
Įrankių juostos ir Skirtukai Smart 

Notebook programinėje įrangoje 

 

Tai trumpas aprašas apie įrankių juostą, įrankių juostą viso ekrano režime ir šoninius skirtukus Smart 

Notebook programinėje įrangoje. 

Įrankių juosta 

Smart Notebook įrankių juosta suteikia jums prieigą prie įrankių, siekiant padėti jums dirbti su Smart 

Notebook failu. Įrankių juostoje esantys mygtukai ir populiarios funkcijos suskirstytos į sekcijas ir taip jos 

tampa labiau matomos. 

Smart Notebook įrankių juosta susideda iš Veiksmų skydelio, kuris leidžia jums naršyti ir atlikti pakeitimus 

savo Smart Notebook faile, ir Įrankių skydelį, kuris leidžia jums kurti ir dirbti su pagrindiniais objektais 

puslapyje. 

Kai jūs paspaudžiate mygtuką Įrankių skydelyje, atsiranda papildomi mygtukai. Jūs galite naudoti šiuos 

mygtukus, kad nustatyti objektų savybes, kuriant ar modifikuojant objektus. 

 

                                  

 

                                                    Veiksmų skydelis                                                                               Įrankių skydelis 

Pagal nutylėjimą, įrankių juosta atsiranda Smart Notebook programinės įrangos lango viršuje. Jei dirbate su 

Smart Board interaktyvia lenta sėdėdami arba dirbate su mažesnio ūgio žmonėmis, tai gali būti patogu 

perkelti įrankių juostą į lango apačią. Norėdami tai padaryti, paspauskite dvipusę vertikalę rodyklę įrankių 

juostos dešinėje. 



Perkelti įrankių juostą į lango 

viršų/apačią 

 

 

Smart Notebook įrankių juostos 
mygtukai 

 

Rodyti ankstesnį 
puslapį 

Rodyti kitą 
puslapį 

 

 

Įterpti tuščią puslapį 
po esamo puslapio 

Atverti Smart 
Notebook failą  

Pašalinti esamą 
puslapį  

 

Įrašyti esamą Smart 
Notebook failą 

Įdėti 
 

 

Atsisakyti paskutinio 
atlikto veiksmo 

Vėl atlikti 
atsisakytą 
veiksmą  

 

Šalinti pažymėta 
objektą 

Rodyti arba 
nerodyti ekrano 
šešėlį esamame 

lape  

 

Atverti viso ekrano 
režimą 

Režimo 
perjungimas 
tarp Dviejų ir 

Vieno puslapio 
rodymo 

 

 

Ekrano įsiminimo 
įrankių juostos 

paleidimo mygtukas 

Aktyvuoti Smart 
Dokumentų 

kamerą 
 

 

Įkelti lentelę 
Pažymėti 
objektą  



puslapyje 

 

Rašykite arba 
pieškite su Rašikliu 

Rašykite arba 
pieškite su 
Kūrybišku 

rašikliu 
 

 

Trinkite skaitmeninį 
rašalą 

Brėžkite liniją 
 

 

Suformuoti figūrą 

Nubrėžkite 
taisiklingą figūrą 

su Formos 
atpažinimo 

rašikliu 
 

 

Rašykite arba 
pieškite su 

Stebuklingu rašikliu, 
kuris išnyksta arba 
suformuokite Srities 

žymėjimą arba 
didintuvą 

Užpildykite 
figūras 

 

 

Suformuokite laukelį 
tekstui įrašyti 

Paleiskite 
Savybių skirtuką 

šoninėje 
juostoje 

 

 

Pieškite arba 
rašykite su spalvota 

kreidele 

Darykite 
pažymėjimus su 

Žymekliu  

 

Rašykite ar pieškite 
su kaligrafiniu 

rašikliu 

  

 

 

 

 



Viso ekrano režimo įrankių juosta 

 

 

Viso ekrano režimo įrankių juostos mygtukai 

 

Rodyti ankstesnį puslapį 
Rodyti kitą 

puslapį 
 

 

Rodyti papildomą išskleidžiamą 
meniu su įrankiais 

Išeiti iš viso 
ekrano režimo 

 

 

Šoniniai skirtukai 

 



