę END END 

Padidindi didinimą KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

PLIUS 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas į viršų 

ALT + LYGU 

arba CAPS LOCK + 

pelės ratukas į viršų 
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Padidinti X didinimą KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ĮŽAMBUS 

BRŪKŠNYS 

Nėra atitikmens 

Padidinti Y didinimą KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Nėra atitikmens 

Eilutės rodiniu 

dokumentas 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūros 

TAŠKAS 

Nėra atitikmens 

Eilutės rodiniu dokumento 

sritį ir eiti į židinį 

KAIRYS CONTROL + 

KAIRYS SHIFT + 

skaičių klaviatūra 2 

Nėra atitikmens 

Eilutės rodiniu 

dokumentas nuo žymeklio  

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 2 

KAIRYS SHIFT + 

ALT + L 

Eilutės rodiniu visą 

dokumentą 

KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 9 

KAIRYS SHIFT + 

ALT + V 

Judėti atgal RODYKLĖ Į KAIRĘ RODYKLĖ Į KAIRĘ 

Judėti į priekį RODYKLĖ Į DEŠINĘ RODYKLĖ Į DEŠINĘ 

Kita eilutė PAGE DOWN PAGE DOWN 

Ankstesnė eilutė PAGE UP PAGE UP 

Slinkti greičiau RODYKLĖ Į VIRŠŲ RODYKLĖ Į VIRŠŲ 

Slinkti lėčiau RODYKLĖ ŽEMYN RODYKLĖ ŽEMYN 

Pradėti arba sustoti TARPO KLAVIŠAS TARPO KLAVIŠAS 

Teksto glotninimas KAIRYS CONTROL + 

skaičių klaviatūra 8 

Nėra atitikmens 

 
  

11.5  Elementų ieškiklis 
Funkcija Standartinė klaviatūra Nešiojamas 

kompiuteris 
(universalus) 

Elementų ieškiklis (kelių 

skirtukų žymių langas) 

CAPS LOCK + TAB CAPS LOCK + TAB 

Nuorodos CAPS LOCK + 1 CAPS LOCK + F7 
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Rėmeliai ar objektai CAPS LOCK + 2 CAPS LOCK + F9 

Antraštės CAPS LOCK + 3 CAPS LOCK + F6 

Lentelės CAPS LOCK + 5 Nėra atitikmens 

Valdikliai CAPS LOCK + 6 CAPS LOCK + F5 

Pataisymai ar komentarai CAPS LOCK + 7 KAIRYS SHIFT + 

CAPS LOCK + R 

Klaidos CAPS LOCK + 8 Nėra atitikmens 
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Tinklinė SuperNova 

12.1  Tinklo įdiegimas 

Kad įdiegti tinklinę SuperNova, jum reikia: 

1. Įdiegti SuperNova į failų serverį. 

2. Aktyvuoti SuperNova. 

3. Konfigūruoti darbo vietą, kad paleisti SuperNova. 

4. Nustatyti SuperNova vartotojo nustatymų aplanką. 
  

12.1.1  Pasiruošimas 

Kad užtikrinti sėkmingą tinklo įdiegimą, jums reikės:  

Aplanko failų serveryje, kuriame galėsite įdiegti programą. Jūs 

įdiegsite visus SuperNova komponentus į pagrindinio aplanko 

poaplankį ir visi vartotojai turi turėt galimybę prieiti prie šio aplanko ir 

jo poaplankių.   

Visi vartotojai turi turėt galimybę patekti į šį aplanką, naudodami tą 

patį tinklo pavadinimą (nurodytas maršrutas, bendro naudojimo 

vardas ir pan.). 

Kiekvienas vartotojas turi turėti savo asmeninį aplanką. Tai gali būti 

dalinis duomenų perkėlimas ar tiesiog asmeninis aplankas. Vartotojo 

asmeninis aplankas gali būti patalpintas tinkle arba asmeniniame 

kompiuteryje, jeigu jis patoviai naudoja ta patį kompiuterį.   

Administratoriaus prieigą prie visų darbo vietų.  
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12.1.2  Žingsnis 1: Įdiegti SuperNova į failų serverį 

Tam reikia: 

1. Prisijunkite prie darbo vietos arba failų serverio, naudodami vartotojo 

duomenis, kuriais turite teisę įdiegti į pasirinktą aplanką failų serveryje.  

2. Paleiskite Dolphin įdiegimo programą iš produkto DVD-ROM.  

3. Įdiegimo programoje pažymėkite įdiegimo kalbą ir pasirinkite “Kitas” 

mygtuką, kad pereiti prie sekančio lango.  

4. Pažymėkite "Tinklas" kaip jūsų produkto versija ir pasirinkite “Kitas” 

mygtuką, kad pereiti prie sekančio lango.  

5. Įdiegimo programoje rodys jau esančias įdiegtas versijas, jūs turite 

pasirinkti sukurti naują įdiegimą arba atnaujinti jau esantį failą. Atlikite 

pasirinkimą ir spauskite mygtuką “Kitas”, kad pereiti prie sekančio 

lango.  

6. Judėkite per “Sveiki atvyke”, “Readme” ir “Galutinio vartotojo licencija” 

langus pasirinkdami mygtuką “Kitas”.  

7. Pažymėkite “Pasirenkamas įdiegimas” ir pasirinkite mygtuką “Kitas”, 

kad pereiti prie sekančio lango.  

8. Vadovaukitės ekrano pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte 

įdiegimo procesą. Įsitikinkite, kad nurodėte įdiegimo maršrutą 

kiekvienam komponentui, pavyzdžiui,  

\\server1\programs\dolphin\SuperNova\. 

Įdiegimo procesas į failų serverį baigtas.  
  

12.1.3  Žingsnis 2: Aktyvuoti SuperNova 

Produkto aktyvavimas yra reikalingas tam, kad gauti SuperNova 

programinės įrangis licenciją. Be programinės įrangos licencijos, 

Supernova veiks tik 30 dienų.  
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Jums reikės jūsų SuperNova programinės įrangos sertifikato, kad 

aktyvuotumėte SuperNova. Atkreipkite dėmesį, kad jūs galėjote gauti 

sertifikatą atskirai su programine įranga.  

Kad aktyvuoti SuperNova: 

1. Suraskite ir paleiskite EXE failą, kad įjungti SuperNova. Jūs rasite EXE 

failą SuperNova įdiegimo aplanke.  

2. Kai paleidžiama SuperNova, atsiras pranešimo langas, kuriame bus 

klausiama ar įdiegti Dolphin Interceptor driver’į. Jūs galite praleisti šį 

veiksmą pasirinkdami mygtuką “Ne”. Dolphin Interceptor driver’is 

reikalingas tik tose darbo vietose, kur bus naudojama SuperNova.  

3. Toliau atsidarys produkto aktyvavimo langas. Tai jums sakys, kad 

produkto aktyvavimas yra vis dar reikalingas ir rodys SuperNova likusių 

dienų veikimo skaičių.  

4. Pažymėkite “Aktyvuoti dabar” kad pradėti aktyvavimo procesą.   

5. Pažymėkite “Kelių vartotojų licencija” mygtuką.  

6. Įveskite tinklo vartotojų licencijos kodą esantį jūsų programinės įrangos 

sertifikate.  

