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Настоящото учебно помагало по компютърната текстообработка включва начални знания и упражнения за придобиване на умения при работа с някои от най-разпространените текстови редактори. Предназначено е за студентите от Философския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Библиотечно информационни дейности“ като част от изучаваната дисциплина „Информационни технологии“ и за специалистите в областта на библиотечно-информационните дейности. То може да послужи и на всеки, желаещ да направи първите си стъпки в работата с компютърните редактори Notepad, WordPad и Word 2000.
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Въведение

В началото ще опиша накратко какво съдържа и как е структурирано това учебното помагало.
И така, Защо?
Защо?
най-общо могат да се разглеждат два класа системи за текстообработка. Първият обхваща тези, които са ориентирани предимно към областта на полиграфията. Това са професионални настолни полиграфски системи за обработка на текстове като Ventura, PageMaker, QuarkXPress и др. Вторият клас системи са така наречените текстови редактори, представляващи софтуерни (програмни) продукти за създаване, редактиране и разпечатване на различни потребителски материали. Тези редактори се използват и в предварителната подготовка за издаване на книги, брошури, статии, доклади, делови писма, отчети, таблици и мн. др. Днес текстовите редактори се използват от широк кръг потребители в най-разнообразни области на обществената практика. 
Поради големия потребителски интерес, редица софтуерни фирми предлагат на пазара свои текстообработващи системи. Нещо повече, най-разпространената в момента операционна система Windows предлага два вградени редактора – Notepad и WordPad, както и възможност за работа с други редактори под нейно управление. Все пак един от най-разпространените текстови редактори до момента си остава този, разработен от фирмата Microsoft Corporation и наречен Word. След разпространението на първата версия на Word, фирмата непрекъснато го развива и усъвършенства, като всяка по-нова версия запазва пълна съвместимост с предходните версии. Подобряват се и функциите му, като се разширяват възможностите за постигане на качествено обработване на текстове, графики, диаграми, сканирани и други обекти. В съвременното развитие на Word се прекрачват границите на обикновен текстов редактор и се преминава на едно по-високо ниво – той придобива качества на настолна издателска система. 
Какво?
В това учебно помагало ви предлагам да усвоите операциите по създаването и обработката на текстове (документи) със следните редактори: Notepad, WordPad и Word 2000. Избрала съм ги, защото първите два са на ваше разположение щом като работите с компютър с инсталирана операционна система Windows, а третият е една от последните версии на коментирания по-горе редактор Word. И още, защото някои от основните действия за постигането на резултат от работата в тези редактори са едни и същи (например преподреждане на вече написан текст, маркиране, триене, коригиране и др.). Чрез последователното овладяване на трите редактора по-лесно могат да се разберат някои особености на текстообработващите програми, като се преминава от по-простото към по-сложното. Ако го направите, постепенно ще се научите да набирате, да форматирате, да странирате и отпечатвате всякакъв вид писмени материали. Нещо повече, ако сте любители на Internet, бихте могли да си подготвите основните материали дори за собствена web-страница. 
В помагалото обаче няма да намерите подробно описание на пълните възможности на текстовите редактори (най-вече на Word 2000, защото ми се струва, че това е практически невъзможно). Целта ми е да акцентирам върху основните операции при създаването на писмени материали с компютърна текстообработваща програма и да споделя опита си в справянето с най-често възникващите проблеми. Освен това, на книжния пазар в момента се разпространява голямо количество специализирана литература за софтуерни продукти, като за една и съща програма ще откриете по няколко заглавия от различни автори. Изборът е голям. В тези издания ще намерите самостоятелно описани отделни програми и техни версии. Но... разбирането на написаното в тях изисква компютърна грамотност и познаване на терминологията, а акцентите са поставени предимно върху отделните команди, съответните им икони и някои операции с тях.
Как?
Това учебното помагало е структурирано по начин, възпроизвеждащ възникването на потребност от текстов редактор и търсенето на възможности да се достигне до добър резултат. Ето защо отделните упражнения започват с поставянето на проблем във вид на въпрос, а след това са описани възможни действия или варианти от действия, за да се постигне търсен от потребител ефект. Още в началото ще намерите и легенда на използваните в помагалото означения (обърнете им внимание!), както и обяснение на някои термини, свързани с компютърната текстообработка.
Надявам се, че предложеното в следващите страници ще ви бъде полезно в усвояването на компютърната текстообработка. Успех!
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Легенда на означенията в учебното помагало




