
minap kíváncsiságból telepítettem a Bodhi Linux legfrissebb változatát, amit azután nagyon 
gyorsan leszedtem, mert nem úgy teljesített, ahogy vártam. Azonban szemet szúrt, hogy a 

disztribúció irodai csomagként a számomra ismeretlen WPS Office-t telepíti. Kíváncsivá tett, mi 
az oka, hogy nem a ma már alapnak számító LibreOffice-ot telepítik, hanem ezt?

Amíg telepítési források után kutattam, átfutottam néhány ismertetőt az irodai csomagról. Nem 
árt tudni, hogy kínai termék és az M$ Office helyettesítésére, lecserélésre készítették. Korábban 
Kingsoft Office néven futott, jelenleg WPS Office, ami három programot tartalmaz. A Writer 
szövegszerkesztőt, a Presentation bemutatókészítőt és a Spreadsheets táblázatkezelőt. Hogy 
kínai, fontos tudni. Nem azért, mintha valami selejtes utánzat lenne, hanem mert a kínai 
igényekre szabták. Ez számos részletben megmutatkozik, pl. a karakterkészlettől, felkínált 
lapformátumokon át egészen a speciális írástámogatásig.

Ami szintén kiolvasható volt az ismertetőkből, hogy az M$ által használt fájlformátumokat teljes 
mértékben felismeri és kezeli. Hogy ez miért fontos? Akár tetszik, akár nem, a hivatalok, iskolák 
stb. egyelőre M$ kompatibilitásra vannak berendezkedve. Az elektronikus iratokat az M$ által 
használt formátumban adják ki és várják. Az ODT (nyílt dokumentumformátum) térnyerése lassú, 
amíg általánossá nem válik, az M$ formátumok lehető legjobb kezelése elvárás az ilyen 
programokkal szemben.

Az egyszerű kíváncsiságon kívül volt két konkrét dolog, amit a WPS Writer-ben meg akartam 
nézni. A LibreOffice egyelőre nem volt képes elérni az M$ Word könnyedségét két, szerintem 
fontos területen. Egyrészt a keresés-csere funkciót a speciális karakterekre (mint a bekezdés- és 
a sortörésjel) csak kiegészítővel lehet kezelni és csak nagyon nyögvenyelősen. Másrészt, a 
táblázatok menet közbeni átalakítása szintén egy rémálom, amíg az M$ Word-ben laza 
kattintgatásokkal és egérmozdulatokkal pikk-pakk elintézhető. Persze van még néhány dolog, 
amiben a Word szintén jobb, de van amiben az előbbi képtelen utolérni az LO Writer-t 
(adatbázis-integrációja, többnyelvűség, elérhetőség stb.).

Na de vissza a WPS-hez, amire azt mondják, az ingyenes csomagok közül leginkább 
megközelíti a teljes kompatibilitást az M$ Office-szal. Lássuk, valóban így van-e. Vajon csak egy 
működő ingyenes csere Word helyett, vagy egy kicsit több is annál? 
Teljes mélységű értékelésre, vagy kezelési utasítás összeállítására persze nem vállalkozhatom, 
csak annyit ígérhetek, hogy megosztom a telepítés és a rövid használat során összeszedett 
ismereteimet. Annak ellenére, hogy ahol lehetett megkíméltem magamat a szokásos opciók 
fölösleges részletezésével, az Áttekintés így is tekintélyes méretűre sikeredett. A kezelhetőség 
érdekében teljesen önkényes alapon az irományt három önálló részre szabdaltam. Remélem 
még így is élvezhető lesz.
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Első benyomások

Letöltés, telepítés

Az összes számítógépemen alaprendszerként PCLinuxOS-t használok. Az asztali gépemre, két 
további disztribúciót is telepítettem (Open SUSE 42.2 és Kubuntu 16.10), mivel a PCLOS 
csomagkínálata elég konzervatív és a frissítésben is óvatosabbak, miközben nekem néhány 
csomagból a legfrissebb kell.

