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DERIVE, INSET, WORDSTAR , """
Najbolj pogosto vprašanje , ki ga slišim , odkar sem program DERIVE predstavil
v Preseku , je : .. Kako spraviti na papir sliko funkcije , narisano s programom
DERIVE?" Poglejmo, kako to gre .
Program DERIVE sam ne omogoča, da bi narisane slike izpisati na tiskalniku. Zato si moramo pomagati s pritajenimi programi , ki služijo za prenos
zaslonske slike na datoteko ali na tiskalnik. Teh je na voljo cela vrsta z zelo
različnimi zmogljivostmi. V tem prispevku bomo uporabili INSET, program,
ki je priložen urejevalniku besedil WordStar 6. Sicer ni med najboljšimi , a
zaradi razširjenost programa WordStar bomo opisali ravno tega .
Kaj pa sploh so pritajeni programi? Tema zasluži svoj prispevek . Za
zdaj povejmo le, da so to taki programi , ki jih naložimo v pomnilnik, nanje
'pozabimo' in nadaljujemo delo z ostalimi programi (WordStar, Derive, ...).
Kadar pa potrebujemo usluge pritajenega programa, ga s posebno kombinacijo
tipk prikličemo, uporabimo in pošljemo nazaj 'na čakanje'.
INSET

INSET je program , ki služi tako za prenos grafične slike na tiskalnik kot
tudi na datoteko. Od tam jo lahko vključimo v besedila , ki jih napišemo z
urejevalnikom WordStar . INSET nam tudi omogoča preprosto obdelavo te
grafične slike. Uporabljamo ga v pritajenem načinu - torej ga naložimo v
pomnilnik in kasneje zaženemo s posebno kombinacijo tipk. Opozoriti velja,
da moramo njegovo namestitev posebej zahtevati ob nameščanju WordStara .
Seveda pa ga lahko namestimo tudi kasneje .
Postavimo se na področje , kjer imamo shranjen program INSET. Z ukazom INSET ga naložimo v pomnilnik. Na zaslonu zagledamo obvestilo , da je
program naložen, njegove nastavitve in že je tu tudi pozornik operacijskega
sistema , ki omogoča nadaljevanje dela . Sedaj na INSET lahko pozabimo.
Kadar ga bomo potrebovali , bomo uporabili levi tipki CShiliJ in CDill. Pritisniti ju moramo hkrati . Le pa je naš računalnik opremljen z grafično kartico
Hercules , pa namesto te kombinacije uporabimo hkratni pritisk na kar tri
tipke. To so CAItJ, leva tipka CShiliJ in tipka UJ. Da ne bomo preobrernenjevali možganov, opazimo, da ustrezno kombinacijo tipk ob zagonu izpiše tudi
program INSET sam.
Delo na računalniku nato nadaljujemo, kot da INSET-a sploh ne bi
bilo. Le ko ga potrebujemo, ga pokličemo . Takrat v spodnji vrstici zaslona
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zag ledam o njegove izbire. Med njimi izbiramo tako , da s smernimi puščicami
oz na č i m o željeno izbiro in nato prit isne mo na tip ko c:EIlillJ. Izbrani ukaz
lahko p rekličemo s pritiskom na tipko~. S pritiskom na tipko ~ tudi
zapust imo INSET.
INSET in DERIVE

Poglejmo, kako bi sliko fu nkcije 1/(9+ x 2 + y2 ) izpisali na pap ir. Najprej
jo narišimo s programom DERIVE. Zato zaženimo DERIVE in uporab imo
nas lednji postop ek:
• risa nje slike:
- Aut hor,

- 1/ (9 + x" 2 + y A 2) ~,
- Plot ,
- Plot;
• aktivira nje INSET-a:
- I I -Shift I - Ct rll oziroma I Alt I -Shift I I;
• izpis na tiska lnik:
- pregledam o , ali j e t iskalnik pr ik lj uče n ,
- P rint,
- Go ;

• vrnitev v DERIVE:

- lfuJ.
Na papir se izriš e celot na gr a fič na slika, skupaj z izbirami programa vred
- skrat ka popolna kopija zaslonske slike. Sicer nam dve ravn i črt i, ki sta
nad izbirami v programu DERIVE , olajšata rokovanj e s škarja mi, ampa k ....
Narišimo sed aj le del slike:
• narišemo sliko;
• aktiviramo INSET ;

• določitev dela slike:
- izberemo Modify,
- (lip,
- s smernim i pu š či cam i
-~,
- s smernimi puščicami

ozna č im o

levi go rnji rob slike,

ozna čimo

desni spodnj i rob slike,
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-~ ,

-cw;

• izpis na tiskalnik ;
• vrnitev v DERIVE .
Sedaj ni nobenih težav z izrisom slik funkcij na papir in tako bodo stene
vaših sob namesto posterjev filmskih igralcev in pevcev lahko krasile različne
cikloide , lemniskate, racionalne funkc ije s petimi poli,
INSET in WORDSTAR

Le pa se posterju Kevina Costnerja le še ne mislite odpovedati in
boste namesto v srčn ico še vedno raje zasanjano strmeli v Axla iz skupine
Guns'n 'roses , slike funkcij pa pot la čili v kakšno seminarsko nalogo, potrebujete š e na čin, kako sliko sprav iti v datoteko. INSET nam bo pomagal le, če
bomo poročilo pripravili s programom WordStar. Najprej sliko shranimo na
datoteko. To st orimo podobno kot pri izpisu na tiskalnik :
• narišemo sliko;
• akt iviramo INSET in določimo del slike;
• izpis v datoteko :
- Save ,
- vnesemo ime datoteke (s podaljškom PIX) ,
-~;
• vrnitev v DERIVE .
Tako shranjeno sliko lahko kasneje s programom INSET spreminjamo,
ali pa vključimo v besedilo , napisano z urejevalnikom WordStar .
V WordStar jo vključimo takole:
• poženemo WordStar in napišemo tekst do mesta, kjer bomo
sliko;
• vklju čitev slike:

vključili

- I (trl P* 1.
- vnesemo ime datoteke s podaljškom PIX . Paziti moramo, da vključimo tudi ustrezno pot do datoteke , če področje ni pravo .
Ko je slika

vključena ,

WordStar ne nared i

nič

posebnega, le voglatih