въпрос, на който се търси отговор; какво ще се прави

ляв бутон на мишката 

показалец на мишката

важен извод

внимание; много е важно, а понякога допускането на грешка крие опасност за текста в тестовото поле или във файла

полезно е да се запомни

по време на упражнение да се изпълни каквото следва
или
алтернативно действие; друг вариант 



Някои основни понятия,
свързани с компютърната текстообработка

Влачене на мишка – движение на мишката в желана посока с натиснат ляв бутон.
Двукратно кликване на мишка – бързо последователно натискане на левия бутон на мишката два пъти. Скоростта на натискане на левия бутон зависи от това, как е настроена за работа мишката. Настройката за нейната работа се задава в специална програма на операционната система Windows. Тя се намира в Control Panel и се нарича Mouse.
Демаркиране – операция, чрез която се отказва маркирането на нещо в текстовото поле; може да се постигне (без да се повреди обекта) или като се натисне мишката някъде в текстовото поле, или като се натисне някой от клавишите за придвижване върху клавиатурата (, , , , PgUp, PgDw, Home, End). 
Директория – обособена част от диск (външна за компютъра памет), която има име и адрес, предназначена за каталогизиране на записи. Може да съдържа както файлове, така и други директории (поддиректории). Всеки диск, форматиран за работа с операционната система, има главна (основна) директория с име \ . В нея потребител може да формира толкова директории (поддиректории на главната), както и техни поддиректории, колкото позволява общата паметта на диска и каквито са нуждите на потребителя, но в конкретен момент е активна (работна) само една от всичките (за нея се отнасят задаваните команди). Различните директории и техните поддиректории формират върху диска каталог с дървовидна структура, позволяващ бързо изпълняване на заявки за съхраняване и/или намиране на записи във външната памет.
Документ – в Word е стандартен тип за съдържание на текстовото поле. Вместо текст, във версиите на този редактор се говори за документ, като съдържащите ги файловете получават разширение на името си .doc. Нещо повече, редакторът сам поставя тази втора част в имената на файловете (ако потребител не укаже нещо друго). Файловете от тип документ (.doc), освен създаденото в текстовото поле (текст, графики, диаграми и др.), съдържат и машинни записи, носещи информация за това, каква версия на редактора е използвана, в какъв формат е съдържанието и др.
Дума – набор от символи (букви, цифри, специални знаци), пред и след който има празна(и) позиция(и). 
Изречение – набор от думи, започващ с главна буква и завършващ с точка. В Word 2000 изречението е набор от символи, започващ с главна буква, пред която има празна(и) позиция(и) и завършващ с точка. Редакторът сам поставя главна буква след изписване на точка и празна позиция.
Кликване = Кликване на мишката – натискане на някой от бутоните на мишката (ляв или десен). При стандартните настройки за работа с мишка, кликването с ляв бутон означава основно действие (избор на команда от командното меню, позициониране на маркера, посочване на обект за маркиране и др.), а с десен – извикване на помощно меню от команди за извършване на операции върху онова, върху което е натиснат. Често пъти, ако не е указано изрично да се натисне десен бутон, означава натискане на ляв бутон на мишката.
Командно меню = Команден ред – работно поле, от което се стартират командите за обработка на съдържанието на текстовото поле. Обикновено заема само един ред от работния прозорец и съдържа названия на групи от команди (File, Edit, View, Help и др. под. в зависимост от конкретния редактор).
Маркер – мигаща вертикална чертичка в текстовото поле (наричана още курсор), указваща активната позиция (мястото, от което ще се извърши следващото действие).
Маркиране – операция върху съдържание на текстовото поле (цялото или част от него), чрез която се указва върху какво да се приложи следващото действие; маркираният текст видимо се отличава от останалото, оформен като блок (най-често в черен цвят).
Параграф – набор от думи или изречения, пред и след който е натиснат Enter (  ) от клавиатурата. (Параграфът се нарича и абзац или още това, което се разбира под следния израз: „нов ред, по-навътре“).
Прозорец = Работен прозорец – в потребителска системи е работно място, в което се зареждат оперативните Ј полета (командно меню, текстово поле, поле на съобщенията, лента със задачи и др.). Операционната система Windows създава условия по едно и също време да бъдат отворени множество прозорци, в които да се зареждат работните среди на програмите за въвеждане на данни и/или обработване на информация. В конкретен момент обаче е работен само един от тях. (Вижте повече в специализираната литература по проблемите на операционните системи). Използват се още понятията: диалогов прозорец, диалогова страница и диалогова кутия.
Диалогова страница
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Диалогов прозорец







