
��������	ABCD

��������	�
�����������
	AB��CDAE�
ABCDEF
FFF�������
AB�EF�AB����C

������������

��	��AB�

CD�EF�B����

�������


	Bekezdéscímek
	Rajzobjektumok
	Diagramok
	Hogyan készíthetünk bekezdéscímeket?
	Bekezdéscímek lépésről lépésre
	Bekezdéscím díszponttal

	Bevezetés
	Születési helye? Budapest!
	Kiadványszerkesztés szövegszerkesztővel?!
	Mitől fejlett egy betűtechnológia?
	Hogyan használjuk a Graphite-ot?
	Stílusok és formázás
	PDF formátum
	SVG képek beillesztése
	Elválasztás
	Egyéb nyelvi eszközök
	Szabad, nyílt és hordozható
	Támogatás a LibreOffice-hoz
	A könyv felépítése és nyelvezete
	Segítség a könyvhöz
	Kitekintés
	Köszönetnyilvánítás
	Csatlakozzon a LibreOffice közösséghez!

	1 fejezet 
Betűk és sorok
	Betűtípusok és betűfokozatok
	Sorok betűszáma
	Sorközök beállítása
	Sorok számának beállítása
	Oldal- és margóméretek beállítása
	Behúzás
	Tömbösítés, elválasztás és fattyúsorok kezelése
	Utolsó sor tömbösítése
	Az automatikus elválasztás felülbírálása
	Graphite betűtulajdonságok
	Graphite tipográfiai hiba elválasztásnál
	Soregyen
	Betűközök beállítása
	Nagybetűk
	Kiskapitális betűváltozat
	Félkövér betűváltozat
	Gondolatjel, nagykötőjel és idézőjel
	Különleges karakterek
	Ligatúrák
	Valódi betűfokozatok
	Spácium
	Ugráló és egalizált számok

	2 fejezet 
Címsorok
	Címsorok készítése
	Címsorstílus megszüntetése
	Címsorok számozása
	Címsorok többszintes számozása
	Címsorok középre igazítása
	Nagybetűs címsorok
	Fejezetcímek (címsorok új oldalon kezdése)
	Új címsorstílus a lap alji címsorok elkerülésére
	Többsoros címek
	Többsoros címek formázása
	Élőfej fejezetszámmal
	Egyéb bekezdés-kiemelések

	3 fejezet 
Tartalomjegyzék
	Tartalomjegyzék beszúrása
	Tartalomjegyzék frissítése
	Tartalomjegyzék törlése
	Tartalomjegyzék bővítése egyéb címsorokkal
	A tartalomjegyzék stílusa

	4 fejezet 
Listák és felsorolások
	Alapértelmezett listák és felsorolások
	Felsorolás és számozás felismerése
	Számozatlan bekezdések és sorok beszúrása
	Többszintű számozások és felsorolások
	Kereszthivatkozás a listaelemekre
	Listastílusok használata
	Számozás újrakezdése
	Listastílusok módosítása
	Több számozási szint
	Felsorolások

	5 fejezet 
Oldalak
	Címlapok
	Aktuális oldalstílus és beállítása
	Élőfej és élőláb
	Oldalszámozás
	Címsorok a fejlécben
	Fekvő oldalak beszúrása
	Oldaltörések
	Új oldalstílus létrehozása
	Fejezetek páratlan oldalon való kezdése
	Hasábok
	Színes oldalak

	6 fejezet 
Lábjegyzetek
	Számozott lábjegyzet beszúrása
	Lábjegyzet módosítása
	Lábjegyzet törlése és másolása
	Lábjegyzet beállítása
	Lábjegyzetek tipográfiája
	Valódi betűfokozat a lábjegyzetindexben
	Tömbösített lábjegyzetek
	Csillagos lábjegyzetek
	Alternatív lábjegyzetszámozás

	7 fejezet 
Táblázatok
	Táblázatok kezelése
	Ezrestagolás táblázatokban
	Táblázatfeliratok létrehozása
	Kereszthivatkozás táblázatokra
	Magyar névelős kereszthivatkozások
	Táblázatok stílusának felvétele
	Táblázat automatikus formázása
	Táblázatformátum módosítása
	Példa a táblázatformázásra

	8 fejezet 
Képek és szövegkeretek
	Képek beillesztése
	Képek méretezése, vágása és körbefuttatása
	Kép pozicionálása
	Képek számozása
	Képfeliratok
	Szövegkeretek stílusának beállítása
	Margó keretstílus létrehozása
	Összetett oldalak és szövegkeretek
	Bekezdéscímek szövegkerettel

	9 fejezet 
Automatikus javítás
	Automatikus javítás gyors elutasítása
	Szókiegészítés
	Megfelelő idézőjelek
	Szócsere és bővítése
	Egyéb automatikus formázások beállítása
	Soronként bekezdésekre tördelt szöveg javítása

	10 fejezet 
Szövegblokkok
	Szövegblokk beillesztése
	Szövegblokk kategóriák
	Szövegminták megtekintése és módosítása
	Új szövegminták létrehozása

	11 fejezet 
Sablonok
	Sablonok készítése
	Sablonok felhasználása
	Sablonszervező párbeszédablak
	Sablonok módosítása
	Sablonok törlése
	Sablonkategória létrehozása
	Sablonok másolása és áthelyezése
	Mezők a sablonokban
	Dátummezők
	Felhasználói mezők
	Beviteli mezők
	Mezőtartalom számmal és számnévvel

	12 fejezet 
Stílusok
	Stílusok és formázás
	Stíluskategóriák
	Stílusok alkalmazása
	Címsorok létrehozása
	Aktuális stílus
	Stílusok használata kis képernyőn
	Tartalomjegyzék készítése
	Szomszéd bekezdések stílusának beállítása
	További stílusműveletek
	A LibreOffice stílushierarchiája
	A dokumentumok alapértelmezett betűtípusai
	Alapértelmezett sablon módosításai
	Stílusok módosítása
	Ősstílus visszaállítása a Standard gombbal
	Összetett műveletek stílusokkal
	Új karakterstílus létrehozása
	A stílushierarchia módosítása
	Új bekezdésstílus létrehozása
	Új számozási stílus létrehozása
	Feltételes stílusok
	Bekezdésstílusokhoz csatolt számozási stílusok
	Stílusok másolása és áthelyezése
	Stílusmódosítás többszörös kijelöléssel
	Keresés és módosítás stílus alapján

	13 fejezet 
Testreszabás
	Billentyűkombináció stílushoz rendelése
	Billentyűkombináció művelethez rendelése
	Billentyűkombináció makróhoz rendelése

	14 fejezet 
Fődokumentumok
	Navigátor ablak
	Fődokumentum létrehozása
	Szöveg beszúrása az aldokumentumok elé
	A fődokumentumok kezelése
	Aldokumentumok új oldalon való kezdése
	Fődokumentumok átalakítása

	15 fejezet 
Makrók készítése
	Makrórögzítés és -indítás
	A rögzített makró szerkesztése
	Segítség a makróprogramozáshoz
	Az API felfedezése
	Példa: táblázatok egységes formázása
	Példa: táblázatstílusok megvalósítása

	16 fejezet 
Nyomdai előkészítés
	Színterek
	Kifutó
	Egyéb feladatok

	Függelék
	Linux Libertine és Biolinum tulajdonságok
	Linux Libertine és Biolinum G tulajdonságok
	Támogatott nyelvek (name tulajdonság)
	Szimbólumok (texm tulajdonság)
	Piktogramok


