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1. Úvod
Cílem této publikace je seznámit pokud možno nejrychleji srozumitelnou formou
koncového uživatele s používáním programu Kledit 3.0.
Tento program byl vyvinut jakožto pomůcka pro všechny, jimž nestačí nabídka
přednastavených rozložení klávesnice, která nabízí Microsoft Windows. Uživatelům všech
64bitových a 32bitových verzí Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP a Windows Server 2003, 2008, 2012 a 2016 umožní tento program vytvářet
svá vlastní rozložení klávesnice, která mohou následně okamžitě používat pro práci nebo je
mohou distribuovat dalším uživatelům.
Celá příručka je psána pro použití v systému Windows XP a všechny postupy a obrázky
se týkají právě této verze. Printscreeny pocházejí ze starší verze Kledit 1.0, která byla určena
jen pro 32bitové systémy. Nicméně postupy popisované v příručce budou obdobně fungovat i
v pozdějších verzích Windows. Příručka u čtenáře předpokládá základní znalosti ovládání
systému Windows (práce s myší, otvírání a zavírání oken, práce se soubory).

2. Instalace a první spuštění
2.1 Potřebné softwarové vybavení
Kledit 3.0 je určen do následujících verzí Windows, v nichž byl úspěšně testován:










Microsoft Windows 10 – 32bit, 64bit
Microsoft Windows 8 – 32bit, 64bit
Microsoft Windows 7 – 32bit, 64bit
Microsoft Windows Vista – 32bit, 64bit
Microsoft Windows XP - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2003 - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2008 - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2012 - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2016 - 32bit, 64bit

Do žádných jiných verzí není program Kledit určen, nicméně v některých z nich ho lze
bez záruky (zejména v designu programu) používat:
 Microsoft Windows 2000 / 2000 Server / 2000 Advanced Server
(v této verzi nelze zaručit plnou funkčnost systému, v některých jazykových verzích
tohoto OS nemusí Kledit fungovat korektně)
Ke svému provozu vyžaduje Kledit 4.00 nainstalovaný Microsoft.Net Framework
verze 4.5, který lze zdarma získat na http://www.microsoft.com/downloads/ a který je rovněž
přiložen na instalačním CD-ROM Kledit 4.00.
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Pro využití všech funkcí programu se dále doporučuje používat podporu pro jazyky
východní Asie a jazyků se složitým písmem nebo psaním zprava doleva. Pro návod na
instalaci této podpory viz přílohu B „Instalace podpory dalších jazyků ve Windows XP“.

2.2 Potřebné hardwarové vybavení
Minimální HW požadavky:

- CPU Intel PentiumIII – 500 Mhz nebo obdobný
- RAM 256MB
- 2MB volného místa na HDD
- Video SVGA (800x600)

Doporučený HW:

- CPU Intel Pentium4 – 1 Ghz nebo obdobný
- RAM 512MB
- 5MB volného místa na HDD
- Video SVGA (1024x768)
- Připojení k internetu

Nejlepších zobrazovacích vlastností se dosáhne při použití rozlišení 1024x768 a
vyšších.

2.3 Vlastní instalace programu
Vlastní instalaci spustíme programem „setup.exe“ z instalačního média nebo
z internetu. Dále se řídíme pokyny programu.

2.4 První spuštění
Po úspěšně provedené instalaci lze program spustit kliknutím na ikonu programu, jež se
vytvoří v panelu Start/Programy. Vlastní program se spouští pomocí souboru „kledit.exe“.
Program lze spustit též rovnou bez instalace, doporučuje se ho však spustit z adresáře,
v němž se nacházejí ostatní přídavné soubory „kledit.chm“ a instal.exe“.

3. Hlavní okno programu
Po spuštění programu se objeví hlavní okno aplikace, ke kterému se celé dění programu
vztahuje. Okno programu působí dojmem zobrazeného hardwarového zařízení klávesnice
(klávesnice, kterou má uživatel na stole před sebou), ve které můžeme určovat jednotlivé
klávesy a klávesové kombinace a přiřazovat jim libovolný znak Unicode.
Viz následující obrázek:
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3.1 Přehledný obrázek hlavního okna programu Kledit:
Hlavní menu

Panel nástrojů

P epínací klávesa zapnutá
(tmavě modrá)
Zamčená klávesa
(šedivá)

P e aďovací klávesa nezapnutá
(růžová)
Stavový ádek

P epínací klávesa nezapnutá
(světle modrá)

Ovládací klávesa
(žlutá)
Editovatelná klávesa
(bílá)

P e aďovací klávesa zapnutá
(červená)

3.2 Ovládání Hlavního okna
Veškeré prvky hlavního okna lze ovládat myší, některé příkazy lze spouštět též
klávesovými zkratkami.
Pokud je v nastavení programu povolena příslušná volba, lze jednotlivé klávesy, jež
mají být editovány, volit též pohodlným stiskem příslušné klávesy hardwarového zařízení
klávesnice. Totéž platí i o klávesových zkratkách. Tedy např. stiskneme-li na hardwaru
klávesnice Shift + Alt + libovolnou editovatelnou klávesu, rozpozná program tuto kombinaci a
nabídne ji k editaci.
Po kliknutí myší na příslušnou klávesu nebo po stisku dotyčné klávesy na hardwaru
klávesnice se zobrazí dialog umožňující rychlý výběr a přiřazení znaku klávese. K dispozici je
jeden ze dvou dialogů pro editaci: Přehledná nabídka znaků a Profesionální volba znaků. O
tom, která nabídka se zobrazí, lze rozhodnout v nastavení programu zatržením příslušné volby.
V hlavním okně vidíme po spuštění následující prvky:
►Hlavní menu
S jeho pomocí můžeme vybrat myší příslušnou funkci, kterou chceme spustit. Menu
svojí strukturou dodržuje ustálené jednotné zvyklosti aplikací pro Windows, čímž je uživateli
výrazně usnadněn přístup k jednotlivým položkám.
►Panel nástrojů
S jeho pomocí lze velmi rychle jediným kliknutím myší vybrat většinu funkcí
obsažených v Hlavním menu. Panel nástrojů dodržuje vžité zvyklosti, čímž uživateli ulehčuje
jeho používání.
►Stavový ádek
Stavový řádek poskytuje uživateli během práce nejrůznější informace, které uživateli
mohou dále pomoci v práci. Informuje o úspěšně provedených operacích a o aktuálním dění
v programu. Po zvolení klávesové kombinace ji stavový řádek zobrazí.
►Klávesy
Klávesy jsou nejdůležitějším ovládacím prvkem celého programu. Jak již bylo uvedeno
výše, klávesy lze ovládat kliknutím myši nebo přímo stiskem příslušné klávesy na
hardwarovém zařízení klávesnice (je-li povolena příslušná volba v nastavení). Program přesně
odráží odlišný význam jednotlivých kláves hardwarového zařízení klávesnice a jednotlivé
klávesy dělí na:
►Editovatelné klávesy
význam: Tyto klávesy je možné přímo editovat, tedy přiřazovat jim znaky, s nimiž
budeme později psát. Těchto kláves je v programu obsaženo celkem 48 v deseti různých
vrstvách. Po stisku této klávesy se spustí volitelný dialog umožňující jednoduchým způsobem
klávese přiřadit znak. S pomocí předchozího použití modifikačních kláves (přepínací a
přeřaďovací klávesy – viz dále) je možné měnit vrstvu, na které se dotyčná klávesa nachází.
Těchto vrstev je volitelně až 10 a celkový počet editovatelných kláves se tak rozšiřuje na počet
480.

►P epínací klávesy
význam: Tyto klávesy mají dva stavy – Zapnuto/Vypnuto
Každý stav přímo mění vrstvu, ve které se nachází editovatelné klávesy. Tyto
klávesy existují 3 (CapsLock, ScrollLock, NumLock). Pro význam editace je však důležitá
pouze klávesa CapsLock, ostatní klávesy nemají pro editaci žádný význam, jelikož na
hardwarovém zařízení klávesnice nijak neovlivňují aktivní vrstvy editovatelných kláves. Pro
lepší pochopení, jakým způsobem CapsLock ovlivňuje aktivní vrstvu editovatelných kláves,
viz obr. Vrstvy editovatelných kláves na této stránce.
Mezi oběma stavy zapnuto/vypnuto se lze pohybovat vždy jedním klikem na klávesu
myší nebo stiskem na klávesnici – jeden stisk zapne, druhý vypne atd.
►P e aďovací klávesy
význam: Tyto klávesy mají dva stavy – Zapnuto nebo Stisknuto/Vypnuto
Každý stav přímo mění vrstvu, ve které se nachází editovatelné klávesy. Těchto
kláves existují 3 páry (Shift levý a pravý, Ctrl levý a pravý, Alt levý a pravý). Jednotlivé páry
fungují vždy součinně, tedy stiskneme-li např. levý Shift, stiskne se automaticky i pravý Shift.
Stejným způsobem pracuje i hardwarové zařízení klávesnice, s drobným rozdílem u
klávesy Alt. Hardwarové zařízení důkladně rozlišuje mezi levým a pravým Alt. Na
modernějších klávesnicích je levý Alt označován „Alt Gr“. Všechny klávesy, které ve
vytvářeném rozložení přiřadíme ve vrstvách Alt nebo CapsLock+Alt, budou na skutečném
hardwarovém zařízení fungovat pouze při stisku levého Alt – tedy Alt Gr. Levý Alt nebude
samostatně funkční, namísto něho je třeba použít speciální kombinaci levého Ctrl + levý Alt.
Mezi oběma stavy zapnuto/vypnuto se lze pohybovat vždy jedním klikem na klávesu
myší – jeden klik zapne, druhý vypne atd. Pokud použijeme stisk přeřaďovacích kláves na
klávesnici, pak stejně jako na skutečném hardwaru nedojde k trvalému zapnutí, ale klávesa
bude v režimu zapnuto pouze do té doby, dokud ji budeme držet stisknutou. Po jejím uvolnění
přejde zpět do režimu vypnuto.
Klávesa Ctrl je dle povolení příslušné volby v nastavení programu buď zahrnuta do
přeřaďovacích kláves, nebo je zahrnuta do množiny zamčených kláves (má šedivou barvu a je
nepřístupná), což je také stav výchozího nastavení programu. Pokud chceme tuto klávesu
zpřístupnit, je třeba ji v nastavení povolit.
►Ovládací klávesy
význam: Tyto klávesy slouží pro přímé ovládání programu a Windows XP. Tyto
klávesy není možné editovat ani je nelze použít pro nějakou modifikaci
editovatelných kláves. Těchto kláves je celkem 5 (2 páry klávesy Enter a Win a jedna klávesa
Menu).
►Zamčené klávesy
význam: Tyto klávesy není možní editovat ani nemají nějaké výhradní postavení při
obsluze programu nebo systému tak jako ovládací klávesy. Ve výsledném rozložení mají
tyto klávesy speciální význam. Těchto kláves je celkem 43.
poznámka: Hlavní okno programu odráží podobu standardně používané klávesnice US. Toto
rozložení odráží většinu běžně používaných kláves, nicméně je možné, že Vaše klávesnice
může mít některé klávesy na jiných pozicích, a taktéž může Vaše klávesnice obsahovat některé
další klávesy (např. multimediální klávesy nebo klávesy na obsluhu internetu). Pokud tomu tak
je, zahrne Kledit tyto klávesy do zamčených kláves, tedy nebude na jejich stisk žádným
způsobem reagovat ani je neumožní editovat.
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4. Dialog „P ehledná volba znaku“
Slouží pro pohodlný výběr a následné přiřazení většiny znaků, které pro standardní
rozložení budeme potřebovat. K jeho používání není třeba žádná znalost standardu Unicode.
Dialog spustíme kliknutím nebo stiskem (stisk funguje pouze tehdy, je-li povolena
příslušná volba ve Volbách Kledit) libovolné přiřaditelné klávesy (bílé klávesy).
Tento dialog se zobrazí pouze po zaškrtnutí p íslušné volby v nastavení Kledit!
V základním nastavení je tento dialog nastaven.
Nabídka znaků