A PCLOS-hoz a tárolóban nem található telepítő. Kedvenc disztribúcióm készítői a Fórumukon 
óva intenek külső csomag telepítésétől, és aki megteszi ne is számítson technikai segítségre, 
írják. Kicsit remegő lábakkal, de felraktam (rpm) csomagból. 

Kubuntu esetében egyszerűbb volt a dolgom. A Bodhi és a Kubuntu egy tőről fakad (Ubuntu), így 
elég volt a Bodhi 4-es tárolóit a listába felvenni és Synaptic-kal simán feltelepítettem.

Az Open SUSE-nál a telepítéssel elakadtam. Az operációs rendszereim legutóbbi 
lemészárolását követő újratelepítéskor váltottam a 42.2-es verzióra. Az ahhoz készített telepítő 
csomagot képtelen voltam felrakni. Mivel már két másik változatom is volt, így nem fecséreltem 
rá tovább az időmet.

A program könyvtárai a /opt/kingsoft/office6/ alá kerülnek. (A SUSE a /usr/share-ben hozta létre 
a könyvtárszerkezetet.) A WPS honlapján még két csomag telepítését ajánlják, amit az rpm 
csomaghoz külön felraktam. Emlékeim szerint a Kubuntu mindent maga intézett, de ha kell, a 
.deb csomag szintén ott van. A WPS Office-nak vannak Windowsos változatai pénzért, de 
ingyen is. Készült Androidos ingyenes leágazás is.

A Windowsos fejlesztés sokkal aktívabban folyik. Hja, valamiből élni kell! Amíg a linuxos 2016. 
júniusi Alpha (a21 -- 10.1.5672), addig a windowos már Béta (10.20.5820) állapotban van. A 
különbség számottevő. Például az a21 még nem kezel ODT formátumot. Emellett, az ingyenes 
verziók állítólag vízjellel látják el a PDF-eket és nyomtatványokat. Az ODT-formátumok 
kezelésének hiánya elég megrázó, de a fejlesztés során valószínűleg megoldják, a vízjel pedig a 
linuxos változatnál nem jelenik meg.

A telepítő a WPS Office indító ikonjait 
berakja a menürendszerben az Iroda 
alkalmazásai közé. (kép Iroda). Kattintásra 
indul. Noha a két linuxos rendszerre 
azonos változat került, de az rpm-mel 
sikerült egy Docer-nek nevezett online 
sablonkezelőt is felrakni, azzal indul a 
Writer. (Jobbra kép PCLOS indító 
képernyő) A Kubuntu-nál nem találtam meg 
a módját a felélesztésének. (köv. o.)

Az alkalmazás a szokásos szövegszer-
kesztő-elrendezést mutatja. Aki már hasz-
nált ilyet, annak nem újdonság és egyáltalán nem akadályozza az alapfunkciók elérésében és 
használatában, hogy nincs magyar kezelői felülete. Nálunk még nem elég elterjedt a program.

1. kép. Writer indító képernyő PCLinuxOS (Docer)

http://wps-community.org/downloads
deb http:/packages.bodhilinux.com/bodhi/dists/xenial/ b4main binary-amd64/
https://software.opensuse.org/package/wps-office?search_term=wps
https://software.opensuse.org/package/wps-office?search_term=wps
http://wps-community.org/downloads?vl=fonts#download
http://kingsoftstore.com/download-office
http://kingsoftstore.com/kingsoft-office-android
http://kingsoftstore.com/support-for-windows-office/3327-compare-different-edition-wps-office.html


A program kinézete megváltoz-tatható 
és a szalagos menü helyett a szokásos 
sáv formájában is elhelyezhetőek az 
eszközök ikonjai. Váltani a 
programablak jobb felső sarkában lévő 
ikonra kattintva lehet. (3. kép) Az 
említett ikonok közül az első elem a 
kezelőfelület nyelvének átállítására 
való, mellette jobbra van az eszközsáv 
kiválasztója. A változtatások a program 
újraindítá-sával jelennek meg -- 
figyelmeztet a program. A WPS 

Presentation-ban (bemutatókészítő) itt balra van még egy ikon a Docer (online sablonkezelő) 
bekapcsolója is.

