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Most ez a magazin készítéséhez is használt kiadványszerkesztő
program, a Scribus leírása.

Az eredeti írás a magazin 1 -8. számaiban olvasható Ronnie
Tucker jóvoltából. Ezek a számok még 2007-ben jelentek meg,
és a program 1 .3.8.8-as verzíójáról írta Ronnie. Ez már igen ré-
gen volt, és közben a program is átesett néhány „ráncfelvarrá-
son”. Ezért úgy gondoltam, kicsit felfrissítem az írást. Mivel a
szöveg még mindig jól használható, csak a képeket cseréltem ki
az általam használt 1 .4.3 magyar verzió képeire. Ahol nagyobb
eltérések vannak a szövegben az új verzióhoz képest, ott egy
megjegyzéssel hívom fel rá a figyelmedet egy sárga keretben.
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Írta: Ronnie Tucker
Ezen Scribus leírás-sorozat végére
épes leszel egy teljes kiadványt meg-

szerkeszteni, legyen az egy színes
könyvecske vagy akár egy fekete-fe-
hér hírlevél, az alapok ugyanazok.
Mindezek előtt el kell sajátítanunk
ezeket az alapokat!

A cikk írásának idejében a prog-
am legfrissebb verziója az Ubuntu tá-

rolókban az 1.3.3.8-as scribus-ng,
pontosan erről fog szólni ez a leírás is.

tt kezdhetünk új kiadványt, vagy
megnyithatunk egy létező állo-
ányt. A sorozat ezen részében
gy kicsit csak játszadozunk a leg-
ontosabb opciókkal, semmi ok
még!) az aggodalomra, nyomjunk
átran egy Rendben-t.

Ez az üres lapunk, szerkesztésre
észen.

A piros körvonal jelzi az oldal

külső szélét. Semmi, ami a piros ha-
táron kívül esik, nem kerül kinyom-
tatásra. A kék vonal figyelmeztet,

hogy valamit még tehetsz a kék vo-
nalon kívülre (pl. a piros és kék vo-
nal közötti részre), kockáztatva
ennek elhagyását nyomtatáskor,
vagy esetleg azt, hogy a nyomtatód
nem fog nyomtatni semmit erre a
területre. Egyelőre tekintsük eze-
ket egyfajta határnak egy képzelet-
beli A4-es lapon.

Akkor kezdjünk is neki! Egy la-
pon legelőször szükség van egy jó
kis fejlécre, ehhez klikkelj a Szöveg
keret beszúrása gombra:

A kurzor kis keresztté fog ala-
kulni egy lapocska kíséretében. Itt
nyomva kell tartani a bal egérgom-
bot és egy keretet rajzolni, amibe
majd a szöveg kerül. Amikor a ke-
ret méretét és formáját megfelelő-

nek találod, engedd el az egér bal
gombját.

A keret kész, de hol van a szö-
veg?

Egy dupla katt a bal gombbal a
szövegkeretbe a hozzáadás-
hoz/szerkesztéshez. Szimpla katt a
kereten kívülre a szerkesztés befe-
jezéséhez.

Tegyük fel, hogy mozgatni sze-
retnénk a szöveget. Egyszerűen
klikk a nyíl ikonra a képernyő tete-
jén :

...aztán mozgasd a mutatót a
szövegkeret fölé, amely markoló
kézre változtatja a mutatót, nyomd
le a bal egérgombot és mozgasd az
egeret! Abbahagyáshoz engedd el
az egérgombot.

Hát, sajnos a szövegünk kicsi
maradt. Meg kell nyitnunk a Tulaj-
donságokat a szövegkeret jellem-
zőinek eléréséhez. Itt tudjuk
módosítani a szöveg méretét és
színét. Irány az Ablak menü Tulaj-
donságok pontja...

Ez a Tulaj-
donságok abla-
kunk. Mivel
nem jelöltünk ki
semmit, így
minden szürke
maradt. Innen-
től kezdve bár-
mit is jelölünk
ki a lapunkon, a
gombok a Tu-
lajdonságok
ablakban aktív-
vá válnak; tu-
domásunkra

hozva, hogy itt szerkeszthetjük a
beállításokat.
full circle magazin – Scribus 3 Tartalom Ʌ
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Állítsuk nagyobbra a szöveg mé-

retét és módosítsuk a színét. Bal
klikk a fejléc szövegkeretén. Meg-
látod, a Tulajdonságok ablak az
élet forrása! A Tulajdonság ablakon
klikk a Szöveg fülre!

Benne is vagyunk a sűrűjében!
Játszadozz ezekkel az opciókkal,
hogy otthonosan mozogj a szöveg-
szerkesztésben!

Először nagyítsd a szöveget, is-
mételt bal klikk a Szövegméret
melletti felfelé nyílra (vagy gépeld
be a méretet, amit szeretnél) .

Aztán
helyezd kö-
zépre a
szöveget a
dobozban.
Kattints a
Szöveg kö-
zépre igazí-

tása gombra.

Nagyon jól néz ki! Mivel egy ki-
csit egy-
hangú, így
tegyél egy
kis színfol-
tot bele!
Bal klikk a
festékes

vödör mellé, görgesd fel-le a színe-
ket, majd bal klikk a kiválasztott
színre.
Ezt a „Szín és hatások” fület lenyit-
va teheted meg.

Van már egy fejlécünk, most vi-
szont tartalomra lenne szüksé-
günk. Ezért húzzunk ki egy újabb

szövegdobozt, de ezúttal fél oldal
szélességűt és egészen magasat:

Ahelyett, hogy kitöltő szöveget
gépelnél be (feltételezzük, hogy
nincs még meg az aktuális cikk),
használhatjuk a Scribus szövegfel-
töltőjét. A szövegdoboz továbbra
is kiválasztva, menjünk be a Beszú-
rás menübe és klikk a Helykitöltő
szövegre.

Itt kiválaszthatjuk a kitöltő szö-
veg nyelvét és a szükséges bekez-
dések számát. Itt a Standard Lorem

Ipsum-ot (Latin) választottam és tíz
bekezdést (alapértelmezés). Majd

katt az OK gombra.
De várjunk csak! Ez nem tíz be-

kezdés! Miért nem sikerült a pa-
rancs? Ennek az az oka, hogy a
szöveg épp kifolyik a szövegdoboz
alján. Ha közelebbről szemügyre
veszed a szövegdoboz jobb alsó
sarkát, akkor látsz egy kis dobozt X-
szel a közepén.

Ez a jel azt mutatja nekünk,
hogy a dobozban nincs elég hely a
szöveg számára. Vagy nagyítanunk
kell rajta, vagy át kell folyatnunk
egy másik dobozba, különben nem
lesz látható.

Húzzunk ki egy új, magas szö-
vegdobozt a jobb oldalra is.
full circle magazin – Scribus 4 Tartalom Ʌ



Hogyanok – Scribus 1 . rész
I tt történik a varázslat. Bal klikk
egyszer a bal oldali szövegoszlop-
ra, innen fog a szöveg átfolyni.

Most klikk a Szövegkeretek
összekapcsolása gombra:
... és egy sima bal klikk a jobb
oldali dobozra.

Voila! Ne felejts el újra klikkelni
a Szövegkeretek összekapcsolása
gombra a funkció kikapcsolásához,
különben a Scribus azt fogja gon-
dolni, hogy folytatni akarod a do-
bozok összefűzését.

Meg kell említsem a sarkokban
látható kicsi, piros négyzeteket:
ezek a fogantyúk. Ezek segítségé-
vel átméretezheted a szövegdo-
bozt. Játszadozz ezekkel a
fogantyúkkal és meglátod, hogy a
szöveg automatikusan elterül a két
szövegdobozban...

Itt az ideje munkád mentésének
és exportálásának. Válaszd a Fájl ->
Mentés másként menüpontot: ...,

majd add meg a dokumentum ne-
vét!

A dokumentum exportálásához
PDF-ként ... Válaszd a Fájl -> Expor-
tálás -> Mentés PDF-ként menü-
pontot!

Az Elővizsgáló ablaknak kell elő-
ugrania.

Ne aggódj, ez csak az Elővizsgá-
ló ablak. Ellenőrzi a dokumentum
lehetséges hibáit, mielőtt PDF-ként
összeállítaná. Ebben az esetben azt
mondja, hogy van egy szöveg túl-
csordulás az első oldalon. Jól van,
ez az én tíz bekezdés hosszú Lorem
Ipsum-om, amely nem fér el a két
szövegdobozban. Semmi problé-
ma! Figyelj erre az Elővizsgáló ab-
lakra! Nagyon sok telefonhívást
megspórolhatsz a nyomda felé, mi-
szerint valami hiányzik, vagy rossz a
PDF-edben! Mostani példánkban
nyomjuk meg a „Hibák mellőzése”
gombot és folytassuk...

A Mentés PDF-ként ablaknak egy
tonna opciója van, amellyel alakít-
hatjuk a PDF fájl megjelenését és
tartalmát.

A sorozat későbbi részeiben
majd megis-
merjük ezeket
is, most csak
adj egy nevet
a PDF fájlnak
és kattints a
Mentés
gombra!
Egy ablak vil-
lanhat fel,
amint a Scri-
bus épp kon-
vertálja
PDF-ként a
dokumentu-
mot. Később
majd meglát-
juk, hogy több
oldalas doksi-
val egy kicsit
tovább tart a

konvertálás.

Nézzük meg a munkánkat egy PDF
nézegetőben: (lent)

Gyönyörű! A képernyőképen a
dokumentumunkat a kpdf (KDE)
programban látjuk, de mivel ez pdf,
ezért ugyanígy fogjuk látni bármely
másik nézegetőben is.

Remélem tetszett a cikksorozat
első része, a „Scribus használata”.

Következő hónapban felteszünk
néhány képet a mintaoldalunkra.
full circle magazin – Scribus 5 Tartalom Ʌ
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Írta: Ronnie Tucker

HHooggyyaannookk SSccrriibbuuss –– 22.. rréésszz
gy kis technikai adalék: a kis
fájlméret eléréséhez a JPG ké-

ek tömörítést használnak. Amíg
z elsőre jó dolognak tűnik, addig
nnek természetesen ára van: a ké-
eken megjelenhet „kockásodás”.
ockásodásnak a képeken időn-
ént megjelenő apró négyzeteket
evezzük – főként weboldalakon
asznált nagy tömörítésű képeken
és míg ez jól néz ki egy webolda-
on, addig nagyon csúnya egy doku-
entumban; különösen, ha
rofesszionális nyomatot akarunk
észíteni róla. Másrészről viszont a
IF képeknek korlátozott a színpa-
ettája. Amíg ez jó kétszínű emblé-
ákhoz, addig nem annyira
zerencsés egy sokszínű kép színeit
56 színre korlátozni. Ezért javas-
om a PNG képek használatát. Ne
ssünk abba a hibába, hogy egy
ossz minőségű JPG/GIF képet kon-
ertálunk PNG formátumba, ez
em fogja feljavítani a képet. Min-
ig a fellelhető legjobb minőségű
éppel kezdjünk.

Minden további felhajtás nélkül
öltsük be a múlt hónapban készí-
ett dokumentumunkat. Kép elhe-
yezéséhez a dokumentumban
attintsunk a képkeret be-
zúrása gombra:

Ezután rajzoljunk egy dobozt,

ahogy a szövegdoboznál is csinál-
tuk a múlt hónapban.

Kép kiválasztásához jobb egér-
gombbal katt a képkeretre, majd
válaszd a Kép betöltése menüpon-
tot:

Egy fájlablak jelenik meg, ahol
kiválaszthatod a képet, amit be
akarsz illeszteni a képkeretbe. Ez-
után nyomd meg az OK gombot.

Rendben, de van egy kis problé-
ma...

Ahogy látod is a fenti képer-
nyőn, a kép rosszul került vágásra,
ezért csak egy kis szelete látszik.
Itt most döntést kell hoznunk! A
képkeret méretét az eredeti kép
méretére állítjuk? Avagy a képet
méretezzük át a képkeret méreté-
re? Bemutatás céljából mindkettőt
megcsináljuk.

A képkeret méretének az ere-
deti képméretre állítását a képke-
ret dobozának széthúzásával
érhetjük el. Még egyszerűbben,
jobb egérgombbal a képkeretre
kattintva válasszuk ki a Keret kép-
hez igazítása menüpontot:

De most a kép túl nagy.

Itt az idő, hogy kicsinyítsük! A
Tulajdonságok ablakban kattint-
sunk a Kép fülre.

Itt láthatjuk a
kép helyét és mé-
retét, de ne talál-
gassuk a méretet!
Méretezzük át a
képet magában a
dokumentumban!
Válasszuk ki a Mé-
retezés a keret mé-
retéhez opciót. Ez
full circle magazin – Scribus 6 Tartalom Ʌ
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megengedi nekünk, hogy a képke-
ret átméretezésével állíthassuk a
képméretet. Ellenőrizzük, hogy az
Arányos-t bekapcsoltuk-e, mivel így
nem tudjuk a képet aránytalanul
átméretezni!

Katt a képkeretre és méretezd
át!

Természetesen a képkeretet
oda mozgathatod, ahova a képet
tenni szeretnéd.

Most az az egyetlen problé-
mánk, hogy a kép kitakarja a szöve-
get.

Megoldás: folyassuk körbe a
szöveget a kép körül!

Ehhez válaszd ki a
képkeretet és a Tulaj-
donságok ablakban
válaszd az Alakzat fü-
let! Az Alakzat fül még
új számunkra, de most
mindössze arra van
szükségünk, hogy ki-
válasszuk a Szöveg

körbeveszi a keretet opciót.

A „Szöveg körbefuttatása" doboz-
ban a „Keret alakja körül” opció.

Sikerült! Most a szöveg a kép
szélei körül helyezkedik el! Próbáld

mozgatni a képkeretet az oldalon
és látni fogod, hogy a szöveg auto-
matikusan frissíti magát. Varázsla-
tos!

Az egyetlen probléma ami maradt,
hogy a szöveg egy kicsit túl közel
van a kép jobb széléhez. Ez
könnyen javítható.

A kiválasztott képkeret Alakzat fü-
lén (a Tulajdonságok
lapon) kiválasztjuk a
„Kontúrvonal körül”-t.
Ezután kattints az alak
Szerkesztés-re, amire
egy új ablak ugrik elő.

Ne ess pánikba! Az ab-
lak nagy részét nem
fogjuk használni, de
észreveheted, hogy a

képkeretnek most kék körvonala
van. Az ablakon kapcsoljuk be a
Kontúr vonal szerkesztése opciót!
Most valamennyi kék körvonalon
minden sarokban van egy-egy kék
paca, kattintsunk rá és húzzuk a
kék pacát. Látni fogod, hogy a kon-

túr vonal és a szöveg mozog vele
együtt. Játszadozz a kontúrvonal-
lal, amíg a szöveg számodra megfe-
lelő helyre kerül.

Amikor kész vagy, kattints ismét a
Kontúr vonal szerkesztése opcióra
a kikapcsolásához és kattints a
Szerkesztés végére az ablak lezárá-
sához.

Nagyjából ez minden, amit tudnod
kell a képekről!
full circle magazin – Scribus 7 Tartalom Ʌ
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A Scribus sorozat 3-ik cikkében
egtárgyaljuk a szövegformázást és

a „bekezdés stílusok” készítését, ame-
lyek - egy egérkattintás által - segíte-
nek a szöveg gyors és könnyű
formázásában.

ki már sokat használta az
OpenOffice-t az tudja, hogy

milyen időrabló tud lenni a szöveg-
részletek kijelölése, kövérítése, lej-
jebb görgetése, újabb szöveg
kijelölése, esetleg a karaktertípus
vagy -méret megváltoztatása, stb.
A Scribusban készíthetünk „bekez-
dés stílusokat”, amit úgy képzelj el,
mint egy rövidítést, mely elvégzi a
legtöbb feladatodat.

Készítsünk egy bekezdés stílust!
Vegyük elő a múlt havi dokumentu-
munkat!

A Scribus menüben válaszd a
Szerkesztés > Bekezdés stílusa me-

nüpontot!

Ez az ablak segít nekünk a be-
kezdés stílusok készítésében – és
szerkesztésében -, amit majd a do-
kumentumunkban fogunk használ-
ni. Kattints az Új gombra!