(vybrané znaky Unicode)

Popisek znaku

(při přejetí myší)

Zav ení dialogu

(přiřazení nezměněno)

Pohyb v nabídce znaků

►Nabídka znaků (obsahuje cca 800 znaků)
význam: Přehledná nabídka znaků, které může uživatel rovnou kliknutím myši přiřadit příslušné
klávese.
ovládání: Kliknutím myši na příslušný znak nastane přiřazení znaku klávese a uzavření dialogu.
Pokud chcete výběr zrušit a přiřazení klávesy ponechat nezměněné, zavřete dialog kliknutím
na červený zavírací křížek.
►Popisek znaku
význam: Názorné zobrazení znaku, přes který přejedeme myší.
poznámka: U ASCII znaků se zobrazí pouze příslušný znak, u všech ostatních znaků se zobrazí
název příslušné znakové sady a u speciálních znaků se zobrazí vysvětlující nápověda.
►Pohyb v nabídce znaků
význam: Pomocí jezdce se lze pohybovat mezi velkým množstvím znaků zobrazovaným
v nabídce znaků.
ovládání: Standardně pomocí myši rolujte nahoru či dolů nabídku znaků.
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►Zav ení dialogu
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li dialog Volba znaku uzavřít, aniž by se změnilo původní
přiřazení příslušné klávesy.

Obsah Nabídky znaků:
V nabídce je cca 800 znaků v tomto pořadí:
-

Speciální znak „ndf“ - klávesa nedefinována (Unicode FFFF)
Speciální znak „pau“ - klávesa pauza mezera (Unicode 20)
Znaky ASCII
Speciální znaky „di1“ až „di5“-diakritická znaménka (Unicode 300, 301, 303, 309, 323)
Standardní řečtina
Cyrilice
Rozšířená hebrejština
Standardní hebrejština
Standardní arabština
Obecná interpunkce
Symboly měny
Symboly podobné písmenům
Číselné tvary
Šipky
Matematické operátory
Různé technické znaky
Kreslení polí
Prvky polí
Geometrické tvary
Obrázky „Dingbat“

Chcete-li znát odpovídající rozsahy hodnot Unicode jednotlivých znakových sad,
nahlédněte do kapitoly Základní rozdělení Unicode v nápovědě nebo v tomto tištěném
manuálu.

Tipy pro práci:


Ponechte na chvíli kurzor myši nad znakem, o kterém si přejete dozvědět se podrobnější
údaje. Po chvilce se zobrazí vysvětlující popisek.



Chcete-li dialog opustit, aniž změníte přiřazení příslušné klávesy, uzavřete dialog
tlačítkem křížek.



Tento dialog zobrazuje pouze vybraných cca 800 znaků z celkových 65 535 znaků
Unicode. Chcete-li mít možnost vybrat libovolný znak Unicode, použijte dialog
„Profesionální výběr znaků“, který nastavte ve Volbách Kledit.
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5. Dialog „Profesionální volba znaku“
Slouží pro profesionální výběr a následné přiřazení všech znaků, které nabízí standard
Unicode. Jeho efektivní používání vyžaduje alespoň základní znalosti tohoto standardu.
Dialog spustíme kliknutím nebo stiskem (stisk funguje pouze tehdy, je-li povolena
příslušná volba ve Volbách Kledit) libovolné přiřaditelné klávesy (bílé klávesy).
Tento dialog se zobrazí pouze po zaškrtnutí p íslušné volby v nastavení Kledit!
V základním nastavení není tento dialog nastaven.

Po adník znaku

(rozsah 0 až 65 535)

Zobrazení znaku
(znak Unicode)

Unicode znaku
OK

(rozsah 0 až FFFF)

(znak přiřadit)

Zrušit

(znak nepřiřadit)

►Po adník znaku v rozsahu 0 až 65 535 v dekadické soustavě
význam: Jeho hodnota odráží přesné pořadí znaku ve znakové sadě Unicode verze 4. Pomocí
této hodnoty určíme znak, který se zobrazí v políčku „Znak“ a který můžeme následně přiřadit
klávese.
souvislost: Společně se změnou této hodnoty se změní i hodnota druhého políčka „Unicode znaku
(hex)“ a zobrazí se odpovídající znak v poli „Zobrazení znaku“.
ovládání: Vepsáním přesné hodnoty nebo pomocí šipek nahoru/dolů zvyšování/snižování o
jednotky či pomocí kolečka myši zvyšování/snižování o blok hodnot.
►Unicode znaku v rozsahu 0 až FFFF v hexadecimální soustavě
význam: Jeho hodnota odráží přesnou hodnotu znaku ve znakové sadě Unicode verze 4. Pomocí
této hodnoty určíme znak, který se zobrazí v políčku „Znak“ a který můžeme následně přiřadit
klávese.
souvislost: Společně se změnou této hodnoty se změní i hodnota druhého políčka „Pořadník
znaku (dec)“ a zobrazí se odpovídající znak v poli „Zobrazení znaku“.
ovládání: Vepsáním přesné hodnoty nebo pomocí šipek nahoru/dolů zvyšování/snižování o
jednotky či pomocí kolečka myši zvyšování/snižování o blok hodnot.
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►Zobrazení znaku
význam: Přehledné zobrazení znaku odpovídajícího vybraným hodnotám v polích Pořadník a
Unicode znaku. Po kliknutí na tlačítko OK bude tato hodnota přiřazena příslušné klávese.
souvislost: Zobrazený znak přímo souvisí s hodnotou v políčku Pořadník a Unicode znaku.
poznámka: Některé znaky se zobrazí pouze, je-li ve Windows nainstalována podpora příslušných
znakových sad (viz kapitola „Příloha B – Instalace podpory dalších jazyků ve Windows XP“).
►Tlačítko OK
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li vybraný znak zobrazený v políčku „Zobrazení znaku“
přiřadit příslušné klávese. Dialog Volba znaku se automaticky uzavře.
►Tlačítko Zrušit
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li dialog Volba znaku uzavřít, aniž by se změnilo původní
přiřazení příslušné klávesy. Stejný význam bude mít i stisknutí zavíracího křížku pro zavření
dialogu.

Tipy pro práci:


Dialog si pamatuje posledně zvolený znak a při opětovném spuštění Vám nabídne
k přiřazení znak bezprostředně následující hodnoty Unicode. Tato funkce velice
usnadňuje práci, neboť umožňuje rychlé přiřazování blízkých hodnot znaků.



Po nastavení potřebného znaku můžeme znak přiřadit stisknutím klávesy Enter.



Pro změnu hodnot Pořadník nebo Unicode zkuste používat kolečko myši a klávesnicové
šipky nahoru a dolů. Ve spojení s výše uvedeným tipem velmi urychlí tvorbu nového
rozložení.



Pro lepší orientaci při zadávání hodnot Pořadníku nebo Unicode nahlédněte do tabulky
„Základní rozdělení hodnot znaků Unicode“, kterou naleznete v nápovědě programu
nebo v tomto tištěném manuálu.



Chcete-li vybírat znaky z přehledného výpisu, použijte dialog „Přehledný výběr znaků“,
který nastavte ve Volbách Kledit.
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6. Nabídka Hlavního menu - Soubor:
V této nabídce nalezneme základní funkce programu Kledit.

