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ĮŽANGA

Dabar turbût nedaugelis beatsimena mechaninæ spausdinimo mašinëlæ
ir tuos vargus, kai padarius nors maþiausià klaidà reikëdavo perspausdinti
visà puslapá ar ieškoti galimybiø koreguoti. Jeigu dabar reikëtø rinktis, kà
naudoti – spausdinimo mašinëlæ ar kompiuterinæ sistemà, pirmenybæ kiek-
vienas atiduotume naujoms kompiuterinëms technologijoms. Net papras-
èiausios kompiuterinës tekstø redagavimo sistemos savo galimybëmis pra-
noko senus mechaninius árenginius. Informacinës technologijos sparèiai
tobulëja ir keièia daugelio veiklos srièiø darbo specifikà.

Tekstui rašyti ir tvarkyti skirtos programos ir toliau sparèiai tobulëja,
didëja vartotojø galimybës. Šios sistemos tampa lengvai ásisavinamos ir
draugiškos ne tik specialistams, bet ir pradedantiesiems vartotojams. Šiuo-
laikiniø informaciniø technologijø teikiamos priemonës leidþia tobulesniais
metodais apdoroti ávairiarûšæ informacijà, jà saugoti, perduoti, rûšiuoti.

Aplinka, kurioje dirba viena ar kita programa, taip pat suteikia taiko-
majai programai savitø bruoþø. Lietuvoje plaèiai naudojama grafinës langø
valdymo sistemos Microsoft Windows aplinkoje dirbanti teksto redagavimo
programinë áranga Microsoft Word (toliau sutrumpintai vadinama MS
Word). Tai – daug funkcijø atliekanti tekstø redagavimo sistema, kurios
priemonëmis vartotojas greitai ir lengvai išmoksta tekstà redaguoti, ma-
ketuoti ir apipavidalinti. Uþuot naudojæs sunkiai ásimenamas komandas,
kurias reikëjo pasitelkti pirmosiose teksto tvarkymo sistemose, langø val-
dymo sistemoje MS Windows vartotojas gali operuoti ávairiais grafiniais
simboliais (piktogramomis), pasirinkti vykdytinas komandas struktûrizuo-
tose komandø grupëse (meniu). Taigi dirbant su teksto tvarkymo sistema
MS Word, vartotojui nebereikia ásiminti valdymo komandø ir jø rinkti kla-
viatûra, sumaþëja galimybë padaryti komandø sintaksës klaidø. Asistentø
pagalbininkø sistema kiekviename þingsnyje padeda patardama, kà ir kaip
reikia atlikti.

Jeigu kuriuo nors atveju vartotojas neþino kaip elgtis, jis gali pasinau-
doti labai patogiomis pagalbos priemonëmis (angl. Help, Office Assistant,
Wizard). Šios pagalbinës programos leidþia supaprastinti tekstiniø doku-
mentø sudarymo procesà pradedantiesiems ir anglø kalbà mokantiems
vartotojams.

Vadovëlis skirtas mokytis teksto redagavimo sistemø pagrindiniø darbo
principø. Šiuo metu teksto tvarkymo klausimai yra átraukti á Lietuvos teisës
universiteto visø specialybiø informatikos pagrindø mokymo programas.
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Knyga gali bûti taikoma ir savarankiškiems darbo ágûdþiams ágyti neaki-
vaizdinëse, vakarinëse studijose bei panašaus profilio mokymo programose
kitose aukštosiose mokyklose. Daugelis praktiniø darbø buvo sukurti mo-
kant studentus ir matant jø kompiuterinio raštingumo mokymo spragas,
atsiradusias mokantis vidurinëse mokyklose.

Knygà sudaro teorinë ir praktiniø darbø dalys. Teorinëje dalyje supa-
þindinama su pagrindiniais teksto redagavimo sistemos darbo principais ir
ypatumais dirbant langø valdymo sistemos Microsoft Windows aplinkoje.
Šioje knygoje aprašomi pagrindiniai struktûriniai teksto elementai ir gali-
mos jø tvarkymo komandos, be to, aptariamos teksto tvarkymo operacijos
dirbant teksto redaktoriaus MS Word 2000 aplinkoje. Daugelis operacijø ir
valdymo komandø tinka ir kitoms Microsoft Word versijoms, tik, þinoma, su
tam tikrais apribojimais arba papildymais, kurie nesunkiai pastebimi þinant
nors vienos teksto redagavimo sistemos galimybes.

Antroje dalyje pateikiamos praktiniø darbø uþduotys ir metodiniai nu-
rodymai joms atlikti. Šias uþduotis buvo stengiamasi sudaryti pagal teisës ir
valdymo specialistø darbe pasitaikanèiø dalykiniø uþduoèiø kai kuriuos
fragmentus. Knygoje gausu ávairiø dokumentø paruošimo ir apipavidali-
nimo pavyzdþiø. Praktiniø darbø dalyje dëstymo stilius daugeliu atvejø
primena instrukcijas vartotojui, kuriose vyrauja tokie teiginiai: kad gau-
tume A, reikia atlikti B, C ir t.t. Taip aiškinant darbo su teksto redagavimo
sistema principus lengviau ásimenami darbo atlikimo veiksmai ir suvokia-
mos šiø veiksmø taikymo galimybës.

Autoriø indëlis rašant šià knygà yra toks: D. Švanytë–Dzemydienë pa-
rašë áþangà, 1, 2.4, 3 ir 4 skyrius bei V, XI ir XII praktinius darbus. Autorës
ágyta mokslinë ir mokymo patirtis Matematikos ir informatikos institute ir
Lietuvos teisës universitete leido susisteminti dëstomà teorinæ medþiagà ir
parinkti originalias praktines uþduotis. R. Naujikienë parašë 2 skyriø, I–IV,
VI–X praktinius darbus. Autorë atstovauja Lietuvos teisës universitetui ir
turi didelæ kompiuterinio darbo ágûdþiø Lietuvos–Baltijos šaliø centre mo-
kymo patirtá.

Knygoje pateikta teksto apdorojimo sistemos Microsoft Word darbo
principø mokymo metodika sukurta ir išbandyta teisës, viešojo administra-
vimo, teisës ir valdymo, socialinio darbo, teisës ir penitencinës veiklos spe-
cialybiø mokymo programose Lietuvos teisës universiteto Teisinës infor-
matikos katedroje. Autorës dëkoja Teisinës informatikos katedros vedëjui
docentui Rimantui Petrauskui ir katedros darbuotojams uþ suteiktà pa-
galbà ir programinæ árangà, kurios priemonëmis dëstytojai skatinami mo-
kyti studentus naudojantis šiuolaikinëmis informacinëmis technologijomis.
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Dabartinë situacija iš bûsimojo specialisto pirmiausia pareikalaus efek-
tyvaus darbo kompiuteriu naujø informaciniø technologijø aplinkoje, ágû-
dþiø su ástaigos automatizuoto darbo programine áranga ir komunikacinë-
mis sistemomis. Autoriø nuomone, savarankiški ágûdþiai, ágyti dirbant su
tekstu pagal šioje knygoje pateiktus metodinius nurodymus, skatins taikyti
modernias kompiuterines technologijas ir ieškoti galimybiø susipaþinti su
naujausiø informaciniø technologijø teikiamomis priemonëmis.
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1 skyrius
ŠIUOLAIKINĖS TEKSTO TVARKYMO GALIMYBĖS

Kompiuteriniø programø, skirtø tekstui rašyti, tvarkyti ir spausdinti, yra
gana daug ir ávairiø. Tekstas gali bûti tvarkomas ir saugomas kompiuteriniu
pavidalu tekstiniuose failuose, kurie dar vadinami tekstinëmis bylomis.
Terminai „kompiuterinë byla”, „rinkmena” ir „failas” lietuviø kalboje gali
bûti vartojami kaip sinonimai, nusakantys kompiuteryje saugomos ir val-
domos skaitmeninës informacijos rinkiná. Šioje knygoje kompiuterinei bylai
apibûdinti pasirinktas Lietuvoje prigyjantis tarptautinis terminas „failas”.

Atsiradus naujoms galimybëms tekstinæ informacijà apdoroti kompiute-
riu, pasikeitë tradicinio teksto struktûra. Be mums áprastos tekstiniø do-
kumentø formos, kai tekstas uþrašomas nuosekliai einanèiø pastraipø seka,
galimi ir kiti teksto išdëstymo, pastraipø jungimo ir paieškos bûdai. Tekstà
lentelëse galima išdëstyti tam tikra struktûrizuota forma, kuri panaši á
duomenø bazës struktûrà. Šiose lentelëse galima atlikti duomenø rûšia-
vimo, paieškos, formuliø apskaièiavimo, formø sudarymo ir kitus duomenø
bazëms ir skaièiuoklëms bûdingus veiksmus.

Be to, atsiranda naujø teksto tvarkymo galimybiø asociatyviu hierarchi-
niu bûdu pateikiant ir gaunant informacijà pasaulinio tinklo, t.y. interneto
sistemoje. Èia pateikiamas tekstas vadinamas hipertekstu (angl. hypertext)
ágyja naujø savybiø, leidþianèiø jungti teksto fragmentus asociatyvia struk-
tûra su išskiriamomis nuorodomis á kitus teksto fragmentus, kurie gali bûti
tame paèiame arba kitame dokumente ir net kitame á internetà ájungtame
kompiuteryje, esanèiame bet kuriame pasaulio krašte.

Reikiama informacija iš interneto galima lengvai pasinaudoti, t.y. teksto
fragmentus, grafinius ir kitus objektus iš hipertekstinio dokumento inter-
nete galima nukopijuoti á savo kuriamà tekstiná failà. Šios aplinkos sistemos
kuriamos pagal OLE principà (angl. Object Linking and Embeding), kuris
leidþia jungti ir naudotis kiekvienos taikomosios sistemos aplinkoje sukur-
tais informaciniais objektais ir juos perkelti iš vienos aplinkos á kità.

Yra numatytos galimybës ruošiamà tekstiná dokumentà tiesiogiai susieti
su elektroninio pašto galimybes teikianèia sistema ir net neišëjus iš teksti-
nio redaktoriaus aplinkos pasiøsti elektroniná laiškà (tokios priemonës re-
alizuotos, pvz., MS Word 2000 sistemoje).

Dirbant teksto redaktoriaus MS Word aplinkoje, galima pasinaudoti
automatinëmis priemonëmis ir susisiekti su duomenø bazëje saugomais
duomenimis, automatiškai áterpti tam tikrus duomenis á ruošiamo tekstinio
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dokumento sritá. Pavyzdþiui, asmenø pavardes, vardus, adresus ar panašius
duomenis iš duomenø bazëje saugomø struktûrø galima automatiškai ára-
šyti á ruošiamø dokumentø tekstà ir spausdinti numatytoje vietoje, pavyz-
dþiui, ant vokø, laiškø, pranešimø. Taip palengvinamas pasikartojantis dar-
bas ruošiant to paties teksto dokumentus, skirtus vis kitiems adresatams.

1.1. Teksto redagavimo ir maketavimo programinė
        įranga

Tekstui rašyti ir tvarkyti kompiuteriu taikomos programos skiriasi savo
galimybëmis, paskirtimi, valdymo aplinka, apimtimi (uþimama kompiuteri-
niø ištekliø dalimi, atliekamomis funkcijomis ir kt.). Vienos labiau tinka
faksams, laiškams rašyti, kitos – brošiûroms, tezëms ruošti, dar kitos –
straipsniø tekstams ir didelës apimties knygoms, leidiniams, þurnalams
kurti. Daþniausiai išskiriamos trys pagrindinës teksto tvarkymo sistemø
grupës: teksto redaktoriai, teksto procesoriai ir leidybinës maketavimo
sistemos.

Teksto redaktoriai – tai paprasèiausios programos, kurios leidþia rašyti
tekstà vienu šriftu ir já taisyti papildomomis komandomis. Kiekviena pro-
gramavimo kalba daþniausiai turi savo teksto redaktoriø, kuris leidþia uþra-
šyti programos tekstà be jokiø ámantrybiø. Teksto redaktoriø pavyzdþiai:
Edlin, Kedit, Latex, uþrašø knygelë NotePad, dirbanti MS Windows aplin-
koje, IBM Personal Writer ir kt.

Teksto procesoriai – tai daug funkcijø atliekanèios programinës siste-
mos, kurios turi daug teksto redagavimo, formatavimo ir maketavimo ga-
limybiø. Šiø sistemø priemonëmis tekstà galima rašyti ávairiais šriftais, for-
matuoti, áterpti á já kitus objektus: iliustracijas, diagramas, schemas ir pan.
Teksto procesoriø pavyzdþiai: Word Perfect, MS Word. Teksto procesoriai
naudojami ruošti ir spausdinti bendresnio pobûdþio tekstus: ataskaitas,
tvarkomuosius dokumentus, þurnalus, knygas. Tokie leidiniai yra daug su-
dëtingesnës struktûros ir jø tvarkymo programos turi daug daugiau tekstui
redaguoti ir formatuoti skirtø komandø.

Maketavimo sistemos ir leidybinës programos skirtos straipsniams ir
iliustracijoms išdëstyti bei apipavidalinti leidinius. Tokiø maketavimo sis-
temø pavyzdþiai: Desk Top Publishing, Ventura Publisher, Page Maker,
Microsoft Publisher.
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MS Word – tai gana sudëtinga programinë sistema, skirta tvarkyti teks-
tus kompiuteriu. Ji turi ne tik redagavimo, formatavimo, bet ir maketavimo
bei leidybinëms sistemoms bûdingø savybiø.

1.2. Hiperteksto kūrimo galimybės

Vienareikšmiškai apibrëþti hipertekstà nëra lengva. Vieni autoriai api-
bûdina já kaip kompiuterinio teksto kûrimo principà, kiti – kaip ypatingai
struktûrizuotà, sudëtingà tekstà, susijusá tam tikrais ryšiais. Pati hiperteksto
koncepcija nëra nauja. Prisiminkime enciklopedijoje ar þinyne pateikiamà
informacijà, kur tekstas susiejamas prasminiais aiškinamaisiais ryšiais, ir
norint gauti išsamià informacijà tenka pereiti iš vienos pastraipos vietos á
kità ar net pasitelkti kità šaltiná. Norint aiškiau suprasti hiperteksto priva-
lumus, reikëtø nusakyti pagrindinius hipertekstinio dokumento darbo prin-
cipus:

• hipertekstu išreiškiamas lankstus informacijos pateikimo bûdas, kai
informacija (tekstas) išdëstoma ne nuosekliai, bet pagal tam tikrà
autoriaus pasirinktà sistemà, nurodant galimus perëjimus;

• hipertekste atskirø informacijos vienetø perþiûra vyksta naudojantis
elektroniniais ryšiais, todël padidëja informacijos pateikimo greitis;

• hipertekste nëra grieþtai numatytos sekos, pagal kurià atskiri infor-
macijos fragmentai (teksto pastraipos, skyriai, vaizdinë medþiaga ir
pan.) bus perþiûrimi.

Informacijos paieškos struktûrà internete pasirenka pats vartotojas.
Tam, kad sugebëtume kuo geriau šià paieškà atlikti, reikia išmokti organi-
zuoti perþiûrà: pasinaudoti paieškos sistemomis, daryti sprendimus pasi-
renkant vienà ar kità paieškos kelià ir nuo šiø veiksmø, þinoma, priklausys
gaunami rezultatai.

Hipertekstinis dokumentas gali bûti kuriamas tam tikros kalbos, kuri
vadinama HTML (angl. Hyper Text Markup Language) priemonëmis. Šià
kalbà sudaro specialios komandos, kurias supranta tinklalapiø perþiûros
programos – vadinamosios naršyklës. HTML kalbos komandos nurodo nar-
šyklei, kaip reikia vaizduoti tekstà bei kitus objektus tinklalapyje. Nors ši
kalba nëra sudëtinga, taèiau reikia tam tikrø þiniø jai išmokti ir panaudoti.
Todël kuriamos priemonës, palengvinanèios hiperteksto kûrimo procesà.
Tai sistemos Microsoft Front Page, Arachnophilia, Home Site, Webedit ir kt.
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Kai kurie HTML redaktoriai nemokamai platinami per internetà (pvz.,
shareware programinë áranga).

Naujose MS Word versijose yra ávedami tam tikri árankiai, leidþiantys
lengviau kurti hipertekstinius dokumentus. Yra galimybë tekstinio redak-
toriaus aplinkoje sukurtà tekstiná dokumentà išsaugoti hiperteksto pavi-
dalu, suteikiant jam html tipo plëtinio failo vardà. Taèiau be MS Word 2000
versijos ávedamos dar ir papildomos hiperteksto kûrimo priemonës, kurio-
mis galima sukurti ne tik tinklalapius, bet ir internetines svetaines su ávai-
rios formos teksto išdëstymo elementais, garsine ir vaizdine animacija,
nuorodomis á kitus puslapius ir pan. Su šiomis hiperteksto kûrimo galimy-
bëmis plaèiau supaþindinama XII praktiniame darbe.

Pagrindiniai hiperteksto elementai – tai nuorodos ir rodmenys. Nuoro-
dos kartais dar gali bûti vadinamos saitais arba rodyklëmis. Nuorodos – tai
tam tikru bûdu paþymëti (išskirti kita spalva) teksto fragmentai, þodþiai ar
frazës, kuriuos pasiekus (pvz., pele) atsiranda tam tikras pagalbinis þymuo.
Pasirinkæ toká þodá pasiekiame rodmená, t.y. su šia nuoroda susijusá aiški-
namàjá tekstà, kuris taip pat gali turëti kitø nuorodø. Vaikšèiodami pagal
nuorodas dinamiškai valdome informacijos srautà, pasirenkame, kà skaityti
ir ko neskaityti. Taip pat numatomos gráþtamosios nuorodos, pagal kurias
galime gráþti prie ankstesniø teksto fragmentø ir pasirinkti kitus paieškos
kelius pagal kitas nuorodas.

Rodmenys – tai informacijos fragmentai, kurie gali bûti ávairaus ilgio ir
pateikimo bûdø. Teksto išdëstymas sudaro sudëtingà á tinklà panašià orga-
nizacinæ struktûrà. Rodmená vienu metu gali skaityti daug vartotojø, prisi-
jungusiø prie kompiuteriø tinklo.

1.3. Daugialypės terpės technologijos

Daug galimybiø atveria daugialypës terpës technologijos, kai kompiute-
rinëmis sistemomis perteikiami judantys spalvoti vaizdai ir garsai. Pasitel-
kus naujas technologines priemones darosi áprasta skaityti informacinio
pobûdþio knygas kompiuterio ekrane. Atsiranda elektroninës knygos sam-
prata, kuri skiriasi nuo áprastinës knygos naujais teksto išdëstymo bûdais,
patogiomis nuorodomis, kintamais vaizdais, vaizdinës medþiagos intarpais
bei jà lydinèiais garso efektais. Ávairiarûšës informacijos pateikimo bûdai
vis daþniau susilieja su hiperteksto galimybëmis pasauliniame voratinklyje
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(angl. World Wide Web) ir šios naujos technologinës galimybës ávardijamos
kaip hiperterpës technologija.

Daugialypës terpës (angl. multimedia) sàvoka daþniausiai ávardijama
technologija, vienijanti tekstà, vaizdus, animacijà, garsus bei kitus elemen-
tus, kurie gali bûti pateikiami ir valdomi kompiuterinëse (skaitmeninëse)
sistemose. Jau turbût daugelis matë elektroninius þinynus, enciklopedijas,
mokomàsias knygas, saugomas skaitmenine forma. Šios elektroninës kny-
gos iliustruojamos dinamine garso ir vaizdine medþiaga. Þinoma, tokiai
informacijai perteikti ir gauti reikia tam tikrø technologiniø priemoniø,
pavyzdþiui, skaitmeniniø kompaktiniø diskø, garso ar vaizdo objektø skai-
tymo ar rašymo árenginiø. Taip pat matome naujas modernaus ryšio prie-
moniø galimybes, pavyzdþiui, mobiliøjø telefonø, turinèiø ryšá su internetu
ir vadinamosiomis mobiliosiomis duomenø bazëmis, ar transporto priemo-
nëse árengtø distancinio valdymo ekranø priemones, finansines operacijas
atliekanèiø automatø galimybes.

Skaitmeniniø sistemø galimybës leidþia atlikti televizoriaus, garso
aparatûros ir vaizdo magnetofono vaidmená. Suprantama, kad taikant
daugialypës terpës technologijà reikalinga ir speciali techninë bei
programinë áranga, kuri uþtikrintø skaitmeninio garso árašymo, perdavimo,
atkûrimo galimybes. O svarbiausia – patys galime tvarkyti vaizdus, juos
montuoti, perþvelgti ir susieti su tekstu.

1.4. Pagalbinės tinklalapių kūrimo priemonės

Programinë áranga hipertekstui kurti Windows aplinkoje yra panaši á
tekstø tvarkymo sistemø aplinkà. Taèiau tokiose sistemose papildomai
ájungiamos priemonës hiperteksto komandoms generuoti, leidþianèios su-
kurti teksto fragmentus siejanèius ryšius, hipernuorodas, tinklalapiø
struktûrà ir panašius objektus. Labai nesunku sukurti interneto tinklalapá
teksto redaktoriaus MS Word aplinkoje, naudojantis tinklalapiø kûrimo
meistro (Web Page Wizard) patarimais ir priemonëmis. Šiomis priemonë-
mis galima kurti ne tik tinklalapius, bet ir interneto svetaines.

Keletas susietø tinklalapiø gali sudaryti sudëtingesnæ struktûrà, va-
dinamàjà interneto svetainæ (Web Site).

Tinklalapiø kûrimo meistras iškvieèiamas File New komanda atida-
rius šablonø skyrelá Web Pages ir suaktyvinus tinklalapiø kûrimo meistrà.
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Atvërus pagrindiná tinklalapio meistro puslapá, þingsnis po þingsnio
parenkami parametrai reikiamos struktûros tinklalapiui arba interneto
svetainei kurti. Viename þingsnyje pasirinkus norimus parametrus perei-
nama prie kito þingsnio spustelëjus mygtukà Next.

Kad meistras galëtø suformuoti norimà interneto svetainës struk-
tûrà, reikia árašyti tinklalapio pavadinimà ir adresà, t. y. jo saugojimo vietà
atmintyje (Title and Location), tada nustatyti á tinklalapá átraukiamø pusla-
piø skaièiø ir jø išdëstymo bûdà. Be to, turi bûti parenkami puslapiø apipa-
vidalinimo komponentai, nurodomi puslapius siejantys parametrai ir pan.

Tinklalapio kûrimo
meistro iškvietimas
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Meistras Web Page Wizard padeda rengti tinklalapius pagal darbo
schemà, kur kiekvienas etapas (þingsnis) turi savo paskirtá.

Þingsnyje Navigation pasirenkami tinklalapio puslapiø išdëstymo ir
judëjimo tarp jø parametrai. Galima pasirinkti vertikalià (Vertical frame),
horizontalià (Horizontal frame) ir nesusietà tinklalapiø išdëstymo struktûrà
(Separate page). Norint sukurti atskirø nesusietø tinklalapiø struktûrà, pasi-
renkamas Separate page bûdas.

Tinklalapiø
meistro
darbo

schema
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Svetainës puslapiø papildymo þingsnyje Add Pages svetainæ galima
papildyti naujais tušèiais puslapiais, specialiais tinklalapiø šablonais arba
átraukti jau sukurtus dokumentus (Add Existing File...), taip pat pašalinti
puslapius iš tinklalapio (Remove Page).

Kuriant svetainæ puslapio apipavidalinimo organizavimo þingsnyje
Organize Pages tinklalapiø meistras siûlo nemaþai tinklalapiams išdëstyti ir
apipavidalinti skirtø šablonø (Templates). Reikës tik išsirinkti labiausiai
patikusá išdëstymo ir apipavidalinimo bûdà.
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Tinklalapio tekstui apipavidalinti skirtame þingsnyje Visual Theme
pateikiami ávairûs tinklalapiø fono apipavidalinimo variantai, teksto ant-
rašèiø stiliai, hipernuorodø šriftai ir pan.

Šiame þingsnyje galima perþvelgti tinklalapiø apipavidalinimo variantus,
paþymëjus jungiklá (Add a visual theme). Kiekvieno varianto pavyzdys pa-
teikiamas specialiame langelyje (Sample of theme Balance:).

Reikia tik pasirinkti patikusá tinklalapio apipavidalinimo variantà ir pa-
spausti mygtukà OK.
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Pasirinkus reikiamus svetainës apipavidalinimo parametrus, spau-
dþiamas mygtukas Finish ir baigiama formatuoti svetainës struktûra.

Atsivërus naujo tinklalapio langui, matome siûlomà tekstinës infor-
macijos struktûrà. Šiame puslapyje vietoj siûlomø konstrukciniø elementø
galime árašyti savo informacijà, pavyzdþiui, susietø tinklalapiø pavadinimus
(Personal Web Page, Blank Page1 ir kt.), antrašèiø pavadinimus, pagrindiná
pavadinimà (Main Heading), turiná (Contents), kontaktams palaikyti skirtà
informacijà ir kt.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Teksto redagavimo programinë áranga.
2. Kas yra hipertekstas?
3. Nusakykite pagrindinius hipertekstinio dokumento darbo principus.
4. Kokià þinote programinæ árangà, skirtà tinklalapiams kurti?
5. Kokias galimybes suteikia daugialypës terpës technologijos?
6. Nusakykite pagrindinius tinklalapio struktûros parinkimo etapus pagal

tinklalapiø meistro Web Page Wizard darbo schemà.
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2 skyrius
VEIKSMAI LANGŲ VALDYMO APLINKOJE

Šiame skyriuje supaþindinsime su pagrindiniais veiksmais, kurie bus
reikalingi pradedant dirbti Windows grafinëje langø valdymo aplinkoje.
Mûsø tikslas nëra išaiškinti Windows aplinkà, taèiau atliekant praktikos
darbus prireiks elementaraus šios aplinkos paþinimo. Èia pateikiame bûti-
nas þinias.

Windows – personaliniø kompiuteriø naujesnës kartos operacinë sistema.
Operacinë sistema (OS) – tai programø rinkinys, valdantis kompiuterá,

jo árenginius, vykdantis bei kontroliuojantis kitø programø darbà.
Vartotojo ir sistemos sàveikos organizavimas grafinëje langø valdymo

aplinkoje MS Windows labai palengvino darbà. Ši aplinka vartotojui leidþia
dirbti paprastesniu ir natûralesniu bûdu. Ekranas naudojamas kaip stalas,
ant kurio kiekviena programa uþima tam tikrà staèiakampæ sritá – vadina-
màjá langà. Šiuose languose dirbama su taikomosiomis programomis, jø
aplinkoje valdomais objektais, pavyzdþiui, tekstiniais dokumentais, lente-
lëmis, piešiniais, diagramomis ir pan. Langus galima perkelti iš vienos vie-
tos á kità, sumaþinti ir padidinti, uþdaryti ir atidaryti, taip pat galima dirbti
atsidarius keletà langø ir juose tvarkytis taip, kad vartotojui bûtø patogu.

Dirbant Windows aplinkoje vienu metu galima atsidaryti keletà taiko-
møjø programø, kurios gali keistis informaciniais objektais. Tekstas, iliust-
racijos, grafikai, animaciniai ar garsiniai objektai gali bûti áterpiami á teks-
tiná dokumentà ar á kita taikomàja programa kuriamà failà. Taip áterpti
objektai tampa tø failø dalimis. Egzistuodami atskirai nepriklausomø failø
pavidalu juos sukûrusiø programø formatu jie uþima daug maþiau operaty-
vinës atminties ir gali bûti patogiai tvarkomi, pavyzdþiui, tekstinio proceso-
riaus priemonëmis. Šias galimybes garantuoja specialus objektø susiejimo
ir áterpimo mechanizmas OLE.

Kai kurie veiksmai MS Windows aplinkoje gali bûti vykdomi lygiagre-
èiai. Pavyzdþiui, vartotojas, dirbdamas su sistema MS Word, gali nesiliauti
dirbæs, norëdamas išspausdinti teksto puslapius. Spausdinimà kontroliuo-
janti programa Windows aplinkoje gali spausdinti foniniu reþimu ir veikti
kartu su kitais tuo paèiu metu atliekamais darbais.

Teksto redagavimo sistema MS Word ádiegiama kompiuteryje (t.y. ins-
taliuojama) kaip ir kiekviena kita MS Windows aplinkos programa. Kom-
piuteryje prieš tai turi bûti instaliuota viena iš operaciniø sistemø: Windows
95, Windows 97, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Millennium ar
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kuri nors kita operacinë sistema. MS Word programa priklauso ástaigos
darbo MS Office taikomøjø programø kompleksui ir gali bûti instaliuojama
tiek kartu su juo, tiek atskirai. Taikomøjø programø sistema MS Office
skirta ástaigos darbui organizuoti ir já palengvinti. Visos MS Office sistemos
sandara priklauso nuo programø paketo versijos, á kurià, be teksto redak-
toriaus MS Word, gali bûti átraukiamos šios programos: Excel – skaièiuoklës
elektroninëms lentelëms tvarkyti, PowerPoint – skaidrëms rengti ir pateikti
kompiuteryje, Outlook – programa, skirta ástaigos veiklos darbui organi-
zuoti, Publisher – leidybos sistema, Access – duomenø baziø valdymo sis-
tema, FrontPage – programa tinklalapiams kurti, PhotoDraw – fotografijø ir
piešiniø redagavimo programa bei kitos.

Áëjæ á Windows aplinkà, ekrane matome vaizdà, panašø á pateiktà toliau
esanèiame paveikslëlyje:

Mygtukas START yra skirtas išsirinkti taikomàsias programas, paleisti
jas vykdyti, atidaryti dokumentus, skelbti paieškas, keisti sisteminius para-
metrus ir t.t.

Piktograma My Computer skirta dirbti su failais, aplankais bei diskais ir
perþiûrëti, kokie diskai ir kiti papildomi árenginiai yra Jûsø kompiuteryje.

Þymiø laukelis. Jame matomas laikrodis, galimi ávairûs indikatoriai, ku-
rie pasako, kas vyksta operacinëje sistemoje, pavyzdþiui, spausdinimo pik-
tograma. Piktogramos [En] ir [Lt] parodo pagrindiná klaviatûros rašmenø
išdëstymà: [En] – angliškà, [Lt] – lietuviškà.

 

Piktogramos
(Icons)

Darbo aplinka
(Desktop)

Uþduoèiø juosta
(Taskbar)

Programos paleidimo
mygtukas (Start)

Þymiø laukelis
(Notification area)

Piktograma
Mano kompiuteris

(My Computer)
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Uþduoèiø juosta. Vykdant programà arba atidarius langà, uþduoèiø
juostoje atsiranda mygtukas su programos ir lango pavadinimu. Uþduoèiø
juostoje esantys mygtukai leidþia lengvai pereiti nuo vienos vykdomos pro-
gramos prie kitos. Uþdarius programos arba aktyvø langà, šiø mygtukø uþ-
duoèiø juostoje nelieka.

Windows aplinkoje galima pasirinkti atitinkamà klaviatûros klavišø
konfigûracijà, t.y. angliškà, lietuviškà, rusiškà ir kt. Šias konfigûracijas ga-
lima pasirinkti tik iš tø variantø, kurie yra ádiegti (instaliuoti) kompiuteryje.
Klaviatûros þymuo uþduoèiø juostos dešinëje pusëje nurodo, koks klaviatû-
ros išdëstymas yra naudojamas.

Klaviatûros rašmenø išdëstymas keièiamas pele paspaudus klaviatûrà
indikuojantá þymená dešinëje uþduoèiø juostos pusëje ir pasirinkus rei-
kiamà variantà: [En] – angliškà, [Lt] – lietuviškà, [Rus] – rusiškà klaviatû-
ros konfigûracijà ir t. t.

2.1. Sudėtinės lango dalys ir veiksmai languose

Norëdami supaþindinti su lango sudëtinëmis dalimis kaip pavyzdá nagri-
nësime My Computer langà:

Pavadinimo juosta Sumaþinimo mygtukas

Meniu juosta

Padidinimo
mygtukas

Lango uþdarymo
mygtukas

 Sisteminis lango
meniu

Vaizdo persukimo
(slankiosios) juostos
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Kiekvienà langà galima perkelti á kità vietà, keisti jo dydá ir naudotis
vertikaliàja ir horizontaliàja vaizdo persukimo (slankiosiomis) juostomis.

Norëdami perkelti langà á kità vietà, kelkite pelës þymeklá ties My Com-
puter pavadinimø juosta; jis virs rodykle, pasvirusia á kairæ. Tada paspaus-
kite kairájá pelës klavišà ir jo neatleisdami tempkite pelæ, o kai lango rëme-
lis atsidurs norimoje vietoje, pelæ atleiskite. Jûs išmoksite ne tik pernešti
langà, bet ir tempti pelæ.

Lango išmatavimus galima nesunkiai pakeisti. Pelës þymeklá nukelkite
prie lango rëmo arba á lango kampà. Jis turi virsti dviguba rodykle. Pri-
spauskite šià dvigubà rodyklæ kairiuoju pelës klavišu ir tempkite pelæ lango
maþinimo arba didinimo kryptimi. Išmokite langà maþinti ir didinti.

Jeigu lange esanti informacija netelpa, šiuo atveju piktogramos, lange
atsiranda slankiosios juostos. Vaizdà lange galësite paslinkti, jeigu pelës
þymeklá nukreipsite á slankiosios juostos mygtukà, paspausite kairájá pelës
klavišà ir jà tempsite arba paspausite slankiosios juostos rodykles.

Sisteminiame lango meniu yra šios komandos:
Restore, gràþinanti ankstesnius lango matmenis,
Move, langà perkelianti á kità vietà,
Size, keièianti lango matmenis,
Minimize, langà sumaþinanti iki piktogramos (mygtukas su lango pava-

dinimu lieka uþduoèiø juostoje),
Maximize, langà padidinanti iki ekrano dydþio,
Close, uþdaranti langà.
Lango valdymo mygtukai yra šie:
Sumaþinimo mygtukas langà sumaþina iki piktogramos dydþio, taèiau

mygtukas su lango pavadinimu lieka uþduoèiø juostoje.
Padidinimo mygtukas langà padidina iki ekrano dydþio.
Lango uþdarymo mygtukas uþdaro langà.
Lango gràþinimo mygtukas langui gràþina ankstesnius parametrus.

