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pomocí poloÏky menu Nápovûda_Obsah, pfiípadnû rychleji
i pomocí stisku klávesy F1. Otevfie se nám kompletní rozhraní
nápovûdy, které si v dne‰ním díle seriálu kompletnû pfiedstavíme.

Základní rozhraní nápovûdy se skládá ze dvou velk˘ch oblastí.
V oblasti na pravé stranû okna je vlastní text stránek nápovûdy
(na na‰em obrázku je úvodní stránka nápovûdy pro aplikaci
OpenOffice.org Writer). V levé ãásti je zobrazena záloÏka Obsah
s hlavními tématy nápovûdy. V této ãásti mÛÏe b˘t dále zobrazen
Rejstfiík, rozhraní pro hledání v nápovûdû nebo va‰e záloÏky.
V horní ãásti rozhraní nápovûdy nalezneme v˘bûrové pole, které
nám umoÏÀuje velmi
rychlé pfiecházení mezi
nápovûdou
k jednotliv˘m aplikacím
OpenOffice.org (Basic,
Writer, Math, Calc,
Impress a Draw).
Pomocí ikonek v pravé
horní ãásti se mÛÏeme
pohybovat mezi
stránkami, které jsme
ãetli, zpût i vpfied.
Klepnutím na ikonu
domeãku mÛÏeme
zobrazit hlavní stránku
nápovûdy vybrané
aplikace. Ikonka tiskárny nám umoÏní vytisknout si aktuálnû
zobrazenou stránku na námi vybrané tiskárnû a koneãnû pomocí
poslední ikonky mÛÏeme pfiidat tuto stránku k na‰im záloÏkám.

ZáloÏka Obsah zobrazená v levé ãásti rozhraní nápovûdy
obsahuje stromovou strukturu stránek nápovûdy v‰ech aplikací.
Klepnutím na vybrané téma si mÛÏeme zobrazit podrobnûj‰í
ãlenûní jednotliv˘ch témat nápovûdy. Otevfiené téma je symbo-
lizováno otevfienou knihou, jednotlivé stránky jsou uvozeny
stránkou knihy s otazníkem.

ZáloÏka Rejstfiík poskytuje pomûrnû siln˘ nástroj pro hledání
informací v nápovûdû. Po klepnutí na ni se v levé ãásti grafického
rozhraní nápovûdy zobrazí rejstfiík zvoleného témata nápovûdy.
UÏivatel mÛÏe v poli Hledan˘ v˘raz zadat termín, o kterém si
pfieje získat více informací. Po klepnutí na nalezen˘ termín je
potom v pravé ãásti rozhraní nápovûdy zobrazena stránka
obsahující vysvûtlení daného termínu.

PouÏívání nápovûdy
Nápovûda OpenOffice.org je velmi kvalitní, proto je dÛleÏité

znát její moÏnosti a dokázat je správnû vyuÏít. Prvním prvkem
nápovûdy, se kter˘m se pfii práci v OpenOffice.org setkáme, jsou
tzv. tipy. Tipy poskytují jednoduchou, krátkou informaci o funkci
objektu grafického uÏivatelského rozhraní (v na‰em pfiípadû
o tlaãítku s tuãn˘m písmenem B). Tip je zobrazen nedaleko
kurzoru my‰i témûfi okamÏitû poté, co kurzor
pfiemístíme nad nov˘ prvek. Po krátké chvíli se tip
opût skryje, aby nám nebránil v práci a nezakr˘val
dÛleÏit˘ text. Pokud se ale s OpenOffice.org nauãíte
rutinnû pracovat, mohou b˘t tyto tipy i obtûÏující.
MÛÏete tedy jejich zobrazování vypnout v menu
Nápovûda_Tipy.

Pokud máte zájem zjistit
o daném objektu grafické-
ho uÏivatelského rozhraní
podrobnûj‰í informace,
mÛÏete si zapnout
zobrazování tzv.

roz‰ífien˘ch tipÛ (extended tips). Roz‰ífiené tipy rozvádûjí základní
informaci poskytovanou základními tipy. Na obrázku je znázornûn
roz‰ífien˘ tip pro tlaãítko Tuãné.

MoÏnosti nápovûdy ale samozfiejmû nejsou základními
a roz‰ífien˘mi tipy vyãerpány. Chceme-li získat více informací
o zvoleném tématu, mÛÏeme otevfiít kompletní rozhraní nápovûdy



V tomto seriálu si postupnû pfiedstavíme rÛzné zajímavé moÏnosti, které

kanceláfisk˘ balík OpenOffice.org nabízí sv˘m uÏivatelÛm pro zjednodu‰ení

jejich práce.

NepomÛÏe-li vám pfii hledání ani rejstfiík nejdÛleÏitûj‰ích pojmÛ,
mÛÏete je‰tû stále pouÏít fulltextové vyhledávání v nápovûdû pro
zvolenou aplikaci OpenOffice.org. Fulltextové vyhledávání je
pfiístupné na záloÏce Hledat. Hledan˘ v˘raz zadáte do textového
pole a klepnete na tlaãítko Najít. V levém poli se zobrazí seznam
témat nápovûdy obsahujících hledan˘ v˘raz. Klepnutím na téma se
jeho obsah zobrazí v oknû v pravé ãásti rozhraní. Pfii hledání fietûzcÛ

v nápovûdû je moÏné rozli‰ovat mezi ãástmi slov a úpln˘mi slovy. Je
také moÏné hledat pouze v nadpisech jednotliv˘ch stránek nápovûdy
a nikoli i v jejich obsahu.

Poslední zajímavou a velmi uÏiteãnou vlastností systému
nápovûdy v OpenOffice.org je moÏnost oznaãit si zajímavé
stránky. Stejnû jako ve vût‰inû webov˘ch prohlíÏeãÛ je tato
vlastnost naz˘vána ZáloÏky.

Pokud vás nûjaká stránky nápovûdy zaujme natolik, Ïe se k ní
budete chtít nûkdy vrátit, je moÏné si u této stránky nápovûdy
vytvofiit záloÏku klepnutím na poslední ikonu v panelu nástrojÛ
(na ikonu knihy se záloÏkou). OpenOffice.org vás vyzve k zadání
názvu záloÏky a nabídne vám jako vhodn˘ název záloÏky titulek
právû zobrazené stránky nápovûdy. Pfiidáte-li záloÏku, okamÏitû se
objeví v levém poli nazvaném ZáloÏky. Kdykoli se nyní budete
chtít vrátit k zaloÏené stránce, staãí pouze klepnout na její
záloÏku a okamÏitû mÛÏete pokraãovat ve ãtení.

Pfiidání písem a tiskáren do OpenOffice.org
Práce s písmy (fonty) je v OpenOffice.org odli‰ná od ostatních

aplikací. Pro kvalitní práci s písmem je nutné písmo nainstalovat
tak, aby mohlo b˘t vyuÏito jak pro zobrazování pfii tvorbû
dokumentu, tak i pfii jeho tisku. Pro instalaci písem a tiskáren do
OpenOffice.org byla vytvofiena speciální aplikace spadmin, kterou
najdeme v instalaci OpenOffice.org v adresáfii program.

Pfiidání písma do OpenOffice.org je velmi jednoduché. V pro-
gramu spadmin klepneme na tlaãítko Písma a poté na tlaãítko

Pfiidat.
Vybereme
adresáfi, ve
kterém máme
soubory fontÛ
uloÏeny,
a z nalezen˘ch
fontÛ vybereme
ty, které chceme
do
OpenOffice.org
pfiidat, a klepneme na tlaãítko OK. Pokud námi pouÏívan˘
operaãní systém podporuje symbolické odkazy, mÛÏeme jich
vyuÏít, a u‰etfiit tak místo na disku. Nyní by vybrané fonty mûly
b˘t dostupné v grafickém prostfiedí OpenOffice.org v rozevíracím
seznamu Název písma.

OpenOffice.org podporuje velkou fiadu tiskáren. Pokud jiÏ ve
va‰em systému tiskárna funguje, mÛÏete ji pouÏívat prakticky
okamÏitû. Budete-li chtít vyuÏít roz‰ífien˘ch moÏností tiskárny
(jako napfi. volbu rozli‰ení dokumentu, duplexní tisk apod.),
musíte si ovladaã tiskárny nainstalovat do OpenOffice.org. Pro
instalaci tiskárny je moÏné opût pouÏít program spadmin
a tlaãítko Nová tiskárna. Poté musíte vybrat vhodn˘ ovladaã
(napfiíklad HP LaserJet 5P/5MP stejnû jako na na‰em obrázku). Po
dokonãení instalace tiskárny bude moÏné vyuÏít v‰ech moÏností,
které ovladaã tiskárny nabízí.
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