6.1. Vytvořit Nový ovladač

Tato funkce založí nové rozložení. Při založení nového rozložení budou všechny
klávesy přiřazeny podle definice českého rozložení ve Windows. Založení nového rozložení
přepíše původní editované nastavení, o čemž bude uživatel v případě, že funkce byla zvolena
z panelu nástrojů, informován.
Poznámka: Tato funkce se spustí automaticky vždy při startu programu Kledit.
Funkci spustíme 3 způsoby:
V menu Soubor / Vytvo it nový ovladač:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu prázdného listu:

Zkratkovou klávesou Ctrl+N (viz poznámku ke klávese Ctrl na str. 40).
Pokud jste před zvolením této funkce vytvářeli nějaké rozložení, které jste dosud
neuložili, zobrazí se následující výzva, která se Vás zeptá, zda chcete dosavadní práci uložit:
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6.2. Otevřít ovladač k editaci

Tato funkce umožňuje otevření dříve uloženého rozložení pro další změnu,
zaregistrování v systému nebo vytvoření instalačního balíčku.
V případě zvolení příslušné volby budou zobrazeny informace o zvoleném souboru a
uživatel bude mít možnost otevření souboru potvrdit, nebo zamítnout.
Funkci spustíme 3 způsoby:
V menu Soubor / Otev ít ovladač k editaci:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu otevírající se složky:

Zkratkovou klávesou Ctrl+O (viz poznámku ke klávese Ctrl na str. 40).
Po spuštění této funkce se zobrazí dialog umožňující vybrat adresář a zvolit název souboru
ovladače *.DLL, který se má otevřít:
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Pokud je ve Volbách Kledit zaškrtnuta volba „Ukázat informace o souboru při jeho
otvírání“, bude před otevřením souboru zobrazen ještě následující dialog s informacemi o
souboru:

Informace o původu
Název rozložení
Autor rozložení
Poznámka
ID rozložení
►Informace o původu: Kledit zjistí, v jaké verzi programu Kledit bylo rozložení vytvořeno.
Jedná o verze 1.x a 2.x, výjimečně se lze setkat i s rozloženími, která byla vytvořena v beta
verzích 0.xx.
►Název rozložení: Soubor obsahuje název rozložení. Pokud bylo otevírané rozložení uloženo
přímo jako soubor *.DLL, bude název vždy „Kledit 3.00“. V případě, že ovladač byl uložen
pomocí funkce „Zaregistrovat v systému“ nebo „Vytvořit instalační balíček“ (viz další text),
bude obsahovat název, který byl zapsán při uložení těmito funkcemi.
►Autor rozložení: Soubor obsahuje jméno autora rozložení. V případě zatržení příslušné
volby je zde uveden údaj zapsaný v nastavení „Informace o uživateli“, pokud bylo otevírané
rozložení uloženo pomocí funkce „Zaregistrovat v systému“ nebo „Vytvořit instalační balíček“
(viz další text), bude obsahovat jméno, které bylo potvrzeno uživatelem při vytváření ovladače
těmito funkcemi. Je-li volba „ukládat informace o uživateli“ zakázána a soubor byl uložen
přímo jako soubor *.DLL, bude namísto jména autora uvedeno „Neznámý autor“.
►Poznámka: Soubor obsahuje poznámku autora rozložení. V případě zatržení příslušné volby
je zde uveden údaj zapsaný v nastavení „Informace o uživateli“, pokud bylo otevírané rozložení
uloženo pomocí funkce „Zaregistrovat v systému“ nebo „Vytvořit instalační balíček“ (viz další
text), bude obsahovat poznámku, která byla potvrzena uživatelem při vytváření ovladače těmito
funkcemi. Je-li volba „ukládat informace o uživateli“ zakázána a soubor byl uložen přímo jako
soubor *.DLL, bude soubor obsahovat poznámku „Vytvořeno v programu Kledit 3.00“.
►ID rozložení: Každý soubor ovladače vytvořený jakýmkoliv způsobem v programu Kledit
obsahuje jedinečný identifikační kód (zkráceně ID), který se zde zobrazí. Tento jedinečný
identifikační kód umožňuje jednoznačně rozlišit různé ovladače rozložení, a to i v případě, že
se ovladače shodují se všemi ostatními identifikátory. Tento ID lze použít i jakožto základní
prvek určení autorství, a tedy ochrany autorských práv ovladače.
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►Tlačítko Otev ít: Rozhodnete-li se soubor po přečtení získaných informací otevřít, klikněte
na toto tlačítko.
►Tlačítko Neotvírat: Pokud soubor otvírat nechcete, stiskněte toto tlačítko pro návrat do
dialogu otevřít soubor a výběr jiného souboru k otevření.
Z důvodu ochrany autorských práv (viz kapitolu Ochrana autorských práv) umožňuje
Kledit otevřít pouze soubory *.DLL, které byly vytvořeny v programu Kledit. Jakékoli jiné
soubory odmítne Kledit otevřít zobrazením následující informace a uživatel je po stisknutí
tlačítka Neotvírat vrácen do dialogu otevřít, kde může vybrat jiný soubor.

Pokud není ve Volbách Kledit volba „Ukázat informace o souboru při jeho otvírání“
povolena, bude zvolený soubor rovnou otevřen (jde-li o ovladač vytvořený programem Kledit).
Pokud se pokusíte otevřít soubor, který nebyl vytvořen v programu Kledit, soubor se
neotevře a namísto toho se zobrazí následující hlášení:
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Otvíraný soubor ovladače Kledit je poškozen
Pokud je otvíraný soubor ovladače poškozen, zobrazí Kledit v průběhu načítání souboru
následující dialog s příslušným kódem chyby:

Zobrazení tohoto dialogu znamená, že načtené rozložení bude zcela určitě zobrazovat
chyby a nebude pravděpodobně přesně odpovídat původně ukládanému rozložení. Pokud se
tento dialog objeví, bude rozložení pravděpodobně načteno v jiné podobě, než v jaké bylo před
poškozením původně uloženo. Hlášení o chybě se může zobrazit i vícekrát a čím vícekrát se
objeví, tím více bude výsledné načtené rozložení odlišné od původního nepoškozeného souboru
ovladače.
O druhu poškození je uživatel informován i kódem chyby, která může mít hodnotu 50,
51 nebo 52. Pokud se krátce po sobě objeví všechny tři chybové kódy, znamená to zcela jistě,
že soubor je naprosto poškozen a po načtení bude reprezentovat výrazně jiné rozložení, než
které bylo původně v nepoškozeném souboru ovladače uloženo.

6.3. „Uložit ovladač jako“
Tato funkce umožňuje uložení aktuálně editovaného rozložení do souboru *.DLL
jakožto ovladač, který lze při ruční instalaci použít v systému, primárně je však určen pro
opětovné otevření a další zpracování v programu Kledit.
V případě zvolení příslušné volby budou spolu s ovladačem uloženy informace, které
jsou zaznamenány v nastavení „Informace o uživateli“ (viz příslušnou kapitolu).
Funkci spustíme 3 způsoby:
V menu Soubor / Uložit ovladač jako:
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V panelu nástrojů kliknutím na ikonu diskety:

Zkratkovou klávesou Ctrl+S (viz poznámku ke klávese Ctrl na str. 40).
Po spuštění této funkce se zobrazí dialog umožňující vybrat adresář a zvolit název
souboru, do kterého se má ovladač uložit. Standardní přípona souboru .DLL se k názvu přidá
automaticky.

Pokud soubor, s jehož jménem chceme ovladač uložit, již existuje, zeptá se nás dialog,
zda si přejeme soubor přepsat, či nikoli:
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6.4. Zaregistrovat ovladač v systému
Tato speciální funkce umožňuje instalaci aktuálního rozložení do systému Windows pro
možnost následného okamžitého použití. Funkce uloží ovladač klávesnice do adresáře
Windows\System32 a zaregistruje ho k použití ve Windows.
Tento dialog se zobrazí, pouze je-li Kledit spuštěn uživatelem s právy
Administrator!

Funkci spustíme 2 způsoby:
V menu Soubor / Zaregistrovat ovladač v systému:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu počítače:

Po spuštění této funkce se zobrazí následující průvodce vytvářením koncového ovladače:
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Výstražné hlášení

(nutno změnit název)

Název rozložení

(zaregistrovat ovladač)

(max. 8 nebo 64 znaků)

Jméno autora

(max. 32 znaků)

Tlačítko Pokračovat

Název souboru

(max. 24 znaků)

Poznámka

(max. 32 znaků)

Tlačítko Zrušit

(ovladač neregistrovat)

►Pole „Název rozložení“ (max. 32 znaků)
Pod tímto názvem bude ovladač rozložení viditelný konečnému uživateli ve Windows.
Tento název se doporučuje volit s rozmyslem, neboť neuvážené znění názvu může být později
pro konečného uživatele Windows matoucí a nepřehledné. Název volte pokud možno tak, aby
nějakým způsobem vypovídal o obsahu rozložení, a mohl tedy mít pro konečného uživatele
nějakou informační hodnotu.
Název může mít délku max. 32 znaků, a pokud uživatel této délky dosáhne, odmítne
políčko přidávat další znaky do názvu.
Podle nastavení „Volby Kledit – Minimální délka názvu rozložení“ (viz str. 39) je
požadována minimální délka názvu v rozsahu 1 až 32 znaků a v případě, že zadaný název tuto
minimální délku nesplňuje, je uživatel vyzván k dopsání délky názvu alespoň na tuto minimální
délku výstražným červeným hlášením.
Poznámka - ochrana uživatele Windows: Pokud zadáme a následně zaregistrujeme název rozložení,
který již v systému existuje, nebude nám program nijak bránit, ovšem toto výsledné rozložení
nebude uživateli viditelné, dokud neodregistrujeme (viz str. 32) rozložení totožného názvu, jež
bylo zaregistrováno v minulosti. Takto je konečný uživatel chráněn proti případnému
nechtěnému přepsání předchozích rozložení a zároveň vzniku možné nepřehlednosti při
viditelnosti několika stejných názvů.
Toto pole je povinné a jeho vyplnění je požadováno pro úspěšné dokončení procesu
zaregistrování ovladače rozložení v systému.
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►Pole „Název souboru“ (max. 8 nebo 64 znaků)
Pod tímto názvem souboru bude ovladač rozložení uložen v adresáři
Windows\System32. Název souboru je opět vhodné volit s rozmyslem pro případnou pozdější
rychlou informační hodnotu o souboru.
V názvech souborů nelze použít následující znaky: \ / : * ? " < > |. Dále je požadována
minimální délka 1 až 8 znaků (závisí na nastavení „Volby Kledit – Minimální délka názvu
rozložení“ (viz str. 39) a kontroluje se maximální délka 8 nebo 64 znaků (podle nastavení
„Volby Kledit – Povolit dlouhý název souboru při registraci“).
Pokud Kledit zjistí, že soubor se stejným názvem je již v adresáři Windows\System32
obsažen, bude od uživatele žádat zapsání jiného názvu (tento případ nastal na ukázkovém
obrázku).
Toto pole je povinné a jeho vyplnění je požadováno pro úspěšné dokončení procesu
zaregistrování ovladače rozložení v systému.
►Výstražné hlášení
Zobrazí se červeně pouze u povinných polí „Název rozložení“ a „Název souboru“, a to
v případech, kdy Kledit zjistí, že zadané názvy neodpovídají požadovaným parametrům (např.
minimální délka, nepřípustné znaky apod.). Požadované parametry názvů lze částečně ovlivnit
nastavením ve „Volbách Kledit“ (viz str. 38).
►Políčko pro jméno (max. 24 znaků)
Toto pole je nepovinné a jeho vyplnění není pro úspěšné dokončení procesu
zaregistrování nutné.
význam: Textový řetězec zde uvedený (zpravidla jméno uživatele) bude Kledit při společném
zaškrtnutí „Volba ukládat“ ukládat do vytvářeného ovladače. O významu těchto informací čtěte
dále.
ovládání: Do políčka vepište libovolný požadovaný řetězec. Při dosažení maximální povolené
délky políčka 24 znaků Vám dialog nedovolí další znaky přidávat.
souvislost: Pokud je v Nastavení - Informace o uživateli zapsán v políčku Jméno autora nějaký
řetězec a je zaškrtnuta volba „Ukládat tyto informace do ovladače“, pak je tento řetězec v tomto
dialogu nabídnut uživateli k potvrzení. Uživatel má možnost pole editovat a potvrdit.
Toto pole je nepovinné a jeho vyplnění není pro úspěšné dokončení procesu
zaregistrování nutné.
►Políčko pro poznámku (max. 32 znaků)
Toto pole je nepovinné a jeho vyplnění není pro úspěšné dokončení procesu
zaregistrování nutné.
význam: Textový řetězec zde uvedený (libovolná poznámka) bude Kledit při společném
zaškrtnutí „Volba ukládat“ ukládat do vytvářeného ovladače. O významu těchto informací čtěte
dále.
ovládání: Do políčka vepište libovolný požadovaný řetězec. Při dosažení maximální povolené
délky políčka 32 znaků Vám dialog nedovolí další znaky přidávat.
souvislost: Pokud je v Nastavení - Informace o uživateli zapsán v políčku Poznámka nějaký
řetězec a je zaškrtnuta volba „Ukládat tyto informace do ovladače“, pak je tento řetězec v tomto
dialogu nabídnut uživateli k potvrzení. Uživatel má možnost pole editovat a potvrdit.
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►Tlačítko Pokračovat
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li ovladač zaregistrovat s hodnotami, které jsou
v dialogu nastaveny. Pokud je Kledit shledá jako nepřípustné pro zaregistrování, zobrazí
červené varovné hlášení a bude vyžadovat zapsání údajů, které splňují potřebné parametry.
Pokud hodnoty uvedené v dialogu splňují požadované vlastnosti, bude proces
zaregistrování zahájen.O jeho výsledku bude uživatel informován. (viz dále).
►Tlačítko Zrušit
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li proces Registrace ovladače v systému stornovat, aniž
se jakákoli dosavadní informace vyplněná v dialogu nějakým způsobem použije. Stejný
význam bude mít i stisknutí zavíracího křížku pro zavření dialogu.

