
Írta: Meemaw

A LibreOffice rendszeresen frissül, az utolsó frissítés az 5.2.es verzióra 2016.
augusztus 3-án történt. Ahogy az a PclinuxOS-nél és a karbantartóinál szokott
lenni (köszönet mindenkinek), majdnem azonnal frissül a tárolóban is.

Gondoltam, talán jó lenne átnézni a verzió néhány újdonságát, hogy amikor
telepíted (ha eddig még nem tetted volna) tudd, mit keress. A LibreOffice kiadási
megjegyzései ezzel kezdődnek:

A Writer és Calc esetén választható az új „egyszerre” eszközsáv használata,
amin a leginkább használt eszközök szerepelnek, vagy a standard mód. Ennek
beállítása a Nézet→ Eszköztárak→ Standard (egyszeres mód) bekapcsolásával
és a Standard, valamint a Formázás kikapcsolásával a Nézet → Eszköztárak
megfelelő sorára kattintva lehetséges. Noha ez unalmasnak tűnhet, hogy minden
egyes programnál meg kell csinálni, ugyanakkor csodás, hogy minden
programnál az eszközsáv pontosan az igényeidhez igazítható.

Oké, akkor nézzünk meg a továbbiakat a már említett újdonságok közül. Ha
engedélyezed a rajzoló eszköztárat (Nézet → Eszköztárak), láthatod az új
rajzolási lehetőségek gombjait. Ezek további variációkra adnak lehetőséget,
bármit is kelljen rajzolnod.

Mindig is azon tűnődtem, hol lehet a „Nyomtatás fájlba”, ami a többi programban
elérhető. Most már a LibreOffice-nak is van.

Ha használod a Google Drive-ot, akkor már tudod, hogy a LibreOffice-ban is meg
lehet távolról nyitni dokumentumokat, mivel ezt a korábbi verzióval bevezették.

A LibreOffice 5.2 további új funkciói

• Új rajzeszközök – beleértve kitöltött görbéket, sokszögeket és szabadkézi
vonalakat – váltak elérhetővé minden programmodulban.

Writer
• Dokumentum nyomtatásakor a nyomtatók listájában elérhető a „Nyomtatás

fájlba” lehetőség.
• A Google Drive tároló használatához támogatott lett a kétfaktoros azonosítás.
• A Mentés eszköztárgomb már tartalmaz egy gyors Mentés sablonként

lehetőséget.

Calc
• Új függvények váltak elérhetővé, a használatukat bemutató részletes

buboréksúgókkal.
• Az állapotsoron több összesítő függvény lehet egyidejűleg aktív, gyors

áttekintést adva az adatokról.
• A pénznem eszköztárikon mostantól egy legördülő menüt tartalmaz a

használni kívánt pénznem gyors kiválasztásához.
• A kijelölt cellák szegélyének eltávolításakor ki lehet választani a szomszédos

cellák szegélyeinek eltávolítását is.

Impress

• Egyéni animációk használatakor az oldalsávval rendelhet gyorsan effektust
egy elemhez a korábbi párbeszédablak használata helyett.

• Az effektusok listája az állapotsoron mostantól a leírásukat is tartalmazza.
• A tulajdonságok oldalsávon az új Dia háttere panel lehetővé teszi a dia

formátumának, tájolásának és háttérképének módosítását.
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Egy kicsit javítottak a biztonságon és most már két jelszó kell, a Google Drive
jelszó és a LibreOffice mesterjelszava, amit a művelet első alkalmazásakor
hozol létre.

A korábban újításként bevezetett
lenyíló Mentés gombot szerettem,
amiben volt Mentés másként, mentés
távoli fájlként. Most egy újabb
választási lehetőséget adtak hozz:
„Mentés sablonként”, így eggyel
kevesebb okom van a menü
böngészésére.

A Calc új függvényeket kapott. Nem használok túl sok függvényt, így jóformán
csak a hozzáadást, illetve a szorzást ismerem. Ugyanakkor, az eszköztippek
fejlődtek, amik a használt függvényt egy kicsit jobban megismertetik.
Sok programban a státuszsor az ablak alján rengeteg információt jelentet meg. A

LibreOffice sem különb. Valójában a Calc státuszsorát fejlesztették, aminek hatá-
sára a Calc beállítható egynél több függvény megjelenítésére. A státuszsor alján
jobb oldalt egy sorozat szám összege jelenik meg, vagy átlaga. Azon a részen a
jobb egérgombbal kattintva a mutatott függvényt kiválasztó menü jelenik meg.

A lenti képen az átlagot, a darabszámot és az összeget választottam ki. A bal ol-

dalt bekarikázott számsorom a 25 szám átlaga 56,00, összege pedig 1400,00.

Ez a táblázat egy adott esemény támogatóinak listáját tartalmazza az adományo-
zott összeggel és természetesen nálam, amerikai dollárban. Ugyanakkor a
világon rengeteg pénznem van forgalomban. Ha rendezed a táblázatodat és vál-
toztatsz a pénznemen, a LibreOffice most egy lenyíló menüvel szolgál a szüksé-
ges pénznem kiválasztásá-hoz. Elhelyez-heted a formá-zás eszköztár-ban,
hozzáad-va a pénznem ikont az esz-közsávhoz. Ha többféle valu-tanemmel kell

dolgoznod,
akkor ez e
lehetőség
segít a
gyorsabb
formázásban.

A szegély
funkciónál is
van újdonság.
Választhatod a
kijelölt cellák
szegélyének
eltávolítását,
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de ha a „Szegélyek eltávolítása a szomszédos cellákról is” jelölőt aktiválod, akkor
a LibreOffice azokat is eltávolítja.

Íme a különbség:

Az Impress is rendelkezik némi újdonsággal az oldalsávban. Sok effektus az
oldalsávból közvetlenül beállítható, és néhány menüelem is az oldalsávban nyílik
meg, mintsem önálló ablakban.

Csak a pontosítás kedvéért, az oldalsáv az ablakod jobb oldalán van (minden LO
programnál). Ki- és bekapcsolható. A projekttől függetlenül, amin dolgozol, sok
mindent az oldalsávból meg lehet oldani és az a kiválasztott elem függvényében
változik. Például az Impressben az oldalsáv Tulajdonságok része a szokásos

elrendezéseket mutatja, valamint a dia formázását (orientációját, hátterét és a
mester diát), bal oldalt lent láthatóan. Ha egy diát formázol és szöveget adsz
hozzá, a Tulajdonságok oldalsáv átvált a szövegformázó eszközre (betűtípus,
-méret, igazítás stb.). Jobbra lent látható.

A jobb oldali ikonok választják ki az Oldalsáv szekcióját. Fentről lefelé haladva:
Tulajdonságok (a csavarkulcs), Diaátmenet, Egyéni animálás, Mintaoldalak,
Stílusok és formázás, Képtár, valamint a Navigátor. A Tulajdonságok ikonja fölötti
lenyíló menü az Oldalsáv beállításai menü, ahol azt is meghatározhatod, hogy
melyik menü jelenjen meg az oldalsávban, vagy éppen leválaszthatod a fő
ablakról.

A LibreOffice rendelkezik néhány csodás kiegészítővel és a kiadási
megjegyzések szerint sok minden fejlődött a „motorháztető alatt” is, közöttük egy
átalakított Keresés és csere ablakot, több nyelvet és egy új sablonkezelőt.

Remélhetően ez sok eszköz segíteni fog a munkád hatékonyabb elvégzésében.
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