Produkto aktyvacija yra baigta. 
  

12.1.4  Žingsnis 3: Konfigūruoti darbo vietas 

Jūs turite sukonfigūruoti kiekvieną darbo vietą, kad paleisti SuperNova: 

galbūt jūs galite automatizuoti šiuos veiksmus, pasinaudodami prisijungimo 

skriptu.  

1. Prisijungti kaip Administratorius ar kažkas kas turi lygiavertę saugumo 

prieigą. Jums reikės leidimo įrašyti į įdiegimo aplanką.  

2. Suraskite SuperNova įdiegimo aplanką tinkle, naudojant Windows 

Explorer ir paleiskite programą "Netinstall.exe". Jūs turėtumėte gauti 
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žinutę, kurioje bus sakoma “Interception driver’is įdiegtas ir 

konfigūravimas sėkmingas”. Jeigu jūs gaunate kitokią žinutę, tuomet 

tikriausiai jūs neturite atitinkamų saugumo prieigų.  

3. Atsijunkite ir iš naujo perkraukite kompiuterį.  

Darbo vietos konfigūracija baigta.  
  

12.1.5  Žingsnis 4: Nustatyti SuperNova vartotojo nustatymų aplanką 

Nauji vartotojai pradeda programą su SuperNova įdiegimo vedliu. Tai 

padės jiems atlikti įvairius SuperNova nustatymus. Tam kad nustatymai 

būtų išsaugoti, turi būti sukurtas aplankas į kurį bus išsaugojami pakeitimai. 

Atlikus pakeitimus vartotojams atsidarys langas šio aplanko sukūrimui, 

nebent direktorija į kurią bus įrašoma jau yra nurodyta.  

Tam kad vartotojui nereiktų įvesti aplanko direktorijos, reikia pridėti įrašą 

registruose. Reikia įvesti sekančią kombinaciją:  

HKEY_CURRENT_USER\Software\Dolphin\SuperNova 

Eilutės reikšmės pavadinimas: Nustatymai 

Eilutės reikšmės duomenys: [įrašykite aplanko direktoriją] 
  

12.2  Išdiegti tinklo versiją 

Kad pašalinti Dolphin interceptor driver’į iš darbo vietos:  

1. Prisijunkite prie darbo vietos kaip Administratorius arba turintis 

atitinkamas saugumo teises.   

2. Atidarykite “Run” žymių langelį. 

3. Pažymėkite "Browse" mygtuką ir suraskite failą, pavadinimu  

"dolcompinst.exe" SuperNova aplanke.  
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4. Atidarę failą “Run” žymių langelyje, įrašykite komandą remove 

(pašalinti). Pavyzdžiui, 

\\server\dolphin\snova\dolcompinstt.exe -remove 

5. Pažymėkite "OK" mygtuką ir turėtumėte gauti pranešimą, kuriame bus 

sakoma "Interception driver’is sėkmingai pašalintas". Jeigu gaunate 

kažkokį kitokį pranešimą, tikriausiai jūs neturite atitinkamų saugumo 

teisių šioje darbo vietoje.  

Dabar galite pašalinti visus SuperNova darbo vietų asmeninius nustatymų 

failus ir komponentų direktorijas failų serveryje.   
  

12.3  Komandinės eilutės jungiklis 

Komandinės eilutės jungiklis, tai parametras, kurį galite pridėti prie tikslinės 

eilutės, siekiant pakeisti programos numatytajį veikimą. Tai paprastai 

daroma pridedant brūkšnelį (-) prieš parametrą, tikslinėje eilutėje esančioje 

programos piktogramos “properties” skiltyje.   

Pastaba: Jei tikslinėje eilutėje yra tarpai, tuomet kelias į vykdomąjį 

failą turi būti kabutėse.  

Jūs galite naudoti šias komandinių eilučių jungiklius, kai įjungiate 

SuperNova: 

-nowizard 

Įdiegimo vedlys pasirodys tik kai naujas vartotojas įsijungs 

SuperNova iš savo profilio. The Setup Wizard will only appear the 

first time a new user runs SuperNova under their user profile. You 

can use this command line switch to prevent the SuperNova Setup 

Wizard appearing. 

-i 
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You can set SuperNova to check for software updates daily, weekly 

or monthly. This command line switch will stop SuperNova checking 

for updates and will remove the related menu items from the 

SuperNova control panel. 

-nosplash 

SuperNova shows a splash screen when launched. You can stop the 

splash screen appearing by using this command line switch. You can 

also stop the splash screen appearing by deselecting the "Disable 

splash screen at startup" check box in the "Startup Preferences" 

dialog box. 
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Nuorodos 

13.1  Naujas: Situacijos nustatymai 

Meniu: Failas > Naujas > Situacijos Nustatymai 

Jūs galiste sukurti arba pasirinkti jau sukurtą Situaciją, naudodamiesi 

galimybėmis „Naujos situacijos nustatymai“ dialogo lange. 

Variantai: 

Sukurti Naują Situaciją. 

Jūs galite sukurti naują Situacijos Nustatymą, pasirinkdami “sukurti 

naują situaciją” ir paspausdami "OK" mygtuką. Tai nuves jus prie 

sekančio žingsnio sukūrimo proceso. Kad peržiūrėti visus proceso 

žingsnius, žr. temą “Sukurti Situacijos Nustatymus”. 

Naudoti jau sukurtą Situaciją. 

Jūs galite pakeisti į kitą Situaciją, pasirinkdami “Naudoti esamą 

Situaciją” ir tuomet pažymėdami iš sukurtų Situacijų sarašo. You can 

change to another Situation by selecting this option and then selecting 

from the available list. Atkreipkite dėmesį, kad Situacijų sarašas rodys 

tik tas Situacijas, kurios yra sukurtos esamoje programos nustatymų 

faile.  
  

13.2  Naujas: Programos nustatymai 

Meniu: Failas > Naujas > Programos Nustatymai 

Jūs galite sukurti arba pasirinkti jau sukurtą Programos Nustatymų failą, 

pasinaudodami pasirinkimo galimybėmis esančiomis Programos 

Nustatymai dialogo lange. 
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Variantai: 

Sukurti naują nustatymų failą. 

Jūs galite sukurti naują Programos Nustatymų failą, pasirinkdami 

“sukurti naują nustatymų failą” ir pažymėdami “OK" mygtuką. Tuomet 

pereisite prie sekančio proceso kūrimo žingsnio. Kad peržiūrėti visus 

proceso žingsnius, žr. temą “Sukurti Programos Nustatymus”.  

Naudokite jau sukurtą nustatymų failą. 

Jūs galite pakeisti į kitą nustatymų failą, pasirinkdami “naudoti esamą 

nustatymų failą” ir tuomet pasirinkdami failą iš galimų sarašo. 

Patvirtinsite savo pasirinkimą paspausdami “OK” mygtuką. Šie 

nustatymai bus taikomi nedelsiant, nebent jūs pasirinksite "Default 

Application”. Jei taip, tuomet pasirinkite šį variantą, tuomet jūsų nauji 

nustatymai bus taikomi, kai grįšite atgal į savo programą.   