2.2. Diskinio įrenginio pakeitimas ir jo turinio
       peržiūra

Norint atlikti disko pakeitimo ir jo turinio perþiûros veiksmus, reikia
atidaryti My Computer langà. Paspaudæ kairájá pelës klavišà, adresø juostoje
atsidarykite sàrašà ir pasirinkite norimà diskà. Jeigu adresø eilutës nema-
tote, ávykdykite komandà View→Toolbars→Adress Bar.
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Dabar matote, kas saugoma (C:\) diske:

Visa kompiuteryje saugoma informacija išdëstoma hierarchiniu bûdu.

2.3. Veiksmai su failais ir aplankais

Aplanko turinio ir failo peržiūra

Aplanko (katalogo) turiná galësite perþiûrëti, jeigu dukart paspausite
kairájá pelës klavišà, pelës þymeniui stovint ant aplanko piktogramos.

Failai
Aplankai



23

Failo turiná galësite perþiûrëti, jeigu dukart paspausite kairájá pelës kla-
višà, pelës þymeniui stovint ant failo piktogramos. Taip bus vykdoma pro-
grama, su kuria failas buvo sukurtas. Failas bus ákeltas (atvertas) ir mato-
mas.

Naujo aplanko sukūrimas

Norint sukurti naujà aplankà, reikia vykdyti meniu komandà File→
New→Folder, o atsiradus naujo katalogo piktogramai, vietoje New Folder
árašyti naujà vardà, pavyzdþiui, Student.

Failų ir aplankų žymėjimas

Komandos yra vykdomos tik paþymëtam objektui.
Vienà failà arba aplankà galime paþymëti paspaudæ kairájá pelës klavišà

ant failo ar aplanko vardo.
Kelis, išsidësèiusius ne iš eilës, failus galime paþymëti taip: paþymime

vienà failà ir laikydami nuspaudæ klavišà <Ctrl>, þymime kitus failus.

Failų ir aplankų kopijavimas į diskelį

Nukopijuoti aplankà arba failà á lankstø diskelá galime juos paþymëjæ ir
vykdydami komandà File→Send To→3½ Floppy(A).

Failų ir aplankų pervardijimas

Failo ar aplanko vardà galite pakeisti, jeigu já paþymësite ir ávykdysite
meniu komandà File→Rename. Tada senà vardà reikia panaikinti ir jo
vietoje árašyti naujà.
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Failų ir aplankų trynimas

Paþymëkite failà/aplankà ir ávykdykite meniu komandà File→Delete. At-
siras pranešimas: „Ar Jûs tikrai norite „failo vardas” išmesti á šiukšliø
dëþæ?”. Jeigu failà norite ištrinti, paspauskite mygtukà Taip (Yes).

Failai iš kieto disko fiziškai nëra ištrinami – jie patenka á katalogà Re-
cycle Bin (t. y. šiukšliø dëþæ). Šiame kataloge failai laikinai saugomi. Prirei-
kus failà galima atkurti.

Jeigu failas ištrinamas iš lanksèiojo diskelio, jis á šiukšliø dëþæ nepa-
tenka.

Ištrintų failų atkūrimas ir šiukšlių dėžės valymas

Jeigu failà ištrynëte per klaidà, já galite atkurti. Windows darbo aplin-
koje reikia surasti piktogramà Recycle Bin ir dvigubu pelës paspaudimu
atverti Recycle Bin langà. Tada paþymëkite failà, kurá norite atkurti, ir
ávykdykite komandà File→Restore.

Norint išvalyti šiukšliø dëþæ, reikia vykdyti komandà File→Empty Re-
cycle Bin. Pasirinkus šià komandà, failai iš disko ištrinami, ir galimybë failà
atkurti komanda File→Restore dingsta.
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2.4. Langų valdymas teksto redagavimo sistemos
       MS Word aplinkoje

Teksto redagavimo programa MS Word leidþia dirbti su trijø tipø lan-
gais (þr. 2.1 lentelæ).

Programos langas skirtas vykdyti komandas ir valdyti taikomàsias pro-
gramas. Šiame lange matome programos vardà, komandø grupiø (meniu)
sritis, funkcinius mygtukus, árankiø juostas ir programos darbo bûsenos
eilutæ.

Redaguojamiems tekstiniams dokumentams atveriamas dokumento
langas.

2 . 1  l e n t e l ë . Langø tipai ir jø paskirtis

Langø tipai Langø paskirtis Langø elementai

Programos
langas

Taikomosioms
programoms valdyti

• programos pavadinimas;
• komandø grupiø (meniu) sritis ir

jø komandø sàrašai;
• darbo árankiø – mygtukø juostos;
• programos darbo bûsenos

indikavimo juosta ir pan.

Dokumen-
to langas

Redaguojamam
dokumentui
perþiûrëti ir
redagavimo reþimams
nustatyti

• dokumentui perþiûrëti skirti
elementai;

• darbo reþimø nustatymo
mygtukai;

• persukimo (slankiosios) juostos;
• liniuotës ir pan.

Dialoginis
langas

Prašo papildomos
informacijos
komandoms vykdyti,
parametrams ávesti,
reþimams nustatyti,
tam tikriems
veiksmams patvirtinti

• ávedamo atsakymo teksto laukas;
• pasirinkimo sàrašas;
• išplëstinis sàrašas;
• pasirinkimo mygtukai;
• jungikliai;
• komandø pasirinkimo mygtukai

ir pan.
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MS Word programa leidþia atverti keletà dokumentø langø ir dirbti
juose vienu metu. Svarbu tai, kad pakankamai bûtø operatyviosios atmin-
ties dirbti su keletu atvertø tekstiniø dokumentø. Dokumento lange yra visi
dokumentui redaguoti skirti mygtukai: slankiosios juostos, horizontalioji ir
vertikalioji liniuotës, dokumento perþiûros reþimø pasirinkimo galimybës.

Dialoginiai langai atveriami, kai sistema praneša arba prašo papildo-
mos informacijos pratæsti darbà arba patvirtinti tam tikrà veiksmà. Šie lan-
gai skirti ávesti papildomà informacijà, kuri reikalinga vykdyti programos
komandas. Vartotojas turi reaguoti á šiuose languose pateikiamà informa-
cijà ir tinkamai atsakyti á pateiktus klausimus. Be to, dialoginiø langø prie-
monëmis yra pasirenkami norimi atitinkamø veiksmø atlikimo parametrai,
jø reikšmës arba nurodymai bei áspëjimai, pavyzdþiui, kad taip atliekamas
veiksmas yra neleistinas. Dialoginiuose languose pateikiami pranešimai
apie sistemoje vykstanèius procesus, pavyzdþiui, kad trûksta atminties failui
išsaugoti kompiuterinëje laikmenoje. Kai kurie dialoginiai langai perduoda
tam tikrà informacijà tiesiogiai vartotojui: praneša apie programos darbo
vykdymà, prašo pasirinkti vienà ar kità operacijos baigimo bûdà.

Toliau esanèiame paveikslëlyje pateiktas pavyzdys, rodantis, kaip at-
rodo atverti keliø tipø langai:

Programos MS Word langas Redaguojamo dokumento langas

Dialoginis langas,
skirtas dokumentui

išsaugoti



27

Dialoginiame lange gali bûti pateikiami kai kurie papildomi kompo-
nentai:

• Ávedamo atsakymo teksto laukas; tai – sritis, skirta tam tikram tekstui
ávesti.

• Sàrašas (List box) yra sritis, kurioje pateikiamos vykdomos komandos
parametrø sàrašas, iš kurio vartotojas turi pasirinkti jam reikalingà
parametrà. Naudojantis persukimo juosta, sàrašà galima perþiûrëti vi-
somis kryptimis.

• Išplëstinis sàrašas (Drop–down list) – tai sritis, kurioje pateikiamas
papildomas sàrašas, pasirodantis pasirinkus tam tikrà kito sàrašo
elementà. Išplëstinis sàrašas leidþia pasirinkti papildomus elementus
iš pateikiamo sàrašo pelës þymekliu spustelëjus šio sàrašo mygtuko
dešinëje esanèià rodyklæ. Pasirinkimo mygtukas skirtas nustatyti ko-
mandos tam tikro parametro reikšmæ. Paþymëjus kità reikšmæ, buvusi
reikšmë automatiškai atšaukiama.

• Jungiklis (Check box) – tai kvadratëlis, skirtas ájungti/išjungti tam
tikrà komandos reþimà. Jungikliai daþniausiai vienas nuo kito nepri-
klauso. Ájungtà reþimà nurodo atitinkamas þymëjimo þenklas kvadra-
tëlyje, pavyzdþiui, √.

• Komandos mygtukas (Command button) – tai mygtukas, kurio pava-
dinimas nusako komandos baigimo veiksmà. Pavyzdþiui, pasirinkus
OK mygtukà, komanda vykdoma, Cancel – komandos vykdymas at-
šaukiamas, Help – iškvieèiamas papildomas pagalbinis þinynas, t.y. in-
strukcija, nusakanti, kaip vartotojui teisingiau pasielgti toje situacijoje.

Pagal dialoginiame lange pasirenkamus parametrus bus vykdomi tolesni
programos veiksmai.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 1. Kokias þinote operacinës sistemos Windows versijas?
 2. Kokia yra Windows sistemos kompiuteryje paskirtis?
 3. Kokias þinote sudëtines lango dalis?
 4. Kokius veiksmus galima atlikti su langu?
 5. Kaip sukurti naujà aplankà?
 6. Kaip nukopijuoti failà/aplankà á diskelá?
 7. Kaip pakeisti failo/aplanko vardà?
 8. Kaip atkurti jau ištrintà failà?
 9. Ar iš visø diskiniø árenginiø ištrinti failai patenka á šiukšliø dëþæ?
 10.  Kaip išvalyti šiukšliø dëþæ?
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3 skyrius
BENDRI DARBO PRINCIPAI MS WORD APLINKOJE

Pradëjæ dirbti su MS Word sistema, patenkame á teksto redagavimo sis-
temos darbo aplinkà ir ekrane automatiškai sukuriamas naujas tušèias
tekstinis dokumentas, kuriam suteikiamas Document1.doc vardas. Tokio
failo plëtinys *.doc yra trijø raidþiø rinkinys, nurodantis programinës áran-
gos, kuria sukurtas ir saugomas failas, tipà. Tai tarsi instrukcija, nurodanti
operacinei sistemai, su kokia programa failas sukurtas ir kokioje taikomo-
sios programos darbo aplinkoje su juo galima dirbti.

Skirtingai nei ankstesnëse versijose, MS Word 2000 sistemoje meniu
komandø sàrašas pateikiamas dviem bûdais. Pasirinkus meniu juostoje
vienà komandø grupæ pirmiausia atsiveria pagrindinis meniu komandø
mygtukø rinkinys (3.1 pav.), kuris gali bûti prapleèiamas papildomomis
komandomis, pasirinkus þemyn einanèias rodykles. Pagrindinis (sumaþin-
tas) komandø sàrašas primena ankstesniø MS Word versijø komandø iš-
dëstymà. Išplëstinis tos paèios meniu komandø grupës sàrašas atveria dau-
giau komandø, kurios atlieka daugiau naujø galimybiø turinèias operacijas.

3.1 pav. Sumaþintas meniu komandø grupës File sàrašas

Pavyzdþiui, meniu komandø grupëje File (3.2 pav.) išplëstiniame ko-
mandø sàraše papildomai átraukiamos komandos interneto tinklalapiams

Pagrindinis meniu
komandø rinkinys

Komandø sàrašui
praplësti skirtas

mygtukas
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perþiûrëti, išsaugoti, atskiroms tinklalapiø versijoms naudoti. Komanda
File Save As Web Page skirta ruošiamam dokumentui išsaugoti tinklalapio
HTML formatu. Tokio failo plëtinys bus *.html. Komanda File Web Page
Preview skirta tinklalapiui perþiûrëti. Pasirinkus šià komandà galima pasi-
þiûrëti, kaip atrodys tinklalapis interneto naršyklës (pvz., Internet Explorer)
aplinkoje.

3.2. pav. Išplëstinis meniu komandø grupës File sàrašas

Kitos meniu komandø grupës taip pat turi sumaþintø ir praplëstø ko-
mandø sàrašø atvërimo galimybiø.

3.1. Tekstinių dokumentų ir jų šablonų kūrimo
       galimybės

Sukurti naujà tekstiná dokumentà galima dirbant su MS Word sistema
paspaudus naujo dokumento sukûrimo (New) mygtukà bendros paskirties
mygtukø juostoje:

Išplëstinis File
meniu komandø

sàrašas
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Taip sukurtas dokumentas bus bendros paskirties (t.y. Normal tipo) ir
turës plëtiná *.doc.

Naujas dokumentas gali bûti kuriamas vykdant File→New komandà.
Šiuo atveju galima pasirinkti ir kito tipo dokumento šablonà.

Dokumento šablonas – tai atitinkamos paskirties dokumento pagrindi-
niø elementø išdëstymo ir redaguoti skirtø galimybiø projektas.

Šablonuose saugomas dokumento teksto, grafikos ir kitø struktûriniø
elementø formatavimo planas. Juose saugomi ir sukurto dokumento stiliai,
makrokomandos, automatinio teksto (Autotext) elementai ir paèios siste-
mos MS Word komandø išdëstymas.

Automatiškai teksto redagavimo sistema MS Word atidarys bendros pa-
skirties (General) tušèio tekstinio dokumento šablonà (Blank Document).
Jis bus taip pat bendros paskirties, t.y. Normal tipo ir *.doc plëtinio failas.

Bendros paskirties dokumentams šablonas
išrenkamas iš skyrelio General

Dokumento
perþiûrëjimo

sritis

Dokumentui
(Document)

arba šablonui
(Template)

sukurti  skirti
mygtukai

Naujo dokumento
sukûrimo mygtukas
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Specialûs šablonai yra nurodyti skyreliuose: Letters&Faxes – skirti laiš-
kams ir faksams ruošti; Memos – didelës apimties dokumentams; Other
Documents – kito tipo tekstiniams dokumentams. Galimi ir kiti šablonai,
pavyzdþiui: Web Pages – kompiuteriø tinklø (interneto) puslapiams kurti,
Reports – ataskaitoms kurti.

Lauke Preview galima perþiûrëti atitinkamo tipo šablono siûlomà do-
kumento formà. Paspaudus mygtukà OK, dokumentas pradedamas kurti
pagal pasirinktà šablonà.

Perþiûrint šablonø sàrašà ir kuriant naujà šablonà, reikia nepamiršti,
kad šablonø failø pavadinimai turi plëtiná *.dot. Taèiau reikëtø vengti ben-
dros paskirties tekstinio dokumento šablonà Normal neapgalvotai modifi-
kuoti, nes jo pakeitimai gali turëti átakos kuriant kitus naujus tekstinius
dokumentus.

 Norint sukurti naujà šablonà, galima pasinaudoti vienu iš šiø bûdø:
• Kopijuoti jau esantá šablonà kitu pavadinimu ir vëliau já koreguoti.
• Pasitelkus komandà File→Save As sukurtà dokumentà uþrašyti á

kompiuterinæ laikmenà, t.y. diskà kaip naujà šablonà ir skirti vardui
plëtiná *.dot.

• Kurti naujà šablonà pasirenkant šablono (Template) mygtukà ir vyk-
dant File→New komandà. Tai turi bûti atlikta ne greitojo mygtuko
priemonëmis.

Kuriant šablonà iš jau esamo šablono ar dokumento, reikia neuþmiršti
pašalinti tekstà ir kitas dalis, kurios naujam dokumentui nebus reikalingos.

Komandos New dialoginiame lange yra rodomi tik tø šablonø pavadi-
nimai, kuriø failai yra Templates aplanke.

Þinoma, surinkus tekstà ar jo dalá, dokumentà reikia išsaugoti. Šiam
tikslui yra skirtos komandos File→Save As ir File→Save. Smulkiau su do-
kumento išsaugojimo bûdais ir šiø komandø naudojimo reikalavimais su-
paþindinama I ir II praktiniuose darbuose.

3.2. Pagrindiniai teksto rinkimo reikalavimai

Tekstas ruošiamas kompiuteriu tam tikra tvarka ir keliais etapais:
1) renkamas klaviatûra ir ávedamas, pasirinkus norimà raidþiø formà

(šriftà), dydá, pasvirimà ir pan.;
2) redaguojamas, taisomas ir formatuojamas;
3) árašomas á kompiuterinæ laikmenà, pavyzdþiui, kietàjá diskà, lankstøjá

diskelá, kompaktiná diskà ir iš jo skaitomas;
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4) maketuojamas ir galutinai apipavidalinamas;
5) spausdinamas popieriaus lape arba ant skaidrios plëvelës arba siun-

èiamas elektroniniu paštu.
Jeigu vartotojas nori tekstà graþiai išdëstyti, automatiniu bûdu forma-

tuoti ir tobulinti, jis turi laikytis šiø kompiuterinio teksto rinkimo reikala-
vimø:

• Renkant tekstà skyrybos þenklai priglaudþiami prie þodþiø. Po skyry-
bos þenklo paliekamas tarpas. Tarpai atskiria þodþius. Jeigu po þodþio
paliekamas tarpas ir tada dedamas skyrybos þenklas, pasikeitus eilutës
ilgiui þodis gali likti vienoje eilutëje, o skyrybos þenklas patekti á kità.

• Renkant tekstà nereikia rûpintis þodþiø këlimu á kità eilutæ. Sistema
pati tvarko neskiemenuotø þodþiø këlimà ir naujos eilutës kûrimà.
Jeigu eilutë prisipildo, visà netilpusá þodá sistema perkelia á kità eilutæ.

• Þodþiø këlimas á kità eilutæ juos skiemenuojant sutaupo vietà popie-
riaus lape ir teksto išdëstymas yra kokybiškesnis. Galimas automatinis
þodþiø perkëlimo reþimas (Hyphenation), kuris ilgus þodþius skieme-
nuoja ir perkelia á kità eilutæ dalimis. Taèiau nebûtinai toks skieme-
navimas bus pagal tos kalbos, kuria rašomas tekstas, taisykles, todël
ilgus lietuviø kalbos þodþius galima patiems suskiemenuoti ávedus
perkëlimo þenklà, kuris gaunamas paspaudus šià klaviatûros klavišø
kombinacijà: <Ctrl> ir <–>, t.y. kartu paspaudus klavišà <Ctrl> ir
rašomosios mašinëlës klavišø grupës brûkšnelá. Skiemens þenklas
matomas, kai yra aktyvus paslëptø þenklø mygtukas (Show Hide).
Sistema kraštiná þodá perkels á kità eilutæ pagal ávestus skiemenø per-
këlimo þenklus.

• Ávedimo klavišas <Enter> spaudþiamas pastraipos pabaigoje.
<Enter> atskiria vienà pastraipà nuo kitos.

• Jeigu reikia didesnio tarpo tarp þodþiø, patartina naudotis tabuliacijos
klavišu arba komandos Format galimybëmis.

Šriftà ir raidþiø dydá patartina pasirinkti prieš renkant tekstà. Šiuos pa-
rametrus galima keisti ir vëliau. Šriftas keièiamas pasirinktame ir paþymë-
tame teksto fragmente. Daþniausiai tekstas þymimas pele. Paþymëtas
teksto fragmentas ekrane rodomas kita spalva, pavyzdþiui, šviesus fonas
tampa tamsus.

Pasirinkti atitinkamà šriftà galima komandos Format→Font priemonë-
mis arba tiesiog pasinaudojus formatavimo árankiø juostos greitaisiais
mygtukais. Šie veiksmai bus smulkiau aprašyti 4 skyriuje „Teksto struktû-
riniai elementai ir jø tvarkymas”.
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Renkant tekstà galima pasirinkti atitinkamà klaviatûros klavišø
išdëstymà, kuris nurodo, kuria klaviatûros konfigûracija naudositës.

3.3. Teksto tvarkymo darbo režimų parinkimas

Redaguojamas dokumentas ekrane gali bûti pavaizduotas keliais skir-
tingais vaizdavimo bûdais, kurie vadinami dokumento vaizdavimo (darbo)
reþimais. Kiekvienu atveju vartotojas, þinodamas jø paskirtá ir galimybes,
gali išsirinkti jam tinkamiausià ir greièiausiai dirbantá reþimà, pavyzdþiui,
normalø, skaitymo, maketo ar eskizo.

Atitinkamas reþimas pasirenkamas iš View meniu komandø grupës:
• Dirbant normaliu (Normal) reþimu matomas pagrindinis, bet ne ga-

lutinis dokumento maketas. Puslapio paraštës, puslapinës antraštës
yra nematomos; paveikslëliø bei áterptø objektø vieta gali neatitikti
galutinio išdëstymo;

• Dirbant tinklalapio išdëstymo (Web Layout) reþimu dokumentas bus
matomas tokios formos, kaip jis bus pateikiamas interneto naršyklës
aplinkoje. Sistema pati automatiškai sukuria dokumento HTML for-
matà.

Normalus reþimas (Normal)
Tinklalapio išdëstymo reþimas
(Web Layout)
Spausdinamo puslapio išdëstymo
reþimas (Print Layout)
Eskizo reþimas (Otline)
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• Dirbant spausdinamo puslapio išdëstymo (Print Layout) reþimu do-
kumentas vaizduojamas ekrane taip, kaip bus spausdinamas. Šis re-
þimas naudingas norint perþiûrëti spausdintinà dokumentà. Jis rodo,
kaip atrodo sutvarkytas dokumentas, kaip áterpti grafiniai elementai
ir pan.

• Dirbant eskizo (Outline) reþimu matoma teksto, suskirstyto á skyrius,
skirsnius, punktus ir papunkèius, struktûra.
Ruošiamo teksto fragmentas, skyrius, poskyris ar kita dalis daþniau-

siai turi savo antraštës formatà. Galima naudoti keletà hierarchiniø
teksto suskirstymo lygiø, nurodant jø skirtingà formatà (raidþiø dydá,
skirtingà šriftà ir pan.). Norint naudoti dokumento hierarchinæ struk-
tûrà, reikia antraštëms nurodyti tam tikrà siûlomà tipà (pvz., Heading 1,
Heading 2, Title).

Dokumento vaizdavimo reþimus dar galima pasirinkti pelës kairiuoju
klavišu spustelëjus vienà iš trijø mygtukø, esanèiø horizontaliosios persu-
kimo juostos kairëje pusëje:

Teksto antrašèiø stiliai

Pagrindinio normalaus
teksto stilius

Dokumento þemëlapis

Paantraštës teksto stilius
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3.4. Naujos tekstinės informacijos tvarkymo
       galimybės MS Word 2000 sistemoje

Pirmosiose teksto redagavimo sistemose automatinio redagavimo gali-
mybiø buvo gana nedaug. Naujose teksto redagavimo sistemos MS Word
versijose daugelis komandø yra realizuotos pagal naujà programinës áran-
gos kûrimo strategijà, kuri leidþia automatiškai atlikti daugelá formatavimo
ir redagavimo procedûrø. Tai – automatinio teksto ávedimo (Autotext) re-
þimas, automatinis korektorius (AutoCorrect), automatinio formatavimo
(AutoFormat) komandos, automatinis teksto išdëstymo lentelëse formatas
(Table AutoFormat) ir panašios komandos.

Daug teksto rašymo ir apipavidalinimo galimybiø suteikia teksto ra-
šymo stiliø galerija (Style Gallery), átraukta á naujesnes MS Word versijas,
jau sukurtø piešinëliø bibliotekos (Clip Art), graþiai apipavidalinamo teksto
(Word Art) formatai, braiþymo objektø (Draw) posistemiø elementai.

MS Word 2000, palyginti su MS Word 98, turi naujoviø. Senesnës MS
Word versijose laikinoje darbinëje atmintyje galima buvo ásiminti tik vienà
objektà ir jis bûdavo ištrinamas iš atminties ásimenant kità. MS Windows
2000 aplinkoje galima ásiminti keletà objektø (šioje versijoje net 12) ir juos
reikiamai naudoti.

Ávesta labai patogi galimybë darbinëje atmintyje (Clipboard) surinkti ir
ásiminti (Collect and Paste) keletà objektø, o vëliau pagal poreikius juos
áterpti reikiamose teksto vietose. Ásimenama naudojant Edit Copy ir

Normalus reþimas

Tinklalapio maketo reþimas

Eskizo reþimas

Spausdinamo puslapio išdëstymo reþimas
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Edit Cut komandas. Ásimenami objektai gali bûti sukurti ne tik MS Word,
bet ir kitø taikomøjø programø aplinkoje (pvz., skaièiuokliø MS Excel,
skaidriø pateikimo MS PowerPoint, duomenø baziø valdymo sistemos MS
Access ir kt.).

Teksto procesoriumi MS Word 2000 galima rašyti, tvarkyti, taisyti þo-
dþiø rašymo ir gramatines klaidas bei spausdinti tekstus dauguma pasaulio
kalbø.

Klaidø paieškos ir taisymo programa Spelling and Grammar turi išsa-
mesná pavadinimø þodynëlá ir gali pati atpaþinti kalbà, kuria parašytas
tekstas, ir tikrinti rašybos klaidas, jei yra nurodytas automatinis kalbos at-
paþinimo reþimas.

MS Word 2000 aplinkoje galima kurti interneto tinklalapius, t.y. pasau-
linio voratinklio (Word Wide Web) puslapius bei svetaines, juos išsaugoti
hipertekstinio dokumento formatu (File Save As Web Page). Tinklo
meistro árankiais Wiew Web Tools galima graþiai apipavidalinti kuriamus

Kalbos automatinio
atpaþinimo mygtukas

Pasirenkamø kalbø
sàrašas

Laikinoje darbinëje atmintyje
ásimenami skirtingose aplinkose

sukurti objektai
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hipertekstinius dokumentus, áterpti hipernuorodas, pasirenkamo teksto
sàrašus, bëganèio teksto eilutes ir panašius objektus.

Programinë MS Word 2000 áranga leidþia redaguoti ir siøsti laiškus
elektroniniu paštu. Šiam tikslui pasirenkamas elektroninio pašto redaga-
vimo mygtukas, kuris papildomai áveda pagrindinius elektroninio laiško
siuntimo komponentus.

Norint išsiøsti laiškà, pasirenkamas Send a Copy mygtukas, kuris iš-
saugo laiško tekstà atmintyje ir iškvieèia elektroninio pašto siuntimo pro-
gramà.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kokie yra pagrindiniai kompiuterinio teksto rinkimo reikalavimai?
2. Kas yra dokumento šablonas?
3. Kaip kuriamas naujas tekstinis dokumentas?
4. Nusakykite tekstiniø dokumentø vaizdavimo bûdus ir jø skirtumus.

Elektroninio laiško árankiø
juostos parinkimo mygtukas

Laukas, kur árašomas
siunèiamo laiško

elektroninis adresas

Nurodomi papildomi elektroniniai
adresai, kuriais norima pasiøsti tà

patá laiškà
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4 skyrius
TEKSTO STRUKTŪRINIAI ELEMENTAI IR JŲ

TVARKYMAS

Vienas smulkiausiø teksto elementø, su kuriuo leidþia dirbti MS Word
sistema, yra simbolis, neskaitant tø daleliø, iš kuriø sudarytas pats simbolis.
Simboliai yra jungiami á þodþius arba formules, kurie savo ruoþtu yra jun-
giami á sakinius, eilutes ir pastraipas. Pastraipos sudaro puslapius, kurie
jungiami á vienà bendrà leidinio struktûrà.

4.1. Simbolių šriftai, dydžiai ir žodžių tvarkymo komandos

Raidës, skaitmenys, skyrybos ir kiti þenklai, pavyzdþiui, graikiškos rai-
dës, romëniški simboliai, funkcijø þenklai ir pan., yra vadinami simboliais.

Kai kuriø simboliø, naudojamø tekstuose, neámanoma uþrašyti naudo-
jantis klaviatûros klavišais, pvz., graikiškø raidþiø, zodiako þenklø, telefono
simbolio, naudojamo uþrašø knygelëse ir kt. Šiuos simbolius patogu áterpti
á tekstà tam tikromis priemonëmis iš specialiøjø simboliø lenteliø. Šios
lentelës iškvieèiamos simboliø áterpimo komanda Insert→Symbol. Iškvies-
toje lentelëje pasirinktas reikalingas simbolis áterpiamas á tekstà paspaudus
Insert komandos mygtukà arba dvigubu pelytës spustelëjimu.

Simboliai yra jungiami á þodþius arba formules, kurie savo ruoþtu jun-
giami á sakinius, eilutes ir pastraipas.
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Tekstas rašomas tam tikros formos raidþiø, skaièiø, skyrybos þenklø
rinkiniu, kuris vadinamas šriftu (angl. Font).

Pagal kûrimo technologijà šriftai gali bûti taškiniai (Bitmap) ir tiesiogi-
nës linijos (True Type). Pirmieji sudaryti iš taškø. Tiesioginës linijos šriftai
išreiškiami formulëmis ir yra vektorinio tipo. Tiesioginës linijos šriftu su-
kurto tekstinio failo vardo plëtinys yra *.ttf.

Tame paèiame šrifte raidës ir kiti simboliai gali bûti parašyti tam tikrais
stiliais (Font style): normaliai statmeni (Normal, Regular), pasviræ (Italic),
ryškesniø kontûrø (Bold), pabraukti (Underline). Gali bûti parinkta ávairi
šiø bûdø kombinacija.

Raidës gali bûti parašytos suspaustai (condenced) arba išplëstai (e x -
p a n d e d ). Raidës, pakeltos aukšèiau rašomo teksto (raised, superscript), yra
skirtos laipsniams þymëti.

Raidës gali bûti ir nuleistos þemiau rašomo teksto (lowered, subscript); jos
daþniausiai skirtos indeksams þymëti.

Simboliø dydá Windows aplinkoje nusako šrifto matavimo vienetai, va-
dinami taškais (angl. points).

Taškas – tai šrifto dydá nusakantis vienetas (Point), lygus 0,351 mm, su-
trumpintai þymimas pt ir prilyginamas 1/72 colio pagal kità matavimo vie-
netø sistemà. Dvylika taškø sudaro didesná raidþiø dydþio matà, vadinamà
pica, tai yra: 12 Point = 1 Pica.

Gali bûti naudojamas ir kitas raidþiø dydþio matavimo vienetas –
punktas (Punkt), kuris lygus 0,375 mm.

Tekstas daþniausiai rašomas 11, 12 arba 14 taškø dydþio raidëmis. Ta-
èiau MS Word sistemoje galima pasirinkti labai plataus diapazono simboliø
dydþius, netgi nuo 4 iki 126 taškø ir galbût dar daugiau; svarbu tik tai, ar
Jûsø kompiuteryje yra instaliuoti šiø dydþiø simboliø stiliai ekrano vaizda-
vimo ir spausdinimo árenginiø sistemose.

Lygindami dviejø skirtingø šriftø raides, pirmiausia pastebime, kad kai
kuriø šriftø raidës turi tradiciná vaizdà, o kitos – sudëtingà struktûrà. Kiek-
vienas šriftas turi savo simboliø vaizdavimo bruoþus, kurie leidþia já atskirti
nuo kitø. Šie skiriamieji bruoþai leidþia išskirti šriftø grupes. Plaèiausiai
naudojami yra Times, Arial, Helvetica grupiø šriftai. Times New Roman –
lotyniškasis šriftas, Helvetica – šveicariškasis. Naudojami ir kiti, pvz.,
Courrier – kurjerinis, t.y. vienodo simboliø ploèio, Script – rankraštinis,
Wingdings – sutartiniø þenklø, Symbol – specialiøjø simboliø šriftas.

Vieni šriftai labiau tinka moksliniams straipsniams spausdinti, kiti – no-
rint graþiau apipavidalinti tekstà (pvz., pakvietimams, skelbimams spaus-
dinti). Skaitant tekstà raidës neturi susilieti. Tekstas turi bûti parašytas to-
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kiu šriftu, kad já bûtø lengva greitai skaityti.
Pagrindinius simboliø apipavidalinimo bruoþus – šriftà, šrifto dydá, ryš-

kumà, pasvirimà ir pabraukimà – galima keisti, pasirenkant pele atitinka-
mus formatavimo juostos mygtukus:

Jei prireikia didesniø šrifto formatavimo galimybiø, pasitelkiamos šriftø
formatavimo priemonës naudojantis meniu komanda Format→Font (4.1
pav.). Iškvieèiamas šrifto parametrø nustatymo langas, kuriame paþymimi
atitinkami parametrai.

4.1 pav. Dialogo langas šriftui ir jo savybëms nurodyti

Šriftui
parinkti

Dydþiui
nustatyti

Paryškinti Pasvirimui
nustatyti

Pabraukti

Šrifto
parinkimas

Šrifto stiliaus
nustatymas

Šrifto dydþio
parinkimas

Šrifto
pabraukimo

bûdai

Šrifto
spalvos

nustatymas

Šrifto
išdëstymo

efektø
jungikliai

Teksto
perþiûros

langas

Pabraukimo
spalvos

nustatymas
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Šrifto išdëstymo jungikliai leidþia nustatyti kai kuriuos teksto apipavi-
dalinimo efektus:

• viengubai perbraukti tekstà (Strikethrough), pavyzdþiui, tekstas;
• dvigubai perbraukti tekstà (Double strikethrough) tekstas;
• tekstà rašyti pakeltà laipsniu (Superscript), pavyzdþiui, dydis laipsnis;
• nurodyti indeksà (Subscript), pavyzdþiui, dydis indeksas;
• suteikti šešëliná efektà (Shadow), pavyzdþiui, tteekkssttaass  ssuu  ššeeššëëlliiaaiiss;;
• rašyti tekstà dvigubu kontûru (Outline), pavyzdþiui, ;
• rašyti tekstà áspaustu kontûru (Engrave), pavyzdþiui, ááá ssspppaaauuussstttaaasss    kkkooonnntttûûû---

rrraaasss ;
• visas raides paversti sumaþintomis didþiosiomis (Small caps), pavyz-

dþiui, SUMAÞINTOS DIDÞIOSIOS;
• visas raides paversti didþiosiomis (All caps), pavyzdþiui, DIDÞIO-

SIOS RAIDËS;
• paslëpti tekstà (Hidden), kad jis bûtø nematomas spausdinamame

puslapyje.
Galima taikyti keletà teksto þymëjimo efektø, pasirenkamø atitinkamai

paþymëjus reikiamus jungiklius vienu metu, pavyzdþiui, .
Norint taikyti tam tikrus animacinius teksto þymëjimo efektus, pasiren-

kamas Format Font Text Effects skyrelis, kurio priemonëmis suteikiami
tam tikri judantys spalvoti teksto þymëjimo efektai, matomi ekrane (4.2
pav.).

