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Írta: Paul Arnote (parnote)

Tudom, már előfordult veled. Nagyban gépelsz és egyszer csak azt veszed 
észre, hogy egy olyan különleges karakter kellene, mint a copyright, vagy a 
védjegy szimbóluma, esetleg egy másfajta pénznem jele.

A Copyright szimbólum helyett egyszerűen írhatsz (c)-t, de a valódi szimbólum – 
© – sokkal letisztultabban néz ki. Ugyanez igaz a védjegy szimbólumának 
használatára is. A (TM) nem néz ki olyan jól, mint a ™. Ugyanez elmondható a 
bejegyzett termék (r) jelölésére, ahol a ® sokkal kifinomultabban mutat. Emellett, 
miért használnánk három karaktert egy helyett?

Valuták esetében nem nagyon jöhet más szóba az angol font szimbóluma, az 
Euró jele, vagy bármely más pénznem jele helyett más, mint a hivatalos 
szimbólum használata. Természetesen, a számítógépeden az általad gyakran 
használt pénznem jele ott van pár billentyűleütésnyire, de más a helyzet, amikor 
a környékeden nem szokásos pénznemet kell használni. 

Nos, lássunk néhány eljárást ezen – és bármely más – különleges karakter 
egyszerű elérésnek módjára.

LibreOffice Writer

Ha te az írásra a LibreOffice Writer-t használod, akkor szerencsés vagy. A 
LibreOffice fejlesztői nagyon könnyen elérhetővé tették a különleges karakterek 
használatát.

Lépj a „Beszúrás” menübe és válaszd a „Különleges karakter...” elemet a listából. 
A menü 2/3-a körül található. Ügyelj arra, hogy a betűtípust kiválasztó lenyíló 
menüben megfelelő típus szerepeljen, mivel előfordulhat, hogy az adott 
betűtípus nem tartalmazza az összes karaktert.

Többnyire csak annyi a dolgod, hogy a táblázatot görgetve megkeresed kívánt 
jelet. Alaposan nézd át, mivel könnyű átsiklani felette elsőre (vagy másodikra) a 
lista átnézésekor. Ha megvan, de különösen akkor, ha többször kellene 
használnod, írd le a karakter hexadecimális számát egy cetlire, amit a 
számítógép közelében tartasz. Kicsit később megmutatom, hogyan tudsz 
billentyűkombinációval sok időt és fáradtságot megtakarítani.

A párbeszédablak aljánál van egy „Kedvenc karakterek” sor. Ha a használni 
kívánt szimbólum nem lenne még a ebben listában, akkor a fenti képen látható 
„Eltávolítás a kedvencek közül”  felirat helyett „Hozzáadás a kedvencekhez” lesz. 
A gombra kattintva a szimbólum bekerül a „Kedvenc karakterek” részbe. 
Ugyanilyen egyszerűen távolíthatsz karaktert a kedvencek listájából, kiválasztva 
azt és az „Eltávolítás a kedvencek közül” gombra kattintva.

Tehát a LibreOffice elég leegyszerűsíti a különleges karakterek elérését. Ám, mi 
van, ha nem használsz LibreOffice-t?
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Karaktertábla használata

A karaktertábla pontosan az, aminek hangzik: egy táblázat az adott, vagy egy 
kiválasztott betűtípushoz elérhető összes karakterrel. GTK+ esetében ez a 
gucharmap. KDE-használóknak a KcharSelect. Mindkettő nagyon hasonló 
módon működik, és a Synaptic segítségével telepíthető a PCLinuxOS 
tárolójából. Mivel én XFCE-t használok, a gucharmap-ot telepítettem. 

Amikor a használni kívánt karakter megvan, duplán kattints a „Másolás” gombra 
és az a vágólapra kerül. Az elem a vágólapról beilleszthető a dokumentumba. A 
hátránya az, hogy amikor a karaktert ismét használni akarod, újból végig kell 
csinálnod a folyamaton. Az általam vizsgált karaktertáblázat-programok közül 
egyetlen sem teszi lehetővé a gyakran használt szimbólumok külön listába 
helyezését úgy, ahogy azt a LibreOffice különleges karakterek eszköze teszi.

Vedd észre, hogy az ablak bal alsó sarkában a szimbólum unicode kódja 
olvasható. A fenti képen az ® karaktert jelöltem ki. A gucharmap azt mondja, 

hogy a bejegyzett védjegy szimbólumának kódja U+00AE. Ismét csak, és 
különösen, ha ezt a szimbólumot elég gyakran kell használnod, írd le a kódot a 
cetlidre, amit a számítógép mellett tartasz.

RuneStorm

Kedves és már közülünk eltávozott barátunk Tara Rain ajándékot hagyott 
nekünk. Írt egy kis GTK+ alkalmazást, hogy gyorsan elérhessük a gyakran 
használt szimbólumokat. Neve RuneStorm, ami a cikk írása idején sajnos a 
PCLinuxOS tárolójában nem található meg. Ugyanakkor Tara weblapjáról az 
RPM letölthető és kézzel telepíthető a számítógépre.