Ebben az ablakban az összes stí-
lus tulajdonságát tudjuk szerkesz-
teni. Mindent, a karakter stílust, a
bekezdések közötti távolságot, a

kövérítést, döntést, a bekezdés el-
helyezkedését és színét. Játszo-
gass a beállításokkal, amíg olyan
stílust nem kapsz, mint amilyet sze-
retnél:

Rendben. Én ezt az elég ízléste-
len fontot, elhelyezkedést és színt
választottam, hogy jobban látsszon
a képen. Természetesen választ-
hatsz kellemesebb kinézetűt is!

Sajnos a most használt verzióból ki-
vették a stílusok előnézetét mutató
ablakot, ezért azt más módon kell
ellenőriznünk. Húzzuk félre a stílus-
kezelő ablakát a módosítani kívánt
bekezdésről, majd az „Alkalmaz”
gomb megnyomásával ellenőrizhet-
jük a módosítás hatását. Vigyázzunk
ennek a módszernek az alkalmazá-
sával, mert a „Visszavonás” (Crtl+Z)
művelet nem vonja vissza a módosí-
tásokat. Ha túl sok mindent állítot-
tunk egyszerre, és nem tetszik a

hatás, akkor magunknak kell min-
dent visszaállítani. Nem árt, ha em-
lékszünk mindenre, amit
megváltoztattunk.
A „Kész” gombbal zárhatjuk a mó-
dosítások ablakát.

Legfőbb ideje, hogy a választott
stílust elmentsük! Az ablak tetején
láthatsz egy szövegdobozt (Név),
ide egy beszédes nevet írj! Én „fon-
tos”-nak neveztem és fontos szö-
vegekhez fogom használni.

Kattints a 'Rendben'-re! Most
már megjelent a Bekezdés stílus
listánkban.

Kattints a 'Rendben'-re az ablak
biztonságos bezárásához!

Valamilyen oknál fogva ezt a gom-
bot is levették a panelról, ezért az
ablakot a sarkában levő bezáró
ikonnal zárhatod be.
full circle magazin – Scribus 8 Tartalom Ʌ
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Nagyon fontos, hogy a bekez-

dés stílusok bekezdéseken működ-
nek! Utálok nyilvánvalót
megállapítani, de ha megnézed, a
dokumentumunkban nincsenek be-
kezdések. Tehát adj hozzá egy-ket-
tőt. Gépelj be szövegeket és
közben nyomj néhány soremelés
(Enter) billentyűt!

Láthatod, hogy a jobb oldali osz-
lopban nálam már a végleges be-
kezdés van, így a példa kedvéért
szeretnék egy másik stílust adni a
maradék szövegnek. Normálisan ki
kellene jelölnöm a szövegrészletet,
megváltoztatni a karaktertípust,
méretet, stb. De nem most! Van
egy bekezdés stílusunk, ami elvégzi
az összes munkát. A bekezdés stílu-
sunk érvényesítéséhez csak rá kell
duplázni a szövegdobozra (szer-
kesztés elkezdése) és a villogó kur-
zort a változtatni kívánt
bekezdésben kell elhelyeznünk. A
Tulajdonság ablakban katt a Szö-
veg fülre! Látni fogsz egy Stílus be-
állítások nevű lenyíló dobozt,

kattints rá, majd látni fogod a be-
kezdés stílusodat.

Kattints a bekezdés stílusod ne-
vére, majd a bekezdésed abban a
pillanatban felveszi a bekezdés stí-
lusod tulajdonságait!

Rákattinthatsz az oszlopodra is
és érvényesítheted az egész osz-
lopra a bekezdés stílust.

Egy másik jó dolog a bekezdés
stílusnál az, bárhogy is változtatod
a stílusodat, ez automatikusan ér-
vényre jut minden bejegyzésen,
ahol a stílusodat megadtad!

Szerkesztés > Stílusok menü,
katt a stílusod nevére és katt a
Szerkesztésre, majd változtass meg
egy-két dolgot:

Katt a „Kész”-re a változások
mentéséhez, majd katt a „Rend-
ben”-re az ablak bezárásához!

Voilá! Automatikusan megválto-
zott a bekezdés stílusod összes
példánya!

A Bekezdés stílus ablakban pró-
bálgasd az összes lehetőséget, ami
nagy eltéréseket hoz a kinézetben.
Sok kiadvány eredményesen hasz-
nálja (a jobb olvashatóság érdeké-
ben) az üres sorokat a szöveg
sorok után. Módosítsd a Vonal tá-
volságot, hogy ezt a hatást elérd!
Néhány kiadvány a szavakat szét-
szórja az oszlop teljes szélességé-
ben, ami általában jól néz ki, de
elég szerencsétlenül, ha az utolsó
sorban csak három szó van. Ezért
óvatosan alkalmazzuk!

A bekezdés stílusokkal sok idő
megtakarítható és szükséged van
rájuk a különböző típusú szövegek-
hez. Például ezen az oldalon is,
amit épp olvasol, van egy stílusa a
bevezető szövegnek és egy a cikk
fő részének. Néhány oldalon a
fényképek alatti kicsi feliratoknak
is van stílusa.

Ehhez hasonlóan a színek szab-
ványosítására létrehozhatsz Szín
stílusokat, de ezt már a 4. részben
beszéljük meg.
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A Scribus sorozat ezen negyedik
ikkében a „szín stílusok” készítését

tárgyaljuk, amelyek segítségével
könnyen és gyorsan tudjuk a szövegek
és különböző alakzatok színét egyet-
len egérklikkel megváltoztatni.

kiadvány folytonosságának
megőrzéséhez nélkülözhetet-

len, hogy az együtt szereplő olda-
lak egy önálló kiadványt adjanak.
Múlt hónapban láttuk, hogyan ké-
szíthetünk Bekezdés Stílust,
mellyel egy kattintással hozzáren-
delhetjük ugyanazt a betűtípust,
színt és beállításokat minimális
munkával és ami fontosabb, nem
találomra. Ebben a hónapban meg-
nézzük a Színeket. Ez hasonlóan
működik, mint a Bekezdés Stílusok,
csak dobozokra, vonalakra, stb...

A 3. számban a Bekezdés stílu-
soknál hagytuk abba.

Képzeld el ezt: a kiadványod 50.
oldalán levő kép keretét és stílusát
szeretnéd pont olyannak megadni,
mint az első oldalon lévőét.
Könnyen tudsz görgetni, vagy az el-
ső oldalra ugrani. De vajon nem le-
hetnének elnevezett színeid,
amikre később hivatkozhatsz? Nos,
a Scribus Szín beállításaival ezt
megteheted.

Először készítsünk egy elneve-
zett színt!

Kattints a Szerkesztés / Színek
menüre!

A lista tartalmazza az alap színe-
ket, amelyeket a Scribus minden
dokumentumhoz elkészít. Megtart-
hatod őket, ha akarod, viszont én
elég zavarónak találom, ezért tör-
löm őket. De várjunk csak! Mi van,
ha törlöm a fejlécnél és szövegnél
használt színeket? Ezt elkerülendő
kattints a Nem használtak eltávolí-

tása gombra! Így néz ki a listám.

Sokkal szebb!

Készítsünk egy saját új színt!
Kattints az Új gombra!

A bal felső részen az „Új szín”
feliratot láthatod, cseréld le arra,
amit az új színed nevének szeret-
nél! Én „képkeret”-nek fogom hívni.
Alatta a „CMYK” felirat látható.
Megváltoztathatod „RGB”-re vagy
„Webre alkalmas”-ra. Ha a doku-
mentumodról később szeretnél

profi nyomatot készíteni, akkor a
CMYK-t válaszd (a képeidnél is!) ;
mivel jelen dokumentum csak PDF-
nek készül (és nem akarok profi
nyomatot), ezért az RGB-t válasz-
tom. A jobb fenti menü ad egy lis-
tát az előre elkészített palettákkal,
de én inkább sajátot használok.

Kiválasztottam a színt a jobb ol-
dali szivárvány színű dobozból,
majd Rendben.

