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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A Microsoft komplex irodai alkalmazáscsomagja minden, napjainkban az irodákban előforduló igényt kielégítő megoldás. Professzionális színvonalú kiadványszerkesztők szolgáltatásait nyújtja a Word
szövegszerkesztő, gazdasági-műszaki számítások, elemzések eszköze az Excel táblázatkezelő, demonstrációk, előadások látványos
és hatásos segítője a PowerPoint program, az Outlook igazi csoportos munkaszervezést lehetővé tevő alkalmazás, amellyel nemcsak
munkacsoporton belüli tevékenységeinket szervezhetjük, hanem
levelezhetünk is. Ez a négy program az Office Standard csomagjának hagyományos összetevői. A professzionális Office csomag része az Access adatbázis-kezelő program is.
Mivel nyújt többet az Office 2010-es változata a megelőzőnél,
azaz az Office 2007-nél? Még könnyebben, kevesebb kattintással
kezelhető, hatékonyabb, kellemesebb kezelői felületet a kezdő és
haladó felhasználók számára egyaránt. A 2007-es változatban megjelent szalagok most már egységesen jelennek meg a programcsomag összes eleménél. Teljesen azonos módon indíthatók a programok, működik a súgó, az ablakok és a grafika kezelése. Ezért általában ezeket első előfordulásuk helyén (azaz kötetünkben a Word
szövegszerkesztőnél) mutatjuk be.
A Windows 7 operációs rendszernek is köszönhetően megváltozott a korábban megnyitott dokumentumok újbóli betöltése a Dokumentumok menüből, a tálcáról és a Start menüből egyaránt. Ugyancsak a Windows 7 hozta magával a fájlkeresés új módját, amelyet
megtehetünk a Megnyitás párbeszédpanelről, az Intézőből vagy a
Start menüből. A Megnyitás párbeszédpanelen módosultak a fájlok
szűrésére, tulajdonságaik megjelenítésére, rendezésére vonatkozó
utasítások.
Aki ezzel a programcsomaggal oldja meg mindennapos feladatait, egy olyan számítógép felhasználói csoport tagjaként végezheti
munkáját, hogy biztos lehet abban, hogy az irodai programcsomagok területén 80-90%-os piaci részesedést elért Microsoft alkalmazása szinte szabvány, az e programokkal készített állományok
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használata során minimálisra csökkennek a kompatibilitási problémák.
Az új programcsomaggal új, sokkal tetszetősebb sablonok, interaktív szerkesztőeszközök jelentek meg. Módosítottak a képszerkesztésen, a videófelvételek beillesztésén (amelyeknek tetszőleges
szegélyt adhatunk és rajtuk különleges effektusokat érvényesíthetünk), közvetlenül beilleszthetünk képernyőképeket és azok részleteit. Az Excel programban megjelent néhány új, és módosult mintegy 70 függvény.
Mindezek mellett tökéletes az összhang a Microsoft interneten
keresztül elérhető alkalmazásaival, beleértve a Windows Live Mail
levelezőprogramot is.
A könyv szerkezete segít az Office 2010 titkainak mind mélyebb
megismerésében. A fejezetek fokozatosan vezetnek be a programok használatába. Rendszerint az egyes programok indításával,
általános beállításaival, a súgó használatával, az alapvető funkciók
elérésével kezdjük a fejezeteket. Az alapvető ismeretek után a mindennapos használat, majd az emelt szintű ismeretek műveletei következnek. Ezek már feltételeznek bizonyos – a korábbi fejezetekben ismertetett vagy a gyakorlatban megszerzett – ismereteket,
ezért a kezdők számára mindenképpen javasoljuk a könyv olvasását az első fejezetnél kezdeni. Minden további – az Office programcsomag tagjaival foglalkozó – fejezet épít a korábbi részekben taglalt részletekre, fogalmakra, amelyeket az adott, általában az első
előfordulási helyen magyarázunk meg. A fejezetek általában
feladatmeghatározó célkitűzéssel kezdődnek és az ismereteket öszszefoglaló résszel záródnak (a témához kapcsolódó ECDL könyveinknek megfelelően, amelyekből e kötet negy része felépül).
A fenti kezelési mód némiképpen módosul az elektronikus könyvet „forgatók‖ számára. Ez a könyv az ingyenes Acrobat Reader 6.0
vagy az Acrobat e-Book Reader, Adobe Reader segítségével olvasható. Akinek nincs ilyen programja, az letöltheti többek közt a
www.adobe.com webhelyről is. Az ilyen típusú könyvek igen előnyös tulajdonsága, hogy a képernyőn megjeleníthető a tartalomjegyzék, amelynek + ikonjaival jelölt csomópontjaiban alfejezeteket
tartalmazó ágakat nyithatunk ki. A tartalomjegyzék bejegyzései
ugyanakkor ugróhivatkozásként szolgálnak. Ha egy fejezetre akarunk lépni, akkor elegendő a bal oldali ablakrészben megjelenített
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könyvjelző-lista megfelelő részére kattintani. Sőt az ilyen könyvek
teljes szövegében kereshetünk.
A leírás minden olyan részén külön felhívjuk a figyelmet, amely a
megelőző változattól lényegesen eltérő funkciómegoldást ismertet.
A programok eddig még nem említett egyéb lehetőségeit is igyekeztünk – a terjedelem adta korlátokon belül – megfelelő mélységben
ismertetni.
Az ismertetést több helyen példa támasztja alá. A feladatok megoldását általában lépésről-lépésre mutatjuk be. Könyvünkben az
Office 2010 számos lehetőségét igyekeztünk ismertetni, több esetben azonban terjedelmi okokból a bemutatás mélysége nem érhette
el az eredeti (bár nyilván jóval drágább) kézikönyvekét. Minden
olyan esetre, amikor az adott problémát nem tudjuk elég világosan
megérteni ebből a könyvből, javasoljuk a program Súgó és oktató
rendszerének, illetve a gyári kézikönyveknek áttekintését, valamint
az egyes programokról szóló igazán kimerítő kézikönyveinket (például az Excel 2010 Bibliát, amely maga 1866 oldal és több száz kidolgozott mintapéldát is tartalmaz).
A leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség, elegendő a Windows 7 operációs rendszer alapfokú ismerete.
A könyvet ajánljuk azoknak, akik kényelmesen, gyorsan, tetszetős formában szeretnék elkészíteni dokumentumaikat, bemutatóikat,
táblázataikat, feladataikat és kapcsolataikat jól nyomon követhető
formában kívánják rögzíteni amihez ezúton is sok sikert kívánunk.
Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelelő gondossággal
igyekeztünk eljárni, ez minden bizonnyal nem óvott meg a tévedésektől. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2011. október
Köszönettel a szerző.
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WORD – SZÖVEGSZERKESZTÉS
A 2010-es Word változatban a felhasználói felület csak kissé változott. Megváltoztatták a korábbi Office menüt (talán nem is a legszerencsésebben). A fájlkezelés parancsait most a Fájl menüből érhetjük el. Csaknem minden, itt található parancsot átalakítottak. Például
érdemes megnéznünk az Információ almenüt, amelyben megtaláljuk a konvertálás, dokumentumvédelem, fájlinformációk, verziókezelés és problémaellenőrzés parancsait.
Az első látásra egyszerű Fájl menü almenüket tartalmaz, amelyekkel a szokásos dokumentumnyitáson és mentésen túl a Mentés
másként paranccsal menthetünk a Word 97-2003 formátuma mellett PDF, XPS vagy az új opendocument formátumba is. A PDF az
Adobe hordozható, ingyenes olvasóval is megtekinthető, a nyomdai
kommunikációban kiválóan hasznosítható (minden szükséges
nyomdai információt tartalmazó), többféleképpen védhető, és számos más hasznos tulajdonsággal rendelkező formátuma.
Az XPS (XML Paper Specification) szintén nyomtatásra előkészített, rögzített, lapelrendezést leíró formátum, amellyel a Microsoft
nyilván a konkurens formátumot szeretné leváltani. Mérete viszont
saját (béta változaton alapuló) tesztjeink szerint a PDF-nek olykor a
hatszorosát is eléri. A fájlpublikációs párbeszédpanelről is látszik,
hogy a megmaradt párbeszédpanelek csak kissé módosultak.
Az Előkészítés almenü viszont megszűnt. A fájlinformációkkal
kapcsolatos parancs átkerült az új Információ almenübe. Teljesen
megváltozott a nyomtatás beállítása is. Látszólag megszűnt a nyomtatási kép, mint a nyomtatás előtti utolsó ellenőrzési lehetőség. Valójában ezt most a Nézet szalag Nyomtatási elrendezés nézetével
oldhatjuk meg úgy, hogy közben a dokumentum szerkeszthető marad.
A korábbi Közzététel helyett megjelent Mentés és küldés
almenüben végezhető megosztás előtt alkalmazzuk, vagyis ellenőrizzük a dokumentumot, csatolásokkal látjuk el, kiosztjuk a jogokat
és korlátozásokat más felhasználók számára, digitális aláírással
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látjuk el a dokumentumot (hogy biztosíthassuk az eredetiség igazolását), ellenőrizhetjük a kompatibilitást a korábbi Word változatokkal,
valamint „készre jelentve‖ írásvédetté tehetjük.
A korábbi funkciók általában elérhetők. A legtöbb művelethez
most a menük helyett a szalagokon elérhető vezérlőelemeket használjuk. Például a legtöbb (leggyakrabban használt) formázási lehetőség elérhető a Kezdőlap és az egyes objektumok beszúrása után
megjelenő Formátum szalagokról. A beállításokat ráadásul általában minták alapján végezzük. Ezeket a mintákat galériákban helyezték el, amelyek közös jellegzetessége, hogy a bennük szereplő
minta fölé mozgatott kurzor hatására a mintának megfelelő formázás megjelenik az aktuális vagy kijelölt szövegrészen.
Ha valakinek ennél részletesebb beállításra van szüksége, akkor
a szalagról megjeleníthető a szokásos beállító párbeszédpanel is.
A program első, 1983-as változata óta jelentős átalakulásnak lettünk tanúi. A legújabb változat, mint irodai mindenes, önmagában,
de az Office rendszer 2010 többi tagjával együtt biztosan felöleli a
mindennapi adminisztrációs, adatkezelési, címjegyzék-, feladat- és
egyéb nyilvántartási, feldolgozási tevékenységet. Ráadásul a család
már korábban új tagokkal gyarapodott: az önálló alkalmazás InfoPath és OneNote mellett a beépülő Business Contact Manager,
majd az üzleti diagramszerkesztő Visio, a projekttervező Project és
a legújabban a csoportmunka támogató Groove, valamint az XML
technológia, a tartalomvédelmi szolgáltatások is ide sorolhatók. Az
alkalmazásokban tovább fokozták az integrációt és a csoportmunkalehetőségeket, olykor-olykor már azt is elfelejthetjük, hogy egy-egy
parancs melyik programnak a része.