Šoniniai skirtukai 

 

Spustelkite Puslapių 
rušiuotuvas skirtuką, 
kad pamatytumėte 
kiekvieno puslapio 
miniatiūrą Smart 

Notebook faile. Jūs 
galite persikelti į kitą 

puslapį, kurti 
puslapių grupes ar 

pertvarkyti puslapius 

Spustelkite Galerija 
skirtuką ir atidarykite 
Smart nestandartinių 

iliustracijų, 
animacijų, garso ir 

vaizdo įrašų 
kolekciją. Vilkite 

norimą objektą ar 
foną į puslapį, kad 

turėti jį Smart 
Notebook faile. 

 

 

Spustelkite Priedų 
skirtuką, kad pridėti 

priedus iš kitų 
programų arba 
nuorodas į jas. 

Spustelkite Savybių 
skirtuką, kad 

pakeisti figūrų, 
objektų ar teksto 

savybes. 
 

 

Spustelkite 
Papildinių skirtuką, 
kad dirbti su Smart 

Notebook 
programinės įrangos 

papildinių, 
pavyzdžiui, Veiklų 
kūrimo priemone. 

Spustelkite Smart 
Notebook Galerijos 
bandomoji versija 

skirtuką, kad 
pasinaudoti 

Galerijos resursais 
Smart Exchange 

tinklapyje. 

 

 

Slankiųjų įrankių juosta 

Net tada, kai Smart Notebook pragraminė įranga yra užverta, dažniausiai jūsų naudojamos Smart Notebook 

funkcijos vis dar yra po jūsų ranka su Slankiųjų įrankių juosta. 

Jei jos nėra ekrane, paleiskite ją.  Paspauskite „Smart Board“ piktogramą Windows pranešimų srityje 

užduočių juostos dešinėje ir tada pasirinkite Rodyti slankiuosius įrankius. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Mygtukas Veiskmas 

 

Nustoti naudoti kitus įrankius 
ir grįžti į pelės režimą 

 

Rašykite arba pieškite 
skaitmeniniu rašalu ir 

pasirinkite rašalo spalvą 

 

Pabraukite norimas ekrano 
vietas su permatomu rašalu. 

Galite pasirinkti norimą 
spalvą. 

 

Ištrinkite skaitmeninį rašalą 
arba pasirinkite trintuko dydį. 

 

Nubrėžkite liniją ir pasirinkite 
jos formatą. 

 

Pasirinkite ir nubrėžkite 
norimą figūrą. 

 

Dešiniojo pelės klavišo 
funkcija 

 

Paleisti virtualią klaviatūrą 

 

Paleisti Smart Notebook 
programinę įrangą 

 

Atsisakyti prieš tai padaryto 
veiksmo 

 

Atverti Slankiųjų įrankių 
tinkinimo meniu, kad 

pasirinkti tinkamas funkcijas 

 

Slankiųjų įrankių juostos tinkinimas 

Paspauskite mygtuką Tinkinti slankiųjų įrankių juostoje, kad galėtumėte peržiūrėti įvairius įrankių juostos 

mygtukus. Galite pasirinkti tiek mygtukų, kiek jums reikia ir tinkinti slankiųjų įrankių juostą. 



  

Kad pridėti mygtuką prie Slankiųjų įrankių juostos, tempkite piktogramą į įrankių juostą. Kad pašalinti 

mygtuką, paspauskite Tinkinimo mygtuką ir ištempkite piktogramą iš įrankių juostos. 

Kad sugrįžti prie originalios įrankių juostos konfigūracijos, spauskite Atgauti numatytuosius mygtuką. 

Kai užbaigsite tinkiniti įrankių juostą, spauskite Atlikta mygtuką. 

Mygtukai turi šoninius meniu, kurie taip pat tinkinami. 

 



Kad naudoti šoninius meniu papildomam tinkinimui 

1. Spauskite Tinkinti mygtuką šoniniam meniu. Pasirodys savybių lentelė. 

2. Pakeiskite įrankio nustatymus. 

3. Norint nustatytus įrankio nustatymus padaryti kaip numatytuosius, spauskite Išsaugoti įrankių savybes 

mygtuką lentelės apačioje. 

 