13.3  Naujas: Žemėlapis 

Meniu: Failas > Naujas > Žemėlapis 

Jūs galite pasirinkti jau sukurtą Žemėlapio failą pasinaudodami pasirinkimo 

galimybėmis „Pažymėti Žemėlapio Failą“ dialogo lange.  

Variantai: 

Pažymėkite Žemėlapio failą 

Galite pakeisti į alternatyvų Žemėlapio failą, pasirinkdami iš duodamo 

sarašo. Sužinokite daugiau, kodėl jums gali reikėti pakeisti Žemėlapio 

failą skyriuje “Pakeisti Žemėlapio failą”.  
  

13.4  Naujas: Scenarijus 

Meniu: Failas > Naujas > Scenarijus 

Jūs galite sukurti naują Scenarijaus failą naudojamai programai. Naujas 

Scenarijaus failas atsidarys Dolphin Scenarijaus Redaktoriuje. Dolphin 
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Scenarijaus Redaktorius turi “Pagalba” meniu su nuorodomis į Scenarijaus 

Vedlį.  

Pastaba: Jeigu Scenarijaus failas jau yra sukurtas esamai 

programai, tuomet ši nuoroda neveiks. Tam, kad peržiūrėti ar 

redaguoti sukurtą Scenarijaus failą, eikite į Failas > Redaguoti > 

Scenarijus. 

  

13.5  Redaguoti: Situacijos nustatymus 

Meniu: Failas > Redaguoti > Situacijos Nustatymai 

Jūs galite ištrinti arba pakeisti jūsų Situacijos nustatymus. Atkreipkite 

dėmesį, kad jūs tuo metu turite naudoti programos failą, kuris turi Situacijos 

failą tam, kad galėtumėte jį redaguoti.  

Situacijų sarašas. 

Jūs galite pasirinkti Situaciją iš šio sarašo, kurią norite ištrinti arba 

redaguoti.  

Redaguoti taisyklę. 

Jūs galite redaguoti Situacijos taisykles, pasirinkdami ši mygtuką. 

Atsidarys “Apibrėžti Situacijos taisyklę” dialogo langas. Šiame lange 

jūs galite pakeisti Situacijos vardą, Lango pavadinimą, Klasės vardą, 

taip pad pridėti arba ištrinti Situacijos taisykles.  

Šalinti mygtukas. 

Jūs galite ištrinti esamą Situaciją iš jūsų Programos Nustatymų failo, 

pasirinkdami šį mygtuką. Po to kai paspausite mygtuką, atsiras 

įspėjanti lentelė, kuri klaus patvirtinimo ar tikrai norite tęsti. Tam kad 

tęsti procesą, paspauskite mygtuką “Taip”, kad nutraukti, paspauskite 

“Ne” mygtuką.  
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13.6  Redaguoti: Programos Nustatymus  

Meniu: Failas > Redaguoti > Programos Nustatymai 

Jūs galite ištrinti arba pakeisti Programos Nustatymų failą. 

Programos Nustatymo failų sarašas. 

Jūs galite pasirinkti Programos Nustatymų failą iš sarašo, kurį norite 

redaguoti arba ištrinti. Atkreipkite dėmesį, kad negalite ištrinti "Default 

Application" nustatymų failą, nes tai yra SuperNova sistemos failas. 

Savybės mygtukas. 

Jūs galite redaguoti Programos Nustatymų failo savybes pasirinkdami 

šį mygtuką. Atsidarys Nustatymų failo savybes dialogo langas, 

kuriame galėsite keisti nustatymų failo vardą ir versijos numerį, taip 

pat pridėti arba pašalinti bet kokias paraiškas susijusias su failu.  

Šalinti šį nustatymų failą mygtukas. 

Jūs galite ištrinti esamą programos Nustatymų failą pasirinkdami šį 

mygtuką. Kaimpaspausite šį mygtuką, atsiras įspėjanti lentelė, kuri 

klaus ar norite tęsti pradėtą veiksmą. Jei norėsite, pasirinkite mygtuką 

“Taip”, jei norėsite nutraukti, pasirinkite mygtuką “Ne”.  
  

13.7  Redaguoti: Žemėlapį 

Meniu: Failas > Redaguoti > Žemėlapis 

Jūs galite redaguoti Žemėlapio failo savybes ir taisykles. Sužinokite 

daugiau apie Žemėlapio failą pasirinkdami “Žinynas” meniu SuperNova 

valdymo skydelyje.  

Šiame dialogo lange taip pat yra Scenarijaus parinktys. Jūs galite sukurti, 

įkelti, redaguoti ir ištrinti Scenarijaus failus ir išplėstinius Scenarijaus failus.  
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13.8  Redaguoti: Scenarijų 

Meniu: Failas > Redaguoti > Scenarijus 

Jūs galite redaguoti Scenarijaus failą esamai programai. Scenarijaus failas 

atsidarys Dolphin Scenarijaus redaktoriuje, kuriame yra “Žinyno” meniu 

sunuorodomis į Scenarijaus vedlį.  

Pastaba: Jeigu nėra Scenarijaus failo esamai programai, šis meniu  

bus neveikiantis. Kad sukurti naują Scenarijaus failą, eikite Failas > 

Naujas > Scenarijus  

  

13.9  Rodinys: Individualios Spalvų Schemos konfigūracija 

Meniu: Rodinys > Spalvų Schemos > Konfigūruoti. 

Jūs galite sukurti savo individualią spalvų schemą.  

Pastaba: Kad atidaryti šį dialogo langą, jūs turite pasirinkti 

“Pasirinktinė Schema” ir tuomet pasirinkti “Konfigūruoti”.  

Invertuoti Skaistį. 

Ši parinktis invertuoja ekrano skaistį, įjungiant tipišką tamsų ant 

šviesaus ekrano. Ši parinktis neturi įtakos ekrano spalvoms ar 

sodrumo lygiui.  

Kontrasto ir Skaistumo slankiklis. 

"Kontrasto" slankiklis ir "Skaistumo" slankiklis keičia ekraną panačiai 

kaip Kontrasto ir Skaistumo mygtukai jūsų televizoriuje.   

Klasikinė. 

Jūs galite naudoti “Spalva” slankiklį, kad sureguluoti ekrano spalvų 

paletę. Taip pat jūs galite naudoti “Priderinti spalvą” slankiklį, kad 

pakeisti ekrano spalvas nekeičiant ekrano ryškumo.   
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Atspalvis. 

Jūs galite pasirinkti ekrano atspalvį. Gali būti viengubas, dvigubas 

arba trigubas ekrano atspalvis, kurį galite pasirinkti iš duodamo 

sarašo. Jeigu nerandate sau tinkamo, galite pasirinkti “Pasirinktinė” ir 

atsidarys spalvų paletė, siūlanti dar daugiau spavų. Tai pat galite 

naudoti “Lygis” slankiklį, su kuriuo galėsite nustatyti spalvų sodrumo 

lygį.  

Spalvos pakeitimas. 