Telepítéshez nyiss terminált és válj rendszergazdává. Lépj be abba a 
könyvtárba, ahová az RPM-et letöltötted. Ezután írd be rpm -ivh runestorm-1.3-
1.x86.rpm a root promptjánál. Dőlj hátra és várj … ó, talán úgy 10 másodpercet 
… és a RuneStorm települni fog a gépedre. A PCLinuxOS menüjében az „Iroda” 
rész alatt találod meg.
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A RuneStorm az értesítések tálcáján helyezkedik el és a görög Omega 
nagybetűjéhez hasonló ikont rak fel … Ω. Az első indításakor a „Palette” -en a 
„Default” (alap) az egyetlen elérhető, miként az a fenti képen látható. Az ikonra 
egér bal billentyűjével kattintva a RuneStorm megjeleníti az elérhető karakterek 
listáját, ahogy az a második képen látható.

A RuneStrom ikonján jobb kattintásra egy menü nyílik meg. A „Preferences” 
kiválasztására megnyílik a párbeszédablak (harmadik kép), ahol a megjelenő 
lista módosítható. Emellett új „Palette” is létrehozható, ahogy én is tettem egy 
„Currency” (pénznemek) lista hozzáadásával. Arra figyelj, hogy bezárás előtt 
kattints a „Save” gombra, ha a palette-n bármit módosítottál, vagy újat 
készítettél. Ha elfelejtenéd, az összes kiegészítésed, vagy változtatásod elveszik 
a „Close” lenyomására.

A jobb kattintásos menüben az „About” megjeleníti a RuneStorm névjegyét.

Használatához, egyszerűen kattints ballal a RuneStorm ikonjára, majd válaszd ki 
a használandó különleges karaktert. A karakter a vágólapra másolódik. 
Egyszerűen illeszd be a vágólapról a karaktert a dokumentumodba. Ez elég 
egyszerű!

Billentyűzet használata.

Oké. Ezért mondogatom, hogy írd le egy puskára azokat a kódokat, amiket a 
speciális karakterekkel kapcsolatban látsz, és tartsd azt a számítógép közelében. 
Igen, ezeket a kódokat billentyűzetről is beírhatod, anélkül hogy más programot 
kellene segítségül hívnod.

Néhány barátom a Tengerentúlról a speciális karakterek elérésére az AltGr 
billentyűkombinációk használatáról beszélt nekem. Ám ezek eléréséhez 
billentyűkombinációk memorizálása szükséges. Először is, a 
billentyűkombinációk megjegyzését nehéznek találom. Másodszor, úgy vettem 
észre, hogy nem mindig működnek az amerikai billentyűkiosztással. Talán csak 
miattam és a béna ujjaim miatt.

Szerencsére van egy másik, szerintem könnyebb járható út. Mielőtt feltárnám, 
előszóként a hátrányáról. Azt mondják, hogy QT alkalmazásokkal nem működik, 
ahogy azt KDE-nél tapasztalták. Ugyanakkor, különösen jól használható GTK+ 
alkalmazásokkal. Nekem nincs telepített KDE rendszerem, hogy kipróbáljam, de 
nálad más lehet a helyzet.

Akkor most emlékszel azokra a kódokra, amik felírását javasoltam? Vidd a 
kurzort oda, ahová a különleges karaktert szánod. Ezután nyomd és tartsd 
lenyomva a Ctrl és a Shift billentyűt, nyomj U-t és utána írd be a négy 
hexadecimális értéket. Vagyis a copyrigth szimbólumhoz, Ctrl+Shift-et tartva 

nyomj U-t és ezután a 00A9-et. Az U és a négyjegyű hexadecimális kód 
lenyomása során tartsd a Ctrl+Shift gombokat lenyomva! Amikor a Ctrl+Shift 
gombokat felengeded a speciális karakternek kell megjelennie a kód beírásának 
helyén.

Ha például a LibreOffice eszköze szerint a copyright szimbólum kódja A9, akkor 
azt elejéhez tegyél nullákat, hogy a négy számjegy meglegyen. A beírt 
hexadecimális számnak négyjegyűnek kell lennie.

Kezdéshez segítségül néhány, gyakrabban használt kódot olvashatsz lent. Vedd 
észre, hogy a „0” nullák és nem „O”-k.

Ha egyszer ráéreztél, akkor ez egy nagyon egyszerű módja a különleges 
karakterek elérésének. Azzal, hogy puskát tartasz a számítógéped mellett, 
nagyon egyszerűvé teszed, különösen az általad gyakran használt karakterek 
vonatkozásában. Sok ilyen kódot találhatsz itt és itt is.

És akkor a ráadás tipp: az eljárást használhatod a RuneStorm-ban további 
paletták létrehozásához. Egyszerűen gépeld be a kódot a párbeszédablak 
szövegbeviteli mezőjébe és gyorsan hozzáférsz a különleges karakterekhez a 
RuneStorm segítségével.

Ezek miatt a dolgok miatt örülök, hogy Linux-felhasználó vagyok. Mindig több 
úton lehet a dolgokat megvalósítani.
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