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Kitöltés és az OK ezt eredményezi:

Ha van elektronikus tanúsítványod, akkor ez után az 
aláírási sort azzal írhatod alá. 

Továbbfejlesztett EPUB export

A 6.1 kiadási megjegyzése szerint, „a  6.1ben 
fejlesztették  a  hivatkozások,  táblázatok  és  a 
karakterek  beágyazása,  a  metaadatok,  a 
lábjegyzetek  és  felbukkanó  képek,  illetve  a  rögzített 
formátumok támogatását”.

A lenti ablak jelenik meg. Látható, hogy számos 
lehetőség áll rendelkezésre és az export láthatóan 
szépen működik.

Az élőfej és élőláb menüjébe bekerült az Oldalszám 
beszúrása és az Oldalak  számának  beszúrása 
opció.

Signature Lines (aláírási sorok)

A dokumentum most már kiegészíthető aláírási sorral 
a Beszúrás → Signature Line...-on keresztül. Ez az 
ablak jelenik meg:

Írta: Meemaw

Hú! A LibreOffice fejlesztői nagyon szorgalmasak 
voltak. A LibreOffice 6.0 épp csak megjelent 
januárban és értékeltük márciusban, a múlt 
hónapban kiadták a 6.1-t. A kiadást aug. 8-án 
jelentettek be és 16-án jelezték, hogy már 373 758 
letöltésnél tart.

Nézzük, mi olvasható a kiadási megjegyzésekben!

Writer

Az alapvető felsorolási stílusok bekerültek a Stílusok 
almenübe. Ez valójában már a 6.0.5-tól így van, de 
csak a 6.1 kiadás megjegyzéseibe került bele.
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Körlevél

A Körlevél eszköztár automatikusan megjelenik azon 
fájlok esetén, amikben körlevél-mezők vannak. A 
lenti képen látható, minthogy olyan levelet nyitottam 
meg, amiben körlevél-mezők vannak (alul a címzés), 
a Körlevél eszköztár megjelent (pirossal kiemelve).

Calc

A horgonyok típusait átalakították. Most három 
horgony-lehetőség van: 

• Cellára → a kép csak a cellával mozog (új);
• To  Cell  (resize  with  cell) → a kép a cellával 

mozog és vele változtatja méretét;
• Oldalra → független a celláktól.

A „resize with cell” esetén figyelembe veszi a 
képarányt. Csak akkor működik, ha a kép a cellába 
belefér. Ha nagyobb a cellánál, akkor a kezdő és 
záró cellát mindig megtartja és a mozgatás esetleg 
nem működik megfelelően. A beillesztett képek 
alapesetben a cellához rögzítettek. A cellával 
mozognak, de átméretezés nélkül.

Más lehetőség is van a kép horgonytípusának 
beállítására és kép-párbeszéd beillesztésére.

Amikor cellát másolunk, vagy illesztünk, akkor a 
cellához horgonyzott kép a cellával mozog.

Felhasználói felület
Kiemelési színek beállítása – úgy tűnik több 
kategória van a kiemelő színekre.

Helyi menü

A Cellák egyesítése párbeszédben a cellatartalmak 
kezelésére három lehetőség van, amik értelmezését 
ábrával segíti.

Adatok

A Munkalap → Hivatkozás külső adatra támogatja 
a TXT, vagy CSV fájlok tartalmának beillesztését 
adatként és frissítésként.

Draw

A Draw-ban a menüket átrendezték és egy új Page 
(lap) menüelem jelent meg.

LibreOffice 6.1. kiadása
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Van néhány új rajzstílus és párat a régebbi stílusok 
közül töröltek.

GUI (grafikus felhasználói felület)

A galéria és a terület kitöltése párbeszéd háttérképeit 
teljesen átdolgozták.

Az alap színpalettát kicserélték.

A háttérhez új színátmenet-összeállítás van.

Új alkalmazásikonokat vezettek be.

A különféle notebook eszközsáv típusokban számos 
fejlesztés és javítás történt. Ezek továbbra is kísérleti 
jellegűek, de állításuk szerint a felhasználói felület 
stabil. Én a Tabbed típust használom alkalmanként.

Új ikontéma a Colibre, ami Windows alatt 
alapbeállítás. A Colibre ikonok 16, 24 és 32 px-es 
változatban állnak rendelkezésre. Gnome alapú 
asztali környezetben az Elementary téma az 
alapbeállítás. Most a Sifr a nagy kontrasztú téma. A 
régebbi nagy kontrasztú téma most kiterjesztésként 
érhető el. Az Industrial és Oxygen témákat 
eltávolították, mivel a karbantartásuk megszűnt, ám 
kiterjesztésként elérhetők maradtak. A megszűnt 
Oxygen ikontéma által erősen inspirált (és abból 
kialakított)  Karasa Jaga ikontéma bekerült a 
kínálatba. Én azt használom.

Breeze ikonok – van még Breeze Dark is: a Breeze 
szettet világosszürkére alakították, így a sötét témák 
esetén is látható.

Colibre ikonok
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Karasa Jaga ikonok

Sifr ikonok

Működés

Writer

Számos párbeszédet átalakítottak és néhányat 
rendbe raktak.

Keresés és csere

Stílusok szerkesztése, Hiperhivatkozás beszúrása, 
Különleges karakterek, Index, Karakter, Bekezdés 

Felsorolás és Számozás

Táblázattulajdonságok, Helyesírás párbeszéd

Szavak száma

Változások kezelése, Élőfej és Élőláb beszúrása, 
Oszlopformázás

Oszlopok, illetve sorok csoportosítása

Tudtad, hogy egy munkafüzet oszlopait és sorait 
csoportosíthatod? (Bizonyos okokból eddig még nem 
volt szükségem rá, így nem tudtam.) Tegyük fel, hogy 
van egy munkafüzeted címekkel és a kereskedelmi 
igazgató látni szeretne adatokat egyetlen (vagy két) 
városról. Csak jelöld meg azokat a sorokat (ezt több 

lépésben is megteheted), amik nem kellenek és 
kattints az Adatok →  Csoportosítás és vázlat-ra, 
majd a Csoportosításra.

Akkor a munkafüzet bal oldalánál egy új oszlopot 
látsz vonallal (balra lent). Az új kiadás azzal egészült 
ki, hogy egyetlen kattintással elrejthető és 
megjeleníthető bármely oszlop-, vagy sorcsoport. 
Látod a mínuszjelet a vonal fölött? Az az elrejtés 
gomb. (Vedd észre, hogy egyúttal a sorok sorszámai 
is eltűntek.)
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A csoportokat szintekbe rendezi és a szintek fejlécei 
(mind a sorok, mind az oszlopok esetén) a kiemelés 
bal felső sarkában érhetőek el. A szint fejlécére 
kattintva a szinthez tartozó csoport egyszerre 
megjelenik, vagy eltűnik.

Impress

Néhány új objektum- és alakzatpárbeszéd van: 
Pozíció és méret, Vonal és Terület.

Összességében, számos szótárat frissítettek. Sokkal 
több további változtatásról olvashatsz a kiadási 
megjegyzésekben. Remélem, az általad várt 
változtatások megtörténtek.

A LibreOffice 6.2 megjelenése jövő év elején várható.
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