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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A Publisher a Microsoft olcsó asztali kiadványszerkesztő (DTP) programja, amelynek már 2000-es változata bekerült az Office csomagba is, igaz
ugyan, hogy ezt a programot az Office magyar változatában is csak angol
nyelven lehetett elérni. A korábbi változathoz hasonlóan a 2003-as, 2007es, 2010-e verzió szintén megjelent magyar nyelven is. Jelen könyvünk a
jelenleg elérhető legújabb 2013-as angol nyelvű változattal foglalkozik.
Ez a kis, mindenki számára elérhető szoftver szinte mindent tud, amit a
professzionális eszközök. Az új változatban már a nyomdai alapszínekre
bontást is alkalmazhatjuk. A megcélzott szélesebb vásárlóközönség itt
azonban a kezdők, az asztali kiadványszerkesztésben járatlanabbak

köréből kerül ki, ezért a Publisher kezelése sokkal egyszerűbb és
kényelmesebb. Megoldásai kézenfekvőek és az Office hagyományos tagja, a Word használatában némi gyakorlatot szerzett felhasználók számára különösen könnyen elsajátítható.
A Publisher segítségével a névjegykártya, a levélpapír fejléce, a
meghívó, sőt a többoldalas újság stb. is gyorsan elkészíthető. A tetszetős megjelenésű, egymással összhangban álló dokumentumok,
publikációk kialakítását varázslók és Formátumtervezők által megtervezett sablonok segítik. Ez a Publisher korábbi változataiban is
hasonlóképpen működött. A program legújabb változatában azonban a dokumentum tartalmának változása nélkül, könnyedén kísérletezhetünk, váltogathatjuk a szín és elrendezés számtalan lehetőségét, hogy optimális megoldás szülessen.
Már a Publisher 98 is teljesen Microsoft Office 97 kompatibilis
volt. A kompatibilitást biztosították az Office 97 stílusú felület, az
azonos felépítésű menük és eszköztárak, valamint az Office Segéd.
Bár a program kezelő felülete már magyar nyelvű, a szövegek ellenőrzéséhez kiválaszthattunk más nyelvet is. A 2010-es változatban
ismét közelebb került a Publisher az Office csomaghoz, átvéve annak szalagos felhasználói felületét.
ELŐSZÓ
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A 2002-es változat legfontosabb újdonsága volt, hogy a magyar
nyelvű kiadványszerkesztőben elérhetők a magyar nyelvhez tartozó
szolgáltatások, mint a helyesírás-ellenőrzés, elválasztás és szinonima szótár.
A Publisherrel egységes megjelenésű üzleti kommunikációs
anyagokat készíthetünk. A 2007-es változat a korábbinál is többféle
látványelemkészletet biztosít. Most a kiadványtesztelővel azonosíthatjuk a nyomtatás vagy a webes megjelenés problémáit, illetve
azok megoldásához javaslatot kapunk. Javítottak a rendező segédvonalak kezelésén, az alapvonal igazításán, az Oldalrendezőn és a
program támogatja több mesteroldal használatát is. A Microsoft Office Online Template Gallery webhelyről további sablonokat és segítséget tölthetünk le.
A katalógusegyesítés varázslóval automatikusan készíthetünk
olyan kiadványokat, amelyekhez adatforrásként Excel, Access adatokat, fotókat és szövegeket használhatunk. Az új webes varázslók
segítségével tetszőleges üzleti kiadványt létrehozhatunk. Az e-mail
varázslók hírlevelek készítésében is segédkeznek. A Publisher
2007-hez több, mint tízezer clipart képet, több, mint ezer fényképet
és több száz animált képet mellékelnek. A programot felkészítették
a szkennerek és digitális kamerák közvetlen kezelésére is.
A 2007-es programváltozat kissé eltért az Office 2007 teljesen
átdolgozott felhasználói felületétől. Ugyanis az új Office legfontosabb programjaiban – vagyis a Word, Excel, PowerPoint, Access
alkalmazásokban – a felhasználói felületet olyan mélységig átdolgozták, hogy megszűntek a hagyományos menük, szerepüket a
szalagok, valamint a szalagokon elhelyezett objektumok vették át. A
súgót szintén teljesen átdolgozták. Ezzel szemben a Publisher 2007
felhasználói felülete csak kissé módosult, itt még használhatjuk a
megszokott menüket is.
A Publisher 2010 már teljesen megegyező felhasználói felületet
kapott, mint az Office fő tartalom-előállító szoftverei. Ráadásul a
korábbi Office gomb helyébe lépett „backstage” nézetet is átvették.
Így a legfontosabb fájl és információs műveleteket a Fájl szalagfülre
kattintva megjeleníthető ablakba koncentrálták.
A Publisher 2013 változatában még a felhasználói felület is többet változott az előző verzióhoz képest, mint a 2010-es változat eseELŐSZÓ
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tében. Alapvető, hogy megmaradt a szalag, rajta a főbb funkciók is
azonosak, viszont a szalag maga újszerű módon és automatikusan
rejthető el, bizonyos esetekben a címsorral együtt eltűnik.
Már a program megnyitásakor azonnal tetszetős sablonok közül
választhatunk új dokumentumunk számára, de itt, a Recent munkaablakban megjelennek a korábban feldolgozott dokumentumok is,
amelyek könnyen betölthetők.
Átalakult a navigáció, egyre hangsúlyosabb szerepet kap az
együttműködés és a felhőalapú szolgáltatások. Ennek megfelelően
a Microsoft Skydrive távoli meghajtója alapértelmezett mentési helylyé változott. Itt a dokumentumokat megoszthatjuk bárkivel, akinek
jogosultságot adunk és internet-eléréssel rendelkezik. Még azt is
megtehetjük, hogy egyszerre, többen dolgozunk ugyanazon a dokumentumon.
Az első látásra egyszerű File menü almenüket tartalmaz, amelyekkel a szokásos dokumentumnyitáson és mentésen túl a Save
As paranccsal menthetünk a Publisher natív és korábbi PUB formátuma mellett PDF, XPS vagy különböző képformátumba 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
tesztjeink szerint a PDF-nek olykor a hatszorosát is eléri.
A mentések során a meghajtó választása még a Save As párbeszédpanel megjelenése előtt megtörténik.
A képek beillesztésekor is előbb választunk meghajtót (akár a
felhőbeli távoli tárhelyet, vagy más online fényképmegosztót), utána
jelöljük ki a betöltendő képet. A képeket betölthetjük a dokumentumban nem megjelenő asztalra, ahonnan egyszerűen kicserélhetjük a képeket a dokumentumban kiválasztott képekkel.
Új kép és szöveges hatásokat alkalmazhatunk. Az Export/Pack
and Go szolgáltatással a képek egyszerűen összecsomagolhatók,
hogy nem közvetlenül, vagy hálózaton csatlakozó nyomtatóra, például kereskedelmi nyomtatás számára küldjük el azokat.
Microsoft Office Publisher 2010
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Újdonság az is, hogy már az angol változat megjelenésekor számos más nyelvhez (köztük a magyarhoz) is letölthetők a nyelvi szolgáltatások, ráadásul a programhasználatot segítendő a súgótippek
megjelenését is kérhetjük más, telepíthető nyelven.
Az új funkcióknak megfelelően – beleértve a táblagépek speciális
használati módját is – átdolgozták a súgót is. Mivel már híre-nyoma
sincs a korábbi tartalomjegyzéknek, didaktikusan felépített leíráshierarchiának, szinte csak az talál meg ebben a súgóban valamit,
aki pontosan tudja, mit keres. Talán emiatt is jobban keresik majd
könyveinket…
A 2013-as Office változatban megújították a program telepítését,
indítását, a képek beépítését, az elrendezési módokat, a nyomtatást, az online sablonok elérését, a professzionális építőelemek dokumentumhoz adását, a program testre szabását.
E kötetben a program alapvető tudnivalóival ismertetjük meg az
Olvasót, a Szövegkeretek kötet a haladó programhasználat tudnivalóival foglalkozik. 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 bármilyen célra szolgáló dokumentumaikat, 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, 2013. március
Köszönettel

a szerző.
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SZÖVEGKERET
MŰVELETEK
A publikációkban a leggyakrabban alkalmazott objektum a szövegkeret, más néven szövegdoboz. A többi objektum tulajdonképpen
csak az itt megadott információkat színesíti, illusztrálja.

Szövegkeretek készítése
A szövegkeretek kialakulnak az üres publikációk létrehozásakor a
margók közötti területen, vagy például egy Word dokumentum importálásakor, de később is beilleszthetők. Ez utóbbira szolgál a
Szövegdoboz ikon, vagy az Insert szalag Draw Text Box parancsa.
A program 2003-as változatában megjelent
Függőleges szövegdoboz ikon függőleges szövegtartalmú szövegdoboz létrehozására
használható. Az ilyen szövegdobozok tartalma az oldal 90 fokos
elforgatása után olvasható kényelmesen. Ez az ikon igazából nem
jelent nagy könnyebbséget, hiszen a szövegdobozok írásirányát
eddig is módosíthattuk a ,
Szövegirány ikonokkal.
A szövegkereteket a beillesztő parancs kiadása után a bal egérgomb nyomva tartása közben egérrel húzzuk meg. Szabályos négyzet alakú keretet hozunk létre, ha a művelet alatt a Shift billentyűt
nyomva tartjuk. Ha a Ctrl billentyűt tartjuk nyomva, akkor a program
a bal egérgomb lenyomásának pillanatában érvényes kurzorpozíciót
középpontnak tekinti és a szövegkeretet a körül szimmetrikusan
határozza meg.
A Text Box Tools – Format és a Drawing Tools – Format szalagon, illetve a helyi menü Format Text Box parancsával adjuk meg
a szövegkeret alapvető jellemzőit (az elhelyezéssel, mérettel, színekkel, kitöltéssel, szegéllyel a Publisher 2013 – Alapok című kötetben foglalkoztunk). A Text Box panellap Text Box Margins csoMicrosoft Office Publisher 2010
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portjában, illetve a Margins gombmenüben állítjuk be a belső margókat, vagyis a kereten belüli szöveg távolságát a szövegkerettől.

A szövegdoboz belső margóinak beállítása szalagról
A gombmenü Custom Margins parancsa is a Format Text Box
panelt jeleníti meg, mint a helyi menü hasonló parancsa.

A szövegdoboz alapvető beállításai
SZÖVEGKERET MŰVELETEK