Informační, varovná a chybová hlášení dialogu zaregistrování:

Důvod: Ovladač rozložení byl úspěšně zaregistrován v systému pod názvem „Název
rozložení“.

Důvod: Toto varování se objeví během registrace, pokud je v systému zaregistrováno více než
850 rozložení z programu Kledit nebo jeho instalačních balíčků a spolu s přednastavenými
ovladači Microsoft Windows se celkový počet rozložení instalovaných v systému pohybuje
okolo počtu 1 000. Takto vysoký počet zaregistrovaných ovladačů zbytečně zatěžuje systém,
jelikož zřejmě žádný uživatel nepotřebuje ke své práci tak vysoký počet rozložení klávesnice.
ešení: S pomocí nástroje „Odregistrace rozložení“ odregistrujte dlouhodobě nepoužívaná
rozložení.
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Důvod: V systému je programem Kledit nebo jeho instalačními balíčky zaregistrován limitní
počet 900 rozložení a spolu s přednastavenými ovladači Microsoft Windows celkový počet
rozložení instalovaných v systému překračuje počet 1 000. Takto vysoký počet
zaregistrovaných ovladačů zbytečně zatěžuje systém, jelikož zřejmě žádný uživatel nepotřebuje
ke své práci tak vysoký počet rozložení klávesnice. Aby nedocházelo k neomezenému
přetěžování systému, neumožňuje Kledit zaregistrovat více než 900 svých rozložení.
ešení: S pomocí nástroje „Odregistrace rozložení“ odregistrujte nějaké nepoužívané rozložení
a spusťte proces zaregistrování znovu.

Důvod: Stiskem tlačítka Zrušit nebo zavíracím křížkem jste dialog „Zaregistrování ovladače
v systému“ opustili dříve, nežli mohl být zaregistrován.

Důvod: Varování se zobrazí namísto dialogu „Zaregistrovat rozložení v systému“ v případě, že
se pokoušíte tuto funkci spustit, aniž máte uživatelská práva Administrator.
ešení: Chcete-li spustit a použít dialog „Zaregistrovat rozložení v systému“, musíte spustit
Kledit jako uživatel s právy Administrator. Viz Nápovědu Windows – práva uživatelů.

Po zaregistrování v systému:

Po úspěšném zaregistrování ovladače v systému je možno rozložení standardně
používat k psaní ve Windows (viz Přílohu používání klávesnicových rozložení ve Windows).

6.5. Vytvořit instalační balíček
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Tato speciální funkce umožňuje vytvořit z rozložení samostatně funkční instalační
balíček pro další uživatele. Balíček obsahuje ovladač rozložení, ve kterém jsou zaznamenány
údaje, s nimiž byl balíček sestaven, dále přehledný manuál ovladače rozložení, návod jak
instalaci provést a instalační program „instal.exe“, který rozložení nainstaluje bez nutnosti
vlastnit program Kledit.
Vytvořený instalační balíček lze následně distribuovat po internetu pro další uživatele
buď zdarma či za úplatu. Správce počítačové sítě může balíčky rozeslat do jednotlivých stanic,
kde si je uživatelé mohou sami nainstalovat.
Funkci spustíme 2 způsoby:
V menu Soubor / Vytvo it instalační balíček:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu krabice s CD-ROM:

Po spuštění této funkce se zobrazí dialog Průvodce instalací:
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Dialog má stejný význam a vyplňuje se zcela shodným způsobem jako dialog
„Zaregistrovat ovladač v systému“. Pro názornou ukázku je ve výše uvedeném obrázku
zobrazena podoba tohoto formuláře při povolení „Povolit dlouhý název souboru ovladače“ ve
Volbách Kledit a zároveň ukázka varovného červeného hlášení v případě, že se do názvu
souboru pokusíme zapsat nepovolené znaky – v tomto případě znak „/“.
V případě, že instalační balíček zvoleného názvu již existuje, zobrazí se následující
dialog, ve kterém se uživatel může rozhodnout, zda chce balíček upgradovat:

6.6 .Zobraz manuál rozložení

Slouží pro zobrazení přehledného manuálu aktuálně editovaného rozložení.
Manuál odráží přesné přiřazení kláves platné v době vyvolání této funkce. Manuál se
zobrazí v programu Poznámkový blok, který je součástí systému Windows a který je pro
zobrazení vyžadován. Není-li tento program k dispozici, nebude funkce Zobrazení manuálu
fungovat.
Funkci spustíme 3 způsoby:
V menu Soubor /Zobraz manuál rozložení:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu lupy:

Zkratkovou klávesou Ctrl+U (viz poznámku ke klávese Ctrl na str. 40).
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Manuál se zobrazí v programu Poznámkový blok (standardní součást systému
Windows), ve kterém máme možnost manuál editovat, vytisknout nebo uložit:

6.7. Ulož manuál rozložení

Slouží pro uložení přehledného manuálu aktuálně editovaného rozložení.
Manuál odráží přesné přiřazení kláves platné v době vyvolání této funkce.

Funkci spustíme 3 způsoby:
V menu Soubor / Ulož manuál rozložení:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu popsaného lístku:

Zkratkovou klávesou Ctrl+P (viz poznámku ke klávese Ctrl na str. 40).

25

Po spuštění této funkce se zobrazí dialog umožňující vybrat adresář a zvolit název
souboru, do kterého se má manuál uložit. Standardní přípona souboru .TXT se k názvu přidá
automaticky.

Pokud soubor, s jehož jménem chceme manuál uložit, již existuje, zeptá se nás dialog,
zda si přejeme soubor přepsat, či nikoli:

Manuál rozložení

Manuál rozložení obsahuje v přehledné tabulce přesná přiřazení v rozložení. Manuál je
uložen v textové podobě do souboru typu *.TXT ve znakové sadě Windows Unicode, který lze
otevřít v libovolném editoru. Přehledného zobrazení souboru manuálu však dosáhneme pouze
v editoru, který podporuje kódování Windows Unicode.

Tip pro práci:


Chcete-li manuál okamžitě vytisknout, použijte funkci Zobrazit manuál rozložení a
následně vyberte v menu Soubor/Tisknout.
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6.8. Konec
Slouží pro ukončení programu Kledit.
Funkci spustíme v menu Soubor/Konec:

Pokud jsme v programu provedli nějakou editaci, nabídne program při ukončení dialog,
zda chceme rozdělanou editaci před ukončením uložit:

Tip pro práci:


Chcete-li program ukončit okamžitě bez odpovídání na výše uvedenou otázku k uložení
editovaného rozložení, ukončete Kledit klepnutím na ukončovací křížek nebo klávesou
Alt-F4. Kledit se v tomto případě ukončí ihned. Vaše dosavadní neuložená práce však
bude ztracena!

27

7. Nabídka Hlavního menu - Editace:
Slouží pro lepší pohodlí uživatele při vytváření nového či editování stávajícího
rozložení.

7.1. Poslední klávesa zpět

Slouží pro vrácení předchozího přiřazení posledně pozměněné klávesy.

Funkci spustíme 3 způsoby:
V menu Editace / Poslední klávesa zpět:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu klávesy se zelenou šipkou zpět:

Zkratkovou klávesou Ctrl+Z (viz poznámku ke klávese Ctrl na str. 40).

