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Osnovna navodila COBISS3

ZNAKI

6.1.1

Vnos vseh znakov

Znaki, ki jih lahko vnašamo, so odvisni od operacijskega sistema, ki ga
uporabljamo (Windows, Linux, Mac ...), in od namestitve tipkovnice na
osebnem računalniku.
Uporabniki operacijskega sistema Windows lahko za vnos diakritičnih znakov,
ki jih ne najdemo na tipkovnici, uporabimo Windows Character Map. Če
uporabljamo operacijski sistem Windows XP, je postopek vnašanja
diaktritičnih znakov naslednji:1
Postopek

1. Kliknemo gumb

v opravilni vrstici.

2. S kazalcem miške pokažemo na All Programs / Accessories / System
Tools / Character Map in kliknemo.
Odpre se okno Character Map. Vsaka pisava vključuje drugačen nabor
znakov, zato najprej izberemo ustrezno pisavo in nato še znak. Znak
izberemo tako, da ga kliknemo. Nato kliknemo še gumb Select.
3. Kliknemo gumb Copy.
4. Aktiviramo okno programske opreme COBISS3 (kliknemo kjer koli v oknu
ali gumb z imenom okna v opravilni vrstici).
5. Izberemo vnosno polje in se postavimo na mesto, kjer želimo vpisati
izbrani znak.
6.

Znak vpišemo s pritiskom na tipk <Ctrl> + <V>.

Opozorilo:
V okolju Windows moramo imeti v "Regional and Language Options"
(Področne nastavitve) nastavljeno vrednost Slovenian.

6.1.2

Vnos znakov COBISS

Programska oprema COBISS3 omogoča vnos in iskanje podatkov, ki vsebujejo
nekatere črke razširjene latinice (strešice, apostrofi itd.).
Postopek

1

1. V urejevalniku ali iskalniku aktiviramo vnosno polje in se postavimo na
mesto, kjer želimo vpisati znak ali niz znakov.

Postopek pri drugih operacijskih sistemih Windows (98/ME/2000) se nekoliko razlikuje le v točki 2.
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2. Pritisnemo tipki <Ctrl> + <S>.
Odpre se okno Nabor znakov COBISS, v katerem so prikazani znaki
COBISS.
Če vnosno polje v iskalniku ali urejevalniku že vsebuje besedilo, je to
besedilo vpisano tudi pri "Za kopiranje".
3. Če kliknemo kateri koli znak, se na vrhu seznama pri "Vrednost COBISS"
prikaže koda COBISS, pri "Unicode" pa koda Unicode izbranega znaka.

Slika 6.1-1: Nabor znakov COBISS
1. Pri "Pisave" izberemo vrsto pisave za prikaz znakov COBISS. Privzeta
vrednost je Arial Unicode MS. Izbiramo lahko med vsemi pisavami,
nameščenimi na našem računalniku, vendar v nekaterih pisavah niso
definirani vsi znaki iz nabora COBISS. Znake, ki v izbrani pisavi manjkajo,
zamenjuje znak "?".
2. Če označimo potrditveno polje "Unicode", je seznam pri "Pisave" omejen
le na pisave po standardu Unicode.
3. Iz seznama izbiramo znake, tako da vsak znak dvakrat kliknemo. Izbrani
znaki se prenesejo na ustrezno mesto v vnosno polje "Za kopiranje". Znake,
ki jih imamo na tipkovnici, lahko tudi neposredno vtipkamo v vnosno polje
"Za kopiranje ".
4. Kliknemo gumb V redu.
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Vsebina pri "Za kopiranje" se doda v vnosno polje v urejevalniku ali iskalniku,
in to v velikosti in pisavi, ki smo ju izbrali za prikaz besedila v uporabniškem
vmesniku, in ne v pisavi, ki smo jo nastavili v oknu Nabor znakov COBISS.
Če pisava, izbrana za prikaz besedila v uporabniškem vmesniku, ne vključuje
znaka COBISS, ki smo ga izbrali v oknu Nabor znakov COBISS, bo izbrani
znak v urejevalniku ali iskalniku v vnosnem polju prikazan kot "".
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