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Írta: Meemaw

Nem tudom nálad hogy van, de én 2009 óta
használok LibreOffice-t munkában és OpenOffice-t,
illetve LibreOffice-t otthon még azelőtt óta, hogy
2006-ban átállítottam volna a gépeimen Linuxra.

Mindig szerettem ezt a programot és MS Office
helyett használom, noha meg kellett vennem a
Microsoft Office-t, hogy hozzáférhessek a cégemnél
pár dologhoz. Ugyanakkor, úgy vélem, néhány
területen a LibreOffice-ra ráfér a fejlesztés. A
LibreOffice 5.1 2016 februárjában jelent meg, ezért
szeretném áttekinteni az újításokat, amit az új verzió
hozott. Az egyik, amit észrevettem, hogy
gyorsabban indul, különösen az új Impress tölt be
hamarabb, és elég gyors. A kiadási megjegyzések
szerint, átrendezték a menürendszert. Noha ez néha
csak apróságot takar, most már a dolgok sokkal
logikusabb helyen találhatók meg.

A LibreOffice's honlapjáról:

A LibreOffice fejlődött a „motorháztető alatt” is,
köszönhetően a sok száz önkéntes munkájának.
Olyan nyílt forráskódú irodai csomaggá vált, amit
könnyebb fejleszteni, karbantartani és javítani. Noha
a felhasználók számára nem látható, de a céges
felhasználás szempontjából különösen fontos.

„A LibreOffice 5.1 egy újabb lépés víziónk
megvalósítása felé, a felhasználói igényekhez és
elvárásokhoz igazított irodai csomag felé,” mondta
Björn Michaelsen, a The Document Foundation
(TDF) egyik igazgatója és vezető LibreOffice
fejlesztő. „2010 óta számos fejlesztési cikluson
mentünk át a kód tisztítása és kezesebbé tétele

terén. Közel állunk ahhoz, hogy jobb felhasználói
felületet biztosíthassunk.”

„A LibreOffice harmadik fejlesztési ciklusa egy új
felhasználói felület felé vezet, ahol a felhasználó
választhatja ki a képernyőn látható elemek igényei
szerinti legjobb elrendezését, a képernyő legjobb
kihasználására” teszi hozzá Jan Holesovsky, a TDF
egy másik igazgatója, a tervezőcsapat vezetője.

Lássunk néhány új elemet:

Writer

Az LOWriter menüjében új elem jelent meg, a
„Stílusok” – a legtöbb stílusformáló ide került.

Elég jó a helyesírásom, de minden dokumentumnál
használom a Helyesírás ellenőrzőt. Most kapott egy
lenyílót, benne az összes szótárral. Én általában
egyet használok, de ha többnyelvű iratod van,
szótárváltáshoz nem kell újraindítani a Helyesírás
ellenőrzőt.

Ja! A körlevélhez többé nem kell adatbázis. Elég, ha
meghatározod, melyik táblázatot akarod használni.
Noha leveleknél ez így működik, de úgy tűnik,
címkék esetén továbbra is kell adatbázist.

Calc – munkafüzet

Az LOCalc is kapott egy új menüt, a Munkalap-ot.
Számos munkalapra vonatkozó parancs (lap, sor
vagy oszlop beillesztése pl.) ebbe a menübe került.
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Ha sort, vagy oszlopot jelölsz ki, hogy hozzáadj egy
továbbit, a jobb kattintásra megjelenő menüben volt
egy-egy elem, a „Sor beillesztése fölé”, illetve az
„Oszlop beillesztése balra”. Nem értettem, hogy
miért nem lehet beilleszteni a sor alá, vagy oszlop
mellé jobbra. Most már ezeket is lehet.

Az Adatok menüben lehet Statisztikát választani. Ha
az adataidról statisztika kell, több választási
lehetőséged van itt, mint a státuszsorban lent. Ott
van Átlag, Összeg, Darab, Maximum, Minimum és
néhány további, de a Statisztika menüben igény
szerint további választási lehetőség is van.