Első lépések
E bevezető célja a kezdő programhasználók megismertetése a Microsoft Office 2010 részeként kifejlesztett, de önállóan is forgalmazott
és telepíthető Microsoft Office Word 2010 program indításával,
alapvető beállításaival és a programkörnyezet főbb elemeivel, a
munkaablak részeivel. A fejezetben ismertetett információk megalapozzák a program későbbi biztos használatát, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos.
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A program indítása
A program többféleképpen indítható. Mindegyik indítási mód rendelkezik olyan előnyökkel, amelyek érdemessé teszik használatát. A
programok indításában ugyanakkor egy jelentős újítást is hozott a
Windows XP, majd a Windows 7 szintén, így – mint majd látni fogjuk
– az indítást befolyásolja az operációs rendszer is.

Programindítás a Start menüből
A program indítása megegyezik az Office korábbi változataiból megismert módokkal. Ezek közül tetszés szerint választhatunk, majdnem mindegyik indítási mód mellett érveket lehet felsorakoztatni,
melyeket az alábbiakban foglalunk össze.
 A programot indíthatjuk a Windows
, vagy
nyomógombjára kattintás után a Programok (Minden program,
Programs) csoportból, a Futtatás (Run) ablakból, vagy ha külön
parancsikont készítettünk, akár a Windows munkaasztaláról, illetve a Tálca gyorsindítás sávjáról is. Ide a Start/ Programokmenüből a bal egérgomb nyomva tartása közben húzhatjuk leggyakrabban használt programjainkat. Az ikonok itt a Windows minden indítása után azonnal megjelennek, így ez gyors
programindítást biztosít, mivel egyetlen kattintás elegendő a
művelethez, szemben a Start menüből történő indítással, amely
legalább két kattintást igényel.
1-1. ábra. Microsoft Office ikonok a Windows tálcáján