Диалогова кутия


Текстово поле – основно работно място (поле), в което се въвеждат и обработват текстове, графики, диаграми, таблици и др. или комбинация между тях.
Файл – според едни автори Вж. напр.: Азълов П. Информатика. Операционни системи. АСИКО, С., 1996, с. 50, е съвкупност от данни, съхранявани във външна памет (диск), достъпът до който се извършва чрез името му; според други той е съвкупност от логически записи, които съдържат пълна информация за логически свързано множество обекти, разглеждани като едно цяло Вж. в: Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни. Техника, С., 1992, с. 214. Тук ще приема, че файлът е запис върху компютърен диск, съхраняващ някакви данни или обработена информация, който  се отличава с име (пишещо се по правилата на съответната операционна система), адрес и размер (в байтове). Създаваните в текстообработващите системи обекти се съхраняват във файлове, които заемат определено място върху компютърен диск в някоя от обособените директории (главна или поддиректория).
Формат – указва характеристики на обекта, върху който се извършва действието, за да ги придобие (например размер на буквите, с които се пише или междуредие, или размер на страницата и др., представляващи съответно формат на буквите, формат на параграфите, формат на страниците).
___________________________
a:\ = Floppy A: – сигнал, че се работи с устройството за дискети и главната (основната) директория (папка) там. Ако се зададе команда за работа с магнитен носител, тя ще се изпълни за дискетата. Условието е устройството да бъде готово за работа, т. е. да имате дискета в него и то да е затворено.
Apply (прилагам, употребявам) – задава инструкция към програмата указаните настройки в съответни диалогови прозорци, страници или кутии да се възприемат като валидни до следваща промяна (обикновено е бутон с надпис, визуализиран на екрана).
c:\ – сигнал, че се работи с твърдия диск и неговата главна директория папка. Ако се зададе команда за работа с магнитен носител, тя ще се изпълни за твърдия диск (хард диск). Условието е към компютъра да има инсталирано такова устройство.
Cancel (задрасквам, отменям, съкращавам) – подава инструкция към програмата за отказ от съответна команда, без да се предизвикат изменения в състоянието на обекта. В приложните програми, когато е активирана някаква команда, често пъти се налага уточняване на желанието на потребител – изпълнението Ј да се потвърди (чрез кликване върху някой от бутоните ОК или Yes), или да се отмени чрез кликване върху Cancel. 
Clipboard (клипборд) – временна памет, симулирана от програмата, в която могат да се запомнят необходими на потребител неща, съдържащи се в текстовото поле (символи, думи, изречения, картинки, графики и др.). Операционната система Windows предоставя Clipboard, в който може да се запомни само едно „нещо“; Word 2000 предоставя Clipboard, в който могат да се съхраняват до 12 „неща“.
Copy (копие, брой, екземпляр; копирам, преписвам) – в потребителските системи това е команда, чрез която се задава копиране на нещо някъде. В някои операционни системи е команда за създаване на копия на файлове, като след прилагането Ј едно и също нещо се съхранява в два или повече файла. В текстообработващите редактори е команда, която изпраща маркираното в текстовото поле за съхраняване и в Clipboard. В резултат от прилагането Ј обектът (текст, графично изображение, таблица и др.) се намира както в текстовото поле, така и в Clipboard-а.
Desktop (десктоп) – основно работно поле на операционната система Windows, върху което са разположени икони за бързо стартиране на програми, лента с инструменти за бързо стартиране, лента със задачи, бутон Start и др. То е на разположение след зареждане на  операционната система.
Edit (редактирам, стилизирам) – най-често това е название на група команди в приложна програма. Командите от тази група (Cut, Copy, Paste, Find, Replase и др.) условно могат да бъдат наречени „за редактиране“. 
File – название на група от команди в приложна програма, които имат някакво отношение към работа с файлове в съответната работна среда (отваряне на ново работно поле, съхраняване върху диск, отваряне на файл и др.)
Hypertext Markup Language (HTML) – специален (програмен) език за създаване на web-страници, разпространявани в глобалната мрежа.
Insert (вмъквам, помествам, включвам; втулка) – в приложните програми е название на група команди, които служат нещо да се вмъкне някъде (например специален символ, картинка, диаграма, схема и др. под.).
Link (звено; брънка; връзка) – в софтуерните продукти означава връзка към друго място (друга част от текста, друг файл, друга Web-страница и пр.).
Option(s) (избор, възможност за избор) – в потребителските системи най-често е название на група команди или е една от командите на дадена група, за индивидуална настройка на работата на програмата според предпочитанията на съответен потребител. Чрез нея се указват мерни единици, специфични настройки за съхраняване на информацията, как да се вижда на екрана съдържанието на дадено работно поле и т. н.
Recycle Bin – „кошче за изтрити файлове“ на операционната система Windows. Всъщност това е място върху диск, където (ако предварително е указано) се съхраняват изтрити с команда Delete файлове. Тези файлове могат да бъдат възстановени при нужда така, че все едно не са били изтривани. Ако бъдат премахнати от „кошчето“ обаче, те се изтриват безвъзвратно (за винаги).
Save – команда за периодично записване на съдържанието на работното поле върху външна памет (диск). Предварителното условие за изпълнението на тази команда е файлът вече да е получил име и място за съхранение.
Save As – команда за записване във външна памет, изискваща да се укаже къде и под какво име на файл да се съхрани съдържанието на работното поле.
Send (изпращам) – в софтуерните продукти предоставя възможност за изпращане на „нещо“ (файл или някакъв обект, създаден в конкретна работна среда) някъде. Особено известна команда в E-Mail програмите.
Table (маса, таблица) – в приложните системи е название на група команди, свързани с обработката на таблици (създаване, оформяне, коригиране и др.).
Tools  – помощни функции (команди).
View (преглед; вид; изглед; гледка; зрително поле) – в софтуерните продукти е название на група команди за управление на визуализирането на работното поле и обектите в него. Повече подробности ще узнаете, ако се заемете самостоятелно с някоя програма и разучите конкретните команди в тази група.
Window – в приложните системи е название на група команди за работа с различни прозорци.
______________________________
 – графично изображение (бутон), намиращо се в заглавния ред (най-отгоре, вдясно) на работния прозорец. Този бутон максимизира прозорец така, че той да заеме цялата площ на екрана.
 – графично изображение, намиращо се в заглавния ред на работния прозорец. Бутонът предизвиква полуотваряне (полузатваряне) на прозореца, при което потребителят има възможност да променя границите (размерите) му ръчно (чрез влачене на мишката).
 – графично изображение, намиращо се в заглавния ред на работния прозорец. Бутонът минимизира прозореца, но не го затваря (не се приключва работата с него, а само се изчаква потребител да пожелае той отново да бъде работен).
 – графично изображение, намиращо се в заглавния ред на работния прозорец. Ако върху него се кликне с левия бутон на мишката, съответният работен прозорец ще се затвори. Аналогично е на команда Exit от меню File.  В текстовите системи, при определени условия (указани настройки), бутонът  се визуализира и на прозореца, обособяващ текстовото поле. В този случай е аналог на команда Close от меню File.
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Текстов редактор Notepad






