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A FeatherNotes a dokumentumait saját formátumá-
ban menti, de exportálhatóak akár HTML- és PDF-
formátumban is. Nyomtatásra is van mód és a 
FeatherNotes lehetővé teszi akár az egész doku-
mentum, akár egyszerre csak egyetlen csomópont 
kinyomtatását.

A FeatherNotes a jelszavas védelmet is támogatja, 
hogy a feljegyzéseid biztonságban legyenek. Úgy 
tűnik, egyszerű, beépített titkosítási eljárást alkal-
maz, és a kézikönyv figyelmeztet, a legkényesebb 
információk védelmében nemszabadpusztán erre 
támaszkodni. A jelszóvédelmet a felső menüből 
lehet bekapcsolni.

Összegzés

Mindent összevetve, nagyon lenyűgözött a 
FeatherNotes használatának egyszerűsége. Nem 
ütköztem stabilitási problémába és általában nagyon 
jól működőnek találtam. Ha egy könnyűsúlyú és 
funkció-gazdag, hierarchikus jegyzetkészítő kell a 
FeatherNotes mindenképpen jó lehet.

Mihelyst készítettél egy új dokumentumot, elkezd-
hetsz csomópontokat hozzáadni. Alapbeállításban 
mindig van egy csomópont a dokumentumban. Új 
csomópontok adhatók hozzá jobb egérbillentyűvel 
kattintásával és onnan akár azonos szintű, akár al-
csomópont kiválasztásával. Átnevezhető, címkézhe-
tő és akár ikonnal is ellátható a csomópont. Ezek a 
csomópontok könnyen átrendezhetőek megragadva 
és a csomóponti fa körül mozgatva.

A FeatherNotes-bansok formázási lehetőség van, 
mint a félkövér, dőlt, alá- vagy áthúzottbetű csakúgy, 
mint a szöveg igazításaés a betű típusa és mérete. 
Képek húzással és a szövegmezőre ejtésével 
könnyen beágyazhatóak és ott tetszés szerint 
átméretezhetőek és elrendezhetőek. Táblázatok is 
adhatók és beilleszthetők a jegyzetbe csakúgy, mint 
internetes, vagy helyi fájlra mutató hivatkozások. 
Megváltoztatható a szöveg és a háttér színe is, ha 
kell. A FeatherNotes-ben van helyesírás-ellenőrző, 
de használatához előbb meg kell adni a Hunspell-
szótár útvonalát a beállításokban.

Írta: CgBoy

A FeatherNotes könnyű súlyú és erőteljes, 
hierarchikus jegyzetkezelő, rengeteg opcióval. Van 
benne számos szövegformázásiopció, képek és 
táblázatok beágyazása, nyomtatási megjegyzések, 
jelszóvédelem, keresési lehetőség és egyebek. A 
FeatherNotes csomópontrendszert alkalmaz, ahol a 
feljegyzés dokumentumának minden egyes 
alapvetőenminden egyes hierarchikus elemet 
csomópontnak hívnak. A dokumentumon belül alá- 
és fölérendelt csomópontok rendszerét lehet 
létrehozni, ami nagy fokú rugalmasságot biztosít.

A FeatherNotes nagyon jól kialakított és könnyen 
használható. A legtöbb formázási opció a felső 
eszközsávból könnyen elérhető. A szövegmezőtől 
balra van a csomóponti hierarchia, ahol 
elhelyezhetőek és átrendezhetőek az elkészített fő- 
és al-csomópontok. A beállításokban 
engedélyezhető rendszertálca-ikon is, ami lehetővé 
teszi, hogy ha kell könnyen elérd a FeatherNotes 
ablakát
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