A listában látható a saját szí-
nem. Kattints a Rendben gombra!
full circle magazin – Scribus 1 0 Tartalom Ʌ



Hogyanok – Scribus 4. rész

Emlékezz, ugyanúgy, mint a Be-

kezdés stílusnál: ha megváltozta-
tod a dokumentumban használt
színt, akkor az összes példánya fel-
veszi az új értéket.

A kép köré
szeretnék egy
keretet tenni,
ehhez válasszuk
ki a képet és
nézzük meg a
Tulajdonság
ablakon a Szí-
nek fület. Látod
rajta a két
ikont? A jobb
oldali a „Kitöl-
tés” gomb, ez-
zel tudod az
Alakzatokat kitölteni (nem csinál
semmit egy képpel, de kitölti az
alakzatok belsejét, mint pl. a tégla-
lapok, körök és hasonlók). A kitöltő
ikon alatt látható a szín, amit hasz-
nálunk, a mi esetünkben: Nincs. A
bal oldali a „Vonal szín”, ez vezérli a
keret színét. Ebben a pillanatban
Nincs-re van állítva, ezért kattint-
sunk a „Fénykép keret” színre. Ha-
bár valószínűleg nem változik
semmi, emlékezzünk, hogy a kép

kiválasztását piros kerettel jelzi. Az
eltüntetéséhez kattintsunk az oldal
egy üres helyére.

Lila keretet kaptam, de szeret-
nék egy kicsit vastagabbat. A vonal
vastagságának és típusának vezér-
léséhez kattints a képre (emlékezz,
ezek működnek bármilyen más
alakzatnál is) és a Tulajdonság abla-
kon kattints a Vonal fülre.

A „Vonaltípus”
lenyíló dobozra
kattintva külön-
böző stílusok kö-
zül választhatsz,
én a szaggatott
vonalat válasz-
tom. Ha vonalat
rajzolsz, akkor itt
tudsz nyilat rakni
a végére. A „Vo-
nalvastagság”-nál
hármat adok meg,
hogy biztosan lát-
szódjon a képer-
nyőképen. A

„Sarkok” és „Vonalvég” a vonal kez-
detének/végének és metszetének
alakját adja meg. Hacsak nem adsz
meg különösen széles vonalat, nem
fogsz nagy változást tapasztalni
ezen beállítások megváltoztatásá-
nál. OK, elégedett vagyok. Hogy
néz ki? Újra egy üres területre kat-
tintok, hogy levegye a képről (vagy
alakzatról) a kiválasztást.

Igazoljuk az állításom: kattints

az „Alakzat beszúrása” gombra.
Katt, tartsd és húzd ki a téglalapot
(vagy amilyen alakzatot választot-
tál) , majd engedd fel az egérgom-
bot. Valószínűleg egy fekete
keretet kaptál:

Ezek az alapértelmezett színbe-
állítások az alakzatokhoz. Hagyd ki-
választva és kattints a Tulajdonság
ablak Színek fülére. Kattints a Vö-
dör ikonra és válassz egy színt,
majd katt a Vonal ikonra és válassz
neki is színt. Ismét, mint a képnél,
kattints a Vonal fülre és változtasd
meg a vonal vastagságát.

Próbálgasd a dokumentumban
az alakzatokat, kereteket és színe-

ket! Az alakzatok jók fejlécnek vagy
feliratokhoz. Emlékeztető: levehe-
ted az alakzat belsejéről a színt, ha
színnek a „Nincs”-et választod. Ál-
talában nem akarunk megőrülni a
sok színtől. Ahogy a Bekezdés Stí-
lusoknál: válassz hat-hetet és azo-
kat használd. Túl sok szín és szöveg
stílus a dokumentumodat zavaros-
sá és szakszerűtlenné teszi.

Következő számunk témája a
Rétegek lesz. Ahelyett, hogy egy
dokumentumban minden egymás
után következzen 50 oldalon ke-
resztül, az elemeket külön réte-
gekre tesszük. Ez azt jelenti (mint a
GIMP-ben és a Photoshop-ban),
hogy be/ki tudjuk kapcsolni a réte-
geket, hogy láthatók/eltűntek le-
gyenek az alakzatok, szövegek,
képek vagy akár egész cikkek, ami
jelentősen növelheti a teljesít-
ményt lassabb gépeken.
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HHooggyyaannookk SSccrriibbuuss –– 55 .. rréésszz
A legutóbbi cikkben megnéztük a
zínek létrehozását. Ebben a hónap-

ban a Scribus egy nagyon hathatós
szolgáltatását tárgyaljuk: a rétege-
ket. Akárcsak a GIMP-ben (és Pho-
toshopban) a rétegeket ki- és
bekapcsolhatjuk, hogy a rétegen lévő
elemeket láthatóvá tegyük vagy el-
rejtsük. Ez hatalmas segítség nagy
dokumentumoknál, hogy elrejtsünk
cikkeket, amikre épp nincs szükség,
továbbá azért is, mert a Scribus gyor-
sabban fog reagálni, ha kevesebbet
kell megjelenítenie.

Tehát itt hagytuk abba az utolsó
észt:

étrehoztunk néhány szín stí-
lust, felvettünk egy téglalapot

és egy színnel kitöltöttük, majd egy
másik színnel készítettünk keretet
az alakzathoz.

Az a problémánk, hogy a doboz

elfedi a képet. Mi lenne, ha az elő-
térből a háttérbe tudnánk helyezni
őket? Vajon ez megoldaná-e a
problémánkat? Igen! Ezzel fogjuk
kezdeni a rétegekkel való ismerke-
dést. A rajzfilmek őskorában min-
dent egy átlátszó műanyag lapra
festettek. Így kellett egy előtér,
egy háttér, egy karakter és egy kö-
zépső tér. Természetesen ezek
rossz sorrendben vannak, ezért
rendezni kell őket a következőkép-
pen: háttér, középső tér, karakter
és aztán előtér. Ez pontosan
ugyanolyan, mint a mi oldalunk
most. Először létrehoztuk a szö-
vegdobozokat, majd a képet és vé-
gül a téglalapot, ezért ezeket
előlről hátra kell vinni, mielőtt bár-
mi másba belekezdenénk.

Bal kattintás a téglalapra a kivá-
lasztásához. Két módon is elérhet-
jük ugyanazt. Jobb klikk a
kiválasztott téglalapon, majd vá-
laszd a Szint / Lejjebb menüt.

A főmenüből is választhatod az
Elem / Szint / Lejjebb menüpontot.

Mindkettő eredménye ugyanaz:

Sokkal jobb. A téglalapunk egy
alsóbb szinten van, mint a kép. Nö-
veljük meg a téglalapot! Kattints rá
és húzd valamelyik kezelőjét, hogy
magasabb legyen.

Most eltakarja a szövegünket.
Megint azt kell csináljuk, hogy kivá-
lasztjuk a szöveget és hátrébb
visszük? Nem, nem egészen. Gon-
dolkodjunk! A téglalap takarja el a

szöveget, így már a szöveg van hát-
rébb. Nekünk vagy a szöveget kell
előrébb hoznunk, vagy a téglalapot
kell újra a szöveg mögé vinni.

Nagyjából ennyit a szintekről.
Ahogy Feljebb és Lejjebb viheted,
választhatod a Legfelülre és Leg-
alulra menüket is. Ezek gyors meg-
oldások, hogy egyik végletből a
másikba vigyük, ahelyett, hogy a
megfelelő menüpontok tucatjaival
vinnénk az elemet a legfelső vagy
legalsó helyre.

A rétegek mibenlétéről

A rétegek ugyanúgy működnek,
mint a példaként hozott hagyomá-
nyos rajzfilmeknél. Gondolj a réte-
gekre úgy, mint egy átlátszó lapra,
amelyekre elemeket teszünk. Az
első amire szükségünk van, hogy
listázni tudjuk a rétegeinket. A fő-
menüben klikk az Ablak / Rétegek
menüre és megjelenik a Rétegek
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Ablak.

Eddig egy rétegünk van, mely-
nek neve Háttér. A Rétegek abla-
kon van öt nyomógomb, balról
jobbra a következők: Új réteg hoz-
záadása, Réteg törlése, Aktuális ré-
teg kettőzése, Réteg emelése,
Réteg süllyesztése. Észreveheted,
hogy itt is Feljebb és lejjebb van,
akárcsak a Szinteknél, mivel a réte-
geknek is vannak szintjei. Ezek füg-
getlenek az elemek szintjétől, amit
nemsokára látni fogunk. Klikk az Új
réteg hozzáadása gombra. „Új ré-
teg” jön létre, dupla bal klikk a név-
re és adj egy új nevet.

