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1. fejezet: Kezdőlépések
A szoftver használata előtt olvassa el a felhasználók rendelkezésére álló forrásokat és az Adobe súgóját ismertető áttekintést.
Többek között oktatófilmekhez, beépülő modulokhoz, sablonokhoz, felhasználói közösségekhez, szemináriumokhoz,
oktatóanyagokhoz és RSS-csatornákhoz férhet hozzá.

Adobe súgó
Adobe súgóforrások
Az Adobe szoftver dokumentációja többféle formátumban is elérhető.
A termék belső súgója és a LiveDocs súgó

A termék belső súgója rendelkezésre bocsátja a szoftver kiadásának időpontjában elérhető teljes dokumentációt és
valamennyi oktatási segédanyagot. A súgó az Adobe szoftver Súgó menüjéből érhető el.
A LiveDocs súgóban megtalálható a termék saját súgójának teljes tartalma, valamint frissítések és hivatkozások a weben
található további oktatási segédanyagokhoz. Egyes termékek esetében megjegyzéseket is hozzáfűzhet a LiveDocs súgó
témaköreihez. A termékhez tartozó LiveDocs súgó az Adobe Help Resource Center webhelyen, a
www.adobe.com/go/documentation_hu címen található.
A terméken belüli és a LiveDocs súgó legtöbb verziójában több termék súgórendszerében való keresésre is van lehetőség.
A témakörök hivatkozásokat is tartalmazhatnak a weben található kapcsolódó tartalomra vagy más termék
súgótémaköreire.
A termék saját súgója és a webes súgó egyfajta csomópont, melyen keresztül további tartalmat és felhasználói közösségeket
érhet el. A súgó teljes és legfrissebb verziója mindig a weben található.
PDF-dokumentáció

A terméken belüli súgó nyomtatásra optimalizált PDF-formátumban is rendelkezésre áll. Más dokumentumok is elérhetők
lehetnek PDF-formátumban, például telepítési útmutatók és termékspecifikációk.
Valamennyi PDF-dokumentáció az Adobe Help Resource Center webhelyen, a www.adobe.com/go/documentation_hu
címen található. A szoftverhez mellékelt PDF-dokumentáció megtekintéséhez nyissa meg a Documents mappát a telepítő
vagy a kiegészítő anyagokat tartalmazó DVD-n.
Nyomtatott dokumentáció

A terméken belüli súgó nyomtatott kiadása az Adobe Store webhelyen, a www.adobe.com/go/store_hu címen vásárolható
meg. Az Adobe Store webhelyen az Adobe könyvkiadási partnerei által kiadott könyveket is talál.
Az Adobe Creative Suite® 3 termékcsalád minden tagjához tartozik nyomtatott munkafolyamat-útmutató, és az önálló
Adobe termékekhez is lehet mellékelve a kezdő lépésekben segítséget nyújtó nyomtatott útmutató.

A termék súgójának használata
A terméken belüli súgó a Súgó menüből érhető el. Az Adobe súgó elindítása után a Tallózás gombra kattintva megtekintheti
a számítógépre telepített további Adobe termékek súgóját.
A súgó e szolgáltatása elősegíti a termékeket átfogó tanulást:
• A témakörök más Adobe termékek súgórendszerére vagy további webes tartalomra mutató hivatkozásokat
tartalmazhatnak.
• Egyes témakörök két vagy több termékben is megtalálhatók. Ha például Adobe Photoshop® ikonnal és Adobe After
Effects® ikonnal is ellátott súgótémakört lát, tudhatja, hogy a témakör olyan funkciót ismertet, ami hasonlóan működik
a két termékben, vagy több terméket magában foglaló munkafolyamatokról szól.
• Egyidejűleg több termék súgórendszerében is kereshet.
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Ha egy kifejezést keres (például "alakzat eszköz"), tegye idézőjelbe. Így csak azok a témakörök jelennek meg, amelyek a
kifejezés mindegyik szavát tartalmazzák.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos szolgáltatások

Az Adobe súgó tartalma fogyatékkal élők, például mozgáskorlátozott, illetve vak és gyengénlátó személyek számára is
hozzáférhető. A terméken belüli súgó az alábbi kisegítő lehetőségeket biztosítja:
• A felhasználó a normál helyi menü parancsaival módosíthatja a szöveg méretét.
• A hivatkozások a könnyebb felismerhetőség érdekében alá vannak húzva.
• Ha a hivatkozás szövege nem egyezik a célhely elnevezésével, az Anchor címke Title jellemzője tartalmazza az adott
címet. A Vissza és a Tovább hivatkozásokban például szerepel az előző és a következő témakör címe.
• A tartalom támogatja a nagy kontrasztú üzemmódot.
• A feliratok nélküli grafikák alternatív szöveget tartalmaznak.
• Minden keret rendelkezik a rendeltetésére utaló címmel.
• Szabványos HTML-jelölők határozzák meg a tartalom struktúráját a képernyőolvasó és a szöveget beszédre konvertáló
eszközök számára.
• Stíluslapok vezérlik a formázást, vagyis nincsenek beágyazott betűtípusok.
Billentyűparancsok a Súgó eszköztár vezérlőelemeihez (Windows)
Vissza gomb Alt+balra nyíl

Tovább gomb Alt+jobbra nyíl
Nyomtatás Ctrl+P
Névjegy gomb Ctrl+I
Tallózás menü Alt+lefelé nyíl vagy Alt+felfelé nyíl más alkalmazás súgójának megtekintéséhez
Keresőmező A kurzor a Ctrl+S billentyűkombinációval helyezhető a keresőmezőbe

Billentyűparancsok a súgóban való navigáláshoz (Windows)

• Az ablaktáblák közötti váltáshoz nyomja meg a Ctrl+Tab (előre) vagy a Shift+Ctrl+Tab (vissza) billentyűkombinációt.
• Az ablaktábla elemei közötti váltáshoz és a hivatkozások kijelöléséhez nyomja meg a Tab (előre) vagy a Shift+Tab (vissza)
billentyűkombinációt.
• A kijelölt hivatkozás aktiválásához nyomja meg az Enter billentyűt.
• A szöveg nagyításához nyomja meg a Ctrl+egyenlőségjel billentyűkombinációt.
• A szöveg kicsinyítéséhez nyomja meg a Ctrl+kötőjel billentyűkombinációt.

Erőforrások
Adobe Video Workshop
Az Adobe Creative Suite 3 Video Workshop több mint 200 oktatóvideót kínál számos témakörben a nyomtatás, a web és
a videók szakértői számára.
A Video Workshop segítségével a Creative Suite 3 bármelyik összetevőjéről tájékozódhat. Sok videó mutatja be, hogyan
használhatja együtt az Adobe alkalmazásokat.
Az Video Workshop elindításakor kiválaszthatja, hogy melyik termékről szeretne többet megtudni, és mely témaköröket
szeretné megtekinteni. Az egyes videókhoz tartozó részletes adatok segítségével meghatározhatja tanulása irányát.
Tartalomfejlesztők közössége

A Creative Suite 3 termékcsomag esetében az Adobe Systems felkérte felhasználóinak közösségét, hogy osszák meg
szaktudásukat és éleslátásukat. Az Adobe és a lynda.com oktatóanyagai, tippjei és trükkjei olyan vezető tervezőktől és
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fejlesztőktől származnak, mint például Joe Lowery, Katrin Eismann és Chris Georgenes. Adobe szakértőket láthat és hallhat,
például Lynn Grillot, Greg Rewist és Russell Brownt. Összességében több mint 30 termékszakértő osztja meg ismereteit.
Oktatóanyagok és forrásfájlok

Az Video Workshop kezdők és tapasztalt felhasználók oktatására egyaránt alkalmas. Az új szolgáltatásokról és fő
technikákról szóló videókat is találhat. Minden videó egyetlen témakörrel foglalkozik, és általában körülbelül 3-5 perces.
A videók többségéhez szemléltető oktatóanyagok és forrásfájlok tartoznak, így kinyomtathatja a részletes lépéseket, és
önállóan kipróbálhatja az oktatóprogramot.
Az Adobe Video Workshop használata

Az Adobe Video Workshop a Creative Suite 3 termékhez tartozó DVD-n található. Online is elérheti a
www.adobe.com/go/learn_videotutorials_hu címen. Az Adobe rendszeresen új videókkal bővíti az online Video
Workshopot, tehát az újdonságok megtekintéséhez időnként keresse fel a webhelyet.

Adobe Bridge CS3 videók
Az Adobe Video Workshop számos témakört ölel fel az Adobe Bridge CS3 terén, mint például:
• A Bridge bemutatása
• Keresés, rendezés és szűrés a Bridge programban
• Kulcsszavak alkalmazása és metaadatok hozzáadása
• Képek és dokumentumok minősítése
A videók azt is bemutatják, hogyan használható a Bridge CS3 más Adobe-termékekkel:
• Az Adobