
Írta: Meemaw

A LibreOffice régen frissítette magát, amivel számos formázó opciót csakúgy, 
mint eszközt hozott magával. Ilyen egy a Standard-nak hívott (Single Mode) 
másfajta eszköztár. Egy testre szabható eszköztár, ami csak egy sort foglal le az 
ablak tetején. Szeretem, mert kirakhatom fent a valóban leginkább szükséges 
eszközöket és bármikor mindent megtalálhatok. Újabban azonban az oldalsávot 
is használom, ami az ablak jobb oldalánál nyitható meg és zárható be.

A The Document Foundation – a LibreOffice-t felügyeli – január 3-án bejelentette 
a népszerű irodai csomag legfrissebb változatának béta tesztelését. Azok 
számára, akik szeretik az MS Office „Szalag” felületét, a LibreOffice elkészítette 
saját változatát, és a legújabb frissítés, az 5.3 tartalmazni fogja ezt az 
újdonságot. Most már bármely eszközváltozatot használhatod. Azonban, ahelyett 
hogy rád erőltetné bármelyiket is, kiválaszthatod azt, amelyiket akarod. A 
lehetőségeid a következők:

• Default – a szabványos UI felület, amit évek óta használsz, testre szabható 
eszköztárakkal.
• Sidebar – egyetlen eszköztár számos belső oldalsávval, több részét 

használhatod.
• Single Toolbar – egyetlen, minimalista eszköztár az ablak tetején.
• Notebookbar – az MS-szalaghoz hasonló, füleken alapuló eszköztár.

A Notebookbar az újdonság. Nyolc füle van:

• Alkalmazások – ezen a fülön nincs név, csak egy jól ismert oldal ikon, ám 
olyanokhoz enged hozzáférést, mint a Nézet, Opciók, Nyomtatás, Menüsáv 
(láthatóságát váltogatva) stb..

• Fájl – fájlokon végrehajtható műveletek (mint a Megnyitás, Mentés, Mentés 
másként stb.).

• Kezdő – a LibreOffice-ban található szokásos eszköztár karcsúsított változata.

• Beszúrás – különféle objektumok beillesztésére való rész.

• Oldalelrendezés – az oldalt formáló műveletek

• Hivatkozások – Tartalomjegyzék, Indexek, lábjegyzetek, irodalomjegyzék 
adatbázis stb.

•
Véleményezés – szerkesztési funkciók, mint helyesírás, Változások követése, 
megjegyzések stb.
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• Nézet – a dokumentumnézet vezérlése (Normál, Web, Nyomtatási előnézet, 
Nagyítás stb.).

• Tábla – ha táblázaton dolgozol és ezt választod, egy újabb fül jelenik meg az 
összes „Táblázat” eszközzel benne. Amikor másik fülre váltasz, vagy nem 
dolgozol tovább táblán, a fül eltűnik.

• Emellett, ha Impress-t nyitsz, akkor a notebook-sávon az Impress-hez való 
külön fülek lesznek.

Amit a béta változatból láttam, némi keveredés van az egyes fülek ikonjai körül 
(néhány hiányzik). Szintén, néhány ikon hiányzik a megfelelő szövegcímkékről. 
Egy korai bétám van a Win7-es számítógépemen (január 4-i, vagy mikori) és 
néhány hiányzó ikon már megjelent az otthoni laptopomon lévő ezen bétában 
(január 15-i). 

Ami számomra zavaró, hogy az ikonok ott vannak, de ha később megyek a fülre 
vissza, az ikonokat esetleg le nyilak váltják fel. Ráviheted az egérmutatót, ekkor 
elemleírás jelenik meg az adott elemhez.

Vedd figyelembe, hogy Béta verzió és mindezeket az 5.3-as verzió kiadása előtt 
rendbe fogják tenni.

Telepítheted és kipróbálhatod magad is. MEGJEGYZÉS: a tárolókon kívüli 
programok telepítésekor szokásos figyelmeztetés ide is érvényes. Mivel a béta 
változatot a programozóink nem tesztelték, nincs garancia a rendszered 
sértetlenségét illetően.