A sajátomnak „Új rétegem” ne-

vet adtam. Adj a réteghez szövege-
ket és alakzatot. Ellenőrizd, hogy
az új rétegedet választottad ki a
Rétegek ablakban, különben az
elemeket rossz réteghez fogod fel-
venni.

TIPP: A Scribus ablak alján van
egy lenyíló menü, amelyben a réte-
geket sorolja fel. Ez egy gyors mód
a rétegek kiválasztásához; ha bezá-
rod a Rétegek ablakot, több helyed
lesz a munkához.

Rendben, felvettem az eleme-
ket az új rétegemhez. Itt történik a
varázslat. Az új réteged bal oldalán
három ikon látható, a bal oldalon
egy szem, középen egy nyomtató
és a jobb oldalon egy lakat.

A kép tanusága szerint már 5 ikont
láthatunk. A lakat melletti a szöveg,
és az objektumok viszonyát szabá-
lyozza. Erről később még szó lesz. A
jobb szélsővel pedig az objektumo-
kat „drótvázas” formátumba kap-
csolhatjuk, ezzel lényegesen
felgyorsíthatjuk a nagyon összetett
objektumok megjelenítését.

Jelenleg nagyon kevés dolog
van a lapunkon, de képzeld el, hogy
egy magazint készítesz, mint ez,
ahol cikkek és oldalak tucatjaival
dolgozol (minden cikk szöveget és
néhány képet tartalmazhat). Bizto-
síthatlak, hogy ez elég zavarba ejtő
tud lenni! Viszont nem zavaró, ha
jól használod a rétegeket. Én így al-
kalmazom őket a magazin készíté-
se során: minden cikkhez készítek
egy saját réteget, minden hozzá-
tartozó szöveget és képet ráhelye-
zek. Miért? Azért, hogy zárolni
és/vagy elrejteni tudjam a cikkeket
a nagyobb rend és a Scribus sebes-
sége miatt. Meg is mutatom ho-
gyan...

A Rétegek ablakban kattints a
Háttér réteg melletti üres doboz-
ba, a zár alatti oszlopban.

Próbáld kiválasztani a képedet
vagy a szöveget! Nem tudod. Zá-
rolva van. Kapcsold ki a zár dobozt
az engedélyezéshez. Kapcsold ki a
Háttér réteg szem alatti dobozát is.

Ne ess pánikba! A réteg rejtve
van a szemek elől. Kapcsold vissza
a dobozt, hogy újra látszódjon.

Ellenőrizd, hogy a Háttér réte-
get választottad ki, jobb klikk a ké-
pen és válaszd a Kivágást. Jelöld ki
az új réteget, jobb klikk bárhová és
válaszd a Beillesztést. A kép az új
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rétegre került. Ha nem hiszel ne-
kem, akkor kapcsold ki az új réte-
get, majd vissza és akkor meglátod.

Itt térjünk vissza újra a már említett
negyedik ikonhoz. Mint látjuk, a kép
már nincs a rétegen, a szöveg mégis
körülfolyja. Ez azért lehetséges,
mert az emlitett opció azt szabá-
lyozza, hogy a rétegen található ob-
jektumot, amelyiken beikszeljük, az
alatta levő rétegen levő szöveg kör-
beveszi, ahogyan az be van jelölve
az objektumnál.

Egy kis érdekesség: válaszd ki az
új réteget és kattints a Rétegek ab-
lakon a „Réteg süllyesztése” gomb-
ra.

A szövegünk ráíródik a képre!
Miért? Azért, mert minden hatás
felülről lefelé hat, akár szintekről
van szó, akár rétegekről. A kép,
amit a szöveg mellé tettünk, most
a szöveg alá került, ezért nincs rá
hatása. Erre mindig figyelned kell,
ha több réteget használsz cikken-
ként. Pontosan ezért használom
egyszerűen: egy réteget egy cikk-
hez.

Már majdnem minden tudásunk
megvan ahhoz, hogy ezeket a cik-
keket egy kiadvánnyá szerkesszük.
Egy dolgot még mindenképp meg
kell ismernünk, mielőtt elkezdjük
az oldalakat felvenni és elkezdünk
a PDF exporton gondolkodni: ez a
sablon. A sablonok hasonlítanak a
Bekezdés Stílusokra: a sablon egy
oldalelrendezés, amit oldalakhoz
rendelhetünk. Ha megváltoztatunk
egy sablont, akkor az összes pél-
dánya eszerint fog frissülni. A sab-
lonok teljesen nélkülözhetetlenek
a jó elrendezéshez.
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Ebben a hónapban a Sablonokat
árgyaljuk. A Sablonok nagyon fonto-

sak a jó elrendezéshez. A Sablonod
meghúzódik a tartalom mögött és új-
ragenerálja az oldalszámokat. Alap-
vető az elrendezés gondos
megtervezése, hogy az oldalaid egysé-
ges magazin képét formázzák, ahe-
lyett, mintha különböző
magazinokból lennének összeszedve.

lőször az oldalunkhoz adjunk
két oldalt. Kattints a főmenü-

en az „Oldal / Beszúrás” menü-
ontra.

Így most három oldalunk van.

Nem lenne jobb, ha egymás mellett
lenné-nek, akárcsak egy nyitott ma-
gazin-ban? Így csináljuk, de emlé-
kezz, hogy az első oldal a borító és
mindig magában áll, de a második
és harmadik oldal egymás mellé
fog kerülni.

Kattints a „Fájl / Dokumentum
beállítása” menüpontra.

Itt vannak a dokumentum egé-
szére vonatkozó beállítások. Az ab-
lak bal szélén lévő elemekkel adha-
tók meg a szerzői információk, a
segédvonalak, az alap betűtípusok
és az összes egyéb finomság. Most
válaszd a „Dokumentum elrendezé-
se” blokkban a „Kétoldalas” opciót
és alatta az „Első oldal” lenyíló do-
bozban a „Jobb oldal” opciót. Ez
azt jelenti, hogy az első oldal a jobb
oldalon, a második a baloldalon, a
harmadik ismét a jobb oldalon fog
megjelenni, vagyis úgy, ahogyan
általában a legtöbb balról jobbra

olvasó olvas. Ezután kattints a
„Rendben” gombra!

A fenti képet lekicsinyítettem,
de azért láthatod, hogy az első ol-
dal a borító, mint egy csukott ma-
gazinnál, a második és harmadik
oldal egymás mellett, akár egy nyi-
tott magazinnál. Miért? Mert a sab-
lonodnak lehet bal és jobb oldala,
így szép elrendezést készíthetsz,
amely mindkét oldalon keresztül
húzódhat.

Akkor készítsük el sablonoldala-
inkat. Kattints a „Szerkesztés /
Mesteroldalak” menüpontra.

A külön felugró ablak tartalmaz-
za a Mesteroldalaidat (avagy a Sab-
lonokat). Most csak egy van, a neve
Normál, így ezt fogjuk szerkeszteni.
Fontos: a tartalom szövegét és ké-
peit nem szerkesztheted. Csak
olyan dolgokat szerkeszthetsz,
amik díszítik az oldalt és nem részei
a tartalomnak. Mindjárt látni fogod
mire is gondolok. Vegyél fel néhány
alakzatot, halványítsd ezeket és
nézd meg mi történik!

Létrehoztam néhány alakzatot
és áttetszővé tettem őket. Nézzük
meg mi történik, ha visszatérünk a
normál tartalomszerkesztő módba!
A visszatéréshez egyszerűen zárd
be a Mesteroldalak ablakot.

Ahogy vártuk is, a Normál mes-
ter oldal megjelent a publikáció
összes oldalán. Ha megpróbálod az
alakzatokat mozgatni, akkor nem
sikerül, zárolva vannak és egyedül a
Mesteroldalaknál lehet szerkeszte-
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ni ezeket. Klassz!

Készítsünk bal és jobb oldali
Mesteroldalakat, hogy ezeket is
megmutathassam. Kattints újra a
„Szerkesztés / Mesteroldalak”
pontra! A Mesteroldalak ablakon
kattints a bal felső gombra (egy pa-
pírlapnak látszik) , ez egy új Mes-
teroldal elrendezést készít.