Jūs galite naudoti “Spalvų pakeitimas” opciją, kad pakeisti vieno 

ekrano spalvą į kitą spalvą, pavyzdžiui, galite pakeisti raudoną spalvą 

į mėlyną, jeigu turite sunkumų skaityti raudoną tekstą.  

Peržiūrėkite šiuos spalvų nustatymus šiame dialogo lange. 

Pažymėkite varnele šią pariktį, kai atliekate spalvų pakeitimus.  
  

13.10  Rodinys: Nustatyti Paryškinimą 

Meniu: Rodinys > Paryškinimas > Nustatymai 

Jūs galite padaryti skirtingo tipo fokusavimą pridedant paryškinimo 

indikatorių patogesniam žiūrėjimui. Jūs galite pasirinkti stilių, spalvą ir 

paryškinimo indikatoriaus elgesį šiame “Išskyrimo parinktys” dialogo lange.  
  

Pelė. 

Išskirti pelės žymeklį langelis. 

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungti pelės paryškinimą. Nuimkite 

varnelę nuo žymės langelio ir paryškinimas išsijungs.  

Vaizduoti. 

Naudokite “Figūra” nustatymus, kad pakeistumėte paryškinimo formą 

ir dydį.  

Naudokite “Rodyti”  sąrašo lauką, kad pasirikti, kada bus matomas 

paryškinimas. Atkreipkite dėmesį, kad “kai ant sparčiojo klavišo” 

reiškia, jog jūs kontroliuojate paryškinimą naudodami Foci 
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Paryškinimo spartųjį klavišą ir pažymėdami “Dinaminis sekimas” 

reiškia, kad pelės paryškinimas lieka matomas kol nepaspaudžiate 

klaviatūros klavišo. 

Efektas. 

Jūs galite pasirinkti iš kelių skirtingų svalvų variantų. Priklausomai nuo 

efekto pasirinkimo, galite kontroliuoti spalvas ir/arba skaidrumą.  
  

Žymeklis. 

Išskirti žymeklį langelis. 

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungti žymeklio paryškinimą. 

Panaikinant pažymėjimą yra išjungiamas paryškinimas.  

Vaizduoti. 

Naudokite “Figūra” nustatymus, kad pakeisti paryškinimo formą ir 

dydį.  

Naudokite “Rodyti” sąrašo lauką kontroliuoti paryškinimo matomumą. 

Atkreipkite dėmesį, kad pažymint “Ant sparčiojo klavišo” reiškia, kad 

kontroliuojate paryškinimą naudojant Foci Paryškinimas karštajį 

klavišą ir pažymint “Dinaminis sekimas” reiškia, kad žymeklio 

paryškinimas lieka matomas, kol SuperNova seka skirtingo tipo 

fokusus, pavyzdžiui, pelės.  

Efektas. 

Jūs galite pasirinkti iš skirtingų spalvų variantų. Priklausomai nuo 

efekto pasirinkimo, jūs galite kontroliuoti spalvas ir/arba skaidrumą.  
  

Eilutė. 

Išskirti eilutę langelis. 

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungti eilutės paryškinimą. 

Panaikinant pažymėjimą yra išjungiamas paryškinimas.  

Vaizduoti. 

Naudokite “Figūra” nustatymus, kad pakeistumėte paryškinimo formą 

ir dydį.  
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Naudokite “Rodyti” sąrašo lauką, kad kontroliuoti paryškinimo 

matomumą. Atkreipkite dėmesį, kad pasirenkant “Ant sparčiojo 

klavišo” reiškia, kad kontroliuojate paryškinimą naudojant Foci 

Paryškinimas karštajį klavišą ir pažymint “Dinaminis sekimas” reiškia, 

kad žymeklio paryškinimas lieka matomas, kol SuperNova seka 

skirtingo tipo fokusus, pavyzdžiui, pelės.  

Efektas. 

Jūs galite pasirinkti iš skirtingų spalvų variantų. Priklausomai nuo 

efekto pasirinkimo, jūs galite kontroliuoti spalvas ir/arba skaidrumą. 
  

Židinys. 

Terminas “Židinys” reiškia naudojamą išskirtinį dėmesį dialogo languose ir 

meniu.  

Išskirti židinį langelis. 

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungti židinio išskyrimą. Panaikinant 

pažymėjimą yra išjungiamas paryškinimas.   

Vaizduoti. 

Naudokite “Figūra” nustatymus, kad pakeistumėte paryškinimo formą 

ir dydį. 

Naudokite “Rodyti” sąrašo lauką, kad kontroliuoti paryškinimo 

matomumą. Atkreipkite dėmesį, kad pasirenkant “Ant sparčiojo 

klavišo” reiškia, kad kontroliuojate paryškinimą naudojant Foci 

Paryškinimas karštajį klavišą ir pažymint “Dinaminis sekimas” reiškia, 

kad žymeklio paryškinimas lieka matomas, kol SuperNova seka 

skirtingo tipo fokusus, pavyzdžiui, pelės. 

Efektas. 

Jūs galite pasirinkti iš skirtingų spalvų variantų. Priklausomai nuo 

efekto pasirinkimo, jūs galite kontroliuoti spalvas ir/arba skaidrumą. 
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13.11  Rodinys: Nustatyti Pelės žymeklį 

Meniu: Rodinys > Pelės Žymekliai 

Su SuperNova galima naudoti pelės žymeklius, kurie yra didesni ir lengviau 

matomi, negu įprastiniai Windows pelės žymekliai. Žymekliai galimi įvairių 

dydžių ir spalvų.  

Variantai: 

Schema. 

Jūs galite pasirinkti iš sąrašo, jau sukurtų Pelės Žymeklių schemų. Jei 

nei viena schema jum netinka, tuomet galite naudoti “Naujas”, kad 

susikurti savo individualų Pelės Žymeklį.  

Tipas ir Žymeklio vaizdas. 

Sąraše “Tipas” rodomi skirtingi Windows žymekliai, o “Žymeklio 

vaizdas” sąraše rodomi skirtingi žymeklių vaizdai, kuriuos galite 

pasirinkti prie pasirinkto žymeklio tipo. Kad pakeisti žymeklį, 

pažymėkite žymeklio tipa, o po to pasirinkite žymeklio vaizdą iš duoto 

sąrašo.   

Naujas mygtukas. 

Spaudžiant “Naujas” mygtuką, atsidarys dialogo langas “Kurti naują 

schemą”. Šiame lange įrašykite naujos schemos pavadinimą. Naujos 

schemos vardas atsiras “Schema” sąrašo lauke.  

Atkurti numatytuosius mygtukas. 

Jeigu modifikavote SuperNova pelės žymeklio schemą, tuomet 

paspaudžiant šį mygtuką bus atkurti numatytieji SuperNova žymėlio 

nustatymai.  

Šalinti mygtukas. 

Jeigu sukūrėte naują schemą, tuomet paspaudžiant šį mygtuką 

atsidarys lentelė, klausianti patvirtinimo, kad schemą tikrai norite 

ištrinti. Pasirenkite “Taip”, kad ištrinti arba “Ne”, kad nutraukti ištrynimo 

procesą.  
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Pelės žymeklio dydis. 