4.2 pav. Dialoginis langas animaciniams teksto þymëjimo efektams parinkti

Nepaþymëti efektai

Bliksintis fonas

Besikeièianèiomis
þvaigþdutëmis bliksintis

kontûras

Bëgantis punktyrinis
juodas ir raudonas

kontûras

Plaukiantis tekstas

Fejerverkais
iliustruotas tekstas
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4.2. Pastraipų formatavimas ir redagavimas

Tekstas puslapyje išdëstomas vientisà mintá semantiškai išreiškianèiais
teksto fragmentais – vadinamosiomis pastraipomis.

Pastraipa (angl. Paragraph) – tai prasminæ mintá išreiškianti teksto da-
lis, kuri visada prasideda iš naujos eilutës.

Pastraipos viena nuo kitos atskiriamos paspaudus <Enter> klavišà.
Teksto pavadinimai, skyriø ir poskyriø pavadinimai tvarkomi taip pat kaip
pastraipos.

Þodþiams, sakiniams ir eilutëms tvarkyti skirtø veiksmø nëra daug. Pa-
straipoms tvarkyti komandø yra skirta kur kas daugiau. Tai – pastraipø
kraštø lyginimas, atstumo tarp eiluèiø reguliavimas ir pan.

Pastraipos formatà sudaro:
• eiluèiø išlyginimas (Alignment),
• átraukos nuo kairiojo ir dešiniojo krašto (Left, Right),
• pirmos eilutës átrauka (First line),
• atstumai prieš ir po pastraipos (Spacing Before, After),
• atstumai tarp eiluèiø pastraipoje (Line spacing).
Pastraipos eilutes galima lygiuoti pagal kairiàjà (Left) ir dešiniàjà

(Right) paraštes. Jas galima išdëstyti ir puslapio centre (Centered) arba ly-
giuoti pagal abi paraštes (Justified). Pagrindiniai pastraipø teksto lygiavimo
pagal puslapio paraštes ir centravimo veiksmai gali bûti atliekami greitai-
siais formatavimo mygtukais, esanèiais formatavimo árankiø juostoje.

Sudëtingesnis pastraipø išdëstymas gali bûti pasirenkamas ir keièiamas
Format→Paragraph komanda iškvieèiamø árankiø priemonëmis.

Teksto lygiavimo ir
centravimo mygtukai

Pastraipø numeravimo
ir þymëjimo mygtukai
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Intents and Spacing dalyje nurodomi pastraipø formatavimo parametrai.
Pirmàjà pastraipos eilutæ galima truputá atitraukti nuo kairiosios pa-

raštës, nors kitos jos eilutës nëra atitraukiamos. Taip pat galima nustatyti
atstumus, kurie paliekami prieš ir po pastraipos. Dalyse Indentation ir Spa-
cing nurodomos atskirø (paþymëtø) pastraipø paraštës bei tušèios vietos
dydis prieš ir po pastraipos. Staèiakampyje Indentation nurodomas kairiojo
(Left) ir dešiniojo (Right) pastraipos krašto atitraukimas nuo puslapio pa-
raštës krašto.

Pastraipos
atitraukimas

nuo
kairiosios ir
dešiniosios

paraštës

Eiluèiø
lygiavimas

Atitraukimas
prieš pastraipà

ir po
pastraipos

Pirmos
eilutës
atitrau-
kimas

Tarpø
tarp

eiluèiø
nustaty-

mas

Perþiûros
langas

Pastraipos formatavimo
komandos iškvietimas

Pastraipø þymëjimo ir
numeravimo komandos

iškvietimas

Kontûrø ir
šešëliø

nustatymo
komandos
iškvietimas
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Be šiø formatavimo galimybiø, yra eiluèiø jungimo, pastraipø jungimo ir
puslapio áterpimo parametrai.

Paþymëjus eiluèiø jungimo reþimà, t.y. paþymëjus Keep lines together
parametrà, vienos pastraipos eilutës bus jungiamos su kitomis tos paèios
pastraipos eilutëmis viename puslapyje, t.y. pastraipa nedalijama á skirtin-
gus puslapius. Jeigu pastraipa puslapyje netilps, ji visa bus perkelta á kità
puslapá.

Paþymëtas pastraipø jungimo parametras (Keep with next) garantuoja,
kad pastraipa visada bus jungiama su po jos einanèia pastraipa.

Puslapio áterpimo parametras (Page break before) nustatomas tada, kai
šia pastraipa reikia pradëti naujà puslapá.

Pastraipos eilutes galima lygiuoti pagal kairiàjà paraštæ (Left), pagal de-
šiniàjà paraštæ (Right) arba pagal abi paraštes (Justified). Visas eilutes ga-
lima sucentruoti (Centered).

Instrumentø juostos mygtukai leidþia pagreitinti kai kuriuos pasitaikan-
èius pastraipø formatavimo darbus.

Puslapyje gali bûti keletas skirtingø teksto fragmentø išdëstymo bûdø,
Tokiu atveju tekstinis dokumentas suskirstomas á vadinamàsias sekcijas
(angl. section), kad galima bûtø paþymëti jø formatavimo skirtumus.

Sekcija yra dokumento dalis, kurios teksto fragmentai turi vienodà
formatavimo struktûrà, pavyzdþiui, tokius paèius parašèiø dydþius, skilèiø
skaièiø, antrašèiø formatà ir kt.

Eiluèiø
jungimo

mygtukas Puslapio
áterpimo
mygtukas

Pastraipø
jungimo

mygtukas
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Jeigu tekstinis dokumentas suformatuotas pagal tà paèià struktûrà, jis
suprantamas kaip viena sekcija.

Jeigu tame paèiame dokumente nuo kurios nors teksto vietos pakeisite
tokius puslapiø parametrus kaip:

• puslapio dydá, padëtá, parašèiø matmenis,
• puslapiø numeriø formatà,
• skilèiø skaièiø,
• viršutines ir apatines antraštes,
• vertikalø puslapio teksto išlyginimà,
• išnašø išdëstymà,
turësite skirtingas sekcijas.

Skirtingai nustaèius minëtus parametrus, viena teksto dalis atskiriama nuo
kitos ir automatiškai atsiras sekcijos pabaigos þymeklis (dviguba taškinë
linija):

Section Break (Continuous)

Ši linija nurodo dviejø skirtingai suformatuotø dokumento daliø, t.y.
sekcijø atskyrimà puslapyje.

4.3. Tekstinių dokumentų redagavimas

Surinktà tekstà beveik visada tenka taisyti ir redaguoti. MS Word siste-
moje daþniausiai atliekami tokie redagavimo veiksmai:

• pakeièiami ar áterpiami simboliai,
• šalinami, perkeliami ar kopijuojami teksto fragmentai.
Redaguojant po vienà simbolá, galima dirbti áterpimo arba pakeitimo

reþimu. Šis reþimas keièiamas klaviatûros klavišu <Insert>. Jis paspau-
dþiamas vienà kartà – taip pereinama á áterpimo reþimà; paspaudus antrà
kartà, pereinama á pakeitimo reþimà. Šá reþimà indikuoja Status Bar bûse-
nos eilutëje ryškiau degantis OVR þymuo.

Pakeitimo reþimà
indikuojantis þymuo
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Dirbant áterpimo reþimu, simbolis bus áterptas á tà teksto vietà, kurioje
yra pelës þymeklis. Dirbant pakeitimo reþimu, senas simbolis (arba tekstas)
bus pakeistas nauju.

Daþniausiai yra atliekami paþymëtos teksto dalies, kuri vadinama teksto
bloku, kopijavimo, iškirpimo, áterpimo veiksmai. Tai gali bûti vienas sim-
bolis, þodis, kelios pastraipos ar visas tekstinis dokumentas. Tokiu atveju
naudojama laikina darbinë atmintis (angl. – Clipboard) ir objektø susiejimo
ir áterpimo mechanizmas, realizuotas Windows aplinkoje.

Meniu komandø grupë Edit leidþia pasirinkti teksto redagavimo ko-
mandas. Teksto dalá galima pašalinti iškerpant; tam naudojama komanda
Edit→Cut. Tokiu atveju teksto blokas, kurá pasiþymëjote, árašomas á laikinà
darbinæ atmintá. Šá teksto blokà iš darbinës atminties galite paimti pasinau-
dodami komanda Edit→Paste, t.y. jis tarsi áklijuojamas á tà vietà, kurià
tekste nurodo pelës þymeklis. Laikinoje darbinëje atmintyje ásimintà teksto
blokà galite ákelti á skirtingas vietas tiek kartø, kiek norite. Taèiau jeigu á
laikinà darbinæ atmintá ákelsite kità paþymëto teksto blokà, prieš tai buvæs
fragmentas joje nebus išsaugotas, t.y. darbinëje atmintyje turësite naujai
árašytà teksto blokà.

Jeigu teksto blokà norësite nukopijuoti taip, kad jis bûtø išsaugotas ir
liktø senoje vietoje, turësite pasinaudoti komanda Edit→Copy.

Perkëlimo (Cut), kopijavimo (Copy) ir áterpimo (Paste) veiksmus galima
atlikti su visomis langø valdymo Windows aplinkoje dirbanèiomis progra-
momis. Tokiais paèiais bûdais galite nukopijuoti teksto ar kito kurio nors
objekto fragmentà á laikinà darbinæ atmintá ir já perkelti á kita programa ku-
riamà objektà, pavyzdþiui, iš MS Word tekstinio dokumento á piešimo prog-
rama Paint kuriamà failà arba á skaièiuoklës Excel darbo lapà ir atvirkšèiai.

Jeigu klijuodami spustelësite Edit→Paste Special komandà, galësite pa-
sirinkti ir objekto formatà arba galimybæ vietoje paties ákeliamo objekto
ádëti tik nuorodà á originalà (Paste Link). Ádëjus tik nuorodà, objektas ne-
dubliuojamas, ir taip sutaupoma vieta atmintyje.

Edit→Clear ištrina paþymëtà teksto blokà ir jo neásimena. Tà patá ga-
lima padaryti klavišais <Delete> ir <Backspace>.

Teksto fragmentus galima perkelti ir greitaisiais –
perkëlimo, kopijavimo ir áterpimo mygtukais.
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MS Word programa išsaugo ir tam tikrà skaièiø prieš tai darytø veiksmø,
todël veiksmus galima atšaukti naudojantis greitaisiais  mygtukais.

Komandos Edit→Undo Typing ir Repeat Typing leidþia atlikti tuos pa-
èius atšaukimo veiksmus.

4.4. Tekstinių dokumentų automatinio
       apipavidalinimo galimybės

Jeigu rengdami dokumentà negalvojote apie jo išvaizdà, o já apipavida-
lindami nenorite sugaišti daug laiko, teksto redagavimo sistema siûlo au-
tomatinio formatavimo komandà AutoFormat. Jà rasite išskleidæ meniu
komandos Format kortelæ. Automatinio formatavimo priemonëmis galësite
suformatuoti ávairios formos dokumentus, laiškus, elektronines þinutes ir
pan.

Komandos parametrø parinkimo dialoginiame lange paþymëjus jungiklá
AutoFormat now ir pasirinkus mygtukà OK, MS Word sistema stengsis
pertvarkyti visà dokumentà pagal pasirinkto dokumento formato tipà. No-
rimus formatavimo parametrus reikëtø prieš tai paþymëti Options dalyje.

Automatinio
formatavimo

komandos
iškvietimas
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Norint, kad sistema automatiškai atliktø tam tikrus formatavimo ir re-
dagavimo veiksmus, reikia pele paþymëti atitinkamus jungiklius komandos
AutoCorrect dialoginiame lange.

Taip þymimi parametrai ir kituose automatinio formatavimo parametrø
nustatymo skyreliuose: AutoFormat As You Type, AutoText ir AutoFormat.

Išskleidþiamø
dokumentø, laiškø,

elektroniniø
dokumentø

formatø sàrašas

Taisys dvi didþiàsias
raides sakinyje

Nustatys pirmàjà
sakinio didþiàjà raidæ

Dienø pavadinimus rašys
didþiosiomis raidëmis

Tvarkys didþiøjø ir
maþøjø raidþiø rašymà

Teksto fragmentà
pakeis á kità tekstà
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Ávykdþius komandà Format →AutoFormat ir pasirinkus jungiklá su auto-
matinio formatavimo perþiûros galimybëmis AutoFormat and Review each
change, paspaudus OK mygtukà atsiras dialoginis langas, kuriame nustaèius
Review Changes… reþimà bus galima perþiûrëti pakeitimus ir priimti
siûlomà formato pakeitimà (Accept All) arba já panaikinti (Reject All) ir
gràþinti dokumentui pirmykštá pavidalà.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 1. Kokie yra smulkiausi ir stambiausi MS Word dokumento struktûriniai
elementai, ir kokius redagavimo ir formatavimo veiksmus galima su
jais atlikti?

 2. Kokie yra teksto redagavimo reþimai ir kuo jie skiriasi?
 3. Kokie parametrai nusako pastraipos formatà?
 4. Kaip sukurti išnašas?
 5. Kà vadiname tekstinio dokumento sekcija?
 6. Kada puslapyje atsiranda sekcijos þymuo?
 7. Kokias automatinio formatavimo galimybes siûlo MS Word?
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5 skyrius
TEKSTO FORMATAVIMAS IR MAKETAVIMAS.

GRAFINIŲ OBJEKTŲ ĮTERPIMAS

5.1. Popieriaus lapo formatavimo galimybės

Tekstinis dokumentas ruošiamas ekrane, bet spausdinamas ant atitin-
kamo popieriaus lapo. Atsiþvelgiant á tai, koks yra spausdinimo árenginys,
kompiuteryje galima pasirinkti keletà popieriaus lapo formatø.

Lietuvoje standartu laikomas A4 formato, t.y. 210 x 297 mm dydþio po-
pieriaus lapas, JAV – Letter formato, t.y. 215,9 x 279,4 mm lapas. Taip pat
galimi ir kiti formatai, pvz., B5 257 x 364 mm bei vartotojo susikurti
popieriaus lapo dydþiai.

Popieriaus lapo formatavimo parametrus galima keisti iškvietus
File→Page Setup... komandà. Popieriaus lapas, nepaisant jo dydþio, for-
matuojamas iš visø pusiø paliekant paraštes (þr. toliau pateiktà 5.1 pav.).

Á viršutinës paraštës dalá (Header) gali bûti árašomi puslapiø numeriai ir
kiekviename lape kartojamas knygos ar skyriaus pavadinimas. Formatuo-
jant puslapá nusakomas Header – atstumas nuo viršutinio puslapio krašto
iki viršutinës paraštës uþrašo.

Apatinëje paraštëje (Footer) gali bûti puslapiø numeriai, išnašos ir pa-
aiškinimai. Apatinës paraštës Footer dalyje nusakomas atstumas nuo apati-
nio lapo krašto iki uþrašo apatinëje paraštëje.

Prieš kairiàjà paraštæ dar gali bûti palikta tušèia vieta lapui ásegti
(Gutter).

Galimos dvi lapo padëtys: vertikali ir horizontali. Lapo padëtis nusta-
toma pasirinkus vienà iš komandos File→Page Setup dialoginio lango myg-
tukø: Portrait pasuka lapà vertikaliai, Landscape pasuka lapà horizontaliai.

Pagal Lietuvos Respublikos archyvø departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. ása-
kymà Nr. 19 viršutinë paraštë turi bûti 20 mm, kairioji – 30 mm, apatinë –
ne maþesnë kaip 20 mm, o dešinioji ne maþesnë kaip 10 mm. Jeigu tekstas
spausdinamas ant abiejø popieriaus lapo pusiø, dešiniojo lapo kairiosios ir
dešiniosios paraštës dydþiai sukeièiami vietomis nurodant veidrodines pa-
raštes (Mirror margins).

Su lapo nustatymo pavyzdþiais ir metodiniais nurodymais plaèiau bus
supaþindinama praktiniuose darbuose.
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Viršutinë paraštë (Top)
Viršutinës paraštës árašas (Header)

  Kairioji   Dešinioji
  paraštë    paraštë

Vieta tekstui rašyti
(Left)     (Right)

Apatinës paraštës árašas (Footer)
Apatinë paraštë (Bottom)

5.1 pav. Lapo parašèiø išdëstymas

5.2. Teksto maketavimas

Parašytas tekstas yra taisomas ir tobulinamas, kol ágyja tokià išvaizdà,
kad tinka spausdinti arba perduoti elektroniniu paštu.

Formatuoti galima pastraipas, teksto fragmentus, sekcijas arba visà
tekstiná dokumentà. Prieš pradedant formatuoti, reikia paþymëti teksto
dalá.

Daugiausia formatavimo galimybiø turi teksto struktûrinis elementas
pastraipa. Pastraipos apibrëþimas ir pastraipø formatavimo komandos pa-
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teiktos ankstesniame skyriuje „Teksto struktûriniai elementai ir jø tvarky-
mas”.

Didesnës apimties ir sudëtingesniuose tekstiniuose dokumentuose dar
naudojamos puslapinës antraštës.

Puslapinë antraštë – tai tekstas, spausdinamas lapo paraštëje.
Viršutinë antraštë – tai tekstas, rašomas lapo viršutinëje paraštëje

(Header), ir kartojamas kiekviename lape. Ji skiriama tekstinei dokumento
daliai. Viršutinëje antraštëje gali bûti rašomas autorius, skyriaus
pavadinimas, leidinio pavadinimas, ástaigos ar firmos þenklas, emblema ir
pan.

Apatinë antraštë – tai tekstas, rašomas apatinëje lapo paraštëje
(Footer). Apatinëje antraštëje daþniausiai rašomi tekste išskirti ávairûs pa-
aiškinimai, literatûros nuorodos, spaudinio pavadinimas ir pan.

Puslapinës antraštës kuriamos iš perþiûros komandø grupës View meniu
išsirinkus Header and Footer komandà. Sistema MS Word perjungiama á
Page Layout reþimà ir vartotojui pateikiama Header and Footer árankiø
juosta.

Perëjus á puslapiniø antrašèiø redagavimo reþimà, dokumento tekstas
taps neryškus, ekrane pasirodys puslapiniø antrašèiø árankiø juosta.

Árankis, nusakantis perëjimà tarp viršutinës ir apatinës puslapiniø pa-
rašèiø (Switch Between Header and Footer), leis pereiti iš viršutinës á apa-
tinæ puslapiniø antrašèiø sritá ir ten árašyti tekstà arba áterpti paveikslëlá.

Puslapinëse antraštëse tekstas daþniausiai rašomas smulkesniu šriftu
(Font size paprastai pasirenkamas 9–10 pt).

Puslapiniø antrašèiø árankiø
juosta

Perëjimas tarp puslapiniø
antrašèiø
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Jeigu á dokumento puslapinæ antraštæ norite áterpti grafiná simbolá, ku-
ris saugomas faile arba Clip Art galerijoje, spustelëjæ puslapiniø antrašèiø
perëjimo árankiø juostos mygtukà pereikite á viršutinæ arba apatinæ ant-
raštæ.

Grafinis simbolis áterpiamas atlikus šiuos veiksmus:
Vykdoma Insert meniu Picture→From File arba Clip Art komanda. (Šie

veiksmai gali bûti atliekami áterpiant paveikslëlá á bet kurià teksto vietà, t.y.
nebûtinai á puslapinæ paraštæ).

Jeigu paveikslëlis per didelis, já galima sumaþinti naudojantis vienu iš
šiø bûdø:

• galima paþymëti paveikslëlá ir keisti jo formatà, pele tempiant pa-
veikslëlio ribas þyminèius kraštinius taškus;

• galima vykdyti Format meniu Picture komandà ir pasirinkti skyrelá
Size. Á dialoginio lango dalies Size and Rotate langelá Height reikia
árašyti norimà paveikslëlio aukštá (pvz., 1,77 cm).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Atkreipkite dëmesá á tai, kad paveikslëlis proporcingai bûtø sumaþintas

ir antraštëje. Jeigu norite paveikslëlá perkelti á kità paraštës vietà, paþymë-
kite já pele ir tempkite á reikiamà vietà.

 
 
 
 
 
 

Paveikslëlio aukšèio
nustatymas
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 Puslapinës antraštës fiksuojamos ir uþdaromos árankiø juostoje pasirin-
kus Close mygtukà.

 Puslapinës antraštës bus matomos View→Page Layout reþimu. Tada
dokumento tekstas bus matomas ryškiau, o puslapinës antraštës blyškiau.

 Puslapinæ antraštæ galima pašalinti keliais bûdais:
• jeigu skyriuose yra skirtingos antraštës, ávedimo þymeklis nustatomas á

tà skyriø, kurio puslapinæ antraštæ norite pašalinti;
• iškvieèiama View→Header and Footer komanda;
• paþymimas puslapinëje antraštëje esantis tekstas bei kiti áterpti ob-

jektai ir paspaudþiamas <Delete> klavišas;
• pasirenkamas Close mygtukas.
MS Word sistemoje galima áterpti ir tvarkyti lenteles, diagramas, pieši-

nëlius. Lentelëms kurti skirti IV, VI ir VII praktiniai darbai. Piešinëliai
áterpiami komanda Insert→Picture. Á ruošiamà dokumentà gali bûti átraukti
ir kitomis programinëmis priemonëmis, pavyzdþiui, Excel, Corel Draw,
PowerPoint sukurti objektai. Tai atliekama Insert→Object komanda arba
tiesiog taikant Edit→Copy ir Edit→Paste komandas.

5.3. Išnašų formatavimas
Išnaša – tai teksto dalis, nurodanti tekste sunumeruotas pastabas, auto-

riaus paaiškinimus, literatûros nuorodas, atskiras dokumento dalis. Jos gali
bûti rašomos komentuojamo teksto lapo apatinëje dalyje, skyriaus ar doku-
mento pabaigoje.

Išnašà sudaro dvi dalys: išnašos nuoroda ir išnašos tekstas. Išnašos nuo-
roda gali bûti þymima automatiškai (eilës numeriu) arba vartotojo nuro-
domu simboliu, pavyzdþiui, þvaigþdute ir pan.

Išnašai áterpti skirtas dialoginis langas atrodo taip:

Jungiklis išnašai áterpti
lapo pabaigoje

Jungiklis išnašai áterpti
dokumento pabaigoje
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5.4. Paveikslėlių ir brėžinių kūrimo galimybės
       pasitelkiant MS Word braižymo įrankius

MS Word braiþymo árankiais galima sukurti grafinius objektus: elipses,
kvadratus, staèiakampius, arkas, ávairios formos linijas ir pan. Taip pat ga-
lima kurti šiø objektø grupes.

Braiþymo árankiø juosta (Drawing Toolbar) MS Word ekrane pateikiama
paspaudus Drawing (piešimo) áranká:

Braiþymo árankiais naudotis galima tik dirbant maketo (Page Layout) ir
spausdinimo perþiûros (Print Preview) reþimais.

Braiþymo árankiø juostos mygtukais pasirenkamas atitinkamas brai-
þymo objektas. Pelës þymeklis pasikeièia á pliuso (+) þenklà. Norimoje
lapo vietoje pele (neatleidus jos kairiojo klavišo) nubrëþiama norimo dy-
dþio figûra. Tada pelës klavišas atleidþiamas.

Visi veiksmai su braiþymo objektu atliekami tik tada, kai jis yra paþy-
mëtas. Braiþymo objektas ar jø grupë yra paþymëti, kai aplink objektà atsi-

randa 8 balti kvadratëliai.
Su pele uþëjus ant vieno iš šiø kvadratëliø, braiþomà figûrà galima ma-

þinti arba didinti horizontaliàja arba vertikaliàja kryptimi. Kampiniai kvad-

Braiþymo objektø
grupei þymëti

Teksto dëþutës
iškvietimas

Papildomos braiþymo
objektø grupës

Braiþymo
objektai

Mygtukas dailintam
tekstui kurti
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ratëliai leidþia didinti arba maþinti proporcingai pagal visus figûros išmata-
vimus.

MS Word sistema leidþia pasirinkti daug sudëtingesnius braiþymo ob-
jektus. Pasirinkus piešimo árankiø juostos (Drawing) automatiniø kontûrø
mygtukà (AutoShapes), galima išsirinkti ir nupiešti daug sudëtingø kontûrø
linijø ir figûrø.

Linijø grupë (Lines) leidþia pasirinkti sudëtingas, raitytas linijas ir jomis
jungti kitus braiþymo objektus.

Pagrindiniø kontûrø grupæ (Basic Shapes) sudaro ávairiø formø ovaliniai
ir daugiakampiai kontûrai.

Linijos

Pagrindiniai kontûrai

Blokinës rodyklës

Srautø schemos

Þvaigþdës ir
daugiakampiai

Tekstiniai intarpai
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Naudojantis specialiuoju MS Word braiþymo instrumentu – teksto dë-
þute (Text Box) – á staèiakampá galima árašyti tekstà ir laikyti já norimoje
brëþinio ar lapo vietoje.

Ávestà teksto dëþutæ galima árëminti arba panaikinti jos kontûrus. Be to,
galima panaikinti ne tik teksto dëþuèiø, bet ir paveikslëliø rëmelius ir kon-
tûrus. Tam teikia išsikviesti linijø spalvinimo ir naikinimo áranká (Line
Color (No line)).

Tekstiniø intarpø grupës instrumentais (Callouts) galima nubrëþti ávai-
rios formos teksto laukà su rodykle. Tokius teksto intarpus patogu naudoti
kuriant iliustracijø, schemø ir didesnës formos brëþiniø paaiškinimus.

Tekstà galima árašyti ir á braiþomo objekto vidø. Tokiu atveju reikia pa-
þymëti reikiamà objektà ir paspaudus dešinájá pelës klavišà iškviesti papil-
domø komandø grupæ.

Linijø naikinimo ir
spalvinimo árankis
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Teksto ávedimo komanda (Add Text) leis ávesti norimà tekstà á braiþomo
objekto vidø.

Nubrëþus atitinkamà objektà, galima keisti jo linijos storá, spalvà ir sti-
liø. Galima nuspalvinti patá piešiná norima spalva ir raštu, nustatyti tikslø
dydá ir vietà lape.

Norint pakeisti linijos storá, spalvà ir stiliø, reikia:
• pasiþymëti braiþymo objektà;
• ávykdyti kontûrø formatavimo Format→Autoshape komandà;
• iš dialoginio lango išsirinkti spalvà, linijos storá (Color and Lines) ir

formà (taškinæ, punktyrinæ, vientisà ir pan.).

Pasirinkus reikiamà variantà, spaudþiamas OK mygtukas.

Teksto ávedimo komanda
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Taip pat gali bûti pasirenkamos kryptá þyminèios linijos, nuspaudus
kryptá þyminèios linijos braiþymo mygtukà.

Nubrëþus tokià linijà, galima keisti jos formà ir storá. Linijos storis ma-
tuojamas taškais (pt).

Yra dar daugiau linijoms braiþyti skirtø galimybiø, kurias galime pasi-
rinkti atvëræ More Lines dialoginá langà.

Norëdami gauti skirtingos formos kryptiniø linijø braiþymo efektus, pa-
sirenkame šiø linijø braiþymo mygtukà.

Taip pat gali bûti
nurodomos kryptá

þyminèiø linijø
strëliø brëþimo

formos

Linijø braiþymo stiliø
pasirinkimo galimybës
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Iškvietus dialoginá langà (More Arrows), gali bûti pasirenkami papildomi
kryptiniø linijø braiþymo parametrai, pavyzdþiui, linijos spalva, forma, sto-
ris, pradþios ir pabaigos taškø forma bei dydis.

Kiekvienam braiþomam objektui galima suteikti norimos formos šešëlá.
Norint piešiniui suteikti šešëlá, reikia:

• piešiná paþymëti;
• pasirinkti piešinio árankiø juostos (Drawing) šešëliø mygtukà

(Shadow);

• spustelëti norimo šešëlio formos paveikslëlá.

MS Word turi naujø erdviniø vaizdø kûrimo galimybiø.

Mygtukas šešëliui
panaikinti

Iškvieèiama šešëliø árankiø
juosta

Mygtukas erdviniam
vaizdui kurti
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Piešiniui galima suteikti erdviná vaizdà – vadinamuosius trijø matavimø
3–D efektus. Pasiþymëjus atitinkamà objektà pasirenkamas erdvinio vaizdo
kûrimo mygtukas ir iš atsivërusio sàrašo pasirenkamas erdvinio vaizdo ti-
pas.

5.5. Braižymo objektų grupavimas

Nubraiþius atitinkamà brëþiná iš keliø braiþymo objektø, labai svarbu,
kad jie bûtø reikiamoje vietoje ir kad pertvarkant tekstà jo dalys liktø savo
vietose. Objektø grupavimo galimybës sugrupuotus braiþymo objektus lei-
dþia nesunkiai pernešti á norimà vietà; jie neišsibarsto ir sudaro vienà ben-
drà schemà.

Kai reikia išrinkti kelis greta esanèius objektus, braiþymo árankiø juos-
toje Drawing siûloma pasirinkti objektø išrinkimo áranká (Select Objects).

Tada su pele apibrëþiami visi objektai, kuriuos norima pasirinkti ir su-
grupuoti. Reikia, kad visi pasirinkti objektai visiškai tilptø punktyrine linija
apibrëþtame staèiakampyje.

Dar kartà paspaudþiamas objektø išrinkimo mygtukas. Taip baigiama
dirbti išrinkimo reþimu.

Pasirenkamas
erdvinio vaizdo

tipas
Pasirenkami
pasukimo ir
apšvietimo
parametrai



62

Paþymëti objektai sujungiami á grupæ iškvietus Draw komandø grupæ ir
pasirinkus grupavimo komandà Group.

Sujungti á grupæ braiþymo objektai redaguojami kaip vienas piešinys.
Norint redaguoti kurá nors vienà grupës objektà, objektus reikia išgru-

puoti komanda Ungroup.
Piešiniai pernešami iš vienos vietos á kità pele arba teksto þymeklio val-

dymo klavišais. Jeigu pernešant piešiná laikomas nuspaustas <Ctrl> klavi-
šas, naujojoje vietoje sukuriama piešinio kopija.

Piešinys panaikinamas já paþymëjus ir paspaudus <Delete> klavišà.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kaip pasirinkti popieriaus lapo dydá ir nustatyti paraštes?
2. Kas yra puslapinë antraštë ir kuo ji skiriasi nuo teksto antraštës?
3. Kada patartina dirbti normaliu (Normal) reþimu?
4. Kokias tekstinio dokumento dalis atskiria sekcija?
5. Koká programos darbo reþimà reikia pasirinkti dirbant su braiþymo

árankiais?
6. Kokios braiþymo konstrukcijos geriausiai tinka sudaryti duomenø srauto

modelá?
7. Kaip árašyti tekstà á braiþomà objektà? Pademonstruokite kelis bûdus.
8. Kada ir kokiu tikslu objektai grupuojami?
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I praktinis darbas
TEKSTINIO DOKUMENTO KŪRIMAS MS WORD

APLINKOJE

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – susipaþinti su teksto redaktoriaus MS Word
pagrindiniu langu, išmokti ávesti tekstà, išsaugoti tekstiná failà á aplankà, já
ákelti, perþiûrëti bei redaguoti.

2. Praktinio darbo užduotys

 1. Suaktyvinæ My Computer piktogramà Windows langø valdymo aplin-
koje pasirinkite diskà (pvz., (A:\), (C:\)). Sukurkite jame aplankà (kata-
logà) STUDENT, kuriame išsaugosite sukurtà tekstiná dokumentà.

 2. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
 3. Išsiaiškinkite pagrindines MS Word lango dalis ir jø paskirtá.
 4. Áveskite tekstà: aukštosios mokyklos pavadinimà, savo vardà ir pa-

vardæ.
 5. Išsaugokite failà STUDENT aplanke; failà pavadinkite savo vardu ir

papildykite grupës numeriu. Pavyzdþiui, Rokas81.doc, Mind62.doc,
Rita5.doc.

 6. Uþdarykite dokumento langà, palikdami atvirà programos langà.
7. Atidarykite savo išsaugotà failà.
8. Toliau áveskite tekstà, pateiktà metodiniuose nurodymuose 1 lente-

lëje.
9. Dar kartà išsaugokite failà STUDENT aplanke tuo paèiu vardu.
10. Toliau rašykite tekstà. Rašykite tekstà, pateiktà 2 lentelëje.
11. Baikite dirbti su MS Word programa.

 

3. Metodiniai nurodymai

Kaip sukurti aplankà?
Dirbdami Windows langø valdymo aplinkoje, atverkite My Computer

langà, áeikite á norimà (pvz., (A:\), (C:\) ar kt.) diskà ir ávykdykite meniu
komandà File→New→Folder. Atsiradus naujo aplanko piktogramai vietoje
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New Folder árašykite vardà, pavyzdþiui, STUDENT. Plaèiau apie tai galite
pasiskaityti 2 skyriuje „Veiksmai langø valdymo aplinkoje. Naujo aplanko
sukûrimas”.

Kaip iškviesti dirbti programà MS Word?
Jeigu norite iškviesti dirbti programà, paspauskite mygtukà Start, esantá

uþduoèiø juostoje. Iš meniu grupës Programs išsirinkite programà MS
Word.

Galimi ir kiti programos iškvietimo bûdai, kurie matomi paveikslëlyje
(pvz., pasirinkus MS Word piktogramà spustelime kairájá pelës klavišà).

Iškvietus programà dirbti, ekrane atsivers pagrindinis MS Word langas.
 
 Susipaþinkite su pagrindiniu MS Word langu.
 Paveiksle nurodytos pagrindinës MS Word lango dalys.
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 Kaip teisingai ávesti tekstà, pasirinkti raidþiø ávedimo reþimà bei reikiamà

klaviatûrà?
 