Операционната система Windows съдържа текстов редактор Notepad в групата от програми Accessories. Той е създаден специално за работа с обикновен текст (ASCII-текст), което всъщност означава, че по време на работа с него може само да се въвеждат набори от символи, които се интерпретират като текст. С други думи казано, в Notepad изборът на различни шрифтове е максимално ограничен (във версията Windows ’95 няма такава възможност), не може да се работи с графични изображения, таблици и др. В него не могат да се отварят и файлове, съдържащи голям по обем текст. Но той е много удобен например за създаване и коригиране на така наречените командни файлове (като AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS и др. под.).


 Никога не опитвайте да правите нещо в съдържанието на споменатите командни файлове, ако не знаете какво означават надписите в тях и за какво служат тези файлове. Повече за значението и създаването им може да намерите в специализираните издания по проблемите на операционните системи.

 Как се стартира Notepad?
Насочете показалеца на мишката () към бутона Start и кликнете с левия бутон Моля имайте предвид, че с една и съща дума в компютърната информатика по някога се означават различни неща. В случая става дума за бутон на мишката (който може да се „пипне“, като елемент на това периферно за компютъра устройство); но може да се говори и за бутон на клавиатура (наричан още клавиш, който също може да се „пипне“, само че е част от друго периферно за компютъра устройство) или за бутон с надпис, изобразен на екрана, върху който се кликва с мишката. Операциите с трите т. нар. бутони имат различно въздействие върху обекта и често пъти водят до различни резултати. на мишката () върху на него 
Насочете   към надписа Programs и изчакайте да се появи допълнителна диалогова кутия вдясно
	Насочете  към надписа Accessoires и изчакайте появата на следващата диалогова кутия
Намерете надпис Notepad и кликнете върху него с 
	Изчакайте да се зареди работен прозорец на Notepad
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Името на работен в момента файл; 
когато не е осъществен запис върху диск, тук се изписва Untitled
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