Tip pro práci:


Pokud od posledního použití funkce „Poslední klávesa zpět“ nezměníte žádnou jinou
klávesu, můžete funkci „Poslední klávesa zpět“ opětovně použít pro vrácení nově
přiřazeného znaku – funkce tedy v tomto případě bude spíše funkcí „poslední klávesa
vpřed“. Třetím použitím se zase vrátíte k původnímu přiřazení zpět, čtvrtým opět vpřed
atd.

8. Nabídka Hlavního menu - Vytvo it:

Slouží pro zrychlené přiřazení všech kláves celé klávesnice v případě vytváření zcela
nového rozložení. Smysluplné používání těchto pomůcek může při mnoha zamýšlených typech
rozložení celý proces vytváření výrazně urychlit a zpřehlednit.
Pozor: Všechny funkce Vytvořit nenávratně smažou dosavadní editované přiřazení
aktuálního rozložení! Použijeme-li funkce z menu, provedou se, aniž by nás na to upozornily,
pokud je spustíme z panelu nástrojů, zobrazí se předtím ještě žádost o potvrzení:
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8.1. Základní rozložení

Slouží pro rychlé vytvoření základního rozložení, ve kterém je definován pouze
normální mód klávesnice (viz slovník pojmů), jenž má přiřazení všech kláves přesně
odpovídající popiskům na fyzické US klávesnici. Všechny ostatní módy klávesnice jsou
nedefinované.
Funkci spustíme 2 způsoby:
V menu Vytvo it / Základní rozložení (funkce se provede bez potvrzení):

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu lístku s nápisem A (vyžádá si potvrzení uživatele):

8.2. Prázdné rozložení

Slouží pro rychlé vytvoření rozložení, ve kterém není žádná klávesa v žádném módu
přiřazena. Použití této pomůcky je výborné v případě, kdy chceme začít rozložení zcela „na
zelené louce“.
Funkci spustíme 2 způsoby:
V menu Vytvo it / Prázdné rozložení (funkce se provede bez potvrzení):

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu prázdného lístku (vyžádá si potvrzení uživatele):
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8.3. Náhodné rozložení

Slouží pro rychlé vytvoření rozložení, ve kterém budou všechna rozložení definována
zcela náhodně nebo náhodně ze zvoleného výběru. Tato funkce slouží spíše jako efektní
doplněk pro demonstrační účely. Použití této pomůcky je výborné v případě, kdy chceme
vytvořit „rozložení pro pobavení“, kdy klávesy budou zcela zpřeházené a uživatel bude mít dost
práce s takovým rozložením napsat byť jediné smysluplné slovo.
Pokud je ve Volbách Kledit povolena klávesa Ctrl, bude náhodné rozložení aplikováno
i do vrstev Ctrl, v opačném případě zůstanou obě vrstvy Ctrl vždy nedefinovány.
Funkce má celkem 10 různých výběrů, která jsou všechna přístupná v menu Vytvo it /
Náhodné rozložení / p íslušný výběr rozložení (funkce se provede bez potvrzení):

 Zcela náhodné
Zcela náhodné rozložení napříč celým spektrem Unicode verze 3.0. Takto vzniklé
rozložení má však v našich zeměpisných šířkách velmi nízkou užitnou hodnotu,
jelikož obrovský počet asijských znaků ve srovnání se znaky jiných kultur včetně
západní způsobí, že se toto rozložení bude převážně zobrazovat jakožto asijské.
 Základní (US)
Rozložení bude sestaveno pouze ze znaků Unicode s pořadníkem v rozsahu 32 až 126,
tedy znaků primárně používaných na US klávesnici.
 ASCII
Rozložení bude sestaveno pouze ze znaků ASCII (viz slovníček pojmů), tedy ze znaků
Unicode s pořadníkem v rozsahu 0 až 255.
 Latinské
Rozložení bude sestaveno pouze ze znaků používaných v západních kulturách, tedy
Unicode s pořadníkem v rozsahu 33 až 803.
 Hebrejské
Rozložení bude sestaveno pouze ze znaků používaných v hebrejštině, tedy Unicode
 s pořadníkem v rozsahu 1 456 až 1 524.
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 Asijské
Rozložení bude sestaveno pouze z hlavních znaků používaných v Asii, tedy Unicode
s pořadníkem v rozsahu 19 968 až 55 000.
 Cyrilické
Rozložení bude sestaveno pouze ze znaků používaných v Cyrilici, tedy Unicode
s pořadníkem v rozsahu 1 025 až 1 257.


ecké
Rozložení bude sestaveno pouze ze znaků používaných v řečtině, tedy Unicode
s pořadníkem v rozsahu 894 až 974.

 Arabské
Rozložení bude sestaveno pouze z vybraných znaků používaných v arabštině, tedy
Unicode s pořadníkem v rozsahu 1 548 až 1 790.
 Symboly a obrázky
Rozložení bude sestaveno pouze z vybraných znaků mezinárodních obrázků a
symbolů, Unicode s pořadníkem v rozsahu 9 996 až 10 174.
Funkci náhodné Základní (US) rozložení lze spustit též v panelu nástrojů kliknutím na ikonu
lístku s otazníkem (vyžádá si potvrzení uživatele):

9. Nabídka Hlavního menu – Nástroje
V nabídce Nástroje nalezneme funkci Odregistrování.
Slouží pro odregistrování rozložení, která byla zaregistrována v systému přímo
programem Kledit nebo instalačním balíčkem Kledit.
Pro spuštění této funkce je třeba spouštět Kledit s uživatelskými právy Administrator!
Nástroj Odregistrace spustíme 2 způsoby:
V menu Nástroje / Odregistrace rozložení:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonu montážního klíče:
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9.1. Dialog „Odregistrace rozložení“
Slouží pro pohodlné odinstalování všech rozložení nainstalovaných (zaregistrovaných)
přímo z programu nebo instalovaných z instalačního balíčku Kledit.
Dialog spustíme v menu Nástroje / Odregistrace rozložení nebo kliknutím na ikonku
zobrazující klíč v panelu nástrojů.
Tento dialog se zobrazí, pouze je-li Kledit spuštěn uživatelem s právy
Administrator!

Datum a čas zaregistrování

(kdy bylo rozložení registrováno)

Název rozložení

(pod kterým názvem je
registrováno)

Nabídka rozložení

(která jsou v systému)

Vybrané rozložení

(které má být odregistrováno)

Odregistrovat

(odinstalování rozložení)

Návrat do programu
(ukončení dialogu)

►Nabídka rozložení (obsahuje všechna rozložení Kledit zaregistrovaná v systému)
význam: Přehledná nabídka všech rozložení zaregistrovaných přímo z programu nebo
nainstalovaných instalačním balíčkem Kledit. Uživatel může vybrat rozložení, které se má
odregistrovat (odinstalovat) ze systému Windows. Každý řádek zobrazuje jedno rozložení. Jeli tato nabídka prázdná (pouze při odebrání posledního zobrazovaného rozložení), nejsou
v systému zaregistrována již žádná rozložení. Je-li v systému zaregistrovaných rozložení více
než 12, zobrazí se vpravo posuvný jezdec, kterým lze nabídku rolovat.
ovládání: Kliknutím myši na příslušný řádek vyberte požadované rozložení. V nabídce se poté
lze posunovat i šipkami nahoru a dolů.
►Datum a čas zaregistrování
význam: Zobrazuje datum a čas systémových hodin v době, kdy bylo nastavení zaregistrováno.
Rozložení jsou v nabídce rozložení setříděna sestupně od nejdříve zaregistrovaného až po
nejnověji zaregistrované rozložení. Tento údaj může uživateli výrazně pomoci při orientaci
mezi všemi dosud zaregistrovanými rozloženími.
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►Název rozložení
význam: Zobrazuje název, pod kterým je rozložení registrováno v systému a pod kterým se
zobrazuje v nabídce rozložení při výběru dalšího rozložení klávesnice ve Windows.
►Vybrané rozložení
význam: Vybrané rozložení, které se chystáme odregistrovat, se po kliknutí myší označí modrým
pruhem.
►Odregistrovat
význam: Po kliknutí na toto tlačítko se vybrané rozložení odregistruje ze systému.
Pozor! Toto odregistrování je úplné a nevratné: odstraní se veškeré záznamy o rozložení
z registru Windows a zároveň se odstraní soubor ovladače klávesnice z adresáře
„Windows\System32“.
poznámka: Z výše uvedené poznámky je zřejmé, že nástroj Odregistrace rozložení je určen do
ruky pouze zkušenému uživateli, který chce rozložení opravdu odinstalovat. Pro zabezpečení
uživatele je proto umožněno odregistrování vždy pouze pro jediné vybrané rozložení. Nelze
tedy vybrat více rozložení a odregistrovat je všechna najednou.
►Návrat do programu
význam: Po kliknutí na toto tlačítko se dialog „Odregistrace rozložení“ uzavře, aniž by se nějaké
další rozložení odregistrovalo ze systému. Všechna rozložení, která jsme však do té doby
odregistrovali tlačítkem „Odregistrovat“, jsou již nevratně odregistrovaná.

Informační, varovná a chybová hlášení dialogu:

Důvod: Zvolené rozložení bylo úspěšně odregistrováno ze systému.

Důvod: Informace se zobrazí namísto dialogu „Odregistrace rozložení“ v případě, že v systému
momentálně není registrováno žádné rozložení zaregistrované přímo pomocí programu Kledit
nebo pomocí instalačního balíčku Kledit, a k použití funkce odregistrování rozložení tedy není
žádný důvod.
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Důvod: Toto varování se objeví, když klepnete na tlačítko „Odregistrovat“, aniž předtím
vyberete rozložení, které by mělo být odstraněno (nastane také v případě, kdy nabídka rozložení
je již prázdná, žádné rozložení vybrat nelze a stisknete tlačítko „Odregistrovat“).
ešení: Vyberte rozložení, které chcete odregistrovat, nebo tlačítkem „Návrat do programu“
dialog ukončete.

Důvod: Toto hlášení se objeví, když se pokusíte odregistrovat rozložení, které je momentálně
aktivně nainstalováno v systému pro možnou okamžitou potřebu.
ešení: Chcete-li zvolené rozložení opravdu odregistrovat, odstraňte ho nejprve ze seznamu
aktivních rozložení pro okamžitou potřebu (viz přílohu Práce s Windows – odstranění rozložení
pro okamžitou potřebu – fáze 2).