Šios grupės parinktys leidžia jums reguliuoti pelės žymeklio dydį 

esamoje schemoje, santykinai su numatytuoju dydžiu.  

Naudokite pasirinktinį žymeklio dydį. 

Jeigu pažymėsite šį žymės langelį, tuomet “Dydis” sąraše pasirinkę 

pelės žymeklio dydį, jis bus naudojamas nepriklausomai nuo ekrano 

išdidinimo schemos.   

Dydis. 

"Dydis" sąrašas talpina daug žymeklių dydžių, kuriuos galite 

pasirinkti. Jūs galite pasirinkti fiksuotą dydį, pavyzdžiui 8, tuomet 

pelės žymeklis bus išdidintas 8 kartus. Jei bus pasirinktas fiksuotas 

žymeklio dydis, tuomet jo dydis nesikeis priklausomai nuo ekrano 

išdidinimo. Arba jūs galite pasirinkti alternatyvų dydį, pavyzdžiui 

150%, priklausomą nuo jūsų ekrano išdidinimo. Kai ekranas būna 

labai išdidintas, gali atsirast nepadogumų naudojant fiksuotą dydį, 

nes pelės žymeklis gali užimti per daug ekrano ploto, tuomet 

geriausias pasirinkimas būtų naudoti santykinį pelės žymeklio dydį.  

Naudokite pasirinktinį žymeklio dydį tik nustatytose srityse. 

Jei pažymėsite šį žymės laukelį, tuomet pasirinkto dydžio pelės 

žymeklis bus matomas tik išdidintose srityse. Jis nebus matomas, kai 

didinimas bus išjungtas arba naudojant lygiagrečius monitorius.  
  

13.12  Rodinys: Doc Reader skaitytuvo nustatymai 

Meniu: Rodinys > Doc Reader skaitytuvo nustatymai 

Parinktys galimos “Doc Reader skaitytuvo nustatymai” dialogo lange, kad 

nustatyti Doc Reader skaitytuvo skaitymo aplinką.  

Variantai: 
  

Šrifto nustatymai. 

Doc Reader skaitytuve jūs galite parinkti šriftą, kuriuo bus rodomas 

tekstas skaitytuve. Taip pat galite nustatyti šrifto dydį.   



Nuorodos 87 

 

Spalvos nustatymas. 

Jūs galite pasirinkti dokumento lango spalvą. Yra trys kategorijos, kur 

galite nustatyti dokumento prioritetines ir pagalbines spalvas.  

”Dokumento fonas” nustato fono spalvą, “Dokumento priekinis 

planas” nustato teksto spalvą. Bet kuriuo atveju, jeigu bus pažymėtas 

žymės langelis “Naudokite dokumento spalvas”, tuomet šių 

nustatymų atlikti negalėsite.  

”Žodžio išskyrimo fonas” ir “Žodžio išskyrimo priekinis planas” nustato 

išskiriamo iš teksto žodžio prioritetines ir pagalbines spalvas. Šios 

spalvos bus matomos tik tuo metu skaitomo žodžio. Bet kuriuo 

atveju, jeigu bus pažymėtas žymės langelis “Invertuoti žodį”, tuomet 

šie nustatymai bus negalimi.   

”Junginio išskyrimo fonas” ir “Junginio išskyrimo priekinis planas” 

nustato prioritetines ir pagalbines spalvas teksto junginio, kai su 

žymekliu einate žemyn/aukštyn per dokumentą.  

Gauti visą dokumentą. 

Pažymėdami šį žymės langelį, jūs įkelsite visą dokumentą į Doc 

Reader skaitytuvo aplinką. Priklausomai nuo dokumento dydžio, tai 

gali užtrukti kelias sekundes. Ši parinktis palaiko Microsoft Word, 

Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, NotePad ir t.t. Taip pat 

galima nurodyti eilučių skaičių, kurias norite įkelti, bet prieš tai reikės 

nuimti žymą nuo žymės langelio “Gauti visa dokumentą”. Tai įgalins 

greičiau įkelti reikiamą dokumento dalį. Jeigu dirbate aplinkoje, kuri 

nepalaiko DOM programos, tuomet Doc Reader įkels visą dokumento 

ekrano turinį.    

Invertuoti žodį. 

Pasirenkant “Invertuoti žodį” žymės langelį, fokuso paryškinimas bus 

invertuotas į priešingą spalvą, atsižvelgiant į dokumento spalvą.  
  

Naudoti dokumento spalvas. 

Pažymėjus šį žymės langelį, Doc Reader aplinka naudos dokumento 

spalvas vietoje nustatytų nustatymuose.  
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Naudoti dokumento stilius. 

Pažymėjus šį žymės langelį, Doc Reader aplinkoje bus naudojamas 

teksto stilius esantis dokumente.  

Suskaidyti eilutę į. 

"Suskaidyti eilutę į" variantas gali būti naudojamas, kai norima perkelti 

eilutės dalį į žemiau esančią eilutę, jeigu ji viršija tam tikrą ilgį. 

Norėdami išjungti šią funkciją, nustatykite “Suskaidyti eilutę į” į nulinę 

vertę.  

Doc Reader tempas. 

"Doc Reader  tempas" slankikliu galima nustatyti dokumento 

skaitymo tempą.  
  

13.13  Rodinys: Lygiagretūs monitoriai 

Meniu: Rodinys > Lygiagretūs monitoriai 

Tam kad naudotis lygiagrečiais monitoriais, SuperNova reikalauja vaizdo 

plokštės integruotos kompiuterio pagrindinėje plokštėje, pavyzdžiui 

AGP/PCI arba PCIe vaizdo plokštės. Vaizdo plokštės prijungiamos per 

USB lizdą programa nepalaiko.  

Variantai: 

Rodymo režimas atsarginiam monitoriui.  

Ši grupė leidžia pasirinkti įdiegti kelis monitorius jūsų kompiuteryje. 

Bendras. 

Naudokite šią parinktį, jei norite naudoti vieną monitorių. 

Klonas. 

Naudokite šią parinktį, norėdami kad visuose prijungtuose 

kompiuterio ekranuose rodytų tą patį vaizdą.  

Trukmė. 

Naudokite šią parinktį, jeigu norite, kad abu prijungti monitoriai elgtūsi 

kaip vienas didelis monitorius.   
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Klonas su standartine peržiūra. 

Naudojant šią parinktį, išdidintas vaizdas bus rodomas tik 

oagrindiniame monitoriuje, o visuose kituose monitoriuose bus 

rodomas standartiškas vaizdas. Tai gali būti naudinga, kai atliekami 

mokymai, kuomet kiti dalyviai sėdintys prie ekranų gali žiūrėti 

normalų, neišdidintą vaizdą.  

Darbalaukio išplėtimui įtraukti spalvų schemą.  

Jeigu pažymėsite šį žymės langelį, kai pasirinktas “Klonas su 

standartine peržiūra”, prijungtuose monitoriuose taip pat bus 

rodomas vaizdas su naudojama spalvų schema.    

Darbalaukio išiplėtimui naudoti paryškinimą.  

Jeigu pažymėsite šį žymės langelį, kai pasirinktas “Klonas su 

standartine peržiūra”, prijungtuose monitoriuose taip pat bus 

rodomas naudojamas fokuso paryškinimas.   