 Naudodamiesi klaviatûra, áveskite tekstà. Toliau pateikiami nuro-
dymai, kaip renkamas tekstas.
 Ekrane matyti pelës þymeklis. Jo forma priklauso nuo to, kokioje ek-

rano srityje jis yra. Teksto lauke pelës þymeklis yra I didþiosios raidës pavi-
dalo, komandø lauke keièia savo formà á rodyklës, pasvirusios á kairæ, pavi-
dalà. Jeigu norite pradëti rinkti tekstà, teksto lauke paspauskite kairájá pe-
lës klavišà, kai pelës þymeklis taps I formos. Tada atsiras mirksintis verti-
kalus brûkšnelis (kursorius). Šiuo brûkšneliu þymima ekrano vieta, kurioje
galite pradëti rinkti tekstà.

 Bûsenos eilutëje yra OVR þymuo. Blyškus þymuo parodo aktyvø áter-
piamàjá raidþiø ávedimo reþimà, ryškus – keièiamàjá reþimà. Jûs dirbsite
áterpimo reþimu. Reþimà galima keisti klaviatûros klavišu <Insert> arba
dvigubu pelës paspaudimu uþëjus ant OVR þymens. Dirbant teksto ávedimo
áterpimo reþimu, OVR þymuo turi bûti blyškus. Redaguojant tekstà áter-

 Bendros paskirties mygtukø
(Standard) juosta

 Formatavimo mygtukø
 (Formatting) juosta Komandø sàrašas

 Braiþymo mygtukø
(Drawing) juosta

 Bûsenos eilutë Vertikali
 liniuotë

 Darbo reþimo
mygtukai

 Teksto ávedimo
þymeklis (kursorius)

 Dokumento
pavadinimas

 Lentelës ir rëmeliø mygtukø
(Tables and Borders) juosta

 
 Horizontali liniuotë
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pimo reþimu, simboliai yra áterpiami kursoriaus vietoje, o keièiamuoju re-
þimu keièiami kursoriaus dešinëje.

 Nustatykite lietuviškà klaviatûrà. Jeigu uþduoèiø juostoje matote þy-
mená [Lt] – klaviatûra lietuviška. Jeigu matote þymená [En] – klaviatûra
angliška. Norëdami pakeisti klaviatûros rašmenis, paspauskite þymená ir iš
Jums pateikto sàrašo išsirinkite Lithuanian.

 Nustatykite klaviatûros maþøjø raidþiø reþimà, t.y. paspauskite klavišà
<Caps Lock> ir uþgesinkite indikatoriø Caps Lock. Didþiàsias raides áve-
dinëkite nuspaudæ klavišà <Shift>.

 Kaip ištaisyti padarytas klaidas klaviatûra?
 Tekstà trinkite su <Delete> ir <Backspace> klavišais. Nustatykite kur-

soriø á tà vietà, kur reikia redaguoti tekstà. Klavišas <Delete> ištrins sim-
bolá, esantá kursoriaus dešinëje, o <Backspace> ištrins simbolá, esantá kur-
soriaus kairëje. Praleistà simbolá áveskite nustatæ kursoriø á reikiamà vietà
ir paspauskite norimà simbolá klaviatûroje.

 Kaip išsaugoti failà á norimà diskà ir aplankà (katalogà)?
 Ávykdykite komandà File→Save As. Komandos dialoginiame lange rei-

kia:
• išplëstiniame sàraše Save in nurodyti diskà ir aplankà (katalogà), á

kurá failas bus išsaugotas;
• teksto lauke File Name árašyti failo vardà, pavyzdþiui, Rokas81.doc

kuriuo jis bus saugomas (.doc plëtinio galima nerašyti). Atlikite tai ir
paspauskite mygtukà Save. MS Word lange pavadinimø juostoje vie-
toje Document1 turi atsirasti failo vardas, pavyzdþiui, Rokas81.doc.
Jeigu vardo nëra, uþduotá pakartokite.

 
MS Word lange pavadinimø juostoje
turi atsirasti failo vardas Rokas81.doc
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Jeigu failà išsaugojote, uþdarykite failo langà (Rokas81.doc) lango val-
dymo mygtuku Close, palikdami tik MS Word programos langà.

Kaip atidaryti jau išsaugotà diske failà?
Jeigu failà jau matote darbiniame lange, vykdyti šià komandà netiks-

linga, taèiau jeigu norite atidaryti diske esantá failà, ávykdykite komandà
File→Open. Komandos dialoginiame lange Open reikia:

• išplëstiniame sàraše Look in nurodyti aplankà (katalogà), á kurá failas
buvo išsaugotas;

• sàraše paþymëti failo vardà ir paspausti mygtukà Open.

Jeigu failà ákëlëte, darbiniame teksto redaktoriaus lange turite matyti jo
tekstà.

Kaip pratæsti failo rašymà?
Ákelkite failà, jau egzistuojantá diske, jeigu jo dar neákëlëte, vykdydami

komandà File→Open. Ekrane atsiradus failo tekstui, nustatykite kursoriø á
teksto pabaigà ir paspauskite klavišà <Enter> arba teksto pabaigoje, t.y.
naujos eilutës pradþioje du kartus paspauskite pelæ. Taip pradësite naujà
pastraipà (su pastraipø formatavimu ir redagavimu galima plaèiau susipa-
þinti šios knygos teorinës dalies 4.2 skyriuje). Toliau rašykite šá tekstà:
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1  l e n t e l ë .  Paso nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEÈIO PASO NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos pilieèio pasas yra dokumentas, patvirtinantis
Lietuvos Respublikos pilietybæ, jo savininko asmená.

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukæs 16 metø, privalo tu-
rëti pasà.

Pasas gali bûti išduodamas Lietuvos Respublikos pilieèiui, išvykstan-
èiam á uþsiená, nors jam ir nesukako 16 metø. Vaikai, nesulaukæ 16 metø,
nepasirašo pasiþadëjimo, numatyto gaunant Lietuvos Respublikos pilieèio
paþymëjimà ar paþymëjimà apie apsisprendimà dël Lietuvos Respublikos
pilietybës.

Ávykdykite komandà File→Save arba paspauskite mygtukà Save iš ben-
drosios mygtukø juostos. Jûsø faile dabar yra visas tekstas, kurá matote
darbiniame lange.

Nustatykite kursoriø á „Bendrosios nuostatos” treèiosios pastraipos pa-
baigà ir paspauskite klavišà <Enter>. Áveskite dar vienà – ketvirtàjà – pa-
straipà.

2  l e n t e l ë . Paso nuostatø tæsinys

Lietuvos Respublikos pilieèio pasas išduodamas asmenims, kurie pagal
Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymà yra Lietuvos Respublikos pilie-
èiai.

Ávedæ tekstà, ávykdykite komandà File→Save arba paspauskite mygtukà
Save iš bendrosios mygtukø juostos. Jûsø faile dabar yra visas tekstas, kurá
ávedëte.

Kaip baigti dirbti su programa MS Word?
Baigti dirbti su MS Word galima keliais bûdais. Tam reikia:
• ávykdyti lango valdymo meniu komandà Close;
• ávykdyti komandà File→Exit;
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• paspausti klavišus <Alt>+<F4>;
• uþdaryti programos langà lango valdymo mygtuku Close.
Baigti dirbti su programa – tai uþdaryti programos langà. Jeigu kom-

piuterio diske nurodytame kataloge jau egzistuoja failas nurodytu vardu,
MS Word programa pateikia klausimà: „Ar norite rašyti naujà dokumentà
vietoje esanèio dokumento?” Tokiu atveju reikia pasirinkti:

• Yes – išsaugoti dokumentà vietoje esanèio;
• No – pakeitimø neišsaugoti (nerašyti vietoje esanèio);
• Cancel – tæsti darbà.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kokius þinote teksto redaktorius? Kuo jie skiriasi?
2. Ar galima dirbti su keliais dokumentais vienu metu dirbant su teksto

redagavimo sistema MS Word?
3. Palyginkite teksto áterpimo ir pakeitimo reþimus. Kada patogu naudoti

teksto pakeitimo reþimà? Kas programos lange parodo, kad pakeitimo
reþimas yra aktyvus?

4. Apibûdinkite šiuos teksto redaktoriaus aplinkos elementus: teksto þy-
meklá ir pelës þymeklá.

5. Kokios komandos yra naudojamos dokumentui išsaugoti, ir kokios jam
ákelti?

6. Kuo skiriasi komanda Save nuo Save As?
7. Koká plëtiná turi teksto redaktoriumi MS Word sukurti failai? Ar bûtina

šá plëtiná rašyti išsaugant failà?
8. Kà daryti, jeigu neþinote, kuriame disko aplanke yra reikalingas failas?

Kokius þinote jo radimo bûdus? Pademonstruokite.
9. Darbo su teksto redaktoriumi MS Word baigimo bûdai.
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 II praktinis darbas
MS WORD DARBO PRINCIPAI

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – išmokti iškviesti reikalingas mygtukø juos-
tas, pasirinkti reikalingà darbo reþimà, atlikti paieškà tekste ir já redaguoti.

2. Praktinio darbo užduotys

 1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
 2. Iškvieskite bendros paskirties formatavimo, rëmeliø bei lentelës ir

braiþymo mygtukø (árankiø) juostas.
 3. Nuimkite MS Word darbo lango liniuotæ ir vël jà ákelkite.
 4. Pereikite á maketo Print Layout darbo reþimà.
 5. Áveskite tekstà, pateiktà metodiniø nurodymø 1 lentelëje.
 6. Ištaisykite gramatines klaidas, vykdydami Tools→Spelling and

Grammar… komandà.
 7. Naudodamiesi pakeitimo komanda Edit→Replace, pakeiskite visus

tekste esanèius þodþius „str.” á „straipsnis”.
8. Išmokite keisti dokumento mastelá.
 9. Išsaugokite failà STUDENT arba My Documents aplanke, suteikdami

jam vardà, kuris parodytø saugomos informacijos prasmæ.
 10. Baikite dirbti su MS Word programa.

 

 3. Metodiniai nurodymai
 

 Kaip pasirinkti norimas mygtukø juostas taip, kad jos bûtø matomos MS
Word programos lange?

 Ávykdykite komandà View→Toolbars.
 Sàraše Toolbars paþymëkite šias mygtukø juostas: Standard, Formatting,

Tables and Borders ir Drawing. Jeigu išvardytø mygtukø juostø nematote,
uþduotá pakartokite.

 Jeigu norite nuimti prie nurodytø mygtukø juostø esanèià varnelæ, pa-
spauskite pelæ. Tai reiškia, kad atsisakysite darbinio MS Word lango myg-
tukø juostos. Jeigu varnelës nëra, jà uþdësite spausdami pelæ, t.y. á darbiná
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langà iškviesite mygtukø juostà. Jeigu komandos View vykdyti nereikia,
atsisakykite jos nurodydami View ir spausdami kairájá pelës klavišà.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kaip ákelti liniuotæ ir jos atsisakyti?
 Ávykdykite komandà View→Ruler. Jeigu varnelë prie Ruler yra, liniuotë

dokumento lange bus matoma. Baltoji liniuotës dalis þymi teksto lauko
plotá. Pilkoji þymi parašèiø dydá. Liniuotës atsisakysite nuëmæ varnelæ prie
Ruler.

 Kaip pasirinkti MS Word darbo reþimà?
 Ávykdykite komandà View; pamatysite MS Word programos reþimus.
 MS Word galimi skirtingi darbo reþimai: normalus (Normal), interneti-

nio puslapio (Web Layout), eskizo (Outline) ir maketo (Print Layout). Kai
kuriuos MS Word veiksmus galima atlikti tik tam tikru reþimu. Vykdydami
komandà View→Print Layout, pasirinkite maketo (Print Layout) reþimà.
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1  l e n t e l ë . Lietuvos Respublikos Konstitucija. II skirsnis 
II SKIRSNIS. LIETUVOS VALSTYBË

1 str.
Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika.

2 str.
Lietuvos valstybæ kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 str.
Niekas negali varþyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai

priklausanèiø suvereniø galiø. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisæ priešintis bet
kam, kas prievarta kësinasi á Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, teritorijos
vientisumà, konstitucinæ santvarkà.

4 str.
Aukšèiausià suverenià galià Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai

išrinktus savo atstovus.
5 str.

Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir
Vyriausybë, Teismas. Valdþios galias riboja Konstitucija. Valdþios ástaigos tarnauja
þmonëms.

6 str.
Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali

ginti remdamasis Konstitucija.
7 str.

Negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai. Galioja tik
paskelbti ástatymai. Ástatymo neþinojimas neatleidþia nuo atsakomybës.

 
 Á maketo reþimà galima pereiti
paspaudus šio reþimo mygtukà.
Aktyvus mygtukas pašviesëja.
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Kaip ištaisyti gramatines klaidas lietuviø kalba surinktame tekste?
Ávykdykite komandà Edit→Select All. Taip paþymësite surinktà tekstà.

Ávykdykite komandà Tools→Language→Set Language ir iš atsiradusio dia-
loginio lango Language sàrašo išsirinkite Lithuanian. Tada paspauskite
mygtukà OK.

Ávykdykite komandà Tools→Spelling and Grammar…. Pataisykite tekste
esanèias klaidas. Paspauskite mygtukà Change. Programa pakeis klaidingai
ávestà þodá á tà, kurá paþymësite langelio Suggestions sàraše. Jeigu
paspausite mygtukà Ignore, þodis liks nepakeistas.
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 Kaip pakeisti tekste esanèius simbolius, þodþius ar jø grupes kitais simbo-
liais, þodþiais ar jø grupëmis?

 Jeigu norite pakeisti tekste esanèius simbolius, þodþius ar jø grupes ki-
tais simboliais, þodþiais ar jø grupëmis, ávykdykite komandà Edit→Replace.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dialoginio lango Find and Replace skyrelio Replace dalyje Find what
árašomi ieškomi simboliai arba þodþiai, o Replace with dalyje árašomi sim-
boliai arba þodþiai, á kuriuos keièiame. Jeigu norite, kad faile bûtø visur
pakeistas tam tikras þodis, paspauskite mygtukà Replace All.

 Kaip naudotis dokumento maþinimo masteliu?
 Suraskite Standard mygtukø juostos mygtukà Zoom ir iš sàrašo išsirin-

kite ávairius mastelius. Parinkite 25 proc., 50 proc., 150 proc. mastelius ste-
bëkite, kaip keièiasi dokumento vaizdas. Gráþkite prie 100 proc. mastelio,
kuris atitinka Jûsø spausdinamo dokumento dydá.

 Kaip išsaugoti failà?
 Ávykdykite komandà File→Save As. Komandos dialoginiame lange Save

As reikia:
• išplëstiniame sàraše Save in nurodyti aplankà (katalogà), á kurá failas

bus išsaugotas;
• teksto lauke File Name: árašyti failo vardà, kuriuo jis bus saugomas

(.doc plëtinio galima nerašyti). Atlikite tai ir paspauskite mygtukà
Save.

Faile dabar yra visas surinktas tekstas.
 Kaip baigti dirbti su programa MS Word?
Baigti dirbti su teksto redagavimo programa galima keliais bûdais. Tam

reikia:
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• ávykdyti lango valdymo meniu komandà Close;
• ávykdyti komandà File→Exit;
• paspausti klavišus <Alt>+<F4>;
• uþdaryti programos langà lango valdymo mygtuku Close.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kada patogu dirbti su keliais dokumentais vienu metu dirbant su teksto
redaktoriumi MS Word?

2. Kokius þinote dokumento vaizdavimo programos lange reþimus? Kuo
jie skiriasi?

3. Išvardykite kelis esminius skirtumus tarp Normal ir Print Layout darbo
reþimø.

4. Kada yra patogu dirbti Normal darbo reþimu?
5. Kaip iškviesti á MS Word programos langà reikalingas mygtukø juostas?
6. Kokias þinote mygtukø (árankiø) juostas?
7. Kokios komandos yra naudojamos dokumentui išsaugoti ir kokios jam

ákelti?
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III praktinis darbas
TEKSTO ĮVEDIMAS IR REDAGAVIMAS

1. Darbo tikslas

 Šio praktinio darbo tikslas – išmokti taisyklingai surinkti tekstà ir já re-
daguoti: paþymëti norimà teksto fragmentà, perkelti já iš vienos vietos
tekste á kità, nukopijuoti iš vienos vietos á kità bei išsiaiškinti pastraipos
sàvokà ir išmokti formatuoti pastraipas.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
2. Parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá – 210 x 297 mm.
3. Parinkite parašèiø matmenis. Jie turi bûti: kairiosios – 20 mm, deši-

niosios – 7 mm, viršutinës – 20 mm, apatinës – 20 mm .
4. Áveskite metodiniuose nurodymuose 1 lentelëje pateiktà tekstà 14

dydþio Times New Roman šriftu.
5. Išmokite tekstà paþymëti, atlikite metodiniuose nurodymuose antroje

lentelëje aprašytus veiksmus.
6. Ištaisykite tekste padarytas klaidas. Áveskite praleistus ir pašalinkite

nereikalingus þodþius bei simbolius (þr. 4 lentelëje pateiktà tekstà).
7. Didþiosiomis raidëmis surinktà tekstà išdëstykite lapo centre. 1, 2, 3,

4 punktus prispauskite prie kairës paraštës. Išlyginkite dokumento teksto
pirmos pastraipos kairájá ir dešinájá kraštus.

8. Áveskite kelias tušèias eilutes ir nukopijuokite visà savo surinktà
tekstà. Teksto lauke turi bûti du dokumentai, o tarp jø – keliø eiluèiø tar-
pas.

9. Nukopijuotame tekste nutrinkite pirmà dokumento pastraipà ir 1, 2,
3, 4 skaièius. Didþiosiomis raidëmis ávestas eilutes sukeiskite vietomis, pa-
juodinkite ir centruokite.

 10. Išsaugokite failà á lankstøjá diskelá suteikdami jam vardà, kuris paro-
dytø jame saugomos informacijos prasmæ.

11. Išmokite savo išsaugotà failà atidaryti.
12. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Kaip parinkti popieriaus lapo dydá ir padëtá?
Ávykdykite komandà File→Page Setup. Iš dialoginio lango išsirinkite Pa-

per Size skyrelá, kad galëtumëte nustatyti lapo dydá. Iš išplëstinio sàrašo iš-
sirinkite A4 formato lapo dydá – 210 x 297 mm., iš puslapio padëties nu-
statymo (Orientation) dalies išsirinkite Portrait, t.y. vertikalià lapo padëtá. Iš
išplëstinio sàrašo Apply To išsirinkite Whole Document – visà dokumentà.

Kaip parinkti parašèiø matmenis?
Ávykdykite File→Page Setup komandà. Iš dialoginio lango išsirinkite sky-

relá Margins. Teksto ávedimo laukuose árašykite, kokiø matmenø parašèiø
norësite:

Top – viršutinë paraštë – 2 cm,
Bottom – apatinë paraštë – 2 cm,
Left – kairioji paraštë – 2 cm,
Right – dešinioji paraštë – 0,7 cm.
Rašydami standartinius dokumentus, palikite nurodytas paraštes.
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Kaip taisyklingai surinkti tekstà iš anksto pasirenkant šriftà ir jo dydá?
Iš formatavimo árankiø juostos išsirinkite Times New Roman šriftà ir 14

jo dydá. Naudodamiesi klaviatûra, surinkite tekstà.

Tekstas rašomas tuo šriftu, kurio pavadinimas uþrašytas šrifto lange ir
tuo dydþiu, kuris yra šrifto dydþio lange (formatavimo mygtukø juostoje).
Ávedant tekstà, reikia laikytis šiø taisykliø:

• <Enter> klavišas spaudþiamas antraštës ar pastraipos (straipsnio)
gale. Pastraipa – teksto dalis nuo vieno <Enter> paspaudimo iki kito,
(þr. teorinës dalies 4.2 skyriø „Pastraipø formatavimas ir redagavi-
mas”);

• þodþiai atskiriami vienu tarpu, o skyrybos þenklas (taškas, kablelis)
rašomas prie þodþio ir po jo paliekamas tarpas;

• pastraipos pradþioje tarpai nepaliekami net ir tuo atveju, jei ši pa-
straipa yra pavadinimas;

• nuo krašto atitraukiama naudojantis MS Word priemonëmis;
• simboliai ir pastraipos tvarkomi ávedus tekstà ar bent pastraipà.
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1  l e n t e l ë .  Ávedamo teksto pavyzdys

PASAULINIS KOMPIUTERIØ TINKLAS
INTERNETAS

Internetas – pats didþiausias pasaulinis informacinis kompiuteriø tin-
klas. Tai pasaulinis informacijos, teikiamos tekstu, vaizdu ir garsu, šaltinis.
Interneto tinklas yra sudëtingas ir greitai besikeièiantis. Èia galima rasti
ávairiausios informacijos. Internetas jungia didþiuosius pasaulio universi-
tetus, valstybines organizacijas ir daugybæ privaèiø firmø.

Galimybës, kurias suteikia interneto tinklas:
1) galite susisiekti su pasaulinëmis failø bibliotekomis;
2) galite dalyvauti telekonferencijose;
3) realiu laiku pasikalbëti su viso pasaulinio tinklo vartotojais;
4) naudotis elektroniniu paštu – nusiøsti laiškà á bet kurá pasaulinio

kompiuteriø tinklo taškà per keliasdešimt sekundþiø.

Kaip išmokti paþymëti tekstà?
Atlikite lentelëje aprašytus veiksmus:

2  l e n t e l ë . Teksto þymëjimo bûdai

Þymima teksto
dalis

Veiksmo aprašymas

Bet koks teksto
fragmentas

Pelæ reikia tempti nuo þymimo fragmento pradþios
iki pabaigos.

Þodis Paþymëjus þodá reikia dukart spustelëti kairájá pelës
klavišà.

Sakinys Reikia laikyti nuspaudus <Ctrl> ir sakinyje spausti
kairájá pelës klavišà.

Eilutë Þymëjimo juostoje (eilutës kairëje, kai pelës
þymeklis taps á dešinæ pasvirusia rodykle) reikia
spustelëti kairájá pelës klavišà.

Keletas greta
esanèiø eiluèiø

Pelæ reikia tempti þymëjimo juosta nuo pirmos iki
paskutinës þymimos eilutës.

Pastraipa Reikia du kartus paspausti kairájá pelës klavišà
þymëjimo juostoje ties pastraipa arba tris kartus
pastraipos ribose.

Visas
dokumentas

Reikia tris kartus paspausti kairájá pelës klavišà
þymëjimo juostoje.
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Paþymëtas tekstas rodomas ekrane priešingos spalvos. Jeigu teksto þy-
mëti nebereikia, paspauskite pelës mygtukà bet kurioje nepaþymëtoje
teksto dalyje. Pradëjus þymëti naujà teksto fragmentà, ankstesnis þymëji-
mas atšaukiamas.

Kaip redaguoti tekstà klaviatûra?

3  l e n t e l ë . Teksto redagavimo klavišai

Nutrinama teksto dalis Naudojami klavišai
Simbolis prieš ávedimo
þymeklá

<Backspace>

Þodis prieš ávedimo þymeklá <Ctrl>+<Backspace>
Simbolis uþ ávedimo þymeklio <Delete>
Þodis uþ ávedimo þymeklio <Ctrl>+<Delete>
Paþymëtas tekstas <Backspace> arba <Delete>, arba

mygtukas Cut iš Standard árankiø
juostos.

Kaip tekstà centruoti bei išlygiuoti?
Paþymëkite didþiosiomis raidëmis surinktà tekstà ir paspauskite cen-

truojanèio išlyginimo mygtukà.
Paþymëkite 1, 2, 3, 4 punktus ir paspauskite kairiojo išlyginimo myg-

tukà.

Teksto išlyginimo mygtukai:
                                                             Kairysis Centrinis Abipusis

Paþymëkite pastraipà „Internetas – pats didþiausias pasaulinis...” ir pa-
spauskite abipusio išlyginimo mygtukà.

Kaip tekstà kopijuoti ir perkelti iš vienos vietos á kità?
Paþymëkite visà dokumentà ir paspauskite mygtukà Copy. Dabar tekstà

nukopijavote á laikinàjà atmintá (Clipboard).
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                                          Cut Copy Paste

Pelës þymeklá nuveskite á teksto galà, paspauskite kairájá pelës klavišà ir
kelis kartus paspauskite <Enter> klavišà. Taip atsiras kelios tušèios eilu-
tës. Dabar teksto ávedimo þymeklis yra toje vietoje, kurioje reikia áterpti
tekstà. Paspauskite mygtukà Paste.

Jûsø darbo rezultatas turi atitikti 4 lentelëje pateikto teksto pavyzdá:

4  l e n t e l ë . Suredaguoto teksto pavyzdys

PASAULINIS KOMPIUTERIØ TINKLAS
INTERNETAS

Internetas – pats didþiausias pasaulinis informacinis kompiuteriø tin-
klas. Tai pasaulinis informacijos, teikiamos tekstu, vaizdu ir garsu, šaltinis.
Interneto tinklas yra sudëtingas ir greitai besikeièiantis. Èia galima rasti
ávairiausios informacijos. Internetas jungia didþiuosius pasaulio universi-
tetus, valstybines organizacijas ir daugybæ privaèiø firmø.

Galimybës, kurias suteikia interneto tinklas:
1) galite susisiekti su pasaulinëmis failø bibliotekomis;
2) galite dalyvauti telekonferencijose;
3) realiu laiku pasikalbëti su viso pasaulinio tinklo vartotojais;
4) naudotis elektroniniu paštu – nusiøsti laiškà á bet kurá pasaulinio kom-

piuteriø tinklo taškà per keliasdešimt sekundþiø.

INTERNETAS
PASAULINIS KOMPIUTERIØ TINKLAS

Galimybës, kurias suteikia internetas:
• galite susisiekti su pasaulinëmis failø bibliotekomis;
• galite dalyvauti telekonferencijose;
• realiu laiku pasikalbëti su viso pasaulinio tinklo vartotojais;
• naudotis elektroniniu paštu – nusiøsti laiškà á bet kurá pasaulinio kom-

piuteriø tinklo taškà per keliasdešimt sekundþiø.
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Paþymëkite nukopijuoto teksto pastraipà „Internetas – pats didþiausias
pasaulinis…” ir paspauskite mygtukà Cut. Paþymëtà tekstà iškirpote.

                                                  Cut  Copy  Paste

Paþymëkite teksto pavadinime þodá „INTERNETAS” ir paspauskite
mygtukà Cut. Tekstà perkëlëte á laikinàjà darbinæ atmintá (Clipboard).
Teksto ávedimo þymeklá nustatykite á tušèià eilutæ virš eilutës „PASAU-
LINIS KOMPIUTERIØ TINKLAS” ir paspauskite mygtukà Paste. Paþy-
mëtà tekstà áterpëte iš laikinosios atminties (Clipboard).

Paþymëkite teksto pavadinimà „INTERNETAS PASAULINIS KOM-
PIUTERIØ TINKLAS” ir paspauskite mygtukà Bold. Tekstà pajuodinote.

Kaip paryškinti tekstà, suteikti šriftui spalvà ir sunumeruoti pastraipas?
Mygtukai, skirti šriftui paryškinti ir numeruoti pastraipas:

Šriftui paryškinti (Bold)        Pastraipoms numeruoti (Numbering)(Bullets)

Jeigu reikia pakeisti šrifto spalvà, paþymëkite tekstà, kurio šrifto spalvà
keisite, suraskite mygtukà Font Color Formatting mygtukø juostoje ir iš sà-
rašo išsirinkite spalvà. Jeigu reikia pakeisti šrifto fono spalvà, paþymëkite
tekstà, kurio šrifto fono spalvà keisite, mygtukø juostoje suraskite mygtukà
Highlight Formatting ir iš sàrašo išsirinkite spalvà.

                Šrifto spalva

          Šrifto fonas
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Nutrinkite á nukopijuotà tekstà ávestus skaièius, paþymëkite tas paèias
eilutes ir paspauskite mygtukà Numbering. Šios eilutës – pastraipos bus
sunumeruotos. Skaièiukus pakeisite þenkleliais, jeigu jas paþymësite ir pa-
spausite mygtukà Bullets.

Susipaþinkite su komanda Format→Font.
Skyrelyje Font išrinkite paþymëtam tekstui šrifto spalvà (Color), pa-

braukite paþymëtà tekstà (Underline) ir susipaþinkite su dialoginio lango
Font siûlomais efektais (Effects).

Kaip failà išsaugoti?
Ávykdykite komandà File→Save As. Komandos dialoginiame lange rei-

kia:
• išplëstiniame sàraše Save in nurodyti diskà ir aplankà (katalogà), á

kurá failas bus išsaugotas;
• teksto lauke File Name: árašyti failo vardà, kuriuo jis bus saugomas

(.doc plëtinio galima nerašyti). Atlikite tai ir paspauskite mygtukà
Save.

Kaip ákelti diske esantá failà?
Jeigu norite atidaryti diske esantá failà, ávykdykite komandà File→Open.

Komandos dialoginiame lange Open reikia:
• išplëstiniame sàraše Look in nurodyti aplankà (katalogà), kuriame

failas yra saugomas;
• sàraše paþymëti failo vardà ir paspausti mygtukà Open.
Kaip baigti dirbti su programa MS Word?
Baigti dirbti galima keliais bûdais. Tam reikia:
• ávykdyti lango valdymo meniu komandà Close;
• ávykdyti komandà File→Exit;
• paspausti klavišus <Alt>+<F4>;
• uþdaryti programos langà lango valdymo mygtuku Close.
Baigti dirbti su programa – tai uþdaryti jos langà. Jeigu kompiuterio

diske nurodytame kataloge jau egzistuoja failas nurodytu vardu, MS Word
programa pateikia klausimà: „Ar norite rašyti naujà dokumentà vietoje
esanèio dokumento?”. Tokiu atveju reikia pasirinkti vienà iš pateiktø atsa-
kymo variantø:

Yes – išsaugoti dokumentà vietoje esanèio;
No – pakeitimø neišsaugoti (nerašyti vietoje esanèio);
Cancel – tæsti darbà.
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kaip dokumente panaikinti simboliø sekà? Paminëkite keletà bûdø.
2. Kuo skiriasi ir kuo panašios Cut ir Copy komandos? Kada tikslinga nau-

doti Copy komandà?
3. Kas yra pastraipa?
4. Kaip pele paþymëti simboliø sekà?
5. Išvardykite simboliø apipavidalinimo parametrus.
6. Kaip pasirinkti norimà lapo formatà?
7. Kokie yra pastraipos formatavimo bûdai?
8. Kada tikslinga centruoti pastraipas?
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IV praktinis darbas
DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

1. Darbo tikslas

 Šio praktinio darbo tikslas – išmokti parašyti dokumentà ir já išspaus-
dinti.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
2. Parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá – 210 x 297 mm.
Parinkite parašèiø matmenis. Jie turi bûti: kairiosios – 30 mm, dešinio-

sios – 10 mm, viršutinës – 20 mm, apatinës – 20 mm.
3. Pasirinkite atitinkamo tipo dokumento ávedamø rekvizitø šriftà ir

šrifto dydá.
4. Lapo viršuje palikite vietos (iki 35 mm) herbui arba prekiø þenklui ir

dokumento sudarytojo pavadinimui.
5. Ákelkite paveikslëlá, parinkite jo matmenis.
6. Á devintà teksto eilutæ ákelkite lentelæ, sudarytà iš dviejø stulpeliø ir

šešiø eiluèiø.
7. Išmokite lentelëje paþymëti làstelæ, eilutæ ir stulpelá (þr. 1 lentelæ).

Pakeiskite stulpeliø matmenis (þr. 2 lentelæ):
pirmo – 8,5 cm,
antro – 8,5 cm.

8. Áveskite rašto tekstà.
9. Ákelkite vienos eilutës trijø stulpeliø lentelæ parašui.
10. Prieš spausdindami, perþiûrëkite, kaip atrodytø raštas išspausdintas

ant popieriaus ir atlikite paskutinius pataisymus.
11. Darbà išspausdinkite.
12. Išsaugokite failà á lankstøjá diskelá (A:\), suteikdami jam vardà, kuris

parodytø jame saugomos informacijos prasmæ.
13. Išmokite atidaryti savo išsaugotà failà.
14. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Kaip parinkti popieriaus lapo dydá ir paraštes?
Ávykdykite File→Page Setup komandà.
Dialoginiame lange Page Setup pasirinkite Paper Size skyrelá, kad galë-

tumëte nustatyti lapo dydá ir jo padëtá. Iš išplëstinio sàrašo pasirinkite A4
formato lapo dydá – 210 x 297 mm, lapo padëties nustatymo (Orientation)
dalyje – Portrait, t.y. vertikalià lapo padëtá, o iš išplëstinio sàrašo Apply To
išsirinkite Whole Document – visà dokumentà.

Dialoginiame lange Page Setup pasirinkite skyrelá Margins. Teksto áve-
dimo laukuose árašykite, kokiø matmenø parašèiø norësite:

• Top – viršutinë paraštë 2 cm,
• Bottom – apatinë paraštë 2 cm,
• Left – kairioji paraštë 3 cm,
• Right – dešinioji paraštë 1 cm.
 Rašydami standartinius dokumentus, palikite nurodytas paraštes.

Kaip rašto viršuje áterpti paveikslëlá (herbà)?
Herbui arba prekiø þenklui ir dokumento sudarytojo pavadinimui lapo

viršuje skiriama iki 35 mm. Nuspauskite klavišà <Enter> aštuonis kartus
palikdami vietos paveikslëliui ir dokumento sudarytojo pavadinimui.

Raštai gali bûti trijø tipø: tvarkomieji, organizaciniai ir informaciniai.
Visø šiø tipø raštø rekvizitø išdëstymo schemos pateiktos V praktiniame
darbe. Atitinkamø dokumentø pildymo pavyzdþiai pateikti šio praktinio
darbo priede.

Rengdami informaciná siunèiamà dokumentà, jûs turësite áterpti pa-
veikslëlá (t.y. herbà arba prekiø þenklà). Šiuo tikslu ávykdykite komandà
Insert→Picture→ClipArt ir áterpkite jums patikusá paveikslëlá.

¶
¶
¶
¶
¶

¶ LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS¶
¶
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Norëdami pakeisti paveikslëlio matmenis, paveikslëlá paþymëkite ir
vykdykite komandà Format→Picture. Pasirinkite skyrelá Size ir pakeiskite
paveikslëlio matmenis: aukštá – 1,7 cm, plotá – 1,5 cm.

