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Ahogy a 2013as év a végének közeledtével izto, a
PCLinuxOS közösség tagja megírta, hogy szeretne
készíteni saját fotó naptárat, de nem tudja, hogyan
kell.

Naptárkészítő program keresését követően arra a
következtetésre jutottam, hogy mindnek megvan a
hibája. Néhány neten találtnál hosszabb volt
elolvasni az elkészítés leírását, mint megcsinálni a
sajátomat. A photocal szép, önálló program, de
nagyon elavult már. Csak 2013ig készít naptárat.
Ott van még a Digicam is, ami majdnem mindenkinél
működik. De azért, hogy olyasmit, mint az ünnepek,
hozzáadjam, elküldött medvevadászatra egy olyan
honlapra, ahol nincs letöltési hivatkozás!

Nos, mit tehet az ember, ha valami egyszerűt
szeretne, minden erőlködés nélkül? Csináld meg a
sajátod LibreOffice Drawval!

Belefogtam, hogy lássam, miből is áll elkészíteni egy
egyszerű, használható naptárat.

Először el kellett döntenem, hogyan nézzen ki a
naptáram. Elhatároztam, hogy egy egyszerű kép
lesz a naptár fölött, egy 8½ x 11 hüvelykes lapon.

Most, hogy kiválasztottam a formát, eldöntöttem,
hogy kell egy hét soros és hét oszlopos táblázat.

Ezután meg kellett határozni, hogy hány különböző
sablonra lesz szükség a hónapok eltérő kezdő
napját figyelembe véve. Gyorsan nyitottam egy
terminált és beírtam, hogy cal 2014 és elkezdtem
számolni. (középen fent)

A hetek napjainak leírásával kezdtem és
megjelöltem, melyik hónap melyik napon kezdődik.
Ezt az eredményt kaptam.

V.  június
H.  szeptember, december
K.  április, július
Sze.  január, október
Cs.  május
P.  augusztus
Szo.  február, március, november

Vagyis hét különböző sablonra van szükség a teljes
évi naptárhoz.

Megnyitottam a Libreoffice Drawt és nekiláttam a
sablonok elkészítésének. Készítettem egy egyszerű

sablont hét soros és hét oszlopos táblázatos
alapelrendezéssel, majd mentettem a hét eltérő
sablon számára, ami nekem kell.

A táblázatot megragadtam és húztam, hogy a papír
méretéhez illeszkedjék.

Ezután beállítottam a táblázat celláinak tulajdonsá
gait tetszésem szerint. (következő lap, balra fent)

A cellák felső sorába kerülnek a hét napjai. Ezután
beírtam a napok elnevezéseit az egyes cellákba.
Majd kijelöltem a cellákat és ballal kattintva
kiválasztottam a cellaformázást és a középre
rendezést. Ezután a cellák kijelölésének
megtartásával kiválasztottam a betűtípust és a
vastagítást.

Készítsd el a saját fényképes naptáradat

http://pclosmag.com/html/Issues/201402/page11.html


Most mentettem az alapelrendezést a Fájl →
Mentés sablonként → Mentés a sablon kezelő
ablakban a fájlnév beírása mellett. Én a „basicplain
boxwithsquares” nevet választottam.

Most az alapelrendezésemet használva elkészítem
a 7 elrendezést a hetek napjaira a következő
információkat felhasználva.

A hónapok a hét következő napjaival kezdődnek:

V.  június (30 nap)
H.  szeptember (30 nap), december (31 nap)
K.  április (30 nap), július (31 nap)
Sze.  január, október (31 nap)
Cs.  május (31 nap)
P.  augusztus (31 nap)
Szo.  február (28 nap), március (31 nap), november
(30 nap)

Az alapelrendezésemet használva most az utolsó
hat sort jelöltem ki és a cellák felülre rendezését
választottam, majd a betűt Bitstream Vera Sans
Monora állítottam 18as mérettel. Mentettem
sablonként. Megismételtem ezt, minden heti
összeállítást elkészítve.

Ezután a megfelelő sablont használva elkészítettem
a havi naptár sablonjaimat. Beírtam a hónap nevét
és évet az egyes havi sablonok tetejére.

Az LO Draw alján található szöveg eszközt
kiválasztva 36os méretű Bitstream Vera Sans Mono
36 pontos félkövérre váltottam. Kialakítottam a
szövegdobozt és beírtam a hónapot és az évet,
majd középre rendeztem a naptár fölött. Amikor
elégedett voltam a kinézetével, mentettem
sablonként a hónap neve alatt. Megismételtem ezt
az év valamennyi hónapjára, a megfelelő heti
kezdőnapot használva. (következő lap)

Készítsd el a saját fényképes naptáradat



Most már minden kész a havi képek kivételével. Elő
ször kiválasztottam az adott hónaphoz használandó
képeket, majd megnyitottam a megfelelő havi sab
lont. A sablon üres részére kattintva hozzáadtam a
képet a „Beszúrás → Kép → Fájlból” menüvel a
képet kiválasztva és a megnyitásra kattintva.

Ezután átméreteztem a képet, hogy illeszkedjen a
naptárlap felső részéhez.

Nekem tetszik.

Szórakozz egy kicsit személyre szabott naptára(i)d
összeállításával. Hogy neked könnyebb legyen, a
sablonjaimat elérhetővé tettem itt: http://pclosmag.
com/MiscDownloads/calendartemplates.tar

A sablonkénti használathoz a „~/.config/libreoffice/
4/user/template”be mentsd. Kicsomagolás lnzolból:
tar xvf calendartemplate.zip paranccsal.

Az új sablonjaid most már megjelennek a Libreoffice
Drawban (is).

Készítsd el a saját fényképes naptáradat

http://pclosmag.com/Misc-Downloads/calendar-templates.tar
http://pclosmag.com/Misc-Downloads/calendar-templates.tar
http://die.net/