A kezelőfelület nyelve lehet kínai, angol, német, francia, japán, orosz, lengyel portugál és 
spanyol, illetve azok nyelvjárásai. Összesen 16 változat közül választhatunk. A netes 
fordítóközpontba belenézve úgy tűnik, hogy a török nyelvű felület fordításával hamarosan 
végeznek, 85%-os készenléti állapotban van. Hogy magyarra fordítja-e már valaki, nem tudtam 
megállapítani.

A helyesírás-ellenőrzést tekintve még ennél is siralmasabb a helyzet. Alapból csak az amerikai-
angol szótárat rakja fel. Ettől függetlenül, kis keresgélés után a Hunspell magyar szótárait 
megtaláltam a neten és a helyükre raktam. Az /opt/kingsoft/wps-office/office6/dict 
könyvtárban létre kell hozni egy hu_HU nevű alkönyvtárat, abba bemásolni a hunspell.aff és a 
hunspell.dic fájlt, és átnevezni main.dic és main.aff-re. Szótárváltás Review --> Spell Check 
(lenyíló) --> Set Language. A helyesírás-ellenőrzés <F7>-re is elindítható. Akinek kellenek 
további szótárak innen letöltheti.

A felület a szokásos elemeket és nagyjából a szokásos elrendezésben tartalmazza. Aki jártas a 
fejlettebb szövegszerkesztők kezelésében, azonnal otthon érzi magát. A továbbiakban a 
szalagos menü használatából indulok ki, mivel a szokásos felállásban -- menü és eszköztárak -- 
azt hiszem, mindenki jobban eligazodik. A teljesség kedvéért készítettem egy képernyőképet, 
ahol az összes hagyományos eszköztár kibontva látható. (4. kép köv. oldal) Amint látható, 
szabadon mozgathatóak és dokkolhatóak is.

A program alapbeállításainak módosításához a bal felső sarokban látható     Writer feliratra, 
majd a lenyíló menüben az Options-ra kell kattintani. A megjelenő ablakban bal oldalt a 
kategóriák, jobb oldalt pedig az adott résznél állítható paraméterek jelennek meg. 

Mielőtt tüzetesebben átnéznénk az állítási lehetőségeket, essen pár szó a   Writer takarta me-
nü tartalmáról. Itt a hagyományosan Fájl menüpont alá rendezett funkciók érhetőek el. (New -- 
új, Open -- megnyit, Save -- mentés, Save as... -- mentés mint..., File information -- fájlinfor-
mációk, Backup management -- biztonsági mentések, Help, Options és Exit.) A Backup 
management (biztonsági mentések) rendszeressége és módja egyelőre nem állítható.

2. kép. Writer indító képernyő Kubuntu 16.10

3. kép Jobb felső sarok

https://github.com/titoBouzout/Dictionaries


Options -- beállítások

Az Options-ra kattintva a beállító ablak 
megnyílik. (5. kép - jobbra ). Alapból a View 
(nézet) beállításait mutatja három 
csoportba rendezve. Show -- megjelenítés, 
Formating Marks -- formázási jelek és Print 
Options. Itt én csak két dolgot állítottam át, 
a Formating marks -- All, és a Print options 
-- Vertical ruler jelölőit kapcsoltam be. 
(Előbbi hatására mutatja a tabulátorokat, a 
bekezdésjeleket, a szóközöket és a rejtett 
szöveget is. Az utóbbi aktiválja a 
függőleges vonalzót.)

