
Anvisningar för nedladdning av fonten Dialekt Sve

För att använda fonten Dialekt Sve måste du installera den i ”Typsnitt” på din dator. Du behöver också
”Skrivanvisningar för dialekttext” på nivå 1 (grövre ljudbeteckning) eller nivå 2 (något finare ljudbeteckning).
Kodtabeller är inte nödvändiga, men finns för den som är specialintresserad. Fonterna (i mager rak, kursiv
och fet stil) för Mac och PC, skrivanvisningar för dialekttext och kodtabeller ska läggas i fontpaket på
SOFI:s (DA:s) webbsida. T.v. finns de på Lars Törnqvists webbsida med adressen: www.thesauruslex.com/
sprak/. För sofister i Uppsala finns fonter och skrivanvisningar också på Server 1, Gemensam och Server 2,
MacFiler.

För både Mac och PC

1. Öppna sidan www.thesauruslex.com/sprak/  (med t.ex. Internet Explorer eller Netscape).

2. Klicka på Dialekter

3. Klicka på Dialektfonter

För både Mac och PC: Hämtning av skrivanvisningar för dialekttext

Steg 1 – 3.

4. Klicka på Skrivanvisningar för dialekttext. En mapp ”anvis Folder” laddas ner på din dator. I den finns
dokument med anvisningar för utskrift i två nivåer. Öppna dem (med gratisprogrammet Acrobat Reader)
och skriv ut dem.

För PC. Hämtning och installation av fonten

Steg 1 – 3 ovan.

4. Klicka på Dialekt Sve för Windows. En mapp med en kodtabell och själva typsnittet bestående av tre
typsnittsdokument laddas nu ner på din dator.

5. Öppna den nedladdade mappen ”diasvefp Folder”. Typsnittsdokumenten (Diasve.ttf, Diasvefe.ttf och
Diasveku.ttf) ska du inte öppna utan installera i ”Typsnitt” på din dator. Efter omstart kan fonten användas.

6. Om du vill se hur tecknen är kodade kan du öppna Kodtabellen (Diasve.pdf) (med gratisprogrammet
Acrobat Reader) och skriva ut den.

För Mac. Hämtning och installation av fonten

Steg 1 – 3 ovan.

4. Klicka på Dialekt Sve för Mac. En mapp med själva typsnittet laddas nu ner på din dator.

5. Den nedladdade typsnittsmappen ”Dialekt Sve.fam” (ser ut som en resväska med ett A) ska du inte öppna
utan installera (genom att ta fatt i mappen och dra den) i ”Typsnitt” i ”System” i din dator. Efter omstart kan
fonten användas.

6. Om du vill se hur tecknen är kodade går du tillbaka till webbsidan (steg 1 – 3 ovan). Klicka på Kodtabell
för Mac så att den öppnas (i Acrobat Reader), och skriv ut den.

För PC. Tangentbordprogram

Tangentbordsprogrammet Tavultesoft som är gratis för privat bruk och Tangentbordsfil för grov beteckning
kan laddas ner via Lars Törnqvists webbsida. Särskilt att rekommendera för den som använder många fone-
tiska tecken och skriver mycket.

Uppsala den 10 december 2002
Birgit Eaker

P.S. Om du får problem och har PC, kontakta Lars Törnqvist (lars.tornqvist@telia.com).
Om du får problem och har Mac, kontakta Birgit Eaker (birgit.eaker@sofi.uu.se)