Nustatykite paveikslëlio ir teksto tarpusavio išdëstymo bûdà. Vykdy-
dami komandà Format→Picture, skyrelyje Layout pasirinkite paveikslëlio
vaizdavimo virš teksto (In front of text) ir centravimo bûdà (Center).
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Didþiosiomis raidëmis, ryškiai, lapo centre parašykite dokumento suda-
rytojo pavadinimà.

Kaip áterpti á tekstà lentelæ?
 Teksto ávedimo þymeklá nuveskite á tušèios eilutës pradþià, pavyzdþiui,

devintos. Ávykdykite komandà Table→Insert→Table. Jeigu norite áterpti,
pavyzdþiui, lentelæ iš 2 stulpeliø ir 6 eiluèiø, á dialoginá langà Number of
Columns árašykite 2, o á dialoginá langà Number of Rows árašykite 6.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teksto dokumento darbiniame lange turite matyti dviejø stulpeliø šešiø

eiluèiø lentelæ.
 Kaip paþymëti lentelëje eilutæ, stulpelá ir làsteles?
 Šiems objektams þymëti skirti veiksmai pateikti 1 lentelëje.
 

1  l e n t e l ë . Objektø þymëjimo lentelëje bûdai

 Þymimas objektas  Atliekami veiksmai
 Eilutë  Spaudþiamas kairysis pelës klavišas eilutës

þymëjimo juostoje.
 Stulpelis  Spaudþiamas pelës kairysis klavišas ties stulpelio

viršutine linija, kai pelës þymeklis pasikeièia á ↓.
 Keletas skilèiø,
eiluèiø ar stulpeliø

 Pelës þymeklis pertraukiamas skersai þymimo
ploto.
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Kaip nustatyti norimus stulpeliø ploèius lentelëje?
Paþymëkite pirmà stulpelá (jis taps paryškintas). Ávykdykite komandà

Table→Table Properties ir dialoginio lango Table Properties skyrelyje
Column sàraše Column 1: Preferred width nurodykite stulpelio plotá (pvz.,
8,5 cm).

Paspauskite mygtukà Next Column. Sàraše Column 2: Preferred width
nurodykite 2 stulpelio plotá (8,5 cm).

Jeigu redaktoriaus MS Word versija yra senesnë, stulpelius reikia þymëti
atskirai ir vykdant komandà Table→Cell Height and Width dialoginio lango
Cell height and width skyrelyje Column išplëstiniame sàraše Width of
Column nurodyti stulpeliø ploèius (pvz., 8,5 cm).

Paþymëkite visà lentelæ (ji taps paryškinta). Paþymëtai lentelei parinkite
teksto Times New Roman šriftà ir dydá, pavyzdþiui, 10 pt arba 12 pt.

Darbiniame dokumento lange bus sudaryta lentelë raštui rašyti.
Rašto rekvizitai pateikti IV praktinio darbo priede rašto formos pavyz-

dyje. Surinkdami rekvizitus nuo làstelës prie làstelës galite judëti naudo-
damiesi klaviatûros rodyklëmis arba pele.

 



90

 2  l e n t e l ë . Tušèia lentelë raštui rašyti

  
  
  
  
  
  

 
 
 Kaip uþpildyti sudarytà lentelæ bei parašyti rašto tekstà?
 Naudodamiesi klaviatûra, áveskite á lentelæ reikiamus rašto rekvizitus,

kurie nurodyti rašto pavyzdyje šio darbo priede. Surinkæ tekstà lentelëje,
padarykite keturiø tušèiø eiluèiø tarpà ir surinkite dokumento tekstà.

 Kaip ákelti parašui skirtà lentelës eilutæ?
 Parašui skirtà vietà galima suformuoti ákëlus vienos eilutës ir trijø vie-

nodo ploèio stulpeliø lentelæ. Ávykdykite komandà Table→Insert→Table.
Dialoginiame lange Insert Table parinkite parametrus Number of Columns
árašykite 3, o Number of Rows – 1. Sudarytà lentelæ uþpildykite.

 
(Pareigø pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardë)

 
 Kaip perþiûrëti dokumentà prieš spausdinant?
 Ávykdykite File→Print Preview komandà. Atsiras Preview mygtukø

juosta.
 

  Perþiûrëjimo mygtukas (Magnifier)              Uþdarymo mygtukas (Close)

Patikrinkite ávestà tekstà. Jeigu radote klaidø, ištaisykite. Atlikite pas-
kutinius redagavimo veiksmus naudodamiesi pele ir Magnifier mygtuku.
Kol mygtukas neáspaustas, tekste Jûs galite atlikti reikiamus pataisymus.
Kai Magnifier mygtukà áspausite, tekstà galësite perþiûrëti norimu masteliu.
Iš Print Preview reþimo išeisite, jeigu pasinaudosite mygtuku Close.
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Kaip išspausdinti dokumentà popieriaus lape?
Ádëkite popieriø á spausdintuvà ir paspauskite mygtukà Print. Visas Jûsø

dokumentas bus išspausdintas.

           Spausdinimo mygtukas (Print)

Ávairesnius dokumento spausdinimo bûdus galësite pasirinkti vykdy-
dami komandà File→Print.

Dialogo lange Print galite pasirinkti tam tikrus parametrus:
• Spausdinti visà dokumentà;
Ávykdykite komandà File→Print. Iš išplëstinio sàrašo Printer Name išsi-

rinkite spausdintuvà, kuriuo dokumentà norësite spausdinti. Dialoginiame
lange Print nurodykite kopijø skaièiø Copies. Paspauskite mygtukà OK.

• Spausdinti atskirà puslapá;
Nustatykite kursoriø á tà puslapá, kurá norite spausdinti. Ávykdykite ko-

mandà File→Print. Dialogo lange Print uþfiksuokite Current Page reþimà
(einamàjá puslapá). Paspauskite mygtukà OK.
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• Spausdinti paþymëtà teksto dalá;
Paþymëkite tekstà, kurá norite spausdinti. Ávykdykite komandà File→

Print. Dialogo lange Print uþfiksuokite Selection reþimà (paþymëtà frag-
mentà). Paspauskite mygtukà OK.

• Spausdinti kelis puslapius;
Ávykdykite komandà File→Print. Dialogo lange Print uþfiksuokite re-

þimà Pages. Teksto ávedimo laukelyje nurodykite puslapius, kuriuos norite
spausdinti. Pavyzdþiui, jeigu norite spausdinti puslapius nuo 2 iki 5, pusla-
piø nustatymo laukelyje (Pages) rašykite 2–5. Jeigu norite spausdinti 1, 3 ir
5 puslapius – šiame laukelyje árašykite 1, 3, 5. Teisingai pasirinkæ paramet-
rus, paspauskite mygtukà OK.

Galimi ir kiti spausdinimo reþimai, pavyzdþiui, nelyginiø puslapiø, ke-
leto kopijø ir kt.

Dialogo lango Print fragmentas nelyginiams – Odd pages ir lyginiams –
Even pages puslapiams spausdinti.

Kaip išsaugoti failà?
Ávykdykite komandà File→Save As.
Kaip ákelti diske esantá failà?
Ávykdykite komandà File→Open.
Kaip baigti dirbti su programa MS Word?
Dirbti galima baigti keliais bûdais. Tam reikia:

• ávykdyti lango valdymo meniu komandà Close;
• ávykdyti komandà File→Exit;
• paspausti klavišus <Alt>+<F4>;
• uþdaryti programos langà lango valdymo klavišu Close.
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 Priedas
 
 
 Rašto formos pavyzdys
 

¶
¶
¶
¶
¶

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS¶
¶

85 mm 85 mm
Lietuvos archyvø departamentui 2002-00-00 Nr. 0-00

Á 2002-00-00 Nr. 0-00
Kopija
Švietimo ir mokslo ministerijai

DËL LTU BIBLIOTEKOS ARCHYVO

¶
¶
¶
¶

(Dokumento tekstas)¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶

(Pareigø pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardë)
¶

(Rengëjo nuoroda)
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Įsakymo formos pavyzdys

¶
¶
¶
¶
¶

MUITINËS DEPARTAMENTO¶
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSØ MINISTERIJOS¶

DIREKTORIUS¶
¶

ÁSAKYMAS¶
DËL MOKËJIMO UÞ MUITINËS TEIKIAMAS PAPILDOMAS PASLAUGAS¶

¶
2001 m. rugsëjo 00 d. Nr. 0-00¶

Vilnius¶
¶

(Dokumento tekstas) ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
(Pareigø pavadinimas)               (Parašas)                 (Vardas ir pavardë) ¶
¶
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Nutarimo formos pavyzdys

¶
¶
¶
¶

LIETUVOS BANKO VALDYBA¶
¶

NUTARIMAS¶
DËL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIÈIAVIMO TAISYKLIØ¶

¶
2002 m. rugsëjo 00 d. Nr. 0-00¶

Vilnius¶
¶

(Dokumento tekstas) ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
(Pareigø pavadinimas)                      (Parašas)                 (Vardas ir pavardë)
¶
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Protokolo formos pavyzdys

¶
¶
¶
¶

LIETUVOS TEISËS UNIVERSITETAS¶
¶

BAUDÞIAMOSIOS TEISËS KATEDROS POSËDÞIO
PROTOKOLAS

¶
2001-00-00 Nr. 0-00¶

Vilnius¶
¶

Posëdþio pirmininkas (Vardas ir pavardë).¶

Posëdþio sekretorius (Vardas ir pavardë).¶

Dalyvauja. (Vardai ir pavardës)………………………..……¶
…………………………………………………………………………………¶

Darbotvarkë:¶
1.¶
2.¶
1. SVARSTYTA. (Darbotvarkës klausimas).¶

Pranešëjas (Vardas ir pavardë, pranešimo turinys) …………
…………………………………………………………………………………..¶

(Kalbëjusiøjø vardai ir pavardës, kalbø turinys) …………….
……………………………………………………………………………….…¶

NUTARTA:¶
1.¶
2.¶
2. SVARSTYTA. (Darbotvarkës klausimas).¶

……………………………………………………………………………………
Posëdþio pirmininkas            (Parašas)                   (Vardas ir pavardë)¶

Posëdþio sekretorius              (Parašas)                   (Vardas ir pavardë)¶
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Pažymos formos pavyzdys

¶
¶
¶
¶

LIETUVOS TEISËS UNIVERSITETAS¶
Kodas 0000000 Ateities g. 00 LT-2000 Vilnius Tel. 00 00 00 Faks. 00 00 00¶

¶

¶

Valstybinio socialinio draudimo fondo¶
valdybos Vilniaus miesto skyriui                Á 2000-00-00 Nr. 0-00¶

¶
PAÞYMA¶

APIE GAUTAS PAJAMAS¶
2001-00-00 Nr. 0-00¶

¶
(Dokumento tekstas) ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
Pareigø pavadinimas)            (Parašas)                      (Vardas ir pavardë) ¶
                       (A.V.)
¶
(Pareigø pavadinimas)          (Parašas)                      (Vardas ir pavardë) ¶
¶
¶
¶
 (Rengëjo nuoroda) ¶
¶
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Potvarkio formos pavyzdys

¶
¶
¶
¶

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS¶
¶

POTVARKIS¶
DËL RIMANTO VITKAUSKO SKYRIMO PAREIGOMS¶

¶
2001 m. geguþës 00 d. Nr. 0-00¶

Vilnius¶
¶

(Dokumento tekstas) ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
 (Pareigø pavadinimas)                  (Parašas)                  (Vardas ir pavardë) ¶
¶
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Kaip parinkti norimà lapo formatà? Kokie lapo formatai daþniausiai

naudojami?
2. Kaip nustatyti norimas paraštes? Kokios paraštës naudojamos standar-

tiniuose dokumentuose?
3. Kaip paþymëti visà lentelæ? Ar paþymëtoje lentelëje galima nustatyti

vienodà simboliø dydá?
4. Kaip pakeisti lentelës stulpelio plotá?
5. Ar dokumento vaizdo ekrane mastelio keitimas turi átakos spausdinamø

simboliø dydþiui?
6. Kaip išspausdinti visà dokumentà, paþymëtà jo dalá ar konkretø puslapá?
7. Kada geriau ávykdyti komandà File→Print, o kada galima naudoti myg-

tukà Print?
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V praktinis darbas
TVARKOMŲJŲ, ORGANIZACINIŲ, INFORMACINIŲ

DOKUMENTŲ BLANKŲ SUDARYMAS

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – išmokti sudaryti tvarkomøjø, organizaciniø
informaciniø dokumentø blankus (šablonus), sudaryti dokumento rekvizitø
išdëstymo schemà, árašyti reikiamà tekstà.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
 2. Susipaþinkite su tvarkomøjø, organizaciniø ir informaciniø doku-

mentø sudarymo reikalavimais.
 3. Susipaþinkite su dokumentø grupëmis ir jiems skirtø blankø rûšimis.
 Pasirinkite vienà iš tvarkomøjø dokumentø, kuriam norëtumëte suda-

ryti specialøjá blankà.
 4. Parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá – 210 x 297 mm.
 Parinkite parašèiø matmenis: kairiosios – 30 mm, dešiniosios – 10 mm,

viršutinës – 20 mm, apatinës – 20 mm.
 5. Paruoškite dokumento blanko tinklelá.
 Rašto lapo viršutiniø ir apatiniø rekvizitø zonas patogu paruošti pusla-

pinëse antraštëse. Išmokite paruošti rekvizitø zonas, naudodamiesi pusla-
piniø antrašèiø formatavimo galimybëmis.

 6. Árašykite reikiamus rekvizitus á pasirinkto dokumento tinklelá ir áves-
kite dokumento tekstà.

7. Prieš spausdindami, perþiûrëkite, kaip dokumentas atrodytø išspaus-
dintas ant popieriaus.

 8. Dokumentà išspausdinkite. Atsakykite á kontrolinius klausimus.
 9. Išsaugokite failà STUDENT arba My Documents aplanke.
10. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų
sudarymo reikalavimai

Tvarkomieji, organizaciniai, informaciniai dokumentai turi atitikti rašt-
vedybos ir taisyklingos kalbos reikalavimus bei standartus. Lietuvoje ástai-
gø, ámoniø ir organizacijø raštvedyba tvarkoma pagal dokumentø rengimo
ir áforminimo taisykles, vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvø ásta-
tymo (Þin., 1995. Nr. 107–2389) 6 ir 9 straipsniais.

Pagal raštvedybos taisykles kiekvieno ruošiamo ástaigos dokumento
rekvizitai turi bûti tam tikroje puslapio vietoje, o rekvizito tekstas uþrašytas
pagal tam tikrus reikalavimus. Norintiems plaèiau susipaþinti su raštvedy-
bos reikalavimais rekomenduojame Lietuvos archyvø departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2001 m. kovo
30 d. ásakymà Nr. 19 dël dokumentø rengimo ir áforminimo taisykliø pa-
tvirtinimo (Þin., 2001. Nr. 30–1009) [5].

Dokumentø rengimo ir áforminimo taisyklës nustato valstybës ir savi-
valdybiø institucijø, ástaigø, ámoniø, organizacijø, kitø subjektø, ágaliotø
atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomøjø, organizaciniø, infor-
maciniø dokumentø rengimo ir áforminimo reikalavimus, kurie taikomi
nepaisant šiø dokumentø parengimo bûdo ar laikmenos.

Šiose taisyklëse nustatyti dokumentø rengimo ir áforminimo reikalavi-
mai taikomi ir kitiems ástaigø dokumentams, atsiþvelgiant á jø paskirtá bei
kitø teisës aktø nustatytus reikalavimus. Taisyklëse nustatyti dokumentø
rengimo ir áforminimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams as-
menims yra rekomendaciniai.

Rekvizitas yra dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas do-
kumento rengimo bei áteisinimo procedûras ir turinti nustatytà nuolatinæ
vietà.

Blankas – nustatyto formato popieriaus lapas su išdëstytais dokumento
áforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinèiu teisës
aktø suteiktus ágaliojimus.

Dokumento sudarytojas – kolegiali institucija, ástaiga, jos struktûrinis
padalinys, ástaigos vadovas, kiti asmenys, turintys teisæ sudaryti dokumen-
tus.

Tvarkomieji dokumentai – kolegialiø institucijø, ástaigø vadovø, kitø
teisës aktø suteiktus ágaliojimus turinèiø valstybës tarnautojø leidþiami tei-
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sës aktai viešojo arba vidaus administravimo funkcijoms ágyvendinti (nuta-
rimai, sprendimai, ásakymai, potvarkiai ir kt.).

Organizaciniai dokumentai – tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami
kiti teisës aktai, nustatantys ástatymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimo nor-
mas (nuostatai, ástatai, taisyklës, reglamentai ir kt.).

Informaciniai dokumentai – ástaigø siunèiamieji ir vidaus dokumentai,
kuriuose pateikiama informacija arba duomenys, fiksuojami su ástaigos
veikla susijæ faktai, ávykiai, ryšiai su kitomis ástaigomis (raštai, paþymos,
aktai, protokolai ir kt.).

Pagal ISO 216-1975(E) ir ISO (353-1975(E) standartus dokumentai
áforminami tokiø formatø popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148
x 210 mm) ir A4 L (297 x 210 mm), paliekant tokio ploèio paraštes: kairioji
– 30 mm, dešinioji – ne maþesnë kaip 10 mm, viršutinë – 20 mm, apatinë –
ne maþesnë kaip 20 mm.

Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusëje, išskyrus šiose taisyk-
lëse ir kituose teisës aktuose numatytas þymas arba nuorodas, rašomas ant-
roje lapo pusëje. Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruoja-
mas antrasis ir tolesni lapai. Lapai numeruojami viršutinës paraštës vidu-
ryje arabiškais skaitmenimis be taškø ir brûkšneliø.

Dokumentai rašomi laikantis bendrinës lietuviø kalbos normø ir teisi-
nës terminijos.

Dokumentų rekvizitai

Dokumentø rengimo ir áforminimo rekvizitai yra:
   1. herbas arba prekiø þenklas;
   2. dokumento sudarytojo pavadinimas;
   3. ástaigos duomenys;
   4. specialioji þyma;
   5. priedo þyma;
   6. dokumento gavimo registracijos þyma;
   7. dokumento pavadinimas;
   8. dokumento data;
   9. dokumento registracijos numeris;
  10. gauto dokumento nuoroda;
  11. dokumento sudarymo vieta;
  12. adresatas;
  13. rezoliucija;
  14. dokumento tvirtinimo þyma;
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  15. dokumento tekstas;
  16. parašas;
  17. dokumento suderinimo þyma;
  18. vizos;
  19. supaþindinimo þyma;
  20. rengëjo nuoroda;
  21. dokumento paieškos nuoroda;
  22. kopijos tikrumo þyma.

Dokumentø rekvizitø rašymo bûdai yra:
• išilginis centruotas, kai rekvizito eiluèiø pradþia ir pabaiga vienodai

nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios parašèiø;
• kampinis vëliavinis, kai rekvizito eilutës prasideda arba vienodai nu-

tolusios nuo kairiosios paraštës.
Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje arba

plote. Jei dokumento rekvizitai išdëstomi ne viename lape, jie turi bûti iš-
dëstyti taip, kad á atskirà lapà nebûtø perkeliamas vien parašo rekvizitas ir
po juo rašomi kiti rekvizitai.

Lietuvos valstybës arba savivaldybës herbas (toliau – herbas) arba pre-
kiø þenklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.
Prekiø þenklas gali bûti spausdinamas lapo viršutinës dalies kairëje pusëje,
paliekant paraštes. Herbas ir prekiø þenklas kartu nespausdinami.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekiø
þenklo rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo
viduryje. Jei prekiø þenklas spausdinamas lapo viršutinës dalies kairëje pu-
sëje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia þenklo. Kai herbas
arba prekiø þenklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas
rašomas po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didþiosiomis paryškinto-
mis raidëmis, gali bûti didesnëmis negu kiti rekvizitai, ir išdëstomas išilgi-
niu centruotu bûdu.

Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisës aktais áteisintà
pavadinimà.

Ástaigos duomenys rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu arba
dokumento pirmojo lapo apatinëje paraštëje. Ástaigos duomenys rašomi
maþesnëmis negu kiti rekvizitai raidëmis ir gali bûti atskirti linija.

Jei informacinio dokumento (rašto) sudarytojai yra kelios ástaigos,
ástaigos duomenys rašomi po kiekvienos ástaigos pavadinimu.
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Ástaigos duomenis sudaro: ástaigos kodas, adresas ir kita reikalinga in-
formacija (telefonø ir faksø numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.).

Specialioji þyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinës paraštës
dešinëje pusëje paryškintomis raidëmis arba dedamas spaudas, pavyzdþiui:
Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma.

Priedo þyma rašoma dokumento priedo viršutinës paraštës dešinëje pu-
sëje. Þymà sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas,
priedo eilës numeris ir þodis ,,priedas“. Þymos dalys išdëstomos kampiniu
vëliaviniu bûdu, þodis ,,priedas“ kartu su eilës numeriu rašomas iš naujos
eilutës.

Tvarkomųjų dokumentų įforminimas

Tvarkomieji dokumentai áforminami blanke. Blankas spausdinamas A4
ar A5 formato popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: herbà arba prekiø
þenklà ir dokumento sudarytojo pavadinimà. Tvarkomøjø dokumentø su-
darytojas gali bûti kolegiali institucija, ástaigos vadovas, kitas teisës aktø
suteiktus ágaliojimus leisti tvarkomuosius dokumentus turintis tarnautojas
(toliau – ástaigos vadovas).

Tvarkomøjø dokumentø (1 priedas), áforminamø blanke, rekvizitai yra:
dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, doku-
mento sudarymo vieta, tekstas, parašas.

Kai tvarkomojo dokumento sudarytojai yra keliø ástaigø vadovai, do-
kumentas áforminamas ne blanke, o dokumento sudarytojø pavadinimai
dëstomi dokumentø rengimo ir áforminimo taisykliø [5] 14.5 punkte nu-
statyta tvarka.

Tvarkomieji dokumentai gali bûti papildyti šiais jø rengimo ir apyvartos
procedûrø áforminimo rekvizitais: specialiàja þyma, suderinimo þyma, vi-
zomis, supaþindinimo þyma, dokumento paieškos nuoroda, dokumento ga-
vimo registracijos þyma, rezoliucija.

Tvarkomøjø dokumentø turinys dëstomas tekstu, kuris gali bûti skirs-
tomas punktais, jø pastraipomis ir punktø papunkèiais. Tekstas turi bûti
glaustas, aiškus, logiškas. Jame negali bûti faktø ir situacijø aprašymo, pa-
stabø, atskirai nurodomø pagrindø ir priedø nuorodø. Tekste pirmà kartà
minimas pavadinimas negali bûti trumpinamas, išskyrus atvejus, kai patei-
kiama nuoroda á oficialaus paskelbimo šaltinio pavadinimà. Tvarkomøjø
dokumentø tekste ástatymø, kitø teisës aktø ir jø paskelbimo šaltinio nuo-
rodos rašomos pagal Ástatymø ir kitø teisës aktø rengimo rekomendacijø,
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patvirtintø Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjûèio 17
d. ásakymu Nr. 104, reikalavimus.

Sprendimo, nutarimo, kurá leidþia kolegiali institucija, tekstà sudaro
ávadinë ir dëstomoji dalys.

Ávadinëje dalyje nurodoma, dël ko nutarimas arba sprendimas priima-
mas. Ávadinë dalis paprastai pradedama þodþiais „Vadovaudamasi (s)“,
„Ágyvendindama (s)“. Ávadinës dalies gali ir nebûti, jei veiksmø tikslai ne-
aiškinami.

Dëstomojoje dalyje sprendimo veiksmà reiškiantys þodþiai „n u t a r i a“
(nutarime), „n u s p r e n d þ i a“ (sprendime) rašomi maþosiomis išretin-
tomis raidëmis esamojo laiko treèiojo asmens forma, po jø dedamas dvi-
taškis, jei dëstomoji dalis skirstoma punktais. Punktai pradedami rašyti
veiksmaþodþio bendratimi, pavyzdþiui:

Kauno miesto Taryba n u s p r e n d þ i a:
1. Patvirtinti ……. .
2. Nustatyti …….. .
3. Ápareigoti ….. .

Ásakymo tekstà sudaro ávadinë ir dëstomoji dalys:

Ávadinë dalis rašoma taip pat, kaip atitinkama nutarimø arba sprendimø
dalis ir paprastai pradedama þodþiais „Vadovaudamasis (-si)“, „Vykdyda-
mas (-a)“, „Atsiþvelgdamas (-a)“, „Siekdamas (-a)“, „Ágyvendindamas
(-a)“. Ávadinës dalies gali ir nebûti, jei veiksmø tikslai neaiškinami.

Ásakymo dëstomoji dalis pradedama rašyti iš naujos eilutës tvarkomàjá
veiksmà reiškianèiu þodþiu, veiksmaþodþio esamojo laiko vienaskaitos pir-
mojo asmens forma, maþosiomis išretintomis raidëmis, pavyzdþiui:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ásta-
tymo (Þin., 1999. Nr. 60–1945) …. straipsniu,

s u d a r a u komisijà ………

Jei ásakymo dëstomoji dalis skirstoma punktais, po ávadinës dalies de-
damas dvitaškis ir kiekvienas punktas pradedamas atitinkamu tvarkomàjá
veiksmà reiškianèiu þodþiu, rašomu maþosiomis išretintomis raidëmis, pa-
vyzdþiui:
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1. Iš dalies p a k e i è i u …… .
2. L a i k a u netekusiu galios ……. .
3. Á s a k a u ………. .
4. P a v e d u ………. .

Potvarkio tekstas paprastai turi tik dëstomàjà dalá ir rašomas kaip ása-
kymas. Veiksmas daþniausiai reiškiamas þodþiais:

„á p a r e i g o j u“, „p a v e d u“, „s k i r i u“ ir kt.
Jei tvarkomuoju dokumentu tvirtinamas kitas dokumentas, tvarkomojo

dokumento tekste rašomas pridedamo tvirtinamo dokumento pavadinimas,
pavyzdþiui:

T v i r t i n u Raštvedybos taisykles (pridedama).

arba

T v i r t i n u pridedamus:
1. Technikos bibliotekos ekspertø komisijos nuostatus.
2. Technikos bibliotekos vidaus darbo reglamentà.

Tvarkomieji dokumentai bei jais patvirtinti organizaciniai dokumentai
keièiami ir papildomi pagal Ástatymø ir kitø teisës aktø rengimo rekomen-
dacijø, patvirtintø Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rug-
pjûèio 17 d. ásakymu Nr. 104, ir šiø taisykliø reikalavimus.

Organizacinių dokumentų įforminimas

Organizaciniø dokumentø (5 priedas) rekvizitai yra: dokumento pava-
dinimas, tvirtinimo þyma, dokumento tekstas. Organizaciniai dokumentai
gali bûti papildomi šiais jø rengimo ir apyvartos procedûrø áforminimo rek-
vizitais: specialiàja þyma, suderinimo þyma, vizomis, supaþindinimo þyma,
dokumento paieškos nuoroda.

Organizaciniai dokumentai áforminami ne blanke ir nerašomas parašo
rekvizitas. Jie nëra tvarkomøjø dokumentø priedai, todël priedo þyma ne-
rašoma.

Nuostatø, ástatø, taisykliø, kitø teisës aktø turinys dëstomas tekstu, kuris
gali bûti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jø pastraipomis, punktø
papunkèiais. Tekstas rašomas laikantis dokumentø rengimo ir áforminimo
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taisykliø [5] 28 punkte nustatytø reikalavimø. Tekste negali bûti lenteliø,
kitø informacinio pobûdþio intarpø.

Taisyklës, reglamentai, kiti organizaciniai dokumentai gali turëti priedø
(dokumentø formø, lenteliø, paaiškinimø ir pan.), kurie nurodomi organi-
zaciniø dokumentø tekste. Priedai áforminami taisykliø [5] VII skyriuje
nustatyta tvarka.

Organizaciniø dokumentø teksto pabaiga þymima horizontaliu brûkš-
niu, kuris brëþiamas po tekstu, ties jo viduriu.

Informacinių dokumentų įforminimas

Informaciniai siunèiamieji ástaigos dokumentai, kuriuose rašomas adre-
satas, áforminami blanke, išskyrus taisykliø [5] 54 punkte išdëstytus atvejus.

Blankas spausdinamas A4 ar A5 formato popieriaus lape ir turi šiuos
rekvizitus: herbà arba prekiø þenklà, dokumento sudarytojo pavadinimà,
ástaigos duomenis.

Blanke, kuriame áforminami informaciniai siunèiamieji dokumentai uþ-
sienio korespondentams, dokumento sudarytojo pavadinimas gali bûti ra-
šomas ne tik lietuviø, bet ir pasirinkta uþsienio kalba, kiti rekvizitai – pasi-
rinkta uþsienio kalba. Dokumento sudarytojo pavadinimas pasirinkta uþ-
sienio kalba rašomas po pavadinimo lietuviø kalba.

Informaciniø siunèiamøjø dokumentø (7 priedas), áforminamø blanke,
rekvizitai yra: adresatas, dokumento pavadinimas (raštuose – antraštë, iš-
skyrus lydrašèius), dokumento data, registracijos numeris, gauto doku-
mento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, pa-
rašas, rengëjo nuoroda (išskyrus atvejus, kai dokumento rengëjas yra ástai-
gos vadovas).

Informaciniai siunèiamieji dokumentai gali bûti papildomi šiais jø ren-
gimo ir apyvartos procedûrø áforminimo rekvizitais: specialiàja þyma, do-
kumento gavimo registracijos þyma, rezoliucija, vizomis, dokumento paieš-
kos nuoroda.

Informaciniai ástaigos vidaus dokumentai (ataskaitos, patikrinimo pa-
þymos, aktai, protokolai, sàrašai ir kt.) gali bûti áforminami blanke arba ne
blanke. Blankas spausdinamas A4 formato popieriaus lape ir turi šiuos
rekvizitus: herbà arba prekiø þenklà ir dokumento sudarytojo pavadinimà.

Informaciniø ástaigos vidaus dokumentø rekvizitai yra: dokumento su-
darytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, registra-
cijos numeris, dokumento sudarymo vieta, dokumento tekstas, parašas.



108

Informaciniai ástaigos vidaus dokumentai gali bûti papildomi šiais jø
rengimo ir apyvartos procedûrø áforminimo rekvizitais: specialiàja þyma,
rezoliucija, adresatu, vizomis, dokumento paieškos nuoroda, o aktai, sàra-
šai ir panašûs dokumentai – tvirtinimo þyma (ástaigos vadovo parašu).
Protokolai gali bûti papildomi tik specialiàja þyma ir dokumento paieškos
nuoroda.

Informaciniø dokumentø turinys, atsiþvelgiant á jø rûšá ir paskirtá, gali
bûti dëstomas tekstu, lentele, kitais bûdais arba mišriai. Kai turinys dësto-
mas lentele, rašomi visi privalomi dokumento rekvizitai.

Protokolo turinys dëstomas tekstu, kurá sudaro ávadinë ir dëstomoji da-
lys:

Protokolo ávadinëje dalyje árašomi posëdþio (susirinkimo) pirmininko ir
protokolà rašiusio asmens vardai ir pavardës, posëdþio (susirinkimo) daly-
viai, svarstomieji klausimai (darbotvarkë). Teisës aktø nustatytais atvejais
nurodomas kvorumo buvimas. Protokolo ávadinëje dalyje taip pat surašomi
kviestøjø asmenø vardai ir pavardës, nurodoma jø atstovaujama ástaiga ir
pareigos. Jei kviestøjø asmenø yra daug, surašomas atskiras sàrašas kaip
protokolo priedas.

Protokolo dëstomojoje dalyje kiekvienas darbotvarkës klausimas paþy-
mimas numeriu ir pradedamas didþiosiomis raidëmis rašomu þodþiu
SVARSTYTA. Po þodþio SVARSTYTA árašomas svarstomas darbotvar-
kës klausimas, pranešëjo vardas ir pavardë, trumpas pranešimo turinys. Jei
pranešimas pridedamas prie protokolo kaip atskiras dokumentas, proto-
kole tai nurodoma, pavyzdþiui: (pranešimas pridedamas). Taip pat árašomi
kitø kalbëjusiøjø asmenø vardai ir pavardës, trumpas jø kalbø turinys. Jei
kalbos tekstas pridedamas, protokole tai nurodoma.

Po klausimo svarstymo dalies didþiosiomis raidëmis rašomas þodis NU-
TARTA (NUSPRÆSTA) ir priimtas nutarimas (sprendimas) konkreèiu
darbotvarkës klausimu. Jei svarstomu klausimu balsuojama, nurodomi bal-
savimo rezultatai. Jei nutarimas (sprendimas) susideda iš dviejø ar daugiau
punktø, po þodþio NUTARTA (NUSPRÆSTA) dedamas dvitaškis ir teks-
tas dëstomas punktais.

Protokolà pasirašo posëdþio (susirinkimo) pirmininkas ir protokolà ra-
šæs asmuo, jei kiti teisës aktai nenustato kitaip.

Akto tekstas paprastai susideda iš ávadinës ir dëstomosios daliø ir iš-
vadø. Akto teksto ávadinëje dalyje nurodomas akto surašymo pagrindas, já
surašæ asmenys. Jei aktà rašo komisija, nurodomas jos sudarymo pagrindas,
surašomi komisijos pirmininko ir komisijos nariø vardai ir pavardës. Akto
teksto dëstomoji dalis gali bûti skirstoma punktais. Išvadø dalyje apiben-
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drinami faktai ir gali bûti pateikiami siûlymai. Akto tekstas gali bûti papil-
domas priedais, pridedamais dokumentais arba jø kopijomis.

Aktà pasirašo visi ávadinëje akto dalyje ávardytieji asmenys. Jei pasira-
šantis asmuo nesutinka su akto turiniu ar jo dalimi, jo parašo rekvizite prie
parašo rašoma: „Pastabos pridedamos“, o pastabos surašomos atskirame
lape.

Perdavimo ir priëmimo akte nurodomas veiksmø teisinis pagrindas,
perduodantys ir priimantys asmenys, išdëstomas perdavimo ir priëmimo
turinys. Akto tekstas gali bûti papildytas priedais, pridedamais dokumen-
tais. Perdavimo ir priëmimo aktà pasirašo perduodantys ir priimantys as-
menys.

Perdavimo ir priëmimo aktai gali bûti tvirtinami ástaigos vadovo parašu.
Tvirtinimo þyma nerašoma, kai perduodantys asmenys yra ástaigø vadovai
ar jø ágalioti asmenys.