A parancsikont a Windows tálcájára helyezhetjük a Start menüben megjelenített program helyi menüjének Rögzítés a tálcán
parancsával is (lásd az ábrát). A rögzítés a helyi menü Rögzítés
feloldása a tálcán parancsával szüntethető meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a futó programok ikonjai ne jelennének meg a tálcán, csak az indításhoz használt ikon tűnik el.
A Start menüből indítás négy kattintást igényel, ha a menü
megjelenítése után, a Minden program, majd a Microsoft Office, végül a Microsoft Word 2010 sorokra kattintunk. Ez a műveletsor is lerövidíthető, ha kiadjuk a helyi menü Rögzítés a
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Start menüben parancsát (lásd a fenti ábrát). A Start/ Beállítások/Tálca... parancs, illetve Windows 7 alatt a Start gomb helyi
menüjének Tulajdonságok parancsa segítségével vagy az Intézőben is beállíthatjuk a Start és a többi menü tartalmát (a Ctrl
billentyű nyomva tartása közben húzzuk a Winword alkalmazást a Start menübe). Ha gyakran használjuk Wordünket, akkor
ez a legpraktikusabb megoldás. Az így átalakított, legfelső szintű menüben a Winword (.exe) sorra kattintva indíthatjuk a leggyorsabban a programot.

1-2. ábra. Program felvétele menüből a tálcára

Bár a Windows XP-2010 alatt a tálca módosítására ritkán van
szükség, hiszen a leggyakrabban használt programjaink automatikusan megjelennek a Windows
nyomógombjára
kattintás után, ha a fenti átalakítást elvégezzük, akkor a megadott programok mindig, azaz a programindítások számától függetlenül megjelennek a Start menüben. Az állandóan megjelenő
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(testre szabással ide helyezett) programok egy vízszintes vonal
felett, a gyakori indítás miatt „kiérdemelt helyzetű‖ programok a
vonal alatt jelennek meg.
Szintén egykattintásos indítást biztosít, ha parancsikont helyezünk el a Windows munkaasztalán.

1-3. ábra. Parancsikont helyezünk el a munkaasztalon

Ehhez kattintsunk a jobb egérgombbal a munkaasztalra, majd kattintással adjuk ki a megjelent helyi menü Parancsikon parancsát! A Parancsikon létrehozása párbeszédpanelen adjuk meg a parancsikon célját, vagyis a Word
program elérési útját. amelyet megkereshetünk
a Tallózás gombra kattintva is (lásd a fenti ábrát). A Tovább
gombra kattintás után nevezzük el a parancsikont, majd zárjuk
be a párbeszédpanelt! A parancsikon ekkor megjelenik a munkaasztalon (lásd a mellékelt ábrát) és azonnal használható a
program indítására. A parancsikon egyúttal megjelenik az Asztal
rendszermappában is. Ez azt is jelenti, hogy asztali parancsikont létrehozhatunk úgy is, hogy a Ctrl gomb nyomva tartsa
közben egy máshol létrehozott parancsikont ebbe a mappába
húzunk (lásd a következő ábrát).