„Bal oldalam”-nak nevezem el és
a név alatti lenyíló ablakban a „Bal
oldal”-t választom. Figyelj rá, hogy
egyezzen azzal, amit készítesz, kü-
lönben előfordulhat, hogy a bal ol-
dal végül a jobb oldalra kerül. Ha
így lenne, akkor a lenyíló doboz-
ban javítsd át a beállítást!

Ezért készítettem egy nagy

alakzatot a bal oldalra. A jobb ol-
dalhoz készítek egy másik Mes-
teroldalt, de ezúttal:

Megbizonyosodom, hogy a le-
nyíló dobozban a „Jobb oldal”-t vá-
lasztottam ki.

Annak ellenére, hogy az oldal
üres lett, ne aggódj! Ha átkattin-
tasz a Bal oldalamra, látni fogod,
hogy a bal oldalad még mindig ott
van, békében és biztonságban. Így
most elkészítem a jobb oldalt.

Újra zárjuk be a Mesteroldal ab-
lakot, hogy visszatérjünk a tarta-
lomszerkesztő módba.

Egy sablonunk egy dokumen-
tumoldalhoz történő rendeléséhez
jobb kattintás az oldalra, majd vá-
laszd a „Mesteroldal alkalmazását”!

Figyeld meg, hogy az ablak tete-
jén, ahol a Mesteroldalt alkalmaz-
tuk, ott fogom megadni a bal ol-
dalt. Ha a dokumentumnak sok
oldala van, akkor ki tudom válasz-
tani az összes páros oldalt, mivel a
bal oldalam a második oldal, egy
páros oldal. Nyomj Rendbent!

Kész! Ugyanezt csináld a harma-
dik oldalon is, mindjárt az is kész.
Emlékeztető: az elrendezésedet
annyira finomítod, amennyire aka-
rod. Én csak egyszerű alakzatot
használtam az oldalakon, de hasz-
nálhatsz áttűnő képeket, színes do-
bozokat és bármilyen csicsákat.
Légy kreatív! Fontos még, hogy a
szövegednek a sablon tetején kell
lennie, ezért ellenőrizd, nehogy fe-

kete szöveg legyen fekete háttér
előtt, mert ennél nincs rosszabb!

Még egy dolog: a Mesterolda-
ladhoz szükséged lesz vezetőre,
vagy más néven segédvonalra. Ezek
változhatnak Mesteroldalról Mes-
teroldalra, de általában célszerű
egy sokoldalú vezetőt beállítani és
azt használni. Ha így akarsz tenni,
akkor célszerű a vezetőket egy
Mesteroldalra tenni, majd a Mes-
teroldalt lemásolni a két lapot tar-
talmazó kis gomb megnyomásával
és hozzáadni a bal és jobb dizájnt.
Néhány vezetőt fogok felvenni a
bal oldalamhoz.

Menj vissza a „Szerkesztés /
Mesteroldalakhoz”, majd jobb klikk
az oldalon és vá-laszd a „Segédvo-
nalak kezelését”!
full circle magazin – Scribus 1 6 Tartalom Ʌ



Hogyanok – Scribus 6. rész

I tt segédvonalakat állítunk be,

amikhez tapasztani tudunk, így se-
gít a szövegek, képek és egyebek
illesztésében. Háromhasábos oldalt
állítok be, akárcsak a Full Circle-
ben.

Az ablak alsó felén a Hasábokat
háromra állítom, majd bekapcso-
lom az Oszlop távolságot és érték-
nek 30-at írok be. Így ezt tudom

majd a szövegemhez használni, de
szeretnék egy vízszintes vonalat is
az oldalon, kb. egyharmad oldalnyit
lefelé a fejléchez viszonyítva. Ez
könnyű, csak klikk a „Hozzáadásra”
a „Vízszintes segédvonalak”-nál, ér-
téknek 200 és mindjárt kész is.

Utolsóként kapcsoljuk be jobb
oldalon a Segédvonalak rögzítését
és ha szükséges, az „Alkalmazás az
összes oldalon”-t. Kész vagyok, te-
hát kattintok a „Rendben”-re.

De hol vannak a vezetőim? Néha
nem látszanak, mert ki vannak kap-
csolva. Válaszd ki a főmenüben a
„Nézet / Segédvonalak mutatását”.

Hoppá! Itt valami nem stimmel. A
szükségesnél több vonalunk van. Ez
azért történt, mert az jelenlegi verzi-
óban a segédvonalat segédvonal-
ként kezeli a menü. Roni a leírásban
hasábokat említ, ám a segédvonal
szerkesztőben az oszlop/sor lap

„függőleges”, és „vízszintes” ablaka-
iban most már a segédvonalak szá-
mát adjuk meg.
Lépjünk vissza a szerkesztőbe. Az
említett ablakokban a vízszintesek-
nél állítsunk be 0-t, a függőlegesnél
pedig 2-t (két függőleges vonal oszt-
ja a lapot három hasábra) A lapon
azonnal megjelenik az eredmény.
Zárjuk be az ablakot.
Most már minden rendben.

Ha szeretnéd, hogy az elemeid
tapadjanak, ugorjanak vagy igazod-
janak a vezetőkhöz, akkor klikk az
„Oldal / Rácshoz illesztés”-re.

Végül, ami egészen fontos, az
oldalszámozás. Ez könnyű. Menj új-
ra a „Szerkesztés / Mesteroldalak”
menübe és klikk arra az oldalra,
amelyikre számot akarsz tenni. Én a
bal oldalira teszek. Kattints a „Szö-
vegkeret beszúrás”-ra, úgy ahogy a
tartalom készítésnél is – és mint
korábban, dupla kattintás a szöveg
dobozra. Szövegírás helyett klikk a
„Beszúrás / Karakter / Oldalszám-
ra” és látni fogsz egy kettős ke-

resztet (#) a szövegdobozban. Ez
így jó!

TIPP: Ha tíz vagy annál több ol-
dalt akarsz létrehozni, akkor két
elemet kell felvenned, hogy két #
jeled legyen.

Ne felejtsd el megformázni az
oldalszámot is, színt és méretet ad-
va neki. Zárd be a „Mesteroldal
szerkesztése” ablakot. Görgess le
és ott van egy oldalszám. Ahol azt a
Mesteroldalt használod, az oldal
aktiválódik. Tegyél egyet a jobb ol-
daladra és meglátod!

Légy kreatív a Mesteroldalaid-
dal, de vigyázz, mert amikor az em-
berek egy PDF-et nézegetnek,
gyakran felülbírálják a kétoldalas
beállítást és a dokumentumot ol-
dalanként nézik. Ezért ne számíts
arra, hogy a kétoldalas elrendezés
mutatóssá teszi a magazinodat, az
olvasók gyakran oldalanként fogják
nézegetni, különösen lassabb gé-
peken.

Következő hónapban a kapcso-
latokat nézzük. Lehet belső kap-
csolat, ahol a felhasználó a tarta-
lom egy bejegyzésére kattintva a
dokumentum adott oldalára ugrik,
vagy külső kapcsolat, ahol a sze-
mély egy linkre kattintva egy web-
oldalra jut.

AA ttiipppp mmáárr nneemm
éérrvvéénnyyeess
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Írta: Ronnie Tucker

HHooggyyaannookk SSccrriibbuuss –– 77.. rréésszz
Ebben a hónapban a kapcsolato-
at tárgyaljuk. Két fajta kapcsolat le-

het, az egyiknél a saját
dokumentumodon belül kapcsolódsz,
vagy külső, ahol úgy kapcsolódsz,
mint egy weboldal. Készítettem egy
szép és csinos oldalt ehhez, hogy tud-
jak mutatni néhány ügyes trükköt.

gy néz ki most az oldal:

Az első amit megmutatok, hogyan
észíts kapcsolatot egy weboldalhoz.
lőször ki kell jelölnünk egy szöveg-
észt, ami majd kapcsolattá válik. Ha a
enüben a PDF ikonra mozogsz, akkor
átsz mellette egy lefelé nyílat, erre a
efelé nyílra kattintva két dolgot vá-
aszthatsz ki.