Darbalaukio išplėtimo režimas.  

Galite naudoti variantus esančius šioje grupėje, kad pasirinkti 

tinkamiausią įdiegimą kompiuteriams, kur ekranas buvo išplėstas į 

kelis monitorius. Atkreipkite dėmesį, kad jūs turite pasirinkti “Bendras”  

grupėje “Rodymo režimas atsarginiam monitoriui”, kad galima būtų 

išplėsti darbalaukį Windows Display nustatymuose.  

Trukmė. 

Naudokite šią parinktį, jeigu norite, kad abu prijungti monitoriai elgtūsi 

kaip vienas didelis monitorius. 

Dalinė paraiška. 

Galite naudoti šią parinktį, kad rodyti skirtingas programas atskiruose 

monitoriuose. Kai dirbate su “Dalinė paraiška” parinktimi, naudokite 

sekančius karštuosius klavišus:  

Funkcija Karštieji klavišai 

Perjungti monitorių (peršokti su 

pelės žymekliu ant kito 

monitoriaus centro, paliekant 

nepakitusę išdidintą lango 

poziciją)  

CAPS LOCK + VIDURINIS 

PELĖS MYGTUKAS 

Perkelti paraišką į dešinį 

monitorių 

WINDOWS mygtukas + SHIFT + 

DEŠINĖ RODYKLĖ 
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Perkelti paraišką į kairį 

monitorių 

WINDOWS mygtukas + SHIFT + 

KAIRĖ RODYKLĖ 

 

Pateikimo būdas. 

Naudokite šią parinktį, kai reikia jog vienas monitorius rodytų išdidintą 

vaizdą, o visi kiti monitoriai rodytų standartinį vaizdą. Pavyzdžiui, tai 

leis jums dirbti išdidintame ekrane, kol auditorija matys antrą 

monitorių su standartiniu, neišdidintu vaizdu.  

Pelės užkarda. 

Galite naudoti šią parinktį, norėdami išvengti atsitiktinio pelės 

peršokimo į kitą ekraną, kai naudojate išplėsta ekraną.  Galite 

nustatyti pasipriešinimo lygį ekrano kraštuose, tam naudokite 

“pasipriešinimas” slankiklį. Tai reiškia, kad jums reikės papildomos 

jėgos norint peršokti iš vieno monitoriaus į kitą.  

Pasipriešinimo slankiklis. 

Kuo didesnis lygis, tuo geresnis pasipriešinimas. Tai reiškia, kad jums 

reikės ilgiau laikyti pelės žymeklį ekrano krašte, kad pereiti į kitą 

monitorių.  

Vaizduoklio įjungimas karštaisiais klavišais. 

Kai dirbate su parinktimi “Dalinė paraiška”, jūs galite norėti perkelti 

pelės žymeklį iš vieno ekrano į kitą kaip įmanoma greičiau. Tam jūs 

galite naudoti karštuosius klavišus. Standartinis klavišas perjungiantis 

monitorius yra: CAPS LOCK + VIDURINIS PELĖS MYGTUKAS 

Pridėti klavišą, Pakeisti klavišą arba Ištrinti klavišą. 

Jūs galite naudoti šiuos mygtukus, kad pakeistumėte karštuosius 

klavišus perjungiančius monitorius.  
  

13.14  Rodinys: Papildomos parinktys 

Meniu: Rodinys > Papildomos parinktys 
  

Bendrosios nuostatos 
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Išskirti sparčiųjų klavišų veiksmus. 

Vizualiniai akcentai gali būti rodomi nustatytant keliais būdais. Vienas 

iš tokių būdų yra parodyti išskyrimą, kai spartusis klavišas yra 

nuspaustas. Kaip spartusis klavišas elgsis nuspaustas, galima 

pasirinkti iš “Rodyti išskyrimą” sąrašo. Galima pasirinkti iš “Kol 

spartusis klavišas atleistas” arba “Kol spartusis klavišas vėl bus 

paspaustas”.   

Dalinis didinimas. 

Pažymėtas “Leisti dalinį didinimą” žymės langelis nustato ar 

išdidinimas turės dalinio didinimo vertes. Jeigu išjungsite dalinį 

didinimą, niekas iškarto nepasikeis. Tik po sekančio didinimo 

koregavimo didinimo koeficientas pereis prie artimiausio linijinio 

koeficiento.  

Jeigu kyla problemų naudojant dalinį didinimą, tuomet galima 

panaudoti parinktys, kad pagerinti efektyvumą.  

Apžvalgos režimas. 

Šioje grupėje galima nustatyti didinimo nustatymus, kurie bus rodomi 

kai įjungtas apžvalgos režimas. Išdidinta sritis gali būti apversta arba 

fonas gali būti apverstas. Taip pat galima nustatyti apžvalgos režimo 

rodymą. Gali būti pasirinkta arba “Kol spartusis klavišas atleistas” arba 

“Kol spartusis klavišas vėl bus paspaustas”.  

Vaizdo suderinamumas. 

Paspaudus šį mygtuką, atsidaro “Vaizdo suderinamumas” dialogo 

langas. Šiame dialogo lange yra pateikti žymės langeliai, kurie skirti 

optimizuoti išdidinimo greitį ir ekrano suderinamumo problemas, 

atsirandančias dėl netinkamų vaizdo plokštės driverių.  
  

Didintuvas. 

Blokuoti kryptį. 

Jeigu “Blokuoti kryptį” žymės langelis nepažymėtas, tuomet bus dvi 

parinktys nustatyti didinimą vertikaliai ir horizontaliai. Jeigu žymės 

langelis bus pažymėtas, tuomet didinimo koeficientas pasikeis į 

horizontalaus ir vertikalaus didinimo koeficiento vidurkį. Atkreipkite 
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dėmesį, kad funkcija “True Fonts” nėra palaikoma, kai šis žymės 

langelis nepažymėtas.  

Didinamojo stiklo tipas. 

Nustatymai šioje grupėje yra skirti didinimo stiklo parinkčiai. Galima 

pasirinkti „proporcingas“, jis būna nustatytas automatiškai 

gamykliniuose nustatymuose. Taip pat galima pasirinkti „standartinis“ 

arba „stiklas“.  
  

Šrifto lyginimo nustatymai. 

Šrifto lyginimas pagerina teksto aiškumą ekrane, kai yra naudojamas 

teksto išdidinimas. Funkcijos apima: 

Nėra. 

Pasirinkite “Nėra” kad išjungti teksto lyginimą. 

Standartinis. 

Pasirinkite “Standartinis” pagrindiniam šrifto lyginimui. Naudokite šią 

parinktį jeigu susiduriate su veikimo problemomis naudojant “True 

fonts”.  

”True Fonts”. 

Pasirinkite "True Fonts" idealiam šrifto aiškumui prie bet kokio teksto 

išdidinimo. Galite eksperimentuoti su “True fonts” parametrais, jei 

naudojate padidinimą 3x ar mažesnį arba naudojate LCD monitorių.  

”True Fonts” nustatymai. 

Standartinis. 