Próbáld ki magadnak, amihez legelőbb töltsd le az 5.3-as béta kiadását (a 
rendszerednek megfelelő változatú csomagrészt kell kiválasztanod, majd az 
„current” könyvtárra kattints, hogy a legfrissebb RPM csomagot és súgó 

csomagot megtaláld) és mentsd a ~/Letöltések-be. Ha letöltötted, a következő 
lépéseket kövesd:

1. Nyiss terminált.
2. Lépj a ~/Letöltések könyvtárba a cd ~/Letöltések paranccsal.
3. Csomagold ki a letöltött 2 LibreOffice Béta fájlt a tar xvzf LibreOfficeDev-
XXX paranccsal (ahol az XXX a megfelelő kiadási szám)
4. lépj be az újonnan létrejött könyvtárba a cd libreoffice-XXX.tar.gz 
paranccsal (ahol az XXX a megfelelp kiadási szám)
5. Lépj be az RPMS könyvtárba a cd RPMS paranccsal
6. Rendszergazdához su - és írd be a jelszót
7. Add ki a parancsot: rpm -ivh *.rpm

Amikor a parancs lefutott, lesz egy sor új LibreOfficeDev 5.3-as bejegyzésed az 
Iroda menüben és elindíthatod a menüdből.

Mielőtt használni kezdenéd, engedélyezned kell. A LibreOffice első indításakor az 
új eszköztár-lehetőség nincs aktiválva. Ehhez, kattints az Eszközök → 
Beállítások-ra. A LibreOfficeDev alatt kattints a Speciális-ra, majd kattints a 
„Kísérleti funkciók engedélyezése” melletti négyzetre. Kattints OK-ra és kérni 
fogja a LibreOffice újraindítását.
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Amikor újra indult, lépj a Nézet → Toolbar Layout-ra és válaszd ki a használni 
kívántat.

Válaszd ki és tesztelheted a Notebook eszköztárat, ami a hivatalos 5.3-asban 
jelenik meg.

Én valószínűleg továbbra is a „Single Mode” eszköztárat és az oldalsávot fogom 
használni. Sosem érdekelt a „szalag” (ez az egyik oka, hogy az MS Office NEM 
használatáról döntöttem) és mivel nem tekintem a LibreOffice szempontjából 
előrelépésnek, nem érdekel. Végül is, választhatunk, nemde? Azt is gondolom, 
hogy függ a saját eszközeidtől is. Néhány beállítás jobb a régebbi 1024 x 768-as 
monitorra, míg mások jól futnak az újabb, szélesebb laptop-képernyőkön.

Mindenesetre ez csak egy összegzése a várható dolgoknak. Amikor a LibreOffice 
5.3 bekerül a PCLinuxOS tárolóiba, egy újabb szemlét tartunk. Addig is, a 
LibreOffice tesztelőinek ki kell javítaniuk az összes hibáját és jól kell működnie.

FRISSÍTÉS: a The Document Foundation bejelentette az új MUFFIN-t, ami a My 
User Friendly & Flexible INterface (a felhasználóbarát és rugalmas felületem) 
rövidítése. Így nevezték el az előbb leírt eszköztár-típusok csoportját. Bele 
tartoznak a különféle stílusú kiválasztható eszköztárak, közte a Notebook-sáv, 
ami nagyon „Szalag-szerű” megjelenésében és működésében.

Szintén, 2017. február 1. a LibreOffice 5.3 kiadásának tervezett dátuma, tehát 
lehet keresni a legfrissebb LibreOffice verziót a PCLinuxOS tárolóiban ezt 
követően. Érdekes módon kb. egy héttel az 5.3 hivatalos kiadása előtt még 
megjelent a LibreOffice 5.2.5. Csak néhány hibajavítást tartalmaz, így egy kicsit 
furcsa az 5.2.5 verzió kiadása ennyire közel az 5.3 hivatalos megjelenése előtt.
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