Ataskaitos turinys paprastai dëstomas laisvos formos tekstu, jei kiti tei-
sës aktai nenustato konkreèiø ataskaitos turinio dëstymo reikalavimø.
Tekstas gali bûti papildomas lentelëmis, grafikais, schemomis arba jos
áforminamos priedais. Tekstas gali bûti skirstomas skyriais, punktais ir jø
papunkèiais.

Ataskaità pasirašo jà teikiantis tarnautojas.
Ataskaitoje gali bûti rašomas adresato rekvizitas.
Paþymoje pateikiami tam tikri duomenys, aprašomi ávykiai arba faktai.
Patikrinimo paþymos turinys dëstomas laisvos formos tekstu, jei teisës

aktai nenustato konkreèiø paþymos turinio dëstymo reikalavimø. Paþymos
tekstas gali bûti skirstomas skyriais, punktais ir jø papunkèiais, baigiamas
išvadomis. Tekstas gali bûti papildomas lentelëmis, grafikais (arba jie áfor-
minami priedais), pridedamomis dokumentø kopijomis. Patikrinimo pa-
þymà pasirašo tikrinimà atlikæs tarnautojas arba jø grupë.

Paþymos, kuri išduodama ir adresuojama konkreèiam asmeniui ar ástai-
gai, tekste pateikiami faktus patvirtinantys ar árodantys duomenys, gali bûti
rašomas duomenø pagrindas, nurodant dokumentus, kuriuose tie duome-
nys yra. Paþymà pasirašo ástaigos vadovas ar kitas ágaliotas asmuo, jei teisës
aktai nenustato kitaip.

Rašte pateikiama informacija tam tikru klausimu ar prašoma jà pa-
teikti. Rašto teksto bendrieji reikalavimai yra:

Rašto tekstas rašomas dokumento sudarytojo (ástaigos, jos struktûrinio
padalinio) vardu daugiskaitos pirmojo asmens forma (pvz.: Siunèiame,
Prašome) arba treèiojo asmens forma (pvz.: Mokykla neprieštarauja).
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Jei rašte arba lydraštyje nurodoma, kad siunèiami kiti dokumentai ir jie
tekste ávardijami, teksto paskutinëje pastraipoje nurodomas jø lapø skai-
èius. Pastraipa pradedama didþiosiomis raidëmis rašomu þodþiu „PRIDE-
DAMA“, pavyzdþiui:

PRIDEDAMA. 3 lapai.

Jei pridedama daugiau negu vienas dokumento egzempliorius, nuro-
domas jø skaièius, pavyzdþiui:

PRIDEDAMA. 4 lapai, 3 egz.

Kai siunèiami dokumentai tekste neávardyti arba ávardyti apibendrintai,
teksto pabaigoje jie išvardijami, nurodant kiekvieno siunèiamo dokumento
lapø skaièiø, jei daugiau negu vienas egzempliorius – egzemplioriø skaièiø.

Kai informaciniø dokumentø tekste faktams, ávykiams, argumentams
pagrásti nurodomi kiti dokumentai, kuriø kopijos pridedamos, tekste
skliausteliuose tai paþymima, pavyzdþiui: (kopija pridedama). Jei doku-
mentas, kurio kopija pridedama, minimas abstrakèiai, jis ávardijamas
skliausteliuose, pavyzdþiui: (Direktoriaus 2001 m. vasario 14 d. ásakymo Nr.
23 kopija pridedama). Pridedamø kopijø bendras skaièius teksto pabaigoje
gali bûti nenurodomas.

Informaciniø dokumentø tekste gali bûti atskirai rašomos pastabos, pa-
siûlymai, išvados, dokumento sudarymo ar pateiktø duomenø pagrindas.
Informaciniai dokumentai gali turëti priedø, jie tekste nurodomi kaip ir
organizaciniø dokumentø priedai.

 Dokumentų priedai

Dokumento priedas yra atskirai áforminta jo turinio sudedamoji dalis.
Jei dokumentas turi daugiau negu vienà priedà, jie numeruojami iš eilës.

Priedai áforminami A4 ar A4L formato popieriaus lape ir turi šiuos rek-
vizitus: priedo þymà, pavadinimà, tekstà (lentelæ, grafikà, dokumento
formà ir kt.).

Priedo pavadinimas rašomas po priedo þyma išilginiu centruotu bûdu,
didþiosiomis paryškintomis raidëmis ir atskiriamas nuo priedo þymos ne
maþesniu kaip vienos eilutës intervalu.
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Patarimai, kaip paruošti rekvizitų tinklelį
MS Word teksto redaktoriumi

Dokumentø rekvizitai spausdinami blankuose. Blankams ruošti suku-
riamas tinklelis, kuris gali bûti sudaromas dviem bûdais: naudojant lenteles
(Table) arba tabuliatoriaus klavišà <Tab>.

Naudojant lentelës formatavimo komandas (Table Draw Table), suda-
roma lentelë ir parenkami eiluèiø bei stulpeliø atitinkami išmatavimai pa-
gal rekvizitams skirtø zonø išmatavimus. Šiose zonose árašomi rekvizitø
tekstai. Šis tinklelio paruošimo bûdas plaèiau aptartas IV praktiniame
darbe.

Šiame praktiniame darbe susipaþinsite su kitu tinklelio kûrimo bûdu,
kai naudojamas tabuliatoriaus klavišas <Tab>. Norëdami pasiekti vienà ar
kità rekvizitø zonos pozicijà, nustatote tabuliatoriaus padëtá. Tam, kad
bûtø sukurtas reikiamas rekvizitø tinklelis, naudojamas tabuliacijos þings-
nio dydþio nustatymo reþimas, kuris nustatomas Format→Tabs komanda. Á
dialoginio lango Tabs laukà Default tab Stop árašykite tabuliacijos þingsnio
dydá.

 Dokumentø blankø sudarymo pavyzdþiai, pateikti 1, 5, 7 prieduose, su-
daryti pagal dokumentø rengimo ir áforminimo taisykles [5].

Viršutinės ir apatinės puslapinių
antraščių sudarymas

 

Puslapiniø antrašèiø árankiø
juosta

Perëjimas tarp puslapiniø
antrašèiø
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Ruošiamo tvarkomojo dokumento blanko viršutinëje puslapinëje ant-
raštëje gali bûti nurodomi rekvizitai: specialioji þyma ir dokumento gavimo
registracijos þyma. Informacinio dokumento blanko apaèioje gali bûti nu-
rodomi duomenys apie ástaigà ir dokumento paieškos nuoroda. Šiø rekvi-
zitø zonas patogu paruošti viršutinëje ir apatinëje puslapinëse antraštëse,
naudojant MS Word sistemos priemones.

Puslapinës antraštës kuriamos ávykdþius View meniu Header And Footer
komandà. MS Word perjungiamas á Print Layout reþimà ir pasirodo Header
and Footer árankiø juosta.

Iškvietus puslapiniø antrašèiø árankiø juostà, dokumento tekstas taps
neryškus ir išryškës puslapinës antraštës dalis. Árankis Switch Between
Header and Footer leis pereiti nuo vienos puslapinës antraštës prie kitos:

Puslapinëse antraštëse tekstas paprastai rašomas smulkesniu šriftu. Pa-
sirenkamas šrifto dydis (Font size) gali bûti 9–10 pt.

Jeigu á dokumento viršutinæ antraštæ norite áterpti grafiná simbolá, kuris
saugomas faile arba Clip Art galerijoje, spustelëjæ puslapiniø antrašèiø per-
ëjimo árankiø juostos mygtukà, pereikite á viršutinæ antraštæ. Grafiná sim-
bolá áterpsite, jeigu ávykdysite Insert→Picture→From File arba Clip Art ko-
mandà.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paveikslëlio
aukšèio

nustatymas
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Jeigu paveikslëlis per didelis, sumaþinkite já. Paþymëkite paveikslëlá ir
ávykdykite Format meniu Picture komandà. Pasirinkite skyrelá Size. Á dialo-
ginio lango dalies Size and Rotate langelá Height árašykite leistinà paveiks-
lëlio aukštá, t.y. 1,7 cm.

 Atkreipkite dëmesá á tai, kad paveikslëlis bûtø sumaþintas proporcingai.
 Paveikslëlá galima nustatyti reikiamoje paraštës vietoje. Tam reikia já

pasiþymëti ir pele tempti á reikiamà puslapio paraštës vietà.
 Dirbti puslapiniø antrašèiø redagavimo reþimu baigsite paspaudæ áran-

kiø juostos mygtukà Close.
 Puslapines antraštes matysite View→Page Layout reþimu. Tada doku-

mento tekstas bus matomas ryškiau, o puslapinës antraštës blyškiau.
 Puslapinës antraštës šalinamos taip:
Jei skyriuose yra skirtingos antraštës, ávedimo þymeklis nustatomas á tà

skyriø, kurio puslapinæ antraštæ norite pašalinti. Iškvieèiama View→Header
and Footer komanda. Paþymimas puslapinëje antraštëje esantis tekstas ir
kiti áterpti objektai ir paspaudþiamas <Delete> klavišas. Pasirenkamas
Close mygtukas.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Apibûdinkite tvarkomøjø, organizaciniø ir informaciniø dokumentø
blankø skirtumus.

2. Kas sudaro dokumento rekvizitø tinklelá ir kaip já galima sukurti?
3. Nusakykite organizaciniø–tvarkomøjø dokumentø tipus ir pateikite jø

pavyzdþiø.
4. Apibûdinkite puslapinæ antraštæ.
5. Kokia informacija paprastai pateikiama puslapinëse antraštëse?
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Dokumentų rengimo ir įforminimo
taisyklių 5 priedas



116



117

VI praktinis darbas
LENTELĖS SUDARYMAS IR DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – išmokti dirbti lentelëje, išdëstyti duomenis
norima tvarka, perkelti juos á norimà vietà, sumuoti, nubraiþyti rëmelius ir
suteikti làstelëms fonà.

2. Praktinio darbo užduotys

 1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
 2. Parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá – 210 x 297 mm.
 Parinkite parašèiø matmenis. Jie turi bûti: kairiosios – 25 mm, dešinio-

sios – 20 mm, viršutinës – 20 mm, apatinës – 20 mm.
 3. Á antrà teksto eilutæ nukelkite lentelæ, sudarytà iš keturiø stulpeliø ir

aštuoniø eiluèiø.
 4. Uþpildykite lentelës antraštæ taip, kaip parodyta 1 lentelëje. Áveskite

duomenis, pateiktus 1 lentelëje.
 5. Naudodamiesi klaviatûra, išmokite judëti lentelëje. Išmokite pridëti

naujas eilutes ir stulpelius.
 6. Pridëkite naujà stulpelá kairëje „Nusikaltimø rûšiø” stulpelio pusëje.

Nusikaltimø rûšis sunumeruokite. Išmokite keisti stulpeliø ploèius (þr. 3
lentelæ).

 7. Pridëkite naujà eilutæ prie lentelës apaèios ir susumuokite uþregist-
ruotus ir išaiškintus nusikaltimus eilutëje Iš viso (þr. 4 lentelæ).

 8. Išdëstykite duomenis lentelëje pagal uþregistruotø nusikaltimø skai-
èiø didëjimo tvarka (þr. 5–6 lentelæ).

 9. Lentelæ apipavidalinkite: parinkite rëmelius, skirtingai árëminkite di-
dþiausià uþregistruotø ir maþiausià išaiškintø procentais nusikaltimø skai-
èiø, suteikite šioms làstelëms tamsesná fonà. Nutrinkite nereikalingas pas-
kutinës eilutës làsteles (þr. 7 lentelæ).

 10. Prieš spausdindami, perþiûrëkite, kaip dokumentas atrodytø iš-
spausdintas ant popieriaus.

11. Uþrašykite failà á lankstøjá diskelá, suteikdami failui vardà, kuris pa-
rodytø jame saugomos informacijos prasmæ.

12. Mokëkite atidaryti savo išsaugotà failà.
13. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Kaip parinkti popieriaus lapo dydá ir paraštes?
Ávykdykite komandà File→Page Setup. Dialoginiame lange pasirinkite

Paper Size skyrelá. Iš išplëstinio sàrašo pasirinkite A4 formato lapo dydá –
210 x 297 mm. Lapo padëties nustatymo (Orientation) grafoje pasirinkite
Portrait, t.y. vertikalià lapo padëtá. Iš išplëstinio sàrašo Apply To pasirinkite
Whole Document – visà dokumentà. Iš dialoginio lango pasirinkite skyrelá
Margins. Teksto ávedimo laukuose árašykite, kokiø matmenø parašèiø no-
rësite:

• Top – viršaus paraštë 2 cm,
• Bottom – apaèios paraštë 2 cm,
• Left – kairioji paraštë 2,5 cm,
• Right – dešinioji paraštë 2 cm.
Rašydami standartinius dokumentus, palikite nurodytas paraštes.
 Kaip ákelti keturiø stulpeliø ir aštuoniø eiluèiø lentelæ?
 Teksto ávedimo þymeklá nuveskite á antros eilutës pradþià. Ávykdykite

komandà Table→Insert→Table. Dialoginiame lange Number of Columns
árašykite 4, o lange Number of Rows árašykite 8. Tekstiniame lauke turite
matyti 4 stulpeliø 8 eiluèiø lentelæ.

 Kaip ávesti duomenis á lentelæ?
 Á lentelæ áveskite duomenis ir uþpildykite jos antraštæ. Lentelëje judë-

kite naudodamiesi pele ir nustatinëdami kursoriø taip, kaip já nustatinëjote
ávesdami tekstà. Pelës þymeklis I virs kursoriumi, jeigu paspausite kairájá
pelës klavišà.
 

1  l e n t e l ë . Nusikaltimø rûšys ir jø išaiškinamumas

Nusikaltimø rûšys Uþregistruota Išaiškinta Išaiškinamumas (proc.)
Nuþudymai 391 301 76,9
Plëšimai 3971 1215 30,6
Išþaginimai 166 124 74,5
Chuliganizmo
atvejai

3131 2217 70,8

Sunkûs kûno
suþalojimai

371 256 69,1

Vagystës 47193 13167 27,9
Kontrabanda 161 83 51,5
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Kaip judëti lentelëje naudojantis klaviatûra?
Lentelëje judësite naudodamiesi šiomis klaviatûros klavišø galimybë-

mis:

2  l e n t e l ë . Veiksmai, atliekami lentelëje naudojantis klaviatûra

 Klavišø kombinacija  Lentelëje atliekami veiksmai
 <Enter>  Pastraipa ávedama á làstelæ
 <Tab>  Judama per làsteles á prieká
 <Shift>+<Tab>  Judama per làsteles atgal
 <Alt>+<Home>  Kursorius nustatomas á pirmà eilutës làstelæ
 <Alt>+<End>  Kursorius nustatomas á paskutinæ eilutës

làstelæ
 <Alt>+<Pgup>  Kursorius nustatomas á pirmà stulpelio làstelæ
 <Alt>+<Pgdn>  Kursorius nustatomas á paskutinæ stulpelio

làstelæ
 <Ctrl>+<Tab>  Tabuliacija ávedama á làstelæ

Kaip redaguoti lentelæ?
Jeigu norite pridëti eilutæ, paþymëkite lentelëje esanèià eilutæ ir ávykdy-

kite komandà Table→Insert→Rows Above – eilutë atsiras virš paþymëto-
sios. Jeigu ávykdysite komandà Table→Insert→Rows Below, eilutë atsiras
apaèioje paþymëtosios. Jeigu eilutæ norite išmesti, paþymëkite jà ir ávykdy-
kite komandà Edit→Cut. Jeigu norite pridëti stulpelá, paþymëkite lentelëje
esantá stulpelá ir ávykdykite komandà Table→Insert→Columns to the Left –
stulpelis atsiras kairëje paþymëtojo pusëje. Jeigu ávykdysite komandà
Table→Insert→Columns to the Right, stulpelis atsiras dešinëje paþymëtojo
pusëje. Jeigu stulpelá norite išmesti, paþymëkite já ir ávykdykite komandà
Edit→Cut.

Didelës apimties lentelës daþnai netelpa viename puslapyje. Jeigu no-
rite lentelës antraštæ pakartoti kiekviename puslapyje, paþymëkite jà ir
ávykdykite komandà Table→Heading Rows Repeat. Pakeitus lentelës ant-
raštæ, ji automatiškai keièiasi ir kituose puslapiuose.

 Kaip pridëti stulpelá, sumaþinti jo plotá ir árašyti numerius?
 Paþymëkite stulpelá „Nusikaltimø rûšys” ir ávykdykite komandà

Table→Insert→Columns to the Left. Kai áterptas stulpelis bus paþymëtas,
pakeiskite jo plotá, t.y. vykdykite komandà Table→Table Properties. Skyre-
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lyje Column sàrašo lauke Preferred width parinkite 1 cm. Tada paspauskite
mygtukà OK.

Paþymëkite áterptojo stulpelio làsteles, išskyrus pirmàjà, ir paspauskite
mygtukà Numbering mygtukø juostoje Formatting.

3  l e n t e l ë . Nusikaltimø rûšys ir jø numeravimas

Nr. Nusikaltimø rûšys Uþregistruota Išaiškinta Išaiškinamumas
(proc.)

1. Nuþudymai 391 301 76,9
2. Plëšimai 3971 1215 30,6
3. Išþaginimai 166 124 74,5
4. Chuliganizmo atvejai 3131 2217 70,8
5. Sunkûs kûno suþalojimai 371 256 69,1
6. Vagystës 47193 13167 27,9
7. Kontrabanda 161 83 51,5

Stulpelio plotá galite pakeisti su pele. Pasiaurinkite stulpelius tempdami
pelæ á kairæ dešiniàja stulpelio kraštine. (Pelës þymeklis atrodo taip:
←→).

Kaip pratæsti lentelæ, pridedant eilutæ lentelës apaèioje, ir sumuoti joje?
 Jeigu norite prie lentelës apaèios pridëti eilutæ, nustatykite kursoriø

paskutinëje eilutës làstelëje ir paspauskite klavišà <Tab>.

4  l e n t e l ë . Nusikaltimø rûšys ir jø sumavimas

Nr. Nusikaltimø rûšys Uþregistruota Išaiškinta
Išaiškinamumas

(proc.)
1. Nuþudymai 391 301 76,9

7. Kontrabanda 161 83 51,5
Iš viso 55384 17363

Árašykite Iš viso ir suskaièiuokite, kiek nusikaltimø uþregistruota ir iš-
aiškinta. Nustatykite kursoriø á làsteles, kuriose turi bûti rezultatas, ir
mygtukø juostoje Tables and Borders paspauskite mygtukà AutoSum.
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Kaip išdëstyti duomenis lentelëje norima tvarka?
 Paþymëkite lentelæ kaip parodyta toliau pateiktame paveikslëlyje ir

ávykdykite komandà Table→Sort; iš dialoginio lango Sort pasirinkite pirmà
rûšiuojamà laukà, t.y. Column3, skaitmeniná lauko formatà (Number), di-
dëjimo tvarkà (Accending) ir paspauskite OK. Jeigu norëtumëte duomenis
išdëstyti maþëjimo tvarka, reikëtø pasirinkti Descending parametrà. Jeigu
reikëtø rûšiuoti teksto laukus, reikëtø pasirinkti tekstiná duomenø tipà.

Paþymëkite lentelæ taip, kaip parodyta toliau.

5  l e n t e l ë . Nusikaltimø rûšys ir jø þymëjimas

Nr. Nusikaltimø rûšys Uþregistruota Išaiškinta
Išaiškinamumas

(proc.)
1. Nuþudymai 391 301 76,9
2. Plëšimai 3971 1215 30,6
3. Išþaginimai 166 124 74,5
4. Chuliganizmo

atvejai
3131 2217 70,8

5. Sunkûs kûno
suþalojimai

371 256 69,1

6. Vagystës 47193 13167 27,9
7. Kontrabanda 161 83 51,5

Iš viso 55384 17363
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Surûšiavus duomenis pagal uþregistruotø nusikaltimø skaièiø, gauna-
mas rezultatas:

6  l e n t e l ë . Nusikaltimø rûšys ir jø išdëstymas pagal uþregistruotus
nusikaltimus didëjimo tvarka

Nr. Nusikaltimø rûšys Uþregistruota Išaiškinta
Išaiškinamumas

(proc.)
1. Kontrabanda 161 83 51,5
2. Išþaginimai 166 124 74,5
3. Sunkûs kûno

suþalojimai
371 256 69,1

4. Nuþudymai 391 301 76,9
5. Chuliganizmo atvejai 3131 2217 70,8
6. Plëšimai 3971 1215 30,6
7. Vagystës 47193 13167 27,9

Iš viso 55384 17363

 Kaip apipavidalinti lentelæ?
 Lentelës ir rëmeliø (Tables and Borders) mygtukø juostoje pasirinkite

linijos tipà (Line Style), storá (Line weight), rëmeliø spalvà (Border color) ir,
þymëdami lentelæ dalimis, pasirinkite árëminimà.

Lentelæ galima árëminti naudojantis mygtuku pieštukas (Draw table).
Nereikalingas linijas nutrinsite, jeigu paspausite mygtukà trintukas

(Eraser).

                          Linijos tipas         Storis      Rëmeliø parinkimas

       Trintukas                                                  Fono spalva

Paþymëkite tas lentelës làsteles, kurioms reikia suteikti tamsesná fonà, ir
parinkite jam spalvà, t.y. lentelës ir rëmeliø (Tables and Borders) mygtukø
juostoje paspauskite mygtuko fono spalva (Shading color) sàrašà.
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 7  l e n t e l ë . Nusikaltimø rûšys

Nr. Nusikaltimø rûšys Uþregistruota Išaiškinta Išaiškinamumas
(proc.)

1. Kontrabanda 161 83 51,5
2. Išþaginimai 166 124 74,5
3. Sunkûs kûno

suþalojimai
371 256 69,1

4. Nuþudymai 391 301 76,9
5. Chuliganizmo atvejai 3131 2217 70,8
6. Plëšimai 3971 1215 30,6
7. Vagystës 47193 13167 27,9

Iš viso 55384 17363

 
 Kaip failà perþiûrëti prieš spausdinant?
 Ávykdykite komandà File→Print Preview.
 Kaip failà išsaugoti?
 Ávykdykite komandà File→Save As.
 Kaip ákelti diske esantá failà?
 Ávykdykite komandà File→Open.
 Kaip baigti dirbti su programa MS Word?
 Ávykdykite komandà File→Exit arba uþdarykite programos langà.

 
 

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Išvardinkite lentelës struktûrinius elementus.
2. Ar lentelës tinklelio linijos yra tas pats, kas lentelës formatavimo linijos?
3. Kuo skiriasi teksto eilutë nuo lentelës eilutës? Ar lentelës eilutë gali bûti

sudaryta iš keliø teksto eiluèiø?
4. Esminiai lentelës ir teksto skirtumai.
5. Kuo skiriasi teksto stulpelis nuo lentelës stulpelio?
6. Kokius þinote duomenø làstelës trynimo bûdus? Kada patogu juos nau-

doti?
7. Ar galima lentelæ tæsti per kelis puslapius? Kaip organizuoti darbà su

lentelës antrašte lentelæ tæsiant per kelis puslapius?
8. Kaip sunumeruoti lentelës làsteles? Pademonstruokite.
9. Kas yra lentelës formatavimas? Pademonstruokite formatavimo galimy-

bes.
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VII praktinis darbas
DARBAS LENTELĖJE SU DUOMENŲ

BAZĖS ĮRANKIAIS

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – išmokti dirbti lentelëje: išdëstyti duomenis
norima tvarka, áterpti juos á norimà vietà, ieškoti pagal norimà laukà, kon-
vertuoti lentelës duomenis á tekstà ir atvirkšèiai.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
 2. Parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá – 210 x 297 mm.
 Parinkite parašèiø matmenis. Jie turi bûti: kairiosios – 10 mm, dešinio-

sios – 7 mm, viršutinës – 20 mm, apatinës – 10 mm.
 3. Á antrà teksto eilutæ nukelkite lentelæ, sudarytà iš septyniø stulpeliø ir

dvylikos eiluèiø.
 4. Uþpildykite lentelæ (þr. 1 lentelæ), pakeiskite stulpeliø ploèius. Áves-

kite duomenis. Išmokite pridëti naujas eilutes ir stulpelius.
 5. Iškvieskite Database (Duomenø bazës) mygtukø juostà. Lentelëje pri-

dëkite naujà eilutæ ir naujà árašà. Išmokite redaguoti lentelæ duomenø ba-
zës árankiais.

6. Atlikite paieškà lentelëje pagal skirtingus laukus: pavardæ, gatvæ ir
šalá.

7. Išdëstykite (surûšiuokite) duomenis lentelëje pagal šalá, šalyje pagal
miestà ir mieste pagal gatvæ.

8. Tris vienos šalies árašus nukopijuokite keliomis eilutëmis þemiau po
lentele ir konvertuokite á tekstà.

9. Prieš spausdindami, perþiûrëkite, kaip dokumentas atrodytø išspaus-
dintas ant popieriaus.

 10. Išsaugokite failà á (A:\) diskelá, suteikdami failui vardà, kuris paro-
dytø jame saugomos informacijos prasmæ.

11. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Kaip parinkti popieriaus lapo dydá, jo padëtá ir paraštes?
Ávykdykite komandà File→Page Setup. Iš dialoginio lango pasirinkite

Paper Size skyrelá. Iš išplëstinio sàrašo pasirinkite A4 formato lapo dydá –
210 x 297 mm. Puslapio padëties nustatymo (Orientation) grafoje pasirin-
kite Portrait, t.y. vertikalià lapo padëtá. Iš išplëstinio sàrašo Apply To pasi-
rinkite Whole Document – visà dokumentà. Iš dialoginio lango pasirinkite
skyrelá Margins. Teksto ávedimo laukuose árašykite, kokiø matmenø paraš-
èiø norësite:

• Top – viršutinë paraštë – 2 cm,
• Bottom – apatinë paraštë – 1 cm,
• Left – kairioji paraštë – 1 cm,
• Right – dešinioji paraštë – 0,7 cm.
Kaip ákelti septyniø stulpeliø ir dvylikos eiluèiø lentelæ?
Teksto ávedimo þymeklá nuveskite á tušèios eilutës pradþià. Ávykdykite

komandà Table→Insert→Table. Dialoginiame lange Insert Table lauko sà-
raše Number of Columns árašykite 7, o – Number of Rows árašykite 12.
Tekstiniame lauke turite matyti 7 stulpeliø ir 12 eiluèiø lentelæ.
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Kaip uþpildyti lentelæ ir jà redaguoti?
 Áveskite vienuolika adresø iš trijø šaliø skirtingø miestø. Lentelëje judë-

kite naudodamiesi rodyklëmis ir pele. Jeigu norite pridëti eilutæ, paþymë-
kite eilutæ, esanèià lentelëje, ir ávykdykite komandà Table→Insert→Rows
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Above – eilutë atsiras virš paþymëtosios. Jeigu eilutæ norite išmesti, jà pa-
þymëkite ir ávykdykite komandà Edit→Cut.

Jeigu norite pridëti stulpelá, paþymëkite stulpelá, esantá lentelëje, ir
ávykdykite komandà Table→Insert→Columns Left – stulpelis atsiras kairëje
paþymëtojo pusëje. Jeigu norite stulpelá išmesti, já paþymëkite ir ávykdykite
komandà Edit→Cut.

Adresø lentelës pavyzdys:

1  l e n t e l ë . Asmenø adresø išdëstymas lentelëje

Vardas Pavardë Gatvë Namas Butas Miestas Šalis
Mindaugas Ramanauskas Pilies 105 16 Vilnius Lietuva
Rokas Þilinskas Minties 22 13 Kaunas Lietuva
Lina Valytë Kranto 5 2 Palanga Lietuva
Jolanta Artmane Talino 23 44 Ryga Latvija
Vitalija Baleišytë Broliø 45 10 Ryga Latvija
Rûta Urmonaitë Metro 35 4 Maskva Rusija

 
 
 Kaip iškviesti duomenø bazës (Database) mygtukø juostà?
 Ávykdykite komandà View→Toolbars→Database. Ekrane pamatysite

Database mygtukø juostà.
Database mygtukø juosta atrodo taip:

 Kaip redaguoti lentelæ naudojantis duomenø bazës (Database) juostos áran-
kiais?

 Pridëkite naujà árašà, t.y. áveskite tušèià eilutæ lentelës gale. Kai kurso-
rius bus lentelëje, paspauskite Database mygtukø juostos mygtukà pridëti
naujus árašus (Add New Record). Áveskite savo duomenis.

Kaip atlikti paieškà lentelëje?
 Jeigu kursorius yra lentelëje, paspauskite mygtukà Data Form iš

Database mygtukø juostos. Atsiras dialoginis langas Data Form. Paspaus-
kite Find ir ieškokite árašø pagal konkreèià Pavardæ, Šalá, Gatvæ.
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 Kaip išdëstyti duomenis lentelëje pagal tris skirtingus laukus?
 Ávykdykite komandà Table→Sort. Atsiras dialoginis langas Sort. Iš iš-

plëstiniø laukø sàrašo parinkite laukus, pagal kuriuos išdëstysite (rûšiuo-
site) duomenis: Šalá, Miestà, Gatvæ.

Kiekvienam laukui parinkite duomenø rûšiavimo bûdà. Ascending –
abëcëlës tvarka, Descending – atvirkštine abëcëlës tvarka. Duomenis rû-
šiuokite abëcëlës tvarka.
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 Kaip nukopijuoti lentelës fragmentà á kità lapo vietà?
 Paþymëkite tris árašø su vienos šalies adresais eilutes ir ávykdykite ko-

mandà Edit→Copy. Nustatykite kursoriø keliomis eilutëmis þemiau po
lentele ir ávykdykite komandà Edit→Paste.

Atsiras nukopijuota lentelës dalis.

Mindaugas Ramanauskas Pilies 105 16 Vilnius Lietuva
Rokas Þilinskas Minties 22 13 Kaunas Lietuva
Lina Valytë Kranto 5 2 Palanga Lietuva

Kaip konvertuoti lentelës árašus á tekstà?
Šiuos tris árašus paþymëkite ir ávykdykite komandà Table→Convert

→Table To Text. Atsiras dialoginis langas Convert Table to Text. Iš šio lango
pasirinkite Other ir áveskite skyrybos þenklà tarp laukeliø, pavyzdþiui, tarpà.
Trys lentelës eilutës bus konvertuotos á tris teksto eilutes.

Mindaugas Ramanauskas Pilies 105 16 Vilnius Lietuva
Rokas Þilinskas Minties 22 13 Kaunas Lietuva
Lina Valytë Kranto 5 2 Palanga Lietuva

Kaip konvertuoti tekstà á lentelæ?
Kai paþymësite tekstinius duomenis, pavyzdþiui, tris adresus, kurie yra

konvertuoti á tekstà, ir ávykdysite komandà Table→Convert→Table To Text,
vël atsiras lentelë.
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Kaip failà perþiûrëti prieš spausdinant ir atlikti nedidelius pataisymus?
 Jeigu darbà norite perþiûrëti, ávykdykite File→Print Preview komandà.

Atsiras Preview mygtukø juosta.

                     Magnifier                                                              Close

Patikrinkite ávestà tekstà, ir jeigu radote klaidø, ištaisykite.
Naudodamiesi pele ir mygtuku Magnifier, atlikite paskutinius redaga-

vimo veiksmus. Kol mygtukas neáspaustas, tekste galite atlikti nedidelius
pataisymus, t.y. áterpti praleistus bei ištrinti nereikalingus simbolius. Kai
Magnifier áspaustas, tekstà galite perþiûrëti norimu masteliu. Jeigu norite
išeiti iš Print Preview reþimo, paspauskite mygtukà Close. Didesni pataisy-
mai atliekami pagrindiniame MS Word lange.

Ádëkite popieriø á spausdintuvà ir paspauskite mygtukà Print. Visas Jûsø
dokumentas bus išspausdintas. Jeigu dokumentà sudaro keli lapai, o Jums
reikia išspausdinti tik dalá dokumento, ávykdykite komandà File→Print ir
dialoginiame lange Print nurodykite tuos parametrus, kurie Jums bûtini.

                                  Print

Kaip failà išsaugoti?
Ávykdykite komandà File→Save As.
Kaip baigti dirbti su programa Ms Word?
Baigti dirbti su MS Word galima keliais bûdais. Tam reikia:

• ávykdyti lango valdymo meniu komandà Close;
• ávykdyti komandà File→Exit;
• paspausti klavišus <Alt>+<F4>;
• uþdaryti programos langà lango valdymo mygtuku Close.
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kokius þinote lentelës kûrimo bûdus? Pademonstruokite.
2. Kokius þinote lentelës eiluèiø áterpimo ir pridëjimo bûdus?
3. Apibûdinkite lauko ir árašo sàvokas.
4. Ar galima rûšiuoti duomenis lentelëje, jeigu lentelë uþima kelis doku-

mento puslapius?
5. Kokius þinote naujø árašø ávedimo bûdus á lentelæ? Pademonstruokite.
6. Kokius þinote lentelës árašø trynimo bûdus? Pademonstruokite.
7. Kaip lentelëje ieškoti reikiamø duomenø? Pademonstruokite.
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 VIII praktinis darbas
DOKUMENTO ŠABLONO KŪRIMAS IR PILDYMAS

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – išmokti sukurti ir pildyti dokumento šab-
lonà.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
2. Ávykdykite komandà File→New. Dialoginiame lange New nurodykite,

kad kuriate naujà dokumento šablonà.
3. Parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá – 210 x 297 mm.
Parinkite parašèiø matmenis. Jie turi bûti: kairiosios – 20 mm, dešinio-

sios – 7 mm, viršutinës – 20 mm, apatinës – 20 mm.
4. Áveskite nekintamus ágaliojimo duomenis. Kintamus duomenis, kurie

bus ávedami uþpildant ágaliojimà, paþymëkite skliausteliais (þr. 1 lentelæ).
5. Ágaliojimo šablonui suteikite vardà ágaliojimas.dot ir išsaugokite

Templates aplanke.
6. Baikite dirbti su MS Word programa.
7. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
8. Atidarykite ágaliojimo šablonà.
9. Uþpildykite ágaliojimo šablonà: árašykite dviejø asmenø pavardes ir

asmens kodus, notaro pavardæ, registro numerá ir atlyginimà. Skliaustelius
nutrinkite.