Most a „Hivatkozás” opciót válasz-
zuk ki, amely két lábnyomként jelenik
eg. Kattints rá és rajzolj egy dobozt a

kapcsolandó szöveg (vagy kép) köré.

Az ikon azóta PDF eszköztárrá vál-
tozott.

Most lett egy „PDF kapcsolat” do-
boz a szöveg körül, egyébként ilyen

dobozt bármi
köré tehetsz,
ami felül talál-
ható, így kör-
bevehetsz egy
képet vagy
szöveget is, ha

úgy kívánod. A dobozon belüli dupla
klikk felhozza a tulajdonságait.

Ez a „Megjegyzés tulajdonságai”
ablak. Jelenleg típusként „Hivatkozás”
van megnevezve. Kattints a lefelé nyíl-

ra és válaszd a „Külső webhivatkozás”

opciót. Ez felhoz egy, a webcím begé-
peléséhez szükséges helyet, ide írd be
a megfelelő címet, majd Rendben.

Nem látszik semmi változás, de ké-
sőbb látni fogod, hogy egy kapcsola-
tot kreált. Az emberek hogyan fogják
megtudni, hogy ez egy kapcsolat? Saj-
nos a PDF olvasó nem fogja tudni
megkülönböztetni a közönséges szö-
vegtől a kapcsolatokat, ezért általá-
ban az ilyen szöveget bekékítjük és
aláhúzzuk, mint a webkapcsolatot a
böngészőkben.

Dupla klikk a dobozra, válaszd ki a
szövegrészt, ami kapcsolattá fog válni,
adj neki színt
és tedd aláhú-
zottá.

Így már
jobban kap-
csolatnak néz
ki, ahogy előt-
te gondoltad.

Adj egy pár oldalt a dokumen-tum-
hoz, csak hogy lásd, miképp működik
egy „Belső kapcsolat”. A főmenüben
kattints az „Oldal / Beillesztésre” és
szúrj be négy új oldalt.

Így most a dokumentumnak össze-
sen öt oldala van. Csak néhány nagy
számot teszek az egyes oldalakra,
hogy könnyen meg tudjuk különböz-
tetni őket.

Térjünk vissza az első oldalra és te-
gyünk rá egy kapcsolatot, ami az ol-
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vasót az 5. oldal-ra viszi.

Megint klikk a PDF gombra a me-
nüben és válaszd a „Hivatkozás”-t, raj-
zolj dobozt valamennyi szöveg köré és
újra dupla klikk a PDF dobozra.

Ezúttal maradjon a Típus „Hivatko-
zás” és állítsd az oldal számot 5-re.
Látni fogod az oldal előnézetét a jobb
oldalon, amely az ötös oldalt fogja
mutatni. Az X és Y pozíció segítségé-
vel megadhatod a cél oldalon a pon-
tos helyet. Mind a kettőt nullára állí-
tom, ami az oldal tetejét a PDF meg-
jelenítő kijelző területének tetejéhez
igazítja, így az oldal teljesen látható
lesz.

Készítsünk egy gyors tesztet a do-
kumentum PDF fájlba exportálásával.

A főmenüben klikk a „Fájl / Expor-
tálás / Mentés PDF-ként” pontra.

Látni fogsz egy „Előzetes ellenőr-
zés” ablakot, itt csak kattints a „Hibák
figyelmen kívül hagyása” gombra. Ha-
marosan ezt részletesebben is meg-
nézzük.

A „Mentés PDF-ként” tartalmazza
az öszszes opciót, amivel finomhan-
golhatod a PDF fájlodat, de most csak
válaszd ki a mentés helyét az ablak te-
tején, majd klikk a „Mentés”-re.

Lent a kiexportált PDF fájl a KPDF-
ben (KDE-t használok) aktív külső web
kapcsolattal.

A képen az Okularban látható a do-
kumentum.

Ha a második kapcsolatra kattin-
tok:

Átugrik az ötödik oldalra, ahogy
vártuk.

Már majdnem végeztünk a Scribus
alapjainak elsajátításával. Következő
hónapban elmélyedünk az „Előzetes
ellenőrzés” és a „Mentés PDF-ként”
fülekben és opciókban.
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A Scribus-ismerkedés utolsó részé-
en, az Adobe PDF formátumba tör-

ténő exportálást tárgyaljuk. A PDF
nem éppen „nyílt” fájlformátum, vi-
szont könnyen lehet, hogy a legelter-
jedtebben használt fájlformátum és
így a fájlodat Linuxon, Mac-en és Win-
dows-on is megnézheted. A profi
nyomdák is elfogadják a nyomtatás-
hoz.

Ahogy mindig, nézzük meg most
is, mi áll rendelkezésre a Scribus-
ban:

PDF exporthoz válasszuk a Fájl /
Exportálás / Mentés PDF-ként me-
nüpontot.

Feljön az „Elővizsgáló” ablak:

Ez az ablak időnként felesleges-
nek tűnhet, mindig megszakítva a
PDF exportot, de kritikus fontossá-
gú, hogy a létrehozott dokumentu-
modból érvényes és használható
PDF váljon.

Az „Elővizsgáló” ablak jobb fel-
ső részén lévő lenyíló menüben ki-
választhatjuk az exportált PDF
verzióját (vagy profilját) . A „PDF
1 .4” a legjobb opció, amit itt vá-
laszthatsz. Ha „PDF 1 .3”-at válasz-
tasz vagy egyéb más opciót, akkor
ezzel azt kockáztatod, hogy elvesz-
tesz néhány díszes átlátszó effek-
tust, amit csináltál.

A lenyíló lista alatt van azon ol-
dalak listája, amiket a Scribus konf-
liktusosnak talál a lenyíló listában
kiválasztott PDF profillal. Itt a „PDF
1 .3”-as profilt választottam és
láthatod, hogy egy hosszú hiba-
listát kaptam. Ezek a létrehozott
félig átlátszó számok miatt vannak,
amiket az üres oldalakra tettem az
előző gyakorlatban.

Mikor visszaváltoztatom a pro-
filt „PDF 1 .4”-re, akkor az egyetlen
hiba, hogy a szöveg túllóg az első
oldalon. Az első oldalon lévő szö-
veg tényleg hosszabb, mint a szö-
vegdoboz, de mivel ez csak kitöltő
szöveg, ezért elfogadható és nem
lényeges. Szintén figyelmeztetést
kapsz, ha a szöveg vagy alakzat
helytelenül van az oldalon.

Tehát ez az egy hibám és telje-
sen elfogadható, ezért a „Hibák fi-
gyelmen kívül hagyása” gombra
kattintok.

TIPP: Az „Elővizsgáló”
ablakot bármikor felhozha-
tod, ha a menü alatti gomb-
jára kattintasz.

Ezek az aktuális export beállítá-
saink:

Az ablak tetején van a „Kimeneti
fájl” mező. Itt adhatod meg, hogy
hova és milyen néven mentse el a
PDF-et. Ha akarod, akkor minden
oldalt külön fájlba menthetsz a
szövegdoboz alatti opció bepipálá-
sával.

Az ablaknak hat füle van (a he-
tedik akkor érhető el, ha a „PDF/X-
3” profilt választod). Ezeket is vé-
gignézzük balról jobbra.

Az ablaknak, mint Roni is említette,
hét füle van. Én a magam részéről a
hetedikkel kezdeném, ami már nem
csak a „PDF/X3”-mal kapcsolatos
beállításokat tartalmazza. A hetedik
fül a nyomdai előkészítés beállítása-
ira is szolgál.
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Erre részletesen nem térnék ki, mert
magam nem vagyok járatos ezek-
ben, és feltételezem, hogy akinek er-
re szüksége van, az fogja tudni, hogy
melyik mire jó. Az alsó kis részen lát-
ható a PDF/X3 formátumra vonat-
kozó beállítás, amit úgy lehet
aktívvá tenni, ha a dokumentum be-
állításánál a „Színkezelés aktiválá-
sát” alkalmazzuk.

Kezdjük is az „Általános” füllel.
z „Exportálási tartomány”-nál ex-
ortálhatod az egész dokumentu-
ot (Minden oldal) vagy a kijelölt
ldalakat (Oldalak kiválasztása) ,
zt választva valami ilyesmit ad-
atsz meg: 1 -3,5. Ez exportálni fog-
a az első három és az ötödik oldalt.
„Forgatás”-sal, ahogy hangzik is,

elforgathatod az oldalakat az ex-
portált PDF-ben.