Tai numatytasis ir greičiausias būdas, ypač, kai naudojamas 

išdidinimas 4x ir didesnis.  

Išlyginimas. 

Ši nuostata sulygina teksto kraštus. Jeigu jaučiate nelygumo poveikį 

naudojant “True fonts” prie mažo išdidinimo, tuomet jūs turėtumėte 

pasirinkti šią parinktį.  

Aiškus. 

Jeigu naudojate LCD monitorių, tuomet turėtumėte pasirinkti šią 

parinktį. Ypač jei naudojate padidinimą 3x ar žemesnį. Su šiuo 

nustatymu tekstas yra pateikiamas naudojant papildomus pikselius. 



Nuorodos 93 

 

Galite perjungti tarp “Nėra”, “Standartinis” ar “True fonts” naudojant 

SuperNova karštuojus klavišus.  

Didintuvo karštieji klavišai 

Funkcija Standartinė 
klaviatūra 

Nešiojamas 
kompiuteris 
(universalus) 

Šrifto lyginimas KAIRYS CONTROL + 

SKAIČIŲ 

KLAVIATŪRA 8 

Nėra atitikmens 

Atkreipkite dėmesį, kad “True fonts” negalima naudoti, kai naudojamas 

skirtingas ekrano išdidinimo santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus.  
  

Sekimas. 

Pelės sekimas. 

“Sekti pelės žymeklį” žymės langelis kontroliuoja ar SuperNova seka 

pelės žymeklį. Kai jis yra pažymėtas, ekranas slinks, kai pelės 

žymeklis peržengs savo rėmą. Norėdami reguliuoti pelės rėmą, 

paspauskite mygtuką “Pelės rėmelis”.  

”Perkelti pelės žymeklį į rodinį” žymės langelis lemia, kas bus kai 

pelės žymeklis nėra matomas išdidintame lange. Kai ši parinktis yra 

pažymėta, tuome palės žymeklis bus pajudintas, jis automatiškai bus 

nukreiptas į išdidinto lango centrą. Jeigu ši parinktis nepažymėta, 

tuomet išdidintas langas bus nukreiptas į pelės žymeklio vietą ekrane.  

Jeigu "Pelės rėmelis" žymės langelis yra pažymėtas, tuomet 

sukuriamos dirbtinės pelės ribos yra sukuriamos apie pažymėtą 

langą. Tai sukelia pelės žymeklio apribojimą, todėl ekranas nėra 

lengvai patraukiamas nuo esamo lango. Pelės ribos pašalinamos, jei 

perkeliate žymeklį už lango krašto. 

Žymeklio sekimas. 

"Žymeklio sekimas" žymės langelis kontroliuoja ar Didintuvas seka 

žymeklį redagavimo srityse. Jeigu šis žymės langelis pažymėtas, 

tuomet padidintas langas judės aplink žymeklį, kad parodyti kur jis 

juda. Žymeklio rėmas (minimalus atstumas tarp sijos ir ekrano krašto) 
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gali būti nustatytas pasirinkus “Kursoriaus rėmelis” mygtuką.  

Židinio sekimas. 

Šioje grupėje galima nustatyti ar Didintuvas seks kito tipo objektus. 

Galimos parinktys meniu, valdikliai ir langai.  

"Išlaikyti židinį centre" žymės langelis nustato ar visi langai kurie yra 

sekami, pavyzdžiui, meniu ir maži dialogo langai, turi būti centruojami 

išdidintame lange, jeigu jie telpa į rėmus. Jeigu šis žymės langelis 

nėra pažymėtas, tuomet ekranas judės minimalai kiek įmanoma, kad 

objektas būtų matomas.  
  

Eilutės rodinys. 

“Eilutės rodinys” tai SuperNova skaitymo režimas. Šiame režime teksto 

turinys yra matomas kaip viena slenkanti ekranu eilutė. “Eilutės rodinys” 

leidžia nustatyti fono, teksto spalvas, teksto dydį ir galimybę pasirinkti šrifto 

tipą.  
  

Užfiksuotos sritys. 

Užfiksuotos sritys leidžia išlaikyti tam tikrą ekrano plotą nuolat rodomą 

ekrane. Tai leidžia jums užmesti akį į svarbią informaciją, kuri gali keistis 

jums dirbant su programa.  
  

13.15  Bendra: Paleidimo nuostatos 

Meniu: Bendra > Paleidimo nuostatos 

Kai kurių paleidimo nuostatų pasirinkimo galimybes priklauso nuo 

sintezatoriaus, kurį jūs naudojate ir ar naudojate vietinę, tinklo ar Dolphin 

Pen SuperNova versiją.  

Parinktys 
  

Paleisti SuperNova po prisijungimo. 

Jūs galite nustatyti kompiuterį, kad automatiškai paleistų SuperNova 
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programą įjungus kompiuterį ir prisijungus prie jūsų vartotojo 

paskyros.  
  

Paleidimo metu išjungti prisistatymo langą. 

Jūs galite išjungti šį langą pažymėdami žymės langelį. Prisistatymo 

langas, tai vaizdas, kuris atsiranda kol kraunasi kompiuterio 

programos.   

  

Didintuvas naudotojui registruojantis. 

Jūs galite padidinti Windows prisijungimo langą pažymėdami šį žymės 

langelį. Po to, kai pažymėsite šį langelį, kitą kartą įjungiant kompiuterį, 

atsiras SuperNova įrankių juosta. Pasinaudodami pele, jūs galėsite 

spausti mygtukus, kad padidinti vaizdą arba paspausti F7 ,kad 

sumažinti didinimą arba F8, kad padidinti. 

Pastaba: Windows prisijungimo metu, jųs galite naudoti tik didintuvą 

išdidinti ar sumažinti vaizdą. Pilnai SuperNova programos paleisti 

negalima dėl Windows saugumo apribojimų.  

  

Rodyti priartinimo mygtukus vartotojo registravimuisi. 

Jūs galite paslėpti SuperNova įrankių juostą, kuri atsiranda kraunantis 

Windows operacinei sistemai, nuimant žymę nuo šio žymės langelio.  
  

Visada saugoti vartotojo nustatymus. 

Numatytuose parametruose SuperNova automatiškai saugo jūsų 

padarytus nustatymus. Galite panaikinti šią parinktį nuimdami žymę 

nuo šio žymės langelio. Kai šis žymės langelis nepažymėtas, tuomet 

jūs turite rankiniu būdu išsaugoti atliktus pakeitimus. Tai galite 

padaryti paspaudžiant “Išsaugoti nustatymus” meniu juostoje “Failas”.  
  

Klausti vartotojo. 

"Klausti vartotojo" žymės langelis atsiranda tuomet, kai nuimamas 

pažymėjimas nuo “Visada saugoti vartotojo nustatymus” žymės 

langelio. Tuomet Supernova klaus jūsų ar jūs norite išsaugoti 

pakeitimus, kai išjungsite SuperNova programą.  
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13.16  Bendra: Atnaujinti nustatymus 

Meniu: Meniu > Atnaujinti nustatymus 

"Atnaujinti nustatymus” dialogo langas nustatomas tuomet, kai SuperNova 

automatiškai tikrina atnaujinimus. SuperNova gali tikrinti kas savaitę, kas 

dieną, kas mėnesį arba niekada.  

Jūs taip pat galite pasitikrinti ar yra nauji atnaujinimai, pasirinkdami 

“Patikrinti atnaujinimus” meniu parinktyje “Žinynas”.  
  

13.17  Bendra: Valdymo skydelis 

Meniu: Bendra > Valdymo skydelis 

"Valdymo skydelis" dialogo langas talpina visus pagrindinius nustatymus, 

kad valdyti SuperNova vartotojo sąsają.  
  

Sistemos prieigos kalba. 

Šis sarašas leidžia jums pasirinkti SuperNova sistemos kalbą. Šia 

parinktimi bus pakeista kalba viso teksto SuperNova valdymo 

skydelyje, sintezatoriaus išvesties kalba ir žinyno failai.   
  

Įgalinti naudingus įspėjimus 

Šis žymės langelis įjungia arba išjungia naudingus įspėjimus. 

Pavyzdžiui, jeigu paspausite karštuosius klavišus grafiniam mokymui, 

bet grafinis mokymas bus išjungtas, jūs gausite įspėjimą apie tai.  
  

Įgalinti žinyno pranešimus. 

Žinyno pranešimai gali pasirodyti, kad padėtų jums per konkrečias 

užduotis. Jie nebus rodomi, jeigu šis žymės langelis nebus 

pažymėtas.  
  

Naudokite numatytuosius nustatymus valdymo skydelyje. 

Pagal numatytuosius nustatymus, jūs naudosite jau parinktus 

SuperNova nustatymus. Tai leis jums pajausti skirtumą tarp 

nustatymų pakeitimo, kuriuos jūs galite atlikti patys.  
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Tam tikrais atvejais, nustatymai, kuriuos norite naudoti savo 

programoje, gali būti netinkami SuperNova valdymo skydeliui. Todėl 

pažymėję šį žymės langelį, SuperNova pereis prie numatytuojų 

nustatymų.  
  

Slėpti kai minimizuota. 

pasirinkus šį žymės langelį, SuperNova valdymo skydelis nebus 

rodomas užduočių juostoje.  

Pratęsti naudojimasi su SuperNova programa, jūs galite paspausdami 

karštajį klavišą “Atidaryti valdymo skydelį” arba per sistemos dėklą.  
  

Meniu juosta ir Mygtukų juostos stilius. 

Jūs galite rodyti SuperNova valdymo skydelį tik kaip meniu juosta 

arba kaip meniu juosta kartu su dideliais mygtukais.  
  

Būsenos juosta. 

Galite panaikinti būsenos juostą, kuri yra SuperNova valdymo 

skydelio dalis, nuimdami žymą nuo šio žymės langelio.  

Būsenos juostoje yra talpinama informacija apie programą ir tuo metu 

nustatytus parametrus. Visi pakeitimai daromi valdymo skydelyje yra 

atvaizduojami būsenos juostoje.   
  

Visada viršuje. 

Jei šis žymės langelis bus pažymėtas, tuomet SuperNova valdymo 

skydelis visuomet bus ant kito lango viršaus.   
  

Pradėti naudojant…. 

Jūs galite kontroliuoti SuperNova valdymo skydelio išvaizdą, kai 

įjungiate SuperNova. Jūs galite pasirinkti, kad įsijungiant rodytų 

valdymo skydelį, valdymo skydelis būtų minimizuotas arba pradėti 

tokioje pozicijoje, kokioje uždarėte SuperNova valdymo skydelį.  
  

13.18  Bendra: Klaviatūra 

Meniu: Bendra > Klaviatūra ir Karštieji klavišai > Klaviatūra 

Jūs galite pasirinkti kokią klaviatūrą ir Karštųjų klavišų rinkinį naudosite.  
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Variantai: 

Klaviatūra. 

"Klaviatūra" sąrašas talpina klaviatūros tipus. Tai nebūtinai turi būti 

atspindys klaviatūros, kurią jūs naudojate.  

Kalba. 

"Kalba" sąrašo langelis turi atitikti jūsų klaviatūros Windows 

klaviatūros išdėstymą.  

Nustatyti. 

"Nustatyti" sąrašas nustato koks karštųjų klavišų rinkinys bus 

naudojamas. Tai bus ribojama atsižvelgiant į “Klaviatūra“ ir “Kalba” 

sąrašo pasirinkimą.  

Atkurti numatytuosius karštuosius klavišus. 

Jūs galite atkurti visus bet kuriuos pakeitimus, kuriuos padarėte su 

karštaisiais klavišais, paspausdami šį mygtuką.  

Num Lock įjungta įgalina skaičių klaviatūros klavišus.  

Jūs galite įvesti skaičius, naudojant skaičių klaviatūrą, pasirinkdami šį 

žymės langelį. Jeigu pasirinksite šią parinktį, tuomet išjunkite Num 

Lock, kad galėtumėte naudotis SuperNova karštaisiais klavišais, 

kuriems yra reikalingi skaičių klaviatūros mygtukai.  

  

13.19  Bendra: Karštieji klavišai 

Meniu: Bendra > Klaviatūra ir Karštieji klavišai > Karštieji klavišai 

Jūs galite pridėti, pakeisti ar pašalinti bet kokį karštajį klavišą priskirtą 

SuperNova komandoms. Atkreipkite dėmesį, kad komandų sąrašas yra 

globalūs. Karštieji klavišai apibrėžti Skriptų ir Žemėlapių, negali būti 

pakeisti, naudojant šią parinktį. 
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13.20  Bendra: Papildomos parinktys 

Meniu: Bendra > Papildomos parinktys 

Galite nurodyti įvairius SuperNova nustatymus, pasirinkdami šią parinktį.  
  

Sistemos konfigūracija 
  

Windows nustatymai. 

SuperNova atlieka tam tikrus jūsų sistemos pakeitimus, kad užtikrintų 

geriausią prieinamumą. Jūs galite išjungti bet kurį pakeitimą, 

paspausdami šį mygtuką ir nuimdami žymą nuo duotų elementų 

sąrašo.  
  

Aptikimo nustatymai 
  

Skaityti stulpeliais, jei yra.  

Jūs galite organizuoti ekraną į stulpelius, remiantis SuperNova vidaus 

sistema. Tai įtakoja skaitymo galimybes vietovėse, kuriose nėra 

objektinio dokumentų peržiūrėjimo modelio (DOM). 
  

13.21  Bendra: Elemento ieškiklis 

Meniu: Bendra > Elemento ieškiklis 

Jūs galite naudoti Elemento ieškiklį, kad sudaryti tam tikrš objektų sąrašą 

programos lange. Tuomet galėsite pasirinkti objektus ir atlikti su jais 

veiksmus. Pavyzdžiui, paspaudimą internetiniame puslapyje ar pereiti prie 

dokumento paraščių. 

Galite naudoti šią parinktį tokiose programose kaip Microsoft Office ar 

Windows Internet Explorer. 

Jeigu esate programoje, kuri nepalaiko Elemento ieškiklio, tuomet ši 

parinktis bus negalima. 





 

 101 

 

 


