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Bármely program minden új frissítése természetesen tartalmaz javításokat, de
általában újdonságokat is hozzáad. A LibreOffice sem kivétel. A vegyes
fogadtatást kapott új Notebook-sáv mellett az LO számos újdonságokat hozott. A
kiadási megjegyzéseket itt láthatjuk. Lássunk néhányat. Be kell vallanom, hogy
közülük néhány akár már az LO 5.2.5-ben is ott lehetett, de az 5.3 az 5.2.5 után
két héttel jött ki, így a kettő egyszerre mehet.

A Rajz eszköztár kiterjesztett nyíl szekcióval rendelkezik, ami a Writer-ben és a
Calc-ban is jelen van. Ha sokszor használsz nyilakat, akár eszköztár, vagy ablak
formájában is használhatod.

Writer
Ugrás oldalra
A Writer új párbeszéddel bír más oldalra történő gyors ugráshoz, a Szerkesztés
→ Ugrás oldalra, vagy Ctrl+G-vel hívható elő. Ha többoldalas iratod van, ez
sokkal gyorsabb és könnyebb, mint a görgetés.

Calc
Változás van a Formátum → Cellák → Számnál és az oldalsávban is. Most már
formázhatsz törtekként is, amit korábban még nem láttam, vagy természetes
számként. Az ablak alján megmutatja a várható formátumot, így megfelelő
formában írhatod be a dolgokat. Lent a Cellák formázása ablak és (jobbra) az
Oldalsávban a cellatulajdonságok láthatók.

A Stílusok és formázás eszköz
újdonsággal egészült ki: a táblázatstílusokkal. Ha táblázatot adsz hozzá, akkor a
Stílusok és formázásba lépve az ablak felső sorának végén az utolsó ikon a
táblázat formázása.
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Impress

A Sablonkezelő felülete új, ami könnyebben kezelhetőnek tűnik.

A rajzolási funkciók a Draw-ban mindig láthatóak voltak, de most már az Impressben is elérheted. Csak menj a Nézet → Eszköztárak → Rajz-ra, mint rendesen.
A Rajz eszköztár elhelyezhető fent, lent, vagy az ablakban oldalt.

Színkezelés
A színkezelés is frissítve lett. A kiadási megjegyzésekben erről:

Most már lehet PDF-ben exportálni csak a bemutató megjegyzés-lapjait. Ehhez a
Fájl → Exportálás PDF-be menüben kell a beállításokat megváltoztatni.
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színelőzmények javítása;
• az Egyéni paletta újonnan került oda, amivel közvetlenül lehet színeket
hozzáadni a Terület stílusa párbeszédhez;
• az Egyéni paletta a régebbi Eszközök → Beállítások → LibreOffice →
Színek alatt elérhető gyári beállításait módosítja – és így ezt az opciót
eltávolították;
• a palette galériából a web, cmyk és scribus el lett távolítva, mivel nem
szabványosak és elég sajátságos gyűjtemények, használhatatlan
elnevezésekkel (fordítói/szerkesztői megjegyzés: még ott vannak –
legalábbis a magyar változatban);
• a Tango és a html paletta kisebb frissítéseket kapott a címkéket és
elrendezést illetően;
• a szabványos palettát is frissítették. Az első sor a szürke 12 árnyalatával
indul, amit a HSV színkerék 12 alapszíne követ. A következő sorok ezeknek
az alapszíneknek a variációi, az telítettséget és fényességet tekintve, 66%,
50% és 25% értékekkel. A záró 12x8-as elrendezés tökéletesen illeszkedik
a színkiválasztó rácshoz.;
• a Breeze palettát hozzáadták az alapkészlethez. A KDE kezelőfelületére
vonatkozó útmutatásban a Tango alternatívájaként szerepló összes értéket
tartalmazza;
• a tónus paletta teljesen új. Célja olyan színösszeállítás biztosítása, ami a
színkontrasztot illetően azonos fényességű;
• a freecolor-hlc paletta a CIE LAB szín-modelljén alapulva került oda. Célja a
hivatásos kiadók számára olyan színkészlet biztosítása, ami a médiák
között biztonsággal átvihető
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Röviden, néhány hatástalan színpaletta el lett távolítva, néhány frissítést adtak
hozzá és a kiválasztó ablak megváltozott, még az eszköztárban is, így bármelyik
palettát használhatod.
Billentyűparancsok
A billentyűparancsok most a felhasználói menüben
jelennek meg és a láthatósága az Eszközök →
Beállítások → Nézet → Menü résznél állítható be.

Eddig mindig mutatta a billentyűparancsot, a beállításomtól függetlenül.

Van egy GeoMap nevű közöttük, ami címjegyzéket tartalmazó Writer-iratodba
illeszt térképet. Még egy kicsit próbálgatom. A városon kívül, falusi környezetben
élek, ezért sok térkép majdnem teljesen üres, mivel sokkal kevesebb az utca (és
a címek is láthatóan pontatlanabbak), így nem segít túl sokat. Ha a belvárosban
laksz (vagy legalább a városban), a térkép elég jól működik. Felad egy GeoMap
eszköztárat (ami csak egy ikon, egy iránytű, pirossal jelölve lent) és rákattintva
egy ablakot kapsz számos változóval (fordítói megjegyzés: a GeoMap-ot külön
kell telepíteni).

Kiterjesztés-kezelő
A kiadási megjegyzésekből:
A
kiterjesztés-kezelő
párbeszédet
újragyártottuk; a saját készítésű hibaforrást
jelentő gombokat és működést szabványos
darabokkal és működésekkel váltottuk fel és a
folyamat
számos
hibáját
javítottuk. A
kiterjesztés-kezelő most sokkal kellemesebb és
kezesebb felhasználói szempontból.
Számomra úgy tűnik, hogy kiterjesztést
hozzáadni most egy kicsit könnyebb,
visszagondolva a korábbi gondokra. Én nem
használok túl sok kiterjesztést, de néhány
nagyon hasznos.
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Írd be a kívánt címet, állítsd be a szélességet és a magasságot a kívánt méretre,
igazítsd a nagyítást 1-től 17-ig, attól függően, mennyire akarod nagyítani (az 1 a
legtávolabbi) és kattints az előnézetre. Ha megfelel a nézet, kattints az OK-ra.
Ahogy látom, ha nem felel meg, akkor az Elvet és újra kell kezdeni a folyamatot.
Formátum → Oldal
Ez az ablak is megváltozott egy kicsit, alapvetően a Terület része.
Ezt a menüt áttervezték és kiterjesztették. Amikor kibontod, olyan gombokat látsz
mint Nincs, Szín, Színátmenet, Bittérkép, Minta és vonalkázás. Egyikre kattintva
(alapból a Nincs van kijelölve) annak a területnek a menüje nyílik meg és
lehetővé teszi a választásokat.

Összegzés
Ahogy fejlesztik a LibreOffice-ot, egyre jobban kedvelem. Tetszik az opcionális
eszköztár beállítás,
vagyis mindenki azt használhat, amit csak akar. A
munkahelyi gépemen MS Office van, de a LibrreOffice-ot is telepítettem. Alapból
a LibreOffice-ot használom, mert nem szeretem az MS Office „szalag”-ját.
Történetesen ez az egyik ok, amiért továbbra is használom a LibreíOffice-ot.

A Testreszabás párbeszéd
A Testreszabás is frissült és sokkal kezelőbarátibb lett. Külön része van a Menük,
Helyi menük, Billentyűzet, Eszköztárak és Események testreszabására.
Könnyebben használhatónak tűnik és a korábbiakhoz képest parancsot is
egyszerűbb hozzáadni.
Nálam eddig rendesen működött, kivéve hogy összeomlott, amikor betűkészletet
kerestem. Talán azért, mert néhányat, ami a rendszeremben jelen van, már nem
támogat.