10. Prieš spausdindami, perþiûrëkite, kaip ágaliojimas atrodytø išspaus-
dintas ant popieriaus, ir išspausdinkite.

11. Išsaugokite failà á (A:\) diskelá. Failà pavadinkite vardu igal ir papil-
dykite grupës numeriu. Pavyzdþiui, igal212.doc, igal22.doc, igal115.doc.

12. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Kaip pradëti kurti dokumento šablonà?
Dokumento šablonas – tai atitinkamos paskirties pagrindiniø elementø

išdëstymo ir redagavimo galimybiø projektas, kuris árašomas á Templates
aplankà kietajame diske.

Iškvieskite dirbti MS Word programà. Ávykdykite komandà File→New.
Paþymëkite Template ir paspauskite mygtukà OK.

Atlikæ šiuos veiksmus sukursite MS Word failà, t. y. dokumento šablonà,
kurio plëtinys bus dot.

Kaip parinkti paraštes?
Ávykdykite komandà File→Page Setup, suaktyvinkite skyrelá Margins ir

nustatykite paraštes. Skyrelyje Paper Size parinkite popieriaus lapo dydá A4
(210 mm x 297 mm) ir vertikalià lapo padëtá.

Kaip ávesti nekintamà ágaliojimo tekstà?
Klaviatûra áveskite nekintamus ágaliojimo rekvizitus. Kintamus rekvizi-

tus, kurie bus ávedami uþpildant ágaliojimo tekstà, paþymëkite skliauste-
liais.

Tekstà išdëstykite taip, kad ávedus kintamus rekvizitus, kurie bus áve-
dami uþpildant ágaliojimà (dabar jie paþymëti skliausteliais) dokumento
forma liktø nepakitusi.
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1  l e n t e l ë . Ágaliojimo tekstas

ĮGALIOJIMAS

Vilnius, du tûkstanèiai antrø metø kovo šešiolikta diena.

Aš, [   ], a/k [   ], gyv. [   ], šiuo raštu ágalioju [   ], a/k [   ], gyv. [   ], mano
vardu sudaryti ir pasirašyti [   ] bendro ploto patalpos, esanèios [   ], namø
valdos techninës apskaitos byloje [   ], paþymëtos indeksu [   ], unikalus
numeris [   ], pirkimo–pardavimo sutartá, taip pat notariškai patvirtinti šià
sutartá bei áregistruoti jà Þemës ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir
registro valstybës ámonës Vilniaus filiale.

Šis ágaliojimas galioja iki bus pasiekti visi nurodyti tikslai, bet ne ilgiau kaip
tris mënesius nuo išdavimo dienos.

                                                                                                    [   ]

2002 m. kovo 16 d.

Aš, Vilniaus m. [   ] -ojo notarø biuro notaras(ë) [   ], tvirtinu šá Ágaliojimà.
Ágaliojimà [   ] pasirašë mano akivaizdoje, jo asmenybë nustatyta,
veiksnumas patikrintas.

Registro Nr. . . . . . . .
Atlyginimas: . . . . . . .

Notaras . . . . . . . . . . . . . .

Kaip išsaugoti á Templates aplankà dokumento šablonà?
Ávykdykite komandà File→Save As. Dialoginiame lange Save As bus

siûloma išsaugoti failà á Templates aplankà; aplanko nekeiskite. Árašykite
failo vardà; failo plëtinys kuriamam šablonui yra .dot. Jo taip pat nekeis-
kite. Paspauskite mygtukà Save.

Ávestas ágaliojimo šablonas yra išsaugotas á Templates aplankà, o jo var-
das – ágaliojimas.dot.

Baikite dirbti su programa MS Word uþdarydami jos langà.



134

Kaip iškviesti pildyti ágaliojimo šablonà, esantá Templates aplanke?
Iškvieskite dirbti MS Word programà.
Ávykdykite komandà File→New. Dialoginio lango New skyrelyje General

paþymëkite šablonà Ágaliojimas.dot, pasirinkite Document ir paspauskite
mygtukà OK.
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MS Word lange bus parodyta, kad kuriate dokumentà, o šablonas, iš-
saugotas á Templates aplankà, liks nepakitæs.

Nutrinkite skliaustelius ir á jø vietà áveskite pilieèiø vardus, pavardes,
asmens kodus, notaro vardà, pavardæ, registro numerá, atlyginimà ir kt.

Paþymëkite visà tekstà ir patikrinkite gramatines klaidas, t.y. ávykdykite
komandà Tools→Spelling And Gramar…

Kaip perþiûrëti jau uþpildytà ágaliojimà ir já išspausdinti?
Jeigu norite perþiûrëti ágaliojimà, ávykdykite File→Print Preview ko-

mandà.
Paruoškite spausdintuvà. Ádëkite á já popieriø ir ávykdykite File→Print

komandà. Tada dialoginiame lange Print paspauskite OK arba paspauskite
Print mygtukà árankiø juostoje Standard.

Kaip išsaugoti jau uþpildytà ágaliojimà?
Uþpildyto ágaliojimo jûs galite ir neišsaugoti, nes esantis dokumento

šablonas Templates aplanke vis tiek liks. Taèiau norëdami išsaugoti jau uþ-
pildytà ágaliojimà, ávykdykite komandà File→Save As. Jis bus išsaugotas su
plëtiniu doc. Komandos dialoginiame lange reikia:

• išplëstiniame sàraše Save in nurodyti diskà, pavyzdþiui, (A:\) ir ap-
lankà, á kurá failas bus saugomas;

• teksto lauke File Name: árašyti failo vardà, kuriuo jis bus saugomas
(.doc plëtinio galima nerašyti). Atlikite tai ir paspauskite mygtukà
Save.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kas yra dokumento šablonas?
2. Kokia informacija daþniausiai saugoma šablone?
3. Koká plëtiná turi MS Word dokumentø šablonø failai?
4. Kaip ákelti (pildyti) dokumento šablonà?
5. Kokiam aplanke saugomas dokumento šablonas? Kodël?
6. Kaip išsaugoti jau sukurtus dokumentø šablonus perinstaliuojant MS

Word?
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IX praktinis darbas
GRAFINIŲ FIGŪRŲ BRAIŽYMAS

1. Darbo tikslas
Šio praktinio darbo tikslas – išmokti naudotis braiþymo mygtukø juosta.

2. Praktinio darbo užduotys
1. Lanksèiajame diskelyje (A:\) sukurkite aplankà Grafika.
2. Iškvieskite dirbti MS Word programà. Parinkite A4 formato popie-

riaus lapo dydá – 210 x 297 mm ir horizontalià lapo padëtá (Landscape).
Parinkite parašèiø matmenis. Jie turi bûti: kairiosios – 2 cm, dešiniosios – 1
cm, viršutinës – 1,5 cm, apatinës – 1,5 cm.

3. Iškvieskite braiþymo mygtukø juostà, jeigu jos nëra darbiniame lange.
4. Išmokite nubrëþti linijas. Nubrëþkite skirtingo storio linijas ávairiais

pasvirimo kampais kaip parodyta „Grafiniø figûrø braiþymo pavyzdþiø” 1
paveikslëlyje.

5. Išmokite braiþyti rodykles ir linijas. Nubraiþykite rodykles ir linijas
kaip parodyta „Grafiniø figûrø braiþymo pavyzdþiø” 2 paveikslëlyje.

6. Išmokite braiþyti staèiakampius ir elipses. Uþpildykite juos ávairiais
raštais. Nubraiþykite ir uþpildykite raštu kaip parodyta „Grafiniø figûrø
braiþymo pavyzdþiø” 3 paveikslëlyje.

7. Išmokite braiþyti taisyklingas figûras. Nubraiþykite du kvadratus ir
apskritimà. Uþpildykite juos dviejø spalvø deriniu. Nubraiþykite ir uþpildy-
kite spalvomis kaip parodyta „Grafiniø figûrø braiþymo pavyzdþiø” 4 pa-
veikslëlyje.

8. Išmokite braiþyti figûras, pasirinktas mygtuko automatinio kontûro
(AutoShapes) sàraše. Nubraiþykite ir uþpildykite objekto fonà tekstûra kaip
parodyta „Grafiniø figûrø braiþymo pavyzdþiø” 5 paveikslëlyje.

9. Išmokite braiþyti tekstiná rëmelá (TextBox). Nubraiþykite tekstinius
rëmelius ir parašykite juose tekstà. Tekstiniame rëmelyje pakeiskite teksto
padëtá. Nubraiþykite ir parašykite tekstà kaip parodyta „Grafiniø figûrø
braiþymo pavyzdþiø” 6 paveikslëlyje.

10. Prieš spausdindami, perþiûrëkite darbà.
11. Išsaugokite dokumentà á lanksèiojo diskelio (A:\) aplankà Grafika.

Suteikite jam vardà pav ir grupës numerá, pvz., pav123.doc.
12. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Kaip sukurti aplankà lanksèiajame diskelyje (A:\)?
Atidarykite My Computer langà. Ádëkite lankstøjá diskelá á diskiná áren-

giná. Atidarykite (A:\) diskelio langà. Šiame lange ávykdykite komandà
File→New→Folder. Lange atsiras aplankas, kurio pavadinimas New Folder.
Šá pavadinimà nutrinkite ir áveskite pavadinimà Grafika.

Kaip parinkti A4 lapo dydá ir horizontalià lapo padëtá?
Iškvieskite dirbti MS Word programà. Ávykdykite komandà File→Page

Setup, áeikite á skyrelá Margins ir nustatykite paraštes. Skyrelyje Paper Size
parinkite A4 formato popieriaus lapo dydá ir horizontalià (Landscape) lapo
padëtá.

Kaip iškviesti braiþymo mygtukø juostà?
Jeigu braiþymo mygtukø juostos nematote, ávykdykite komandà

View→Toolbars→Drawing. Susipaþinkite su braiþymo (Drawing) juostos
mygtukais arba mygtuku Drawing iš Standard árankiø juostos – šviesi myg-
tuko spalva rodo, kad braiþymo mygtukø juosta yra darbiniame lange.

Linija Rodyklë Teksto dëþutë Uþpildymo spalva Šrifto spalva Rodykliø stiliai

                                     Staèiakampis Ovalas Linijos spalva Linijos stilius Šešëliai Erdvinës figûros

Kaip nubrëþti linijà, pakeisti jos storá, tipà ir spalvà?
Jeigu norite nubrëþti linijà, áspauskite mygtukà Line. Tuomet, kai pelës

þymeklis virs pliusu (+), nuveskite pelæ á norimà vietà ir tempkite. Jeigu
norite nubrëþti tikslø kampà (300, 450, 600, 900) arba tiesià linijà, paspaus-
kite klaviatûros klavišà <Shift>. Já atleiskite prieš tai atleidæ pelæ. Pa-
spaudæ pelæ ant linijos, linijà paþymësite ir jos gale atsiras kvadratëliai. Pa-
þymëtà linijà galima perkelti á kità vietà su pele       . Paþymëkite linijà ir
pakeiskite parametrus: spalvà – mygtuku Line Color, storá ir tipà – mygtuku
Line Style. Paþymëtà linijà galima ištrinti klavišu <Delete> arba komanda
Edit→Cut.

Kaip nubraiþyti rodyklæ pakeisti jos storá, antgalius ir spalvà?
Jeigu norite nubraiþyti rodyklæ, áspauskite mygtukà Arrow. Tuomet, kai

pelës þymeklis virs pliusu (+), nuveskite pelæ á norimà vietà ir tempkite.
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Jeigu norite nubrëþti tikslø kampà (300, 450, 600, 900) arba tiesià rodyklæ,
paspauskite klaviatûros klavišà <Shift>. Já atleiskite prieš tai atleidæ pelæ.
Paspaudæ pelæ ant kryptinës linijos rodyklæ paþymësite ir jos galuose atsiras
kvadratëliai. Paþymëtà linijà galima perkelti á kità vietà su pele          . Pa-
keiskite jos parametrus: spalvà – mygtuku Line Color, storá – mygtuku Line
Style, tipà – mygtuku Arrow Style. Ištrinti galima klavišu <Delete> arba ko-
manda Edit→Cut. Jeigu tai, kas pavaizduota mygtuko Arrow Style sàraše
Jûsø netenkina, ávykdykite šio mygtuko sàrašo Morre Arrows komandà.
Tada atsivers Format AutoShape langas, iš kurio galësite parinkti rodykliø
antgaliø dydá ir formà bei kitus jø parametrus.

Kaip nubraiþyti staèiakampá, pakeisti jo árëminimà ir fono uþpildymà?
Jeigu norite nubraiþyti staèiakampá, áspauskite mygtukà Rectangle.

Tuomet, kai pelës þymë virs pliusu (+), nuveskite jà á norimà vietà ir temp-
kite norimo staèiakampio ástriþaine arba jo statmenomis kraštinëmis. Pa-
spaudus pelæ ant staèiakampio jo kampuose ir ant kraštiniø atsiranda kvad-
ratukai. Toks staèiakampis yra paþymëtas. Jeigu norite pakeisti staèiakam-
pio matmenis, pelës rodyklæ nustatykite ant vieno iš rëmelio kvadratukø (ji
taps dviguba rodykle ↔) ir tempkite pelæ norima kryptimi.

Paþymëtà staèiakampá galima perkelti á kità vietà su pele       . Galima
pakeisti ir jos parametrus: rëmelio spalvà – mygtuku Line Color, storá ir
tipà – mygtuku Line Style, tipà – mygtuku Dash style. Ištrinti galima klavišu
<Delete> arba mygtuku Cut (þirklutës) iš Standard juostos.

Staèiakampá galima uþpildyti paspaudus mygtuko Fill Color komandà
Fill Effects – atsiras dialoginis langas Fill Effects. Staèiakampá prieš tai rei-
kia paþymëti. Dialoginiame lange Fill Effects áeikite á skyrelá Pattern, pasi-
rinkite piešiná, rašto Foregruond ir fono Background spalvas, paspauskite
Jums tinkantá raštà Pattern ir paspauskite OK. Taip pat nubraiþykite elipsæ.

Kaip nubraiþytà figûrà iškelti á paviršiø arba nugramzdinti?
Paskutinioji nubraiþyta figûra yra pirmosios paviršiuje. Norint figûrà iš-

kelti á paviršiø, jà reikia paþymëti ir ávykdyti komandà, esanèià Draw myg-
tuko sàraše Order→Bring to Front. Norint figûrà paslëpti – Order→Send To
Back.

Kaip nubraiþyti kvadratà ir apskritimà?
Taisyklingos figûros (pvz., kvadratas ir apskritimas) braiþomos paspau-

dus klaviatûros klavišà <Shift>. Atsiradusá kvadratà paþymëkite ir uþpil-
dykite pasirinkæ mygtuko Fill Color komandà Fill Effects. Taip atsiras
dialoginis langas Fill Effects. Dialoginiame lange Fill Effects áeikite á skyrelá
Gradient, paþymëkite Two Colors, parinkite spalvas (Color1 ir Color2) bei
jø išsidëstymà (Shading Styles) ir paspauskite OK.
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Kaip nubraiþyti ávairiø formø figûras, pakeisti jø árëminimà ir uþpildymà?
Suraskite figûras Auto Shapes (automatinio kontûro) mygtuko sàraše.

Braiþykite jas taip kaip braiþëte staèiakampá. Figûras galima uþpildyti pa-
spaudus mygtuko Fill Color komandà Fill Effects. Tada atsiras dialoginis
langas Fill Effects. Figûras prieš tai reikia paþymëti. Dialoginiame lange Fill
Effects áeikite á skyrelá Texture, pasirinkite tekstûrà ir paspauskite OK. Pa-
þymëkite rodyklæ, paspauskite mygtukà Fill Color ir pasirinkite variantà be
uþpildymo, t.y. No Fill.

Kaip naudotis tekstiniu rëmu?
Paspauskite mygtukà „tekstinis rëmelis”. Nubraiþykite du pirmuosius

staèiakampius.
Áveskite tekstà. Jeigu virš teksto reikia didesnio tarpo, nustatykite kur-

soriø pirmos eilutës pradþioje ir paspauskite <Enter>. Tekstiniame rëme-
lyje tekstà formatuokite taip kaip tai darëte popieriaus lape. Padarykite dvi
kopijas staèiakampio su tekstu „RYŠIAI”. Norint padaryti kopijà, figûrà
reikia paþymëti ir paspausti klaviatûros klavišà <Ctrl>. Tuomet pele, kuri
ant figûros aktyvaus rëmelio virs rodykle su pliuso (+) þenklu, figûrà reikia
pernešti. Klavišà <Ctrl> atleiskite prieš tai atleidæ pelës mygtukà.

                Aktyvus visas                             Aktyvus rëmelis
                                   rëmelis                                    dirbti su tekstu

Tekstinis rëmelis gali bûti aktyvus dirbti su tekstu. Jis paþymimas pa-
spaudus pelæ rëmelio viduje. Tada atsiranda ástriþos linijos, rëmelyje ma-
tomas kursorius ir tekstà galima ávesti, redaguoti bei formatuoti.

Norint dirbti su visu teksto rëmeliu, já reikia paþymëti paspaudþiant
pelæ ant rëmelio kraštinës. Taip visà rëmelá su tekstu galima perkelti á lai-
kinàjà atmintá arba ištrinti. Panaikinus paþymëjimà, þyminti linija yra ne-
matoma. Ant popieriaus ji taip pat bus nematoma.

Norint tekstà pasukti kampu, reikia paþymëti rëmelá, kuriame reikia pa-
sukti tekstà, ir ávykdyti komandà Format→Text Direction. Dialoginiame
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lange reikia nurodyti teksto kryptá ir paspausti OK. Tekstinio rëmelio dydá
galima pakeisti.

Jeigu sukurtà dokumentà norite perþiûrëti, ávykdykite File→Print
Preview komandà. Dëstytojui leidus, dokumentà išspausdinkite. Paruoškite
spausdintuvà, ádëkite popieriø ir ávykdykite komandà File→Print. Dialogi-
niame lange Print perþiûrëkite, kas Jums siûloma, ir paspauskite OK.

Kaip išsaugoti failà á lanksèiojo diskelio aplankà Grafika?
Ávykdykite komandà File→Save As. Komandos dialoginiame lange rei-

kia:
• išplëstiniame sàraše Save in nurodyti lankstø diskelá (A:\) ir aplankà

Grafika, á kurá bus išsaugotas dokumentas;
• teksto lauke File Name árašyti failo vardà (.doc plëtinio galima nera-

šyti). Atlikite tai ir paspauskite mygtukà Save.
Kaip baigti dirbti su programa MS Word?
Baigti dirbti su MS Word galima keliais bûdais. Tam reikia:
• ávykdyti lango valdymo meniu komandà Close;
• ávykdyti komandà File→Exit;
• paspausti klavišus <Alt>+<F4>;
• uþdaryti programos langà lango valdymo mygtuku Close.
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Grafinių figūrų braižymo pavyzdžiai

                   1 pav.                        2 pav.

3 pav.

4 pav.

5 pav.

PROGRAMA–
KVIETIMAS
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6 pav.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kokius þinote geometrinës figûros braiþymo bûdus?
2. Kokius þinote geometrinës figûros nutrynimo bûdus?
3. Kaip galima kopijuoti geometrines figûras?
4. Kaip formatuoti tekstà tekstiniame rëmelyje? Pademonstruokite.
5. Ar galima árašyti tekstà ne á tekstiná rëmelá?
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 X praktinis darbas
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ LAUKŲ

UŽPILDYMO FORMOS

1. Darbo tikslas

Išmokti naudotis dokumentø formomis ir jø laukais.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Iškvieskite dirbti MS Word programà.
2. Parinkite A4 popieriaus lapo dydá (210 x 297mm), vertikalià lapo pa-

dëtá ir parašèiø matmenis. Jie turi bûti:
kairiosios – 2 cm,
dešiniosios – 0,7 cm,
viršutinës – 2 cm,
apatinës – 2 cm.
3. Parašykite dokumento tekstà (þr. priedà Dokumento tekstas). Teksto,

kuris yra pilkame fone, vietoje áveskite po du tarpus.
4. Iškvieskite Forms árankiø juostà ir susipaþinkite su mygtukais, esan-

èiais šioje juostoje. Áveskite duomenis á išskirtus laukus.
5. Prieš spausdindami perþiûrëkite darbà ir paþiûrëkite, kaip jis atrodo

spausdinimo reþimu.
6. Dokumentà išsaugokite á lankstøjá diskelá (A:\), suteikdami vardà

forma, grupës numerá, ir vardo bei pavardës pirmàsias raides, pavyzdþiui,
forma123JP.doc.

7. Baikite dirbti su programa MS Word programa.
 

3. Metodiniai nurodymai

Kaip nustatyti parašèiø matmenis, parinkti lapo dydá ir jo padëtá?
Vykdykite komandà File Page Setup, suaktyvinkite skyrelá Margins ir nu-
statykite paraštes. Skyrelyje Paper Size parinkite popieriaus dydá – A4 ir
horizontalià lapo padëtá.

Kaip iškviesti mygtukø juostà Forms?
Vykdykite komandà View Toolbars ir ájunkite árankiø juostà Forms.

Programos lange matysite árankiø juostà Forms.
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Árankiø juosta Forms skirta dokumento laukams áterpti ir lauko paramet-
rams nustatyti:

Tekstinio lauko     Sàrašo tipo lauko mygtukas
mygtukas

Mygtukas „Taip–ne” tipo               Mygtukas dokumentui apsaugoti
laukui  nuo redagavimo

Lauko sritá nuspalvinti pilkai

Mygtukas lauko parametrams nustatyti (Form Field Options)

Kaip ávesti laukà tekstui rašyti?
Kursoriø nustatykite dešinëje teksto pusëje „Nr.” ir paspauskite teksti-

nio lauko sukûrimo mygtukà. Èia skirsite vietos bylos numeriui rašyti.
Kaip ávesti sàrašo tipo laukà mënesiams pasirinkti?
Kursoriø nustatykite dešinëje teksto „2002 m.” ir paspauskite sàrašo

tipo lauko mygtukà. Turësite galimybæ duomenis, árašomus á laukà, pasi-
rinkti iš sàrašo. Paþymëjæ laukà arba tiesiog nustatæ kursoriø lauke, pa-
spauskite mygtukà Properties (Form Field Options) ir dialogo langelyje
Drop-Down Form Field Opttions áveskite mënesiø sàrašà. Kiekvienu atveju
(ávesdami mënesiø pavadinimus) paspauskite mygtukà Add. Ávedæ visà sà-
rašà paspauskite mygtukà OK.
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Kaip ávesti sàrašo tipo laukà, skirtà prokuroro pareigybiø sàrašui?
Kursoriø nustatykite þodþio „prokuroras” kairëje ir paspauskite sàrašo

tipo lauko mygtukà (turësite galimybæ laukà pasirinkti iš sàrašo). Paþymëjæ
laukà arba tiesiog nustatæ kursoriø lauke, paspauskite mygtukà Properties
(Form Field Options) ir dialogo langelyje Drop-Down Form Field Opttions
áveskite prokuroro pareigybiø sàrašà, pavyzdþiui:

Generalinis
Vilniaus m. apylinkës prokuratûros
Vilniaus apygardos prokuratûros vyriausias

Kiekvienu atveju (ávesdami eilutæ) paspauskite mygtukà Add. Ávedæ visà
sàrašà paspauskite mygtukà OK.

Kaip ávesti sàrašo tipo laukà prokurorø pavardëms uþpildyti?
Kursoriø nustatykite pavardës skiltyje, paspauskite sàrašo tipo lauko

mygtukà (turësite galimybæ laukà pasirinkti iš sàrašo). Paþymëjæ laukà arba
tiesiog nustatæ kursoriø lauke, paspauskite mygtukà Properties (Form Field
Options) ir dialogo langelyje Drop–Down Form Field Opttions áveskite pa-
vardes, pavyzdþiui:

K.Polikaitis
V.Jonaitis
R.Klimas

Kiekvienu atveju (ávesdami pavardæ) paspauskite mygtukà Add. Ávedæ
sàrašà paspauskite mygtukà OK.

Kaip ávesti kompiuterio laikrodþio datà?
Kursoriø nustatykite skiltyje, skirtoje datai rašyti, ir paspauskite teksti-

nio lauko mygtukà. Taip skirsite vietos šios dienos datai ávesti. Data bus
ávedama automatiškai pagal kompiuterio laikrodá. Paþymëjæ laukà arba
tiesiog nustatæ kursoriø lauke paspauskite mygtukà Properties (Form Field
Options) ir dialogo langelyje Text Form Field Options nustatykite datos pa-
rametrus. Tada paspauskite mygtukà OK.
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Kaip ávesti sàrašo tipo laukà tardytojø pareigybëms uþpildyti?
Kursoriø nustatykite „tarnybos” kairëje ir paspauskite sàrašo tipo lauko

mygtukà (turësite galimybæ laukà pasirinkti iš sàrašo). Paþymëjæ laukà arba
tiesiog nustatæ kursoriø lauke, paspauskite mygtukà Properties (Form Field
Options) ir dialogo langelyje Drop-Down Form Field Opttions áveskite tar-
dytojø pareigybiø sàrašà, pavyzdþiui:

tardytoja
vyr. tardytoja
tardytojas
vyr. tardytojas

Kiekvienam sàrašo elementui paspauskite mygtukà Add. Ávedæ sàrašà
paspauskite mygtukà OK.

Kaip ávesti sàrašo tipo laukà tardytojø pavardëms ir já uþpildyti?
Ávedæ kelis tarpus, paspauskite sàrašo tipo lauko mygtukà (turësite ga-

limybæ laukà pasirinkti iš sàrašo). Paþymëjæ laukà arba tiesiog nustatæ kur-
soriø lauke, paspauskite mygtukà Properties (Form Field Options) ir dialogo
langelyje Drop-Down Form Field Opttions áveskite pavardes, pavyzdþiui:

J.Vidugirytë
V.Kybartas
R.Lauþikas
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Kiekvienu atveju (ávesdami pavardes) paspauskite mygtukà Add. Ávedæ
sàrašà paspauskite mygtukà OK.

Kitus tekstinius laukus áveskite tokiu paèiu bûdu.
Kaip ávesti „taip–ne” tipo laukus?
Šalia teksto „Dokumento kopija” áveskite „taip–ne” tipo laukus. Jie pa-

þymëti mygtukø juostoje Forms. Jums reikës nustatyti kursoriø á reikiamà
vietà ir paspausti mygtukà „taip–ne” tipo laukui ávesti.

Kaip pasinaudoti laukais, kuriuos uþpildëte?
Áspaudæ mygtukà dokumento apsauga nuo redagavimo, galësite pasinau-

doti laukais, kuriuos uþpildëte. Áspaustas mygtukas taps šviesesnis.
 Dokumente rastas klaidas galite pataisyti, kai dokumento apsauga nuo

redagavimo nëra aktyvi.
 Dokumentà nuo redagavimo galima apsaugoti nurodant slaptaþodá.

Tuomet vykdykite komandà Tools Protect Dokument (dialogo langelyje
Protect Document ájunkite Forms), áveskite slaptaþodá ir paspauskite OK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaip perþiûrëti dokumentà prieš spausdinant?
Norëdami perþiûrëti sukurtà dokumentà, vykdykite File Print Preview

komandà.
Dokumentà išspausdinkite. Paruoškite spausdintuvà, ádëkite popieriø ir

vykdykite komandà File Print. Dialogo langelyje Print susipaþinkite su
spausdinimo parametrais ir paspauskite OK.

Kaip išsaugoti dokumentà á lankstøjá diskelá (A:\)?
Reikia vykdyti komandà File Save As. Komandos dialogo lange reikia:
• išplëstiniame sàraše Save in nurodyti lankstøjá diskelá (A:\), kuriame

bus saugomas dokumentas;
• teksto lauke File Name árašyti failo vardà, pavyzdþiui, forma123JP

(.doc plëtinio galima nerašyti). Atlikæ šiuos veiksmus paspauskite
mygtukà Save.
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Priedas

Pastaba. Naudodamiesi klaviatûra, áveskite dokumento tekstà. Teksto,
esanèio pilkame fone, nerašykite, vietoje jo áveskite du tarpus.

Dokumento tekstas

Parengtinio tardymo terminà baudþiamojoje byloje
Nr. 06-1-917-99  pratæsiu iki 2002 m sausio ”   “d.

LR generalinës prokuratûros
Generalinis prokuroras

K.Polikaitis

N U T A R I M A S

pratæsti parengtinio tardymo terminà baudþiamojoje
byloje Nr 06-1-917-99

Vilnius 2002-09-26

Specializuoto tardymo skyriaus prie Transporto policijos tarnybos vyr.tardytoja
J.Vidugirytë, susipaþinusi su baudþiamosios bylos Nr.06-1-917-99 medþiaga,

N U S T A T Ë :

Ši baudþiamoji byla buvo iškelta 2001 m. balandþio 6 d. pagal LR BK XXX str.
Specializuotame tardymo skyriuje prie Transporto policijos tarnybos.

Byloje bûtina, gavus revizijø UAB „Invest Diamond Center Vilnius” ir UAB
„Melduva” ir muitinës audito aktus, apklausti UAB „IDC” ir UAB „Melduva”
darbuotojus, papildomai apklausti D.Valaitienæ dël netikro 100 Lt banknoto ir kitø
pas jà rastø dokumentø, ir atlikti kitus bûtinus tardymo veiksmus, kuriems atlikti
reikalingas ne maþesnis kaip dviejø mënesiø terminas.

Remdamasi tuo, kas išdëstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
YYY str.,

N U T A R Ë :

Kreiptis su prašymu á LR generalinës prokuratûros generaliná prokurorà pra-
tæsti parengtinio tardymo terminà baudþiamojoje byloje Nr.06-1-917-99 iki 2002 m.
lapkrièio 30 d.
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Specializuoto tardymo skyriaus
prie TPT vyr. tardytoja J.Vidugirytë

Specializuoto tardymo skyriaus
prie TPT viršininkë L.Mikalauskienë

Dokumento kopija
taip
ne

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kaip ákelti formos laukø sudarymo árankiø juostà?
2. Kokius þinote laukø tipus dirbant su Form mygtukø juosta?
3. Kaip suformuoti sàrašo tipo laukà?
4. Kaip pakeisti duomenis sàrašo tipo lauke?
5. Kaip ávesti datos tipo laukà tekste?
6. Ar galima kopijuoti sàrašo tipo laukà?
7. Ar galima šá sukurtà dokumentà naudoti kaip šablonà?
8. Kam daþniausiai naudojami „taip–ne” tipo laukai?
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XI praktinis darbas
DUOMENŲ SRAUTŲ MODELIO SUDARYMAS

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – susipaþinti su dalykinës srities procesø ir
duomenø srautø modeliavimo metodika, sudaryti duomenø srautø modelá,
pagal kurá bûtø aprašyti policijos komisariato pareiškimø ir pranešimø apie
nusikaltimus tyrimo procesai.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Susipaþinkite su procesø ir duomenø srautø modeliavimo metodika
(plaèiau su šia metodika galima susipaþinti 2 literatûros nuorodoje).

2. Pasirinkite duomenø srautø modelio vaizdavimo árankius.
Išmokite nubraiþyti staèiakampes ir ovalines figûras, sujungti jas lan-

kais, áterpti teksto laukà ir jame formatuoti tekstà. Išmokite grupuoti brai-
þymo objektus ir perkelti á reikiamà teksto vietà.

Pasinaudokite šiomis þiniomis vaizduodami duomenø srautø modelá.
 3. Sudarykite procesø ir duomenø srautø modelá pagal dalykinës srities

þodiná aprašymà. Dalykinës srities (Policijos komisariato pareiškimø ir
pranešimø dël nusikaltimø tyrimas) þodinis aprašymas pateikiamas meto-
diniuose nurodymuose.

• suprojektuokite dalykinës srities duomenø srautø kontekstinæ diag-
ramà;

• detalizuokite jà ir sudarykite pagrindinæ diagramà;
• detalizuokite pagrindinæ diagramà taip, kad modelis parodytø visus

nusikaltimø tyrimo procesus ir jø transformuojamus duomenø srau-
tus.

 4. Pasirinkite popieriaus dydá ir jo padëtá, reikalingà duomenø srautø
modeliui vaizduoti.

5. Prieš spausdindami, perþiûrëkite ir patikrinkite duomenø srautø mo-
delá. Paruošæ spausdintuvà, já išspausdinkite.

6. Išsaugokite failà á (C:\) diskà STUDENT katalogà ir savo lankstøjá
diskelá. Lankstøjá diskelá patikrinkite antivirusinëmis programomis.

7. Baikite dirbti su MS Word programa.
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3. Metodiniai nurodymai

Dalykinės srities srautų modeliavimas

Dalykinæ sritá (DS) galima nagrinëti daugeliu aspektø. Informaciniai
DS modeliai vaizduoja informacinæ DS struktûrà. DS duomenø srautø
modeliai skirti modeliuoti DS vykstanèià veiklà.

Dalykinëje srityje vykstanèià veiklà galima suskaidyti á duomenø, do-
kumentø, pinigø, gaminiø ar kitokiais srautais siejamus procesus. Jeigu
veikla yra reguliari, kiekvienà toká procesà galima traktuoti kaip gaunamø
srautø pertvarkymo (transformavimo) pagal tam tikras taisykles procedûrà.
Procesø vykdymo taisyklës modeliuojamos atitinkamais algoritmais.

Dalykinës srities srautams modeliuoti naudojama speciali koncepcinio
modeliavimo kalba, vadinama duomenø srautø diagramø kalba [3].

Koncepcinis dalykinës srities modelis šia kalba vaizduojamas duomenø
srautø diagrama. Duomenø srautø diagramomis galima aprašyti ir rankines,
ir iš dalies kompiuterizuotas, ir visiškai kompiuterizuotas bei automati-
zuotas veiklas.

Duomenø srautø diagramø kalbos konstrukcijos yra šios:
• duomenø srautas,
• procesas,
• duomenø saugykla (duomenø bazë, informacinë sistema arba skai-

èiuoklëse saugoma duomenø struktûra),
• veiklos agentas.

1 Apibrëþtis. Duomenø srautø diagramø kalboje duomenø srautais va-
dinami duomenø perdavimo kanalai, skirti perduoti nustatytos struktûros
duomenis.