A „Fájl beállítások”-nál választ-
hatsz egy új PDF profilt (Kompati-
bilitás) és margót a kötéshez.
Kipipálással megadhatod, hogy ge-
neráljon miniatűröket, könyvjelző-
ket tegyen be, stb. Itt az utolsó
opció az „EPS (vektor) grafika fel-
bontása”, 300 dpi a profi minőségű
nyomathoz. Ha olyan dokumentu-
mot készítesz, amit a képernyőn
akarsz nézni, vagy csökkenteni aka-
rod a fájl méretét, akkor 1 00 dpi-re
állítsd.

A „Szöveg és vektorgrafika tö-
mörítése” drámaian megváltoztatja
a fájl méretét. Tömörítési módnál

„Automatikus”, a Minőségnél a
„Maximum” van kezdetben beállít-
va. Ezek a profi minőségű nyomta-
táshoz valók. Nem mondhatnám,
hogy javasolnám a „Veszteséges
JPEG” módot, de ha az „Automati-

kust” át kell állítanod, akkor vá-
laszd a „Veszteségmentes Zip”-et.
A Minőségnél a „Maximum”-ot ja-
vaslom, különben a képek egyre
jobban tömörítődnek, így a PDF
csúnya és morzsás lesz.

A ”Betűkészletek” fülön láthat-
juk a használt betűtípusokat és ami
a legfontosabb, melyek vannak be-
ágyazva a PDF-be.

Ha az általad használt betűtípus
nem elérhető az olvasó számítógé-
pén, akkor az probléma. Szerencsé-
re ez elkerülhető a betűtípusok
PDF fájlba ágyazásával, ezért fon-
tos, hogy az „Összes beágyazása”
gombra kattintva elkerüljük ezeket
a hibákat.

Ebben a példában, a Scribus a
„DejaVu Sans Book” betűtípust á-
gyazta be. Légy óvatos, mert nem
mindegyiket ágyazhatod be, né-
hány megvásárolt betűtípus licence
nem engedi meg a beágyazást.

Az „Extrák” fülön a „Prezentáci-
ós effektusok engedélyezése”
segítségével a bemutató hatásokat

engedélyezheted:

Ezzel hatékonyan készíthetsz
PDF bemutatót. Bár némileg két-
lem, hogy ennek örülnének a helyi
nyomdában!

A „PDF-nézegető” fül nagyon
fontos a dokumentumod megjele-
nítésénél.

Néhány PDF fájl „egyoldalas”,
ahol lefelé görgetve csak egy ol-
dalt nézhetsz egyszerre. Azonban
néhány dokumentum nyitott
könyvként jön (kétoldalas) , egy-
szerre két oldallal a képernyőn. A
„Documentum elrendezése” részen
állíthatod be ezeket. A kétoldalas-
nak bal és jobb opciója van, itt lesz
a kezdő oldalad. A „jobb” az, amit a
legtöbb európai publikáció hasz-
full circle magazin – Scribus 21 Tartalom Ʌ



Hogyanok – Scribus 8. rész

nálhat. A „Vizuális megjelenítés”-
nél a PDF nézegető alkalmazás
alapbeállításait használhatod, vagy
kényszeríthetsz más opciókat, mint
a teljes képernyős mód, miniatűrök
mutatása, stb. A „Különleges műve-
letek” ritkán használt, de jól jöhet,
ha Javascriptet futtatnánk a PDF
megnyitásakor.

A „Biztonság”-nál jelszóval tit-
kosíthatod a PDF fájlodat. Itt még
engedélyezhetsz vagy tilthatsz
ilyeneket, mint a nyomtatás, szö-
vegmásolás és hasonlók.

A „Szín” fülön választható a
„Képernyő/Web”, „Nyomtató” vagy
a „Szürkeárnyalatos”. Legtöbbször
a „Képernyő/Web”-et fogod hasz-
nálni.

Miután átvizsgáltad az opciókat,
nyomd meg a „Mentés”-t és reméld
a legjobbakat! Ha ez az első PDF
exportálásod, akkor szánj rá né-
hány próbát, hogy azt kapd, amit
szeretnél.

Zárásként, a dokumentumod
exportálásához ezeket fontos meg-
jegyezned:

* Ne számíts a felhasználó által
állítható opciókra – mint a menüsor
– a bemutató során, mivel a fel-
használó ezeket könnyen visszaál-
líthatja és ezzel a dokumentumod
elcsúfíthatja.

* A legjobb nem teljes képer-
nyőre rakni a dokumentumod, mi-
vel néhány nézegető alkalmazás
figyelmeztetés nélkül feketére vil-
lanthatja a képernyőt, ami néhány
szemlélőt megijeszthet!

* Az „Elővizsgáló” a barátod, fi-
gyelj az üzeneteire! Az „Elővizsgá-
ló” ablakban a hibára kattintva
elugrik az adott oldalra és kiemeli,
hogy mi a hiba, esetleg hol találha-
tó.

* Gondolj az olvasókra, ha ők a
dokumentumodat egy lassú gépen
vagy öreg laptopon nézik, akkor
nem szabad használnod a „nyitott
könyv” formátumot, mivel a gépük
túl lassú lehet két oldal egyszerre
történő megjelenítéséhez.

* A Fájl / Dokumentum beállítá-
sok menüben megadhatod, hogy a
PDF exportálás ablakban mi legyen
be- vagy kikapcsolva.

Ezzel elérkeztünk a Scribus so-
rozat végéhez. Remélem élvezté-

tek!

Láttam néhány nagyszerű alko-
tást azoktól, akik követték ezt a so-
rozatot, ezért kérlek, küldjetek
még soksok email-t!

Referencia:
http://url.fullcirclemagazi-
ne.org/494f53
Scribus videó gyakorlatok.
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Ha hírt szeretnél közölni, megteheted a következő címen: news@fullcirclemagazine.org

Véleményed és Linux-os tapasztalataidat ide küldd: letters@fullcirclemagazine.org

Hardver és szoftver elemzéseket ide küldhetsz: reviews@fullcirclemagazine.org

Kérdéseket a 'Kérdések és Válaszok' rovatba ide küldd: questions@fullcirclemagazine.org

Az én asztalom képeit ide küldd: misc@fullcirclemagazine.org

... vagy látogasd meg fórumunkat: www.fullcirclemagazine.org

A FULL CIRCLE-NEK SZÜKSÉGE VAN RÁD!
Egy magazin, ahogy a Full Circle is, nem magazin cikkek nélkül. Osszátok meg velünk véle-
ményeiteket, desktopjaitok kinézetét és történeteiteket. Szükségünk van a Fókuszban ro-
vathoz játékok, programok és hardverek áttekintő leírására, a Hogyanok rovatban
szereplő cikkekre (K/X/Ubuntu témával) ; ezenkívül, ha bármilyen kérdés, javaslat merül fel
bennetek, nyugodtan küldjétek a következő címre: articles@fullcirclemagazine.org

KKöözzrreemműűkkööddnnééll??
A Full Circle Csapata

Szerkesztő - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org
Webmester - Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org
Kommunikációs felelős - Robert Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org
Podcast - Robert Catling
podcast@fullcirclemagazine.org

Az olvasóközönségtől folyamatosan várjuk a magazinban megjelenítendő új cikkeket!
További információkat a cikkek irányvonalairól, ötletekről és a kiadások fordításairól a
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine wiki oldalunkon olvashatsz.
Cikkeidet az alábbi címre várjuk:
articles@fullcirclemagazine.org
Amagyar fordítócsapat wiki oldalát itt találod:
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Hungarian
A magazin eddig megjelent magyar fordításait innen töltheted le: http://www.fullcircle.hu
Ha email-t akarsz írni a magyar fordítócsapatnak, akkor erre a címre küldd:
fullcirclehu@gmail.com

Nagy köszönet a Canonicalnek
és a fordítócsapatoknak
világszerte, továbbá Thorsten
Wilms-nek a jelenlegi
Full Circle logóért.

Királyvári Gábor Kálmán Ferenc
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