Důvod: Varování se zobrazí namísto dialogu „Odregistrace rozložení“ v případě, že se
pokoušíte tuto funkci spustit, aniž máte uživatelská práva Administrator.
ešení: Chcete-li spustit a použít dialog „Odregistrace rozložení“, musíte spustit Kledit jako
uživatel s právy Administrator. Viz Nápovědu Windows – práva uživatelů.

Tipy pro práci:



S pomocí tohoto nástroje můžete dodatečně odregistrovat rozložení i na počítači, kde
původně Kledit nebyl provozován a všechna rozložení zde byla nainstalována pouze
s pomocí instalačního balíčku Kledit, který sám odregistraci nepodporuje.
Chcete-li uvedené rozložení odregistrovat, ale ponechat si přitom původní soubor
rozložení, který nemáte nikde jinde uložený, zkopírujte si příslušný soubor ovladače
rozložení z adresáře Windows\System32 předtím, nežli provedete odregistraci.
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10. Nabídka Hlavního menu – Nastavení
Obsahuje nastavení, která umožňují přizpůsobovat chování programu Kledit aktuálním
potřebám uživatele.

10.1. Informace o uživateli
Slouží pro zapsání údajů uživatele, které si přeje ukládat společně s vytvořeným
ovladačem rozložení klávesnice.
Nastavení Informací o uživateli spustíme 2 způsoby:
V menu Nastavení/Uživatel:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonku symbolu člověk:

10.2. Dialog Informace o uživateli
Slouží pro uložení informací, které se mohou ukládat společně s vytvořeným ovladačem
rozložení klávesnice.
Dialog spustíme v menu Nastavení/Uživatel nebo kliknutím na ikonku zobrazující
uživatele s popiskem Informace o uživateli.
V základním nastavení neobsahuje tento dialog žádné údaje, volba „Ukládat tyto
informace společně s ovladačem“ je vypnutá. V tomto případě ukládá Kledit společně
s ovladačem výchozí informace o uživateli (viz dále).

Volba Ukládat

(použít informace)

Políčko pro jméno
(max. 24 znaků)

Políčko pro poznámku
(max. 32 znaků)

OK

(uložit nastavení)

Zrušit

(neměnit nastavení)
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►Políčko pro jméno (max. 24 znaků)
význam: Textový řetězec zde uvedený (zpravidla jméno uživatele) bude Kledit při společném
zaškrtnutí „Volba Ukládat“ ukládat do vytvářeného ovladače. O významu těchto informací
čtěte dále.
ovládání: Do políčka vepište libovolný požadovaný řetězec. Při dosažení maximální povolené
délky políčka 24 znaků Vám dialog nedovolí další znaky přidávat.
►Políčko pro poznámku (max. 32 znaků)
význam: Textový řetězec zde uvedený (libovolná poznámka) bude Kledit při společném
zaškrtnutí „Volba Ukládat“ ukládat do vytvářeného ovladače. O významu těchto informací
čtěte dále.
ovládání: Do políčka vepište libovolný požadovaný řetězec. Při dosažení maximální povolené
délky políčka 32 znaků Vám dialog nedovolí další znaky přidávat.
►Volba Ukládat
význam: Rozhodne o použití údajů uvedených v políčkách pro jméno a pro poznámku.
-Povoleno: Údaje budou ukládány společně s vytvořeným ovladačem.
-Zakázáno: Údaje nebudou nijak použity, jsou uloženy pouze v konfiguračním souboru Kledit.
►Tlačítko OK
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li uložit nastavení dialogu Informace o uživateli. Dialog se
automaticky uzavře.
►Tlačítko Zrušit
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li dialog Informace o uživateli uzavřít, aniž by se změnilo
původní nastavení tohoto dialogu. Stejný význam bude mít i stisknutí zavíracího křížku pro
zavření dialogu.

Použití informací o uživateli:
Při povolení volby „Volba Ukládat“ se informace o uživateli uloží společně
s vytvářeným ovladačem. Při ukládání přímo jako soubor *.DLL se informace uloží
automaticky, při zaregistrování do systému nebo vytvoření instalačního balíčku se informace
nejdříve ještě předloží uživateli k potvrzení (a možné změně), a ukládat se pak budou pouze
tyto potvrzené (případně pozměněné) informace.
Vytvořený ovladač pak tyto informace obsahuje a program Kledit je při otevírání
příslušného ovladače (a nastavení volby „Ukazovat informace o otevíraném souboru“) zobrazí.
Informace se automaticky zobrazí také konečnému uživateli vytvořeného instalačního
balíčku při instalaci ovladače rozložení.
S pomocí těchto informací lze efektivně udržovat přehled o autorství jednotlivých
vytvořených ovladačů, případně lze vložit i Copyright označující autorská práva nebo odkaz na
WWW stránky autora, reklamu firmy a další libovolnou poznámku.
Při zakázání volby „Volba Ukládat“ nebude uložený ovladač uvedené informace
obsahovat a Kledit je ani nebude nabízet k potvrzení při zaregistrování nebo vytváření
instalačního balíčku ovladače.
Kledit bude v tomto případě náhradou používat následující výchozí informace:
Jméno autora: N e z n á m ý a u t o r
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Poznámka:Vytvo eno v programu Kledit 3.0
Tyto informace budou automaticky ukládány při uložení ovladače přímo jako *.DLL a
budou také nabízeny k potvrzení (změně) při zaregistrování nebo vytváření instalačního
balíčku.

Tip pro práci:


Chcete-li, aby Kledit neukládal vůbec žádné informace o jménu autora nebo poznámky,
ponechte příslušná políčka v dialogu Informace o uživateli prázdná a zaškrtněte volbu
„Volba Ukládat“.

10.3. Volby Kledit
Slouží pro všechny volby programu Kledit, kterými může uživatel přizpůsobovat
chování programu svým potřebám.
Volby Kledit spustíme 2 způsoby:
V menu Nastavení/Volby:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonku dvou ozubených koleček:

37

10.4. Dialog Volby Kledit
Slouží pro nastavení různých parametrů, kterými může uživatel přizpůsobovat chování
programu Kledit svým potřebám.
Dialog spustíme v menu Nastavení/Volby nebo kliknutím na ikonku zobrazující dvě
ozubená kola s popiskem Volby.
V základním nastavení (továrním nastavení) jsou Volby Kledit nastaveny přesně jako
na níže uvedeném obrázku:

Používat pomocníka

Délka názvu rozložení

Reagovat na klávesy

Délka souboru ovladače

(minimálně 1 až 32 znaků)

(ANO = zaškrtnuto)

(ANO = zaškrtnuto)

(minimálně 1 až 8 znaků)

Ukázat info o soboru
(ANO = zaškrtnuto)
e)

Povolit modifikaci Ctrl
(ANO = zaškrtnuto)

P ehledná nabídka
(přepínač)

Dlouhý název souboru
(ANO = zaškrtnuto)

Profesionální nabídka
(přepínač)

Uložit nastavení

(uloží zvolené nastavení)

Resetovat nastavení

Neukládat změny
(neměnit nastavení)

(tovární nastavení)
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►Volba Používat pomocníka
význam: Rozhodne o použití, nebo nepoužití pomocníka pro začínajícího uživatele.
-Povoleno: Pomocník bude použit (komunikace programu s uživatelem bude bohatší a bude
obsahovat rady)
-Zakázáno: Pomocník použit nebude (komunikace programu se omezí pouze na nejnutnější
hlášení a Kledit bude předpokládat, že uživatel má dobrou znalost systému, problematiky
klávesnice a obsluhy programu.
►Volba Reagovat na klávesy
význam: Rozhodne o tom, zda editaci kláves bude možno provádět také fyzickým stiskem
příslušné klávesy nebo klávesové kombinace na hardwaru klávesnice.
-Povoleno: Kledit bude reagovat na stisk klávesy a editaci klávesnice tak bude možno provádět
velmi rychle.
-Zakázáno: Kledit nebude na klávesy nijak reagovat a editaci kláves bude možno provádět pouze
kliknutím myší na příslušnou klávesu nebo pomocí šipek a klávesy Enter.
►Volba Ukázat informace o souboru p i otev ení
význam: Rozhodne o tom, zda při otevírání souboru budou, nebo nebudou zobrazeny dostupné
informace o tomto souboru a uživatel bude mít podle nich možnost rozhodnout, zda soubor
otevřít, nebo ne.
-Povoleno: Při otevírání souboru ovladače klávesnice bude Kledit ukazovat dostupné informace
o souboru: Zda se jedná o soubor Kledit, či ne, v jaké verzi programu Kledit byl vytvořen, jaký
je název rozložení, jméno autora, poznámka a ID rozložení. Pro podrobnější informace viz
kapitoly Otevírání souboru a Informace obsažené v ovladači rozložení. Uživatel bude mít
možnost se dle zobrazených informací rozhodnout, zda soubor otevřít, nebo ne, případně
pohodlnou možnost zvolit jiný soubor pro otevírání.
-Zakázáno: Při otevírání souboru nebudou zobrazovány žádné informace, a bude-li soubor
zjištěn jakožto platný ovladač vytvořený programem Kledit, bude rovnou otevřen.
►Minimální délka názvu rozložení (1 až 32 znaků)
význam: Uvedená hodnota představuje minimální délku názvu rozložení, pod kterým má
rozložení později vystupovat v systému a pod kterým ho uživatel uvidí. Tuto minimální délku
budou vyžadovat funkce „Zaregistrovat rozložení v systému“ a „Vytvořit instalační balíček“.
ovládání: Vepište požadovanou hodnotu nebo pomocí jezdce hodnotu zvyšujte či snižujte.
poznámka: Tato délka má význam pro zachování dostatečné přehlednosti o rozložení
registrovaných v systému a nabízejících se uživateli, tak aby se při zaregistrování nebo
vytváření instalačního balíčku zabránilo zadávání příliš krátkých názvů, neposkytujících
žádnou informační hodnotu.
►Minimální délka názvu souboru ovladače (1 až 8 znaků)
význam: Uvedená hodnota představuje minimální délku názvu souboru ovladače rozložení, pod
kterým bude soubor ovladače vytvořen a uložen do adresáře Windows\System32. Tuto
minimální délku budou vyžadovat funkce „Zaregistrovat rozložení v systému“ a „Vytvořit
instalační balíček“.
ovládání: Vepište požadovanou hodnotu nebo pomocí jezdce hodnotu zvyšujte či snižujte.
poznámka: Tato délka má význam pro zachování dostatečné přehlednosti o souborech ovladačů
rozložení, tak aby se při zaregistrování nebo vytváření instalačního balíčku zabránilo zadávání
příliš krátkých jmen souborů, neposkytujících žádnou informační hodnotu.
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►P epínač P ehledná nabídka znaků
význam: Rozhodne o tom, zda při přiřazování kláves bude, nebo nebude zobrazena přehledná
nabídka znaků, ze které může uživatel jednoduchým způsobem znak vybrat a přiřadit. Tento
dialog však obsahuje pouze výběr cca 800 znaků standardu Unicode verze 3.
Zvoleno: Při editaci klávesy bude použita přehledná nabídka znaků (viz kapitolu Dialog
„Přehledná nabídka znaků“).
Nezvoleno: Při editaci klávesy bude použit profesionální výběr znaků.
Souvislost: Přepínač souvisí s nastavením profesionálního výběru znaků, s nímž se vzájemně
vylučuje. V jeden okamžik tedy můžete používat pouze jeden vybraný dialog pro výběr znaků.
►P epínač Profesionální nabídka znaků
význam: Rozhodne o tom, zda při přiřazování kláves bude, nebo nebude zobrazena profesionální
nabídka znaků, ze které může uživatel vybrat a přiřadit libovolný znak standardu Unicode verze
3.
Zvoleno: Při editaci klávesy bude použita profesionální nabídka znaků (viz kapitolu Dialog
„Profesionální nabídka znaků“).
Nezvoleno: Při editaci klávesy bude použit přehledný výběr znaků.
Souvislost: Přepínač souvisí s nastavením přehledného výběru znaků, s nímž se vzájemně
vylučuje. V jeden okamžik tedy můžete používat pouze jeden vybraný dialog pro výběr znaků.
►Povolit modifikaci klávesou Ctrl - p ečtěte si upozornění uvedené níže!
význam: Rozhodne o tom, zda při přiřazování kláves bude, nebo nebude povolena také
modifikace klávesou Ctrl, která ve spojení s režimem CapsLock přidá další 2 vrstvy klávesnice
v rozložení.
Zvoleno:

Bude zpřístupněna i klávesa Ctrl a bude umožněna modifikace klávesnice s Ctrl
v normálním režimu i v režimu CapsLock. Pokud je současně s touto volbou zaškrtnuta volba
„Reagovat na stisk klávesy“, nebudou správně fungovat klávesové zkratky povelů v programu.
Nezvoleno:

Klávesa Ctrl nebude přístupná pro modifikaci.
Podle nastavení této volby se budou chovat též všechny funkce Vytvořit náhodné
rozložení, které budou/nebudou používat modifikační vrstvy s klávesou Ctrl.

Souvislost:

Pozor: Používání této modifikace se doporučuje pouze zkušeným uživatelům, neboť modifikaci

s Ctrl používá celá řada programů i samotný Windows jako povelové zkratky, které při použití
rozložení, jež modifikaci Ctrl využívá, nemusí fungovat buď vůbec nebo mohou fungovat
částečně či v některých programech nepředvídatelně. Povolte tuto modifikaci pouze v případě,
kdy jste si jisti, že Vámi vytvořené rozložení bude používáno v prostředí, kde klávesy
modifikované Ctrl nebudou kolizní se zkratkami povelů pomocí Ctrl!!!
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►Volba Povolit dlouhý název souboru ovladače p i registraci
význam: Rozhodne o tom, zda soubor ovladače klávesnice může mít max. 8 nebo max. 64 znaků.
Dodržování této maximální délky kontrolují funkce „Zaregistrovat ovladač v systému“ a
„Vytvořit instalační balíček“.
-Povoleno: Soubor ovladače bude moci mít při registraci v systému či vytváření instalačního
balíčku délku až 64 znaků.
-Zakázáno: Soubor ovladače bude moci mít při registraci v systému či vytváření instalačního
balíčku maximální délku 8 znaků.
poznámka: Tato délka má význam pro zachování zvyklostí produktů Microsoft při používání
systému Windows. Obecně nic nebrání používání dlouhých souborů ovladačů rozložení,
nicméně vžitou zvyklostí je ukládat do systému a registru pokud možno soubory o max. délce
8 znaků. Rozhodnutí, zda povolit délku souboru až 64 znaků, je plně na uživateli.
►Tlačítko Ulož nastavení
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li uložit nastavení dialogu Volby Kledit. Dialog se automaticky
uzavře.
►Tlačítko Resetovat nastavení
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li vrátit nastavení na původní hodnoty nastavení, které měl
Kledit při prvním spuštění (tovární nastavení programu Kledit). Aby se nastavení opravdu
změnilo na tyto původní hodnoty, je třeba ještě kliknout na tlačítko Ulož nastavení. Pokud tak
neučiníme, lze zobrazené nastavení dále měnit nebo se tlačítkem Neukládat změny či zavřením
dialogu křížkem vrátit k aktuálnímu nastavení (platnému před spuštěním dialogu).
►Tlačítko Neukládat změny
Klikněte na toto tlačítko, chcete-li dialog Volby Kledit uzavřít, aniž by se změnilo původní
nastavení tohoto dialogu. Stejný význam bude mít i stisknutí zavíracího křížku pro zavření
dialogu.

Tipy pro práci:


Chcete-li, aby s Vámi Kledit více komunikoval a poskytoval Vám různé rady, povolte
použití pomocníka.



Chcete-li docílit, aby při povolené modifikaci klávesou Ctrl byly v programu Kledit
funkční zkratkové klávesy funkcí, zakažte Reagovat na stisk kláves.



Pokud nejste spokojeni se svým současným nastavením programu Kledit, vraťte se
k původnímu nastavení stiskem tlačítka Resetovat nastavení.
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11. Nabídka Hlavního menu – Nápověda
Standardní systém nápovědy, sloužící pro usnadnění seznámení uživatele s ovládáním
programu, s licenčními podmínkami k používání programu a s informacemi o autoru a verzi
programu.
Nápovědu spustíme 3 způsoby:
V menu Nápověda/Nápověda:

V panelu nástrojů kliknutím na ikonku otazníku:

Stiskem klávesy F1.
Po spuštění získáme standardní uživatelsky přívětivou nápovědu:

V Hlavním menu / Nápověda nalezneme dále položky:
Stručná nápověda – poskytuje velmi stručnou nápovědu pro práci s programem.
Licence – podává informaci o licenčním ujednání mezi autorem a uživatelem programu.
O programu – podává základní informace o aplikaci Kledit.
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12. Technické parametry a omezení programu Kledit
Používaná mezinárodní znaková tabulka: Unicode 2.0 (ISO 10646-1:1993) a vyšší
Používaný systém kódování: UTF-8 (ISO 10646-1:2000)
Minimální uživatelská práva pro práci: doporučena práva Administrátor
Maximální délka názvu rozložení zaregistrovaná z programu: 32 znaků
Maximální počet současně instalovaných rozložení pomocí programu Kledit: 900 rozložení
Maximální počet instalačních balíčků vytvořených v programu: neomezeno
Počet klávesnicových vrstev rozložení vytvořených v program : až 10 vrstev
Maximální počet různých znaků v jednom rozložení programu Kledit: až 496 různých znaků
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P íloha A - Používání rozložení klávesnice ve Windows XP
Aby bylo možné ovladač klávesnicového rozložení použít při psaní textu ve Windows
XP, je třeba nejprve provést následující 3 kroky (v uvedeném pořadí):
1. Zaregistrování ovladače v systému
2. P idání do seznamu rozložení k možnému okamžitému použití
3. Výběr rozložení k okamžitému použití
1. Zaregistrování v systému
Tato fáze je poměrně náročný proces, který může při neodborném provedení vést i
k poškození systému. Windows XP neobsahují žádný nástroj pro provedení této fáze a uživatel
nemá s pomocí standardně dodávaných součástí a běžně dostupných nástrojů žádnou možnost
tuto fázi pohodlným a bezpečným způsobem provést.
Windows XP v sobě již v základní instalaci obsahují kolem 125 předem
zaregistrovaných ovladačů rozložení (přesný počet může záviset na jazykové lokalizaci
Windows, přítomnosti rozšiřujících upgradů a dalších okolnostech).
Kledit umožňuje uživateli jednoduchou cestou zaregistrovat všechna rozložení, která
v něm byla vytvořena. Stejně tak umožňuje i zpětný postup - tedy odregistrování (které
Windows XP také žádným standardním způsobem uživateli nedovolují). Pro zaregistrování a
odregistrování ovladače Kledit viz strany 18 a 32.
Po zaregistrování ovladače v systému je možno přejít k další fázi:

2. P idání do seznamu rozložení k možnému okamžitému použití
Tuto fázi Windows XP umožňují provést následujícím velice rychlým způsobem:

1. V ovládacích panelech vyberte Místní a
jazykové nastavení

2. Vyberte kartu Jazyky

3. Stiskněte tlačítko Podrobnosti
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4. Na kartě Nastavení vidíte v okně
Instalované služby všechna rozložení,
která jsou aktuálně v seznamu rozložení
k možnému okamžitému použití
5. Stiskněte tlačítko Přidat
6. V poli „Jazyk“ vyberte jazyk, pod
kterým chcete rozložení klávesnice
provozovat
7. V poli „Rozložení klávesnice nebo
IME“ vyberte rozložení, které chcete
přidat do seznamu rozložení k možnému
okamžitému použití

Tipy pro práci:


Přidávané rozložení je možno přiřadit pod dosavadně používaný jazyk, tedy např. jazyk
„Čeština“ může obsahovat několik rozložení klávesnice, která lze později vybrat
k okamžitému použití dvojím kliknutím myší v příslušném panelu.



Chcete-li při pozdějším výběru mít možnost velmi rychlého zvolení rozložení
k okamžitému použití pomocí zkratkové klávesy např. „Alt + Shift“, přiřaďte
přidávané rozložení pod dosud nepoužitý jazyk – tedy ve výše uvedeném případě na
obrázku pod libovolný jiný jazyk než angličtinu (Spojené státy) a češtinu, tedy např.
dánštinu.