Szintén a Calc-ban, a táblázat exportálható .png
képfájlként csakúgy, mint .pdf-be.

Impress – bemutató

Az Impress is kapott egy új menüt, a Dia-t, benne
számos szokásos diaszerkesztési elemmel.

Néha azonos méretű téglalapokból és négyzetekből
álló, meghatározott alakzatra van szükség. Készítsd
el, és jobb kattintás az objektumcsoporton. A lenyíló
menüben a korábbinál több eszköz található –
közöttük rendező és méretező is. A lenti képen
látható három négyszög, amiket <Shift> +
kattintással kiválasztottam. Most már azonos
méretűvé alakítható az Alakzatok menü →
Magasság kiegyenlítése, vagy Szélesség
kiegyenlítése pontokkal. Figyelj oda, mert a méretet
az utolsóként kiválasztott elemhez igazítja.

Az oldalsávban, a Diaátmenetek (fentről a második)
egy kicsit megváltozott. Korábban az átmenetekről
volt egy lista, de csak kiválasztás és előnézetben
futtatás után lehetett megtudni, hogy melyik milyen.
Most mindegyikhez ikont rendeltek, illetve további
átmeneteket is adtak hozzá.

A Fájl menüben, az Export parancs egy kicsit
változott. Most bármelyik dia exportálható
képfájlként. Impress dia, vagy Draw lap mentésekor
most már sok formátum közül választhatsz:

Draw – rajz

A Draw is rendelkezik néhány új jellemzővel. Az
Impress-ben megismert jobb kattintásos menü a
Draw-ban is van. A rajzolt objektumok magasságát,
vagy szélességet hasonló módon egyenlítheted ki.
Emellett, ha még nem használtad volna az oldalsá-
vot, az előzőkhöz képest új dolgokkal egészült ki. Az
oldalsávból sok minden alakítható. Látod a kis
négyszögeket az egyes szakaszok címsoránál?
Kattints rá, és megnyílik az önálló formázó ablak és
használhatod azt az oldalsáv helyett.

Az egyes programablakok eltérései mellett a fő
ablakban is történt változás. Most már megnyithatsz
Google Docs-t, vagy más távoli dokumentumot köz-
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vetlenül a LibreOffice-ból. Az eljárás egyszerű. A
LibreOffice fő lapján, a bal oldali oszlopban van egy
új elem, a Távoli fájlok.

Kattints a Távoli fájlokra és egy ablak jelenik meg,
kérve a távoli fájl helyének meghatározását (van egy
lenyíló néhány választási lehetőséggel).

Meg kell adnod kiválasztott a helyhez tartozó
azonosítódat és a jelszót. A Google Docs esetén a
Google Drive-ot válaszd, add meg a nevedet és a

jelszót. A bejegyzéshez akár címke is adható az
azonosításhoz. Kattints OK-ra.

Ezután egy másik ablakot látsz a kiválasztott hellyel
és egy listát az ott található fájlokkal:

Válaszd ki a megnyitni tervezett dokumentumot. Egy
kicsit lassabban nyitja meg, mint a helyben tárol-
takat, de nem tart sokkal tovább. Tapasztalatom sze-
rint, néhány fájlt nem nyit meg rendesen. Megnyi-
tottam egy távoli fájlt sok képpel és nem mind jelent
meg a betöltés után. Ezen biztosan javítani fognak.

Ha úgy döntesz, hogy másik helyet állítasz be,
először az első képernyőt kapod vissza. Kattints a
„Szolgáltatás megnyitása”-ra az ablakban jobbra
fent és onnan folytasd.

Ez csak a változások egy része. A teljes lista
megtekintéséhez a kiadási megjegyzéseket itt
találod meg. Az itt található YouTube videók a Write,
a Calc és az Impress számos új jellemzőjét mutatják
be. Nekem tetszenek az újdonságok és várom a
továbbiakat.
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