Duomenø srautø pavidalu vyksta duomenø mainai tarp procesø, duomenø
baziø ir išoriniø agentø. Jais gali bûti perduodami ir nevienalytës struktûros
duomenø paketai. Komandas ir visus kitus valdanèiuosius duomenis duo-
menø srautais perduoti draudþiama.

Duomenø srautai vaizduojami kryptá þyminèiomis rodyklëmis. Rodyklë
rodo srauto kryptá. Ji þymima perduodamo srauto pavadinimu arba jo san-
trumpa.

2 Apibrëþtis. Duomenø srautø diagramø kalboje procesais vadinamos
gaunamø duomenø srautø transformacijos, atliekamos pagal iš anksto þino-
mas taisykles.
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Procesas gali kurti naujus srautus, keisti gautø srautø struktûrà, kaupti
tam skirtose saugyklose (duomenø bazëse) gautø srautø elementus arba
kokiu nors bûdu juos apdoroti.

Procesai vaizduojami paþenklintais apskritimais, kuriuose árašomas
proceso pavadinimas arba jo santrumpa.

3 Apibrëþtis. Duomenø srautø diagramø kalboje veiklos agentais vadi-
nami modeliuojamos veiklos išorëje esantys reikalingø pradiniø duomenø
šaltiniai arba jos galutiniø rezultatø vartotojai.

Agentai rodo, iš kur ateina pradiniai modeliuojamos veiklos srautai, ir
kur siunèiami tos veiklos rezultatai.

Duomenø srautø kalba turi ir tam tikrø procedûriniø elementø, t.y.
srautø jungimo (konjunkcijos) ir išskyrimo (disjunkcijos) vaizdavimo
galimybiø.

Jeigu reikia pavaizduoti kelis duomenø srautus, perduodamus vienam
procesui, kurie turi ateiti arba bûti išsiøsti tuo paèiu metu, juos reikia
paþymëti konjunkcijos (IR) þenklu *. Konjunkcijos þenklas jungia kelis
duomenø srautus, perduodamus procesui arba išsiunèiamus iš jo vienu
metu.

Skiriama grieþtoji ir negrieþtoji srautø disjunkcija.

1 pav. Pagrindiniai duomenø srautø modelio komponentai

Grieþtoji srautø disjunkcija (ARBA) þymima pliuso (+) þenklu. Jeigu šis
þenklas jungia kelis duomenø srautus, reiškia, kad vienu metu procesas gali
priimti arba siøsti tik vienà iš srautø.

1 agento
pavadinimas

1 proceso
pavadinimas

Duomenø bazës
pavadinimas

1 duomenø
srauto

pavadinimas 2 proceso
pavadinimas

*

3 duomenø srauto
pavadinimas

2 duomenø srauto
pavadinimas

2 agento
pavadinimas
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Negrieþtoji srautø disjunkcija þymima # þenklu. Šis þenklas rodo, kad
tuo paèiu metu procesas gali priimti arba perduoti bet koká srautø deriná.

Dalykinės srities žodinis aprašymas

Policijos komisariato pareiškimø ir pranešimø apie nusikaltimus tyrimo
procesai yra tokie:

Raštiškus pareiškimus/pranešimus apie nusikaltimus pateikia pareiškë-
jai ir perduoda juos budëtojø skyriui (pareiškëjais gali bûti fiziniai, juridi-
niai asmenys bei pareigûnai). Pareiškimai taip pat priimami ir paštu. Tokiu
atveju jie atsiunèiami á komisariato sekretoriatà ir iš jo perduodami budë-
tojø skyriui.

Visi gauti pareiškimai registruojami ávykiø registracijos knygoje, t.y. re-
gistracijos þurnale ir árašomi á registracijos (apskaitos) duomenø bazæ.

Pirminá ávykio tyrimà organizuoja budëtojas, kuris atlieka nukentëju-
siojo pirminæ apklausà, ir jei yra liudytojø, apklausia ir juos. Šio proceso
metu surašomas paaiškinimø protokolas.

Á ávykio vietà siunèiama operatyvinë tardymo grupë.
Operatyvinë tardymo grupë ištiria ávykio vietà, surašo vietos apþiûros

protokolà: nubraiþo ávykio schemà, fotografuoja, árašo patikslintos liudy-
tojø apklausos duomenis. Apþiûros protokolo duomenys árašomi á registra-
cijos knygà.

Policijos komisariato padalinio vadovas, susipaþinæs su nusikaltimo by-
los medþiaga, paveda ávyká ištirti (išnagrinëti) atitinkamam pareigûnui
(tardytojui). Pavedimas vykdyti šá tyrimà ir pareigûno asmens duomenys
árašomi á registracijos knygà.

Budëtojas informuoja pareigûnà. Pareigûnas (tardytojas), gavæs pave-
dimà tirti pareiškimà, pasirašo registracijos knygoje, kad já gavo. Per tris
dienas arba vëliausiai per 10 parø tardytojas, analizuodamas bylos me-
dþiagà, priima vienà iš šiø sprendimø:

• kelti baudþiamàjà bylà,
• atsisakyti kelti baudþiamàjà bylà,
• medþiagà perduoti tirti pagal teritoriná ar tardyminá pavaldumà.
Priimtas sprendimas árašomas á registracijos knygà.

MS Word braižymo įrankiai

MS Word braiþymo árankiais galima sukurti grafiniø objektø: elipsiø,
kvadratø, staèiakampiø, arkø, ávairios formos linijø ir pan. Taip pat galima
kurti šiø objektø grupes.
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Braiþymo árankiø juosta (Drawing Toolbar) MS Word ekrane pateikiama
áspaudus Drawing (piešimo) áranká:

Braiþymo árankiais naudotis galima tik dirbant maketo (Page Layout) ir
spausdinimo perþiûros (Print Preview) reþimais.

Naudojantis specialiuoju MS Word braiþymo instrumentu – teksto dë-
þute (Text Box) – á staèiakampá galima árašyti tekstà ir laikyti já norimoje
brëþinio ar lapo vietoje.

Ávestà teksto dëþutæ galima árëminti arba panaikinti jos kontûrus. Be to,
galima panaikinti ne tik teksto dëþuèiø, bet ir paveikslëliø rëmelius ir kon-
tûrus. Tam teikia išsikviesti linijø spalvinimo ir naikinimo áranká (Line
Color (No line)).

Braiþymo objektø
grupei þymëti

Teksto dëþutës
iškvietimas

Papildomos braiþymo
objektø grupës

Braiþymo
objektai

Dailintam
tekstui kurti

Linijø naikinimo ir
spalvinimo árankis
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Teksto ávedimo komanda

Tekstà galima árašyti ir á paties braiþomo objekto vidø. Tokiu atveju
reikia paþymëti reikiamà objektà ir paspaudus dešinájá pelës klavišà iš-
kviesti papildomø komandø grupæ.

Teksto ávedimo komanda (Add Text) leis ávesti norimà tekstà á braiþomo
objekto vidø.

Nubrëþus atitinkamà objektà, galima keisti jo linijos storá, spalvà ir sti-
liø. Galima nuspalvinti patá piešiná norima spalva ir raštu, nustatyti tikslø
dydá ir vietà lape.

Norint pakeisti linijos storá, spalvà ir stiliø, reikia:
• pasiþymëti braiþymo objektà,
• ávykdyti kontûrø formatavimo Format→Autoshape komandà,
• iš dialoginio lango išsirinkti spalvà, linijos storá (Color and Lines) ir

formà (taškinæ, punktyrinæ, vientisà ir pan.),
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• pasirinkus parametrus paspausti OK mygtukà.

Kryptá þyminèios linijos pasirenkamos kryptá þyminèiu linijø braiþymo
mygtuku.

Linijos storis matuojamas taškais (pt).

Braižymo objektų grupavimas

Nubraiþius atitinkamà brëþiná iš keliø braiþymo objektø, labai svarbu,
kad jie bûtø reikiamoje vietoje ir kad pertvarkant tekstà jo dalys liktø savo
vietose. Objektø grupavimo galimybës sugrupuotus braiþymo objektus lei-
dþia nesunkiai pernešti á norimà vietà; jie neišsibarsto ir sudaro vienà ben-
drà schemà.

Kai reikia išrinkti kelis greta esanèius objektus, siûloma pasirinkti brai-
þymo árankiø juostoje Drawing objektø išrinkimo áranká (Select Objects).

Tada su pele apibrëþiami visi objektai, kuriuos norima pasirinkti ir su-
grupuoti. Reikia, kad visi pasirinkti objektai visiškai tilptø punktyrine linija
apibrëþtame staèiakampyje.

Nubrëþus linijà, galima
keisti jos storá

ir stiliø
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Dar kartà paspaudþiamas objektø išrinkimo mygtukas. Taip baigiama
dirbti išrinkimo reþimu.

Paþymëti objektai sujungiami á grupæ iškvietus Draw komandø grupæ ir
pasirinkus grupavimo komandà Group.

Sujungti á grupæ braiþymo objektai redaguojami kaip vienas piešinys.
Norint redaguoti kurá nors vienà grupës objektà, reikia panaikinti gru-

pavimo komandà – pasirinkti Ungroup.
Piešiniai pernešami iš vienos vietos á kità pele arba teksto þymeklio val-

dymo klavišais. Jeigu pernešant piešiná laikomas nuspaustas <Ctrl> klavi-
šas, naujojoje vietoje sukuriama piešinio kopija.

Piešinys panaikinamas já paþymëjus ir paspaudus <Delete> klavišà.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Nusakykite pagrindines duomenø srautø modeliavimo konstrukcijas.
2. Kaip þymimi duomenø srautai, srautø disjunkcija ir konjunkcija?
3. Koká programos darbo reþimà reikia pasirinkti dirbant su braiþymo

árankiais?
4. Kokios braiþymo konstrukcijos geriausiai tinka sudaryti duomenø srauto

modelá?
5. Kaip árašyti tekstà á braiþomà objektà?
6. Kada ir kokiu tikslu objektai grupuojami?
7. Apibûdinkite sudaryto srauto veikimo modelá.
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XII praktinis darbas
INTERNETO TINKLALAPIO KŪRIMAS

1. Darbo tikslas

Šio praktinio darbo tikslas – sukurti interneto tinklalapá, susipaþinti su
hiperteksto þymëjimo kalbos (HTML) pagrindais ir HTML redaktoriumi
Arachnophilia bei sukurti elementarø HTML dokumentà.

2. Praktinio darbo užduotys

1. Ákelkite programà Arachnofilia. Susipaþinkite su programos meniu
juosta ir árankiø juosta.

2. Pradëkite kurti naujà HTML dokumentà. Parašykite savo dokumento
pavadinimà, pakeiskite fono spalvà, teksto spalvà, nuorodø spalvas.

3. Parašykite savo hipertekstiniame dokumente norimà tekstà, pakeis-
kite jo spalvà, šrifto tipà ir dydá.

4. Taip pat sukurkite antrà dokumentà ir pateikite jame nuorodà á
pirmà dokumentà.

5. Savo tinklalapá papuoškite áterptais paveikslëliais, išmokite keisti jø
dydá ir padëtá.

6. Pakeiskite dokumento fono spalvà, išmokite pakeisti fonà norimu pa-
veikslu.

7. Sudarykite tinklalapio dokumente lentelæ ir uþpildykite jà tam tikrais
duomenimis.

8. Ádëkite á kuriamà tinklalapá nuorodà, kuri suaktyvintø elektroninio
pašto programà ir siøstø elektroniná laiškà nurodytu adresu.

3. Metodiniai nurodymai

Kas yra hiperteksto þymëjimo kalba HTML?
Hipertekstiniams dokumentams kurti internete skirta speciali kalba

HTML (Hyper Text Markup Language), suteikianti informacijai hiperteksto
savybiø. Šia kalba kuriami pasauliniø tinklø voratinklio (WWW) doku-
mentai, tinklalapiai, svetainës. HTML kalbà sudaro tam tikros komandos,
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t.y. šios kalbos elementai, atliekantys konkreèias funkcijas. Komandos turi
vadinamuosius pradþios ir pabaigos þymenis (tag), kurie tarsi skliaustai
gaubia atskiras WWW dokumentø kûrimo dalis. Kiekvienà HTML ko-
mandà sudaro pavadinimas ir tam tikri atributai, pavyzdþiui:

<þymens_vardas>tekstas</þymens_vardas>
Èia simboliais „<...>” apskliaudþiamas komandos pradþios þymuo, o

„</...>” – pabaigos þymuo. Pastarasis HTML dokumente paþymi, kad rei-
kia baigti tam tikrà teksto tvarkymo komandà, pradëtà vykdyti elemento
pradþios þymenyje.

Interneto tinklalapius galima stebëti dviem bûdais:
• Internetinio dokumento vaizdà tokiu pavidalu, kaip jis matomas in-

terneto naršyklëje (pvz., Internet Explorer aplinkoje matomas visas
puslapio išdëstymas, spalvoti teksto šriftai, fonas, paveiksliukai, ju-
dantys objektai, hipernuorodos ir pan.);

• Internetinio dokumento vaizdà, uþrašomà komandø pavidalu, vadi-
namuoju HTML kodu; tai – komandø kodai, kuriais naršyklei pasa-
koma, „kà daryti”.

HTML kodas ir vaizdas naršyklëje skiriasi:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje

Šis tekstas <B>pastorintas</B>

Šis tekstas <U>pabrauktas</U>

Šis tekstas <I>pasviræs</I>

Šis tekstas pastorintas

Šis tekstas pabrauktas

Šis tekstas pasviræs

Kodas kairëje atitinka komandas, kurios naršyklei nurodo, kaip atlikti
atitinkamà veiksmà, kad tekstas bûtø išdëstytas taip kaip reikia (lentelës
dešiniame stulpelyje matome teksto išdëstymà). Šiø komandø þymenys nar-
šyklei liepia:

• <B> – pastorinti tekstà;
• </B> – nebestorinti teksto;
• <U> – pabraukti tekstà;
• </U> – nuimti teksto pabraukimo efektà;
• <I> – rašyti pasvirusá tekstà;
• </I> – panaikinti teksto pasvirimà.

Kas yra þymuo (Tag)?
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HTML kalboje komandø þymenys naršyklei nurodo, kà daryti.
Rašydami HTML dokumentà, þymenis ávedate dël daugelio prieþasèiø,

pavyzdþiui, kad pakeistumëte teksto išvaizdà, kad pavaizduotumëte gra-
fikà, kad padarytumëte nuorodà á kità puslapá.

Þymenys, kuriuos rašote HTML kodu, naršyklëje nematomi, bet jø
efektas gaunamas šiø komandø þymenø priemonëmis. Þymenys prasideda
simboliu „<” ir baigiasi „>”. Þymenys daþniausiai rašomi poromis – vienu,
kuris pradeda veiksmà, ir kitu, kuris baigia.

Þymuo <I> pradeda vaizduoti pasvirusá tekstà, o þymuo </I> uþbaigia
šá veiksmà. Kad þodis (frazë) naršyklëje bûtø vaizduojamas pasvirusiu
šriftu, prieš tà þodá (frazæ) reikia parašyti <I>, o po jo – </I> þymenis.

HTML kodas Vaizdas naršyklëje

Šis þodis <I>pasviræs</I> Šis þodis pasviræs

Rašydami HTML dokumentà, matome visus þymenis ir galime juos
keisti, áterpti, kopijuoti ir pan. Apþiûrinëdami HTML dokumentà interneto
naršyklëje, galite perþvelgti tik rezultatà. Pakeitimai á já neátraukiami.

Jums paprastai nereikia ásiminti visø HTML þymenø. Dauguma pro-
gramø, kurios padeda rašyti HTML kodà, þino pagrindinius þymenis ir pa-
rašo juos, kai tik jûs pasirenkate atitinkamà meniu mygtukà. Taèiau reikia
suprasti, kas yra þymuo ir kaip jis veikia. Taip jûs daug lengviau galësite
taisyti klaidas savo WWW dokumente.

Koks yra paprasèiausias hipertekstinis dokumentas?
Paties paprasèiausio ir trumpiausio HTML kodo, kurá galima vadinti

tinklalapiu, pavyzdys pateikiamas 2 lentelëje.
Kiekvienas HTML dokumentas prasideda þymeniu <HTML> ir bai-

giamas þymeniu </HTML>.
Tarp <HEAD> ir </HEAD> rašoma papildoma informacija, kuri rei-

kalinga naršyklei arba jûsø tinklalapio paieškai internete palengvinti (tin-
klalapio pavadinimas, autoriaus vardas, þodþiai–raktai, tinklalapio apibû-
dinimas ir t.t). Tinklalapio pavadinimas, árašytas tarp elementø <TITLE>
ir </TITLE>, atsiras jûsø perþiûros programos lango antraštëje. Ši doku-
mento dalis nëra bûtina.

2  l e n t e l ë . Hipertekstinio dokumento pavyzdys
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HTML kodas Paaiškinimas
Vaizdas

naršyklëje

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>
Èia mano tin-
klalapio
pavadinimas!
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

Èia mano þinutë
pasauliui!
</BODY>

</HTML>

Hipertekstinio dokumento
pradþia
Hipertekstinio dokumento
antraštë
Hipertekstinio dokumento
pavadinimas

Pavadinimo pabaiga
Antraštës pabaiga
Hipertekstinio dokumento
svarbiausios dalies (kûno) pradþia

Svarbiausios dalies (kûno)
pabaiga
Hipertekstinio dokumento
pabaiga

Èia mano þinutë
pasauliui!

Jûsø informacija (tinklalapio turinys) rašoma tarp þymenø <BODY> ir
</BODY>. Tinklalapio svarbiausia dalis (kûnas) BODY daþniausiai ku-
riamas su tokiais atributais:

BGCOLOR – nustatoma dokumento fono spalva, pavyzdþiui, norint
matyti baltà kûno spalvà:

<BODY BGCOLOR=„white”>.
TEXT – nustatoma dokumento teksto spalva, pavyzdþiui:
<BODY TEXT=„black”>.
BACKGROUND – nurodomas teksto tvarkymo parametrams taikomo

grafinio failo, kurio vaizdu bus „išklotas” dokumentas, pavadinimas. Popu-
liariausi grafiniø failø formatai yra .gif bei .jpg, pavyzdþiui:

<BODY BACKGROUND=„grafinës_bylos_vardas”.gif>
Visi šie atributai turi bûti BODY elementai.

Tinklalapių kūrimo programinės sistemos
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Programiniø sistemø interneto tinklalapiams kurti yra nemaþai. Kai
kurios galimybës ir tam tikri árankiai yra átraukti á tekstø redagavimo sis-
temà MS Word 2000. Taèiau specialiai tam tikslui yra sukurta sistema MS
Front Page. Be to, internete galima rasti nemokamai platinamos programi-
nës árangos, skirtos tinklalapiams kurti. Viena iš jø – sistema Arachnophilia,
kuri yra HTML redaktorius, skirtas dirbti Windows aplinkoje. Ši programa
platinama nemokamai kaip careware tipo programos. Jos internetinis adre-
sas yra http://www.arachnoid.com.

Sistema Arachnophilia turi keletà naudingø savybiø:
• galima rašyti RTF (rich text format) dokumentus ir átraukti juos á

Arachnophilia kuriamà tinklalapá. Jie bus konvertuoti á HTML for-
matà. Tai leidþia paprastu bûdu perkelti kitø tekstø redaktoriø su-
kurtus dokumentus (išsaugotus RTF formatu) á WWW dokumentus.
Lentelës originaliame dokumente bus konvertuotos á HTML lenteles
gautame WWW dokumente. Paveiksliukai ir piešiniai neperkeliami á
galutiná HTML dokumentà, todël nuorodos á .gif ir .jpg bylas turi bûti
ádedamos atskirai.

• Yra galimybë redaguoti kartu ir HTML dokumentus, ir CGI pro-
gramø tekstus. Vienu metu gali bûti atidaromi keli dokumentai.

• Arachnophilia suteikia tinklalapio analizavimo áranká Site Analyzer,
kuris leidþia ištirti jûsø tinklalapio „gylá”, t.y. rasti nuorodas, kurios
neteikia jokios informacijos, ir išteklius (piešinius, garsus, programø
tekstus ir t.t.), kurie nenaudojami. Site Analyzer tikrina visus HTML
dokumentus jûsø darbo kataloge ir pateikia visø hiperteksto nuorodø
šiuose dokumentuose sàrašà. Sàrašas sudaromas taip, kad parodytø:
a) visus jûsø tinklalapyje nurodytus failus ir dokumentus, kuriuose yra
tos nuorodos; b) visus nenurodytus jûsø tinklalapio dokumentus (iš-
teklius); c) visas nuorodas, kurios nurodo neegzistuojanèius doku-
mentus ar išteklius.

• Yra automatinio kopijavimo galimybë Autocopy, kurià pasitelkus ko-
pijuojami visi hipertekstinëmis nuorodomis nurodyti vietiniai ištekliai
(bylos, dokumentai, piešiniai ir t.t.) á vienà „darbo katalogà” ir jø hi-
pertekstinës nuorodos konvertuojamos á santykinio kelio nurodymo
formà. Tai reiškia, kad jokie dokumentai ir kitos bylos nedings iš jûsø
tinklalapio struktûros ir visas katalogas gali bûti perkeltas á WWW
serverá ar kitur nesumaišius nuorodø.

• Sistemoje Arachnophilia spalvomis išskiriami HTML dokumento þy-
menys (angl. Tag), taigi juos lengviau galima identifikuoti.

• Yra daugkartinë veiksmø gràþinimo atgal funkcija Undo.
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• Programa pateikiama su puikiu asistentø pagalbininku rinkiniu Help.

Pagrindiniai sistemos Arachnophilia valdymo įrankiai

Hipertekstinio dokumento kûrimo metu tarpinius darbo rezultatus ga-
lima stebëti interneto naršyklëje (pvz., Internet Explorer ir kt.).

Pagrindinio Arachnophilia redaktoriaus meniu ir árankiø juosta atrodo
taip:

Pagrindinës meniu komandø grupës
Pagrindinë árankiø juosta Papildomø árankiø juosta

1 pav. Viršutinë meniu ir árankiø juostos

Papildomø árankiø pasirinkimo mygtukai

2 pav. Apatinio meniu, skirto papildomiems árankiams pasirinkti, juosta
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Kiekvienas árankis turi savo paskirtá, kurià reikëtø þinoti.

New HTML page kuria naujà HTML dokumentà.

Open ákelia anksèiau sukurtà HTML dokumentà.

Save išsaugo atliktà darbà.

Find ieško nurodyto teksto þodþio, frazës ir kitø þenklø.

Replace suranda nurodytà teksto þodá, frazæ ir kitus þenklus ir
pakeièia juos kitais.

Undo/Redo vienu veiksmu gráþtama atgal, vienu veiksmu
einama á prieká.

Cut/Copy/Paste iškerpa, kopijuoja á laikinàjà
atmintá ir iš jos.

Bold/Italic/Underline pajuodina, pakreipia ir pabraukia
šriftà.

Center centruoja tekstà.

Tag Coloring spalvina þymenis.

Preview galima perþiûrëti HTML dokumentà vartotojo perþiûros
programa (pvz., Internet Explorer).

Papildomø árankiø pasirinkimo meniu juostoje išdëstyti mygtukai lei-
dþia iškviesti daugelá papildomø hipertekstinio dokumento redagavimo
komandø.

Fonts leidþia pasirinkti šrifto tipà, dydá, spalvà, kurti teksto
antraštes (pavadinimus – Headings).
Forms leidþia á WWW dokumentà áterpti ávairias „formas”,
pavyzdþiui, slaptaþodþio ávedimo formas, paieškos þodþiø
ávedimo formas, meniu pasirinkimo formas, sveèiø knygos
ávedimo formas ir t.t.
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Frames leidþia kurti rëmelius, t.y. suskaidyti WWW dokumentà
á dvi ar daugiau daliø, kurios yra nepriklausomos viena nuo
kitos, ir á jas ákelti atskirus HTML dokumentus.
Graphics

 á HTML dokumentà leidþia ákelti paveikslëlius.

 leidþia keisti teksto spalvas.

 leidþia padaryti bëganèià eilutæ (kuri bus matoma,
                pvz., Internet Explorer  aplinkoje).
Links leidþia daryti hipertekstines nuorodas:

 á kitus HTML dokumentus.

 á kità to paties dokumento vietà.

 nurodo konkreèià nuorodos vietà.

 ádeda garsiná fonà (background sound).

 ádeda Head elementus.

 ádeda Title elementus.

 ákelia sàrašø darymo áranká.
Styles yra dokumento stiliaus tvarkymo árankiai:

 – LineBreak – perkelia tekstà á naujà eilutæ.

 – Paragraph Break – perkelia tekstà iš naujos eilutës.

 – išdësto objektus ekrano centre.

 – pajuodina, pakreipia ir pabraukia šriftà.

 –perbraukia šriftà, pakelia, nuleidþia.

 – teletaipinis šriftas.

 ákelia horizontalià linijà.

 rašo komentarus, apskliaudþia juos þenklais „<!--“,
                „-->” ir jø dirbant su perþiûros programa nematyti.
Tables – lenteliø darymo árankiai:

 ákelia lenteliø braiþymo áranká.



166

 ákelia sàrašø kûrimo áranká.

 nubraiþo vieno langelio lentelæ.

 padaro naujà eilutæ lentelëje.

 ákelia lentelës eilutës þymenis „<TR>” ir ¥</TR>”.

 ákelia lentelës stulpelio þymenis „<TD>” ir
                 „</TD>”;

 ákelia lentelës stulpelio þymenis su centravimo
                atributu „<TD Align=Center>” ir „</TD>”.

Pradedant kurti naujà HTML dokumentà, Arachnophilia redaktorius
pats pasiûlo árašyti WWW dokumento antraštæ, pasirinkti fono, teksto ir
nuorodø spalvas.

3 pav. Teksto ir fono spalvø pasirinkimo langas

Pasirinkus šiuos parametrus, sistema pati sukurs komandas visiems
šiems atributams išreikšti hipertekstiniame dokumente.

Kas yra hipertekstinë nuoroda?
Hipertekstinë nuoroda (hypertext link) yra specialus þymuo, kuris jungia

vienà tinklalapá su kitu. Spustelëjus pelës klavišu šià nuorodà, naršyklë at-
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veria kità tinklalapá, kuris nurodytas nuorodoje.
Nuoroda turi dvi dalis:
• viena dalis sako þmogui, kà daryti;
• kita dalis sako naršyklei, kà daryti.

Pavyzdys:
HTML kodas Vaizdas naršyklëje

<A HREF=„http://www.microsoft.com”>Go to
Microsoft</A>

Go to Microsoft

Šiame pavyzdyje frazë „http://www.microsoft.com” sako naršyklei nuo-
rodos tikslà, o frazë „Go to Microsoft” sako þmogui, kas ávyks spustelëjus
šià nuorodà.

Jeigu norite ádëti nuorodà iš vieno savo puslapio á kità, árašykite to
puslapio (dokumento) failo pavadinimà be priešdëlio „http://”. Taèiau to-
kiu atveju abu HTML dokumentai turi bûti išsaugoti tame paèiame ap-
lanke (kataloge).

HTML kodas Vaizdas naršyklëje
<A HREF=„mano tinklalapis2.html”>
Pereiti á mano tinklalapá 2</A>

Pereiti á mano tinklalapá 2

Kaip áterpti piešiná á savo tinklalapá?
Norint áterpti piešiná á tinklalapá, reikia Graphics mygtukø juostoje pasi-

rinkti NewImg mygtukà. Komandos þymens pavyzdys:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje

<IMG SRC=„book.gif”>

Tai komandos þymuo, kurá uþrašant reikia laikytis kai kuriø taisykliø:
• jeigu piešinëlio failo pavadinimas yra DIDÞIOSIOMIS raidëmis, jo

pavadinimà þymens nuorodoje reikia taip pat rašyti DIDÞIOSIOMIS
raidëmis. Jeigu piešinëlio failo pavadinimas yra maþosiomis raidëmis,
rašykite já maþosiomis. Raidþiø dydþio klaida nepastebima jûsø kom-
piuteryje, taèiau kai persiunèiate savo tinklalapá ir piešinëlius á WWW
serverá, dël šios klaidos galite nematyti piešinëliø savo tinklalapyje;

• jeigu norite rašyti piešinio failo pavadinimà nenurodant kelio á já taip,
kaip buvo parodyta pavyzdyje, jûsø piešinëlis turi bûti tame paèiame
aplanke (kataloge) kaip ir jûsø HTML dokumentas;

• negalima savo tinklalapyje naudoti bet kokio formato piešiniø, turite
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apsiriboti tik .gif ir .jpg formato piešiniø failais. Dauguma dabartiniø
naršykliø šio formato piešinius gali vaizduoti teisingai.

Jeigu netinka originalus piešinio dydis, galite já pakeisti naudodami plo-
èio ir aukšèio nustatyto atributus Width ir Height, pavyzdþiui:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje

<IMG SRC=„book.gif” Width=”50”
Height=”40”>

Èia dydþiai nurodomi ekrano taškais (pixels) (pvz., monitoriaus ekrano
dydis gali bûti 800 × 600 taškø).

Daþnai pasitaikantys ir naudingi atributai yra Border, nurodantys nu-
brëþti aplink piešiná rëmelá ir nustatantys jo storá (taškais), ir Alt, nurodan-
tis alternatyvø paveikslëlio tekstà, kuris bus matomas naršyklëje uþvedus
ant jo pelës þymeklá, pavyzdþiui:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje
<IMG SRC=„book.gif” Width=”50” Height=„40”
Border=„0” Alt=”knyga”> – tai reiškia, kad
rëmelio nebus.

Automatizuotai ákelti paveikslëlius á HTML dokumentà galima progra-

mos  ir  mygtukais.
Kaip pakeisti fono spalvà á fono paveikslëlá?
Tinklapio fonui apipavidalinti galima pasirinkti paveikslëlá. Fono pa-

veikslëlá árašome á Body elementà priskirdami Body Background atributui
paveikslëlio failo vardà,  pavyzdþiui:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje

<Body Background=„plytos.gif”>

Kaip dokumente sudaryti lentelæ?
Lentelei sudaryti naudojama komanda yra sudëtinga ir todël ávairios jos

variacijos leidþia gauti paèiø ávairiausiø rezultatø. Lentelëms sukurti nau-
dojamas komandos þymuo <Table>, kurios pabaigos þymuo – </Table>.
Lentelæ sudaro eilutës stulpeliai ir làstelës. Tiek eilutëms, tiek làstelëms
sudaryti yra atskiros komandos. Eilutëms kurti taikoma komanda <TR>
(Table Row), kurios pabaigos þymuo yra </TR>, o làstelëms – <TD>
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(Table Data) ir atitinkamai </TD>. Komanda <Caption> su pabaigos
þymeniu </Caption> yra skirta lentelës pavadinimui, o komanda <TH>
(Table Header) su pabaigos þyma </TH> skirta atskirø stulpeliø pavadini-
mams. Taigi bendra lentelës <Table> kûrimo komandø forma gali bûti
tokia:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje
<Table>;
<Caption> Pavadinimas </Caption>
<TR>
<TH> Pirmas stulpelis </TH>
<TH> Antras stulpelis </TH>
</TR>
<TR>
<TD> Duomenys </TD>
<TD> Duomenys </TD>
</TR>
</Table>

Pavadinimas
   Pirmas                    Antras
  stulpelis                  stulpelis
Duomenys              Duomenys

Komandos <Table> atributai:
Align=¥Left|Center|Right” atributas leidþia „orientuoti” lentelæ lape: á

kairæ, centre, á dešinæ.
Width=¥taškai|procentai” nurodo, kokio ploèio turi bûti lentelë. Galimi

du nurodymo bûdai: absoliutus ir reliatyvus. Pirmu atveju nurodoma, kiek
taškø turi uþimti lentelë (pvz., Width=250), antru – kiek procentø lapo
ploèio turi uþimti lentelë (pvz., Width=„50%” – pusë puslapio).

Border nurodo, kokio ploèio (kiek taškø) turi bûti lentelæ ribojantys rë-
meliai. Jei atributas nurodomas be konkreèiø skaièiø ar nenurodomas,
lentelës rëmeliai bus tokio ploèio, kokie yra naršyklëje pagal nutylëjimà
(daþniausiai 1 taškas). Jei bus nurodyta BORDER=0, rëmelio visai nebus.

Cellspacing=¥taškai” – kiekviena lentelës làstelë HTML dokumente gali
bûti atskirta nuo kitø làsteliø, o šis atributas nustato, kokio ploèio bus ski-
riamoji làsteliø erdvë.

Cellpadding=¥taškai” nurodo, koks turi bûti atstumas tarp informacijos
làstelës viduje ir làstelës rëmelio.

Bgcolor=¥spalvos_kodas” atributu galima pasirinkti ir lentelës fono
spalvà.

Background=¥nuoroda á grafinæ bylà” atributu galima pasirinkti ir len-
telës fono piešiná.
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Ákelti lentelæ á dokumentà galima programos , ,

 mygtukais. Pridëti papildomø eiluèiø ir stulpeliø galima ,

 mygtukais.
Kaip sukurti nuorodà, kuri leistø naudotis  elektroniniu paštu?
Kontaktams palaikyti skirtà informacijà galima susieti su elektroninio

pašto iškvietimo programa. Elektroninio pašto komandos þymuo nëra su-
dëtingas. Šis þymuo suaktyvina vartotojo, kuris perþiûri jûsø tinklalapá,
nuosavà elektroninio pašto programà ir paruošia laiško išsiuntimo formà
su jûsø nurodytu adresu. Pavyzdys:

HTML kodas Vaizdas naršyklëje

<A HREF=MAILTO: respondento_adresas@serveris.lt>
Spustelëkite èia, kad galëtumëte išsiøsti elektroniná
laiškà</A>.

Spustelëkite èia, kad
galëtumëte išsiøsti
elektroniná laiškà.

Konkretus elektroninis adresas uþrašomas ten, kur parašyta
respondento_adresas@serveris.lt.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

1. Kas yra hipertekstas?
2. Kas yra komandos þymuo tinklalapyje?
3. Apibûdinkite paprasèiausio hipertekstinio dokumento struktûrà.
4. Kaip áterpti hipertekstinæ nuorodà á tinklalapá?
5. Kaip ádëti piešiná á tinklalapá?
6. Kaip pakeisti tinklalapio fono spalvà?
7. Nusakykite teksto apipavidalinimo bûdus tinklalapyje.
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