Zpětný krok – tedy odstranění rozložení ze seznamu rozložení k možnému okamžitému
použití - provedeme jednoduše zvolením příslušného rozložení ze seznamu a ve výše uvedeném
postupu v bodě 4 stiskem tlačítka „odebrat“.
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3. Výběr rozložení k okamžitému použití
Tuto fázi Windows XP umožňují provést velice rychlým způsobem, pokud je povoleno
zobrazení panelu jazyků na hlavním panelu Windows XP, čehož dosáhneme povolením volby
„Zobrazit panel jazyků na ploše“ v nastavení panelu jazyků.
Tento dialog vyvoláme stiskem tlačítka „Panel
jazyků“ v bodě 4 postupu uvedeném na předešlé
straně.

Je-li ikona panelu nástrojů viditelná v hlavním panelu Windows, pak lze jazyk vybrat
jednoduše dvojím kliknutím myší:
Pokud jsou Windows tak nastavena (při standardní první
instalaci tak nastavena jsou), je možné použít pro změnu
okamžitě používaného rozložení také klávesovou
zkratku, zpravidla „ALT + SHIFT“. V této souvislosti
viz Tip na předešlé stránce.

P íloha B - Instalace podpory dalších jazyků ve WindowsXP
Tato instalace se doporučuje pro plné využití všech funkcí programu Kledit.
K úspěšnému provedení této instalace je třeba instalační CD-ROM OS Windows XP.
Postup instalace:

1. V ovládacích panelech vyberte Místní a
jazykové nastavení
2. Vyberte kartu Jazyky
3. Zatrhněte volby v poli Podpora dalších
jazyků
4. Postupujte dále dle pokynů Windows
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P íloha C - Tabulka základního rozdělení Unicode verze 4.1.0
znaková sada
počátek
konec
počet znaků
Latinka základní (ASCII – 1963)
0
7F
128
Latinka-1 p idaná (ISO-Latin1 1990)
80
FF
128
100
17F
128
Latinka-A rozší ená
180
24F
208
Latinka-B rozší ená
IPA rozší ení (Phonetic 1886)
250
2AF
96
2B0
2FF
128
Znaky upravující mezery (SML)
300
36F
112
Diakritická znaménka
370
3FF
144
ecká a koptská abeceda
400
4FF
256
Cyrilice
500
52F
48
Cyrilice – dodatečné rozší ení
530
58F
96
Arménština
590
5FF
112
Hebrejština
600
6FF
256
Arabština
700
74F
80
Syrština
750
77F
48
Arabština – dodatečné rozší ení
Thaana (oficiální jazyk na Maledivách)
780
7BF
64
Devanagari (vybrané indické jazyky)
900
97F
128
980
9FF
128
Bengálština
Gurmukhi (paňdžábský jazyk)
A00
A7F
128
Gujarati (indické jazykové oblasti Gujarati)
A80
AFF
128
Oriya (vybrané indické jazyky)
B00
B7F
128
Tamil (2. oficiální jazyk Srí Lanky od r. 1956)
B80
BFF
128
Telegu (vybrané indické jazyky)
C00
C7F
128
Kannada (jihoindické jazyky)
C80
CFF
128
Malayalam (vybrané indické jazyky)
D00
D7F
128
Sinala (1. oficiální jazyk Srí Lanky od r. 1956)
D80
DFF
128
E00
E7F
128
Thajština
Laoština (používáno v Laosu a Thajsku)
E80
EFF
128
F00
FFF
256
Tibetská abeceda
Myanmar (dříve barmština)
1000
109F
160
10A0
10FF
161
Gregoriánská abeceda
Hangul Jamo (korejské jazyky)
1100
11FF
256
1200
137F
384
Etiopská abeceda
1380
139F
32
Etiopská abeceda – dodatek
Cherokee (slabikovaná angličtina)
13A0
13FF
161
1400
167F
760
Sjednocené domorodé kanadské slabičné písmo
1680
169F
32
Keltská abeceda Obhaj
16A0
16FF
161
Starogermánské runy
Tagalog (1. jazyk na Filipínách)
1700
171F
32
Hanunoo (2. jazyk na Filipínách)
1720
173F
32
Buhid (3. jazyk na Filipínách)
1740
175F
32
Tagbanwa (4. jazyk na Filipínách)
1760
177F
32
Khmerština (oficiální jazyk v Kambodži)
1780
17FF
128
Mongolština (jazyk v Mongolsku)
1800
18AF
176
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Limbu
Tai Le
Tai Le (novější rozšíření předchozí sady)
Khmerské symboly (symboly v Kambodži)
Buginézština (jazyk v Indonésii)
Rozší ená fonetická abeceda
Rozší ená fonetická abeceda – dodatek
Diakritická znaménka – dodatek
Latinka rozší ená – doplněk
Rozší ená ecká abeceda
Obecná interpunkce
Horní a dolní indexy
Symboly měn
Diakritická znaménka symbolů
Písmenné symboly
Číselná označení (zlomky a římské číslice)
Šipky
Matematické operátory
Technické značky
Obrázky pro ovládání
Opticky rozpoznávané znaky
Zapouzd ená písmena a číslice
Kreslení polí
Kreslení bloků
Geometrické tvary
Různé symboly
Dingbats (ITC – 1978, Hermann Zapf)
Různé matematické symboly – A
Šipky – dodatek A
Slepecké písmo (Braillova abeceda)
Šipky – dodatek B
Různé matematické symboly – B
Matematické operátory – dodatek
Různé symboly a šipky
Hlaholice
Koptská abeceda
Gregoriánská abeceda – dodatek
Tifinagh (tradiční písmo severní Afriky)
Rozší ená etiopská abeceda
Interpunkce – doplněk
Společné znaky východní Asie (CJK)
Kangxi (historické čínské obrázkové písmo)
Základní rysy obrázkového písma
Společné symboly a značky Asie (CJK)
Hiragana (první klasické japonské znaky)
Katakana (druhé klasické japonské znaky)
Bopomofo (čínské znaky pro výuku písma)

1900
1950
1980
19E0
1A00
1D00
1D80
1DC0
1E00
1F00
2000
2070
20A0
20D0
2100
2150
2190
2200
2300
2400
2440
2460
2500
2580
25A0
2600
2700
27C0
27F0
2800
2900
2980
2A00
2B00
2C00
2C80
2D00
2D30
2D80
2E00
2E80
2F00
2FF0
3000
3040
30A0
3100

194F
197F
19DF
19FF
1A1F
1D7F
1DBF
1DFF
1EFF
1FFF
206F
209F
20CF
20FF
214F
218F
21FF
22FF
23FF
243F
245F
24FF
257F
259F
25FF
26FF
27BF
27EF
27FF
28FF
297F
29FF
2AFF
2BFF
2C5F
2CFF
2D2F
2D7F
2DDF
2E7F
2EFF
2FDF
2FFF
303F
309F
30FF
312F

80
48
96
32
32
128
64
193
256
256
112
48
48
48
80
64
112
256
256
64
96
160
128
32
96
256
192
48
16
256
128
128
256
256
96
128
48
80
96
128
128
224
16
64
32
96
48
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Hangul (korejské znakové písmo)
3130
318F
96
Kanbun (japonština pro čínské čtenáře)
3190
319F
16
Bopomofo rozší ené (výukové čínské znaky)
31A0
31BF
32
Společné čárové tahy Asie (CJK)
31C0
31EF
48
Katakana fonetické rozší ení (japonština)
31F0
31FF
16
Zapouzd ené společné znaky Asie (CJK)
3200
32FF
256
Kompatibilita Asie – západní kultury (CJK)
3300
33FF
256
3400
4DBF
2496
Společné znakové písmo CJK rozší ení A
4DC0
4DFF
64
Hexagramy Yijing
4E00
9FFF
512
Společné znakové písmo CJK
A000
A48F
1168
Yi - slabikové písmo
A490
A4CF
64
Yi - znakové písmo
A700
A71F
32
Modifikátory tónových písmen
Sylhetská abeceda (bengálské písmo)
A800
A82F
48
Hangul slabiky (korejské slabikové písmo)
AC00
D7AF
11183
Prioritní náhrady (2x16bit znaky)
D800
D87F
128
Prioritní náhrady soukromé (2x16bit znaky)
DB80
DBFF
128
Vedlejší náhrady (2x16bit znaky)
DC00
DFFF
1024
E000
F8FF
6400
Oblast osobního použití
F900
FAFF
512
Společní znaky Asie pro kompatibilitu CJK
FB00
FB4F
80
Písmena pro prezentaci
FB50
FDFF
688
Arabské znaky pro prezentaci – A
FE00
FE0F
16
Různorodý výběr
FE10
FE1F
16
Vertikální znaky
FE20
FE2F
16
Kombinace půlměsíčního označení
FE30
FE4F
32
Kompatibilita se znaky východní Asie CJK
FE50
FE6F
32
Malé varianty písmen
FE70
FEFF
144
Arabské znaky pro prezentaci – B
FF00
FFEF
240
Znaky poloviční a plné výšky
FFF0
FFFF
16
Speciální hodnoty Unicode
Všechny oblasti hodnot, které nejsou v této tabulce obsazeny, nejsou ve verzi Unicode
4.1.0 dosud definovány. Standard Unicode se neustále vyvíjí a podrobuje se pravidelným
revizím. Od verze 2.0 jsou všechny novější verze zpětně kompatibilní.
Windows XP podporují po instalaci podpory asijských a thajských znaků (viz přílohu
B) ořezaný standard Unicode 3.0, některé znakové sady z výše uvedené tabulky proto nejsou
standardně ve Windows XP definovány a namísto nich se zobrazí prázdný obdélníček.
Potřebné znaky lze v současné době získat pouze dodatečnou investicí do speciálního
komerčně nabízeného písma, na trhu však existuje poměrně málo typů tohoto písma a je
nabízeno za relativně vysoké ceny.
Do budoucna lze předpokládat navyšování podpory těchto znaků a ve verzi Windows
Vista bude pravděpodobně podporována zde uváděná verze Unicode 4.1.0.
V době vydání této příručky byla nejnověji uvedena verze Unicode 5.0 Beta 2.
Pro bližší informace viz oficiální stránku Konsorcia Unicode: http://www.unicode.org
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