Az Edit (szerkesztés) résznél semmihez sem nyúltam. Itt két dologra hívnám fel a figyelmet. Az 
Edit options (szerkesztési opciók) résznél meghatározható a visszavonható lépések száma (alap 
128), illetve a Cut and Paste options résznél, hogy a szöveget formázva, formázás nélkül, vagy 
a beillesztés helyének formájára alakítva illessze-e be. A képillesztésnél (Insert/paste pictures) a 
kép-szöveg egymáshoz rendezését lehet beállítani.

General and Save az általános és mentési beállításokat tartalmazza. Itt semmihez sem 
nyúltam, talán csak a Web page -- Web page encoding (weblapok kódolása) GB2312-t lehetne 
UTF-8 ra váltani. Azt hiszem html-be mentéskor van szerepe. 



File locations (fájlok helye) nem szolgál magyarázatra. A dokumentum- és sablonkönyvtárak 
helye határozható itt meg. 

Track changes (változások követése) résznél sem nyúltam semmihez, de azok számára akik 
másokkal együttműködve készítenek dokumentumokat érdekes lehet a javítások és szerzőik 
jelölésének, a javítások elhelyezésének számtalan módja.

Export to PDF (pdf exportálás) beállításai két csoportban szerepelnek. Az első (Export Options), 
hogy miket vigyen ki (összesített információk, megjegyzések, hivatkozások stb.). A második 
részben (Permissions Settings), hogy a pdf-t megnyitónak milyen jogai legyenek. 
Megváltoztathassa, másolhassa, vagy megjegyzésekkel elláthassa-e, illetve a nyomtatás 
lehetséges-e és ha igen milyen minőségben.

User Information (felhasználó adatai) nem igényel magyarázatot. 

Print (nyomtatás) fontos lehet még. A Printing options részben adható meg, hogy frissítse-e 
nyomtatás előtt a dokumentumban lévő mezők tartalmát. A Reverse print order (fordított sorrend) 
meghatározása itt fölöslegesnek tűnhet, mivel a nyomtatóvezérlőnél is beállítható. De ha tudjuk, 
hogy mindig fordított sorrendben kell nyomtatni, akkor itt beállítva már nem kell ellenőriznünk a 
nyomtatásvezérlőben, illetve közvetlenül is nyomtathatunk (direct printing ikon). Include with the 
document-nél (a dokumentummal együtt) szabható meg, hogy a mezőkódokat, a rajzelemeket 
és a rejtett szövegeket nyomtassa-e. Ez utóbbi opciói, hogy ne nyomtassa, nyomtassa vagy 
csak a helyet hagyja ki.  Én itt nem változtattam semmit.

Spell Check -- helyesírás-ellenőrzés. Hagyható alapbeállításokon. Csak a figyelmen kívül 
hagyott helyesírási hibák jelzése nincs kijelölve. Itt lehet a felhasználói szótárat is meghatározni. 
(Custom Dictionary) 

Security-nél adható meg a fájltitkosítás, 
illetve a fájlmegosztás jelszava. Az 
Advanced gombra kattintva ki lehet 
választani a fájltitkosítá-si eljárást. (6. 
kép - jobbra) 

Feedback (visszajelzés) bekapcsolása 
esetén változás nem látható. Talán csak 
akkor aktivizálódik, ha a program 
összeomlik. Innen nem derül ki, hogy 
milyen módon és milyen információk 
megosztásával segíthetünk a fejleszté-
sben.

Így első ránézésre semmi rendkívüli 
nincs a beállítások között. Csak egyetlen 
dolog tűnt fel, hogy az automatikus javítások, cserék beállítása mennyire puritán. Valószínűleg a 
kínai írásmód esetén jelentősége korlátozott, és ugye a fő célközönség a kínai piac. Emellett 
makrók- és adatbázis-kezelésének beállítására egyelőre nem láttam módot.


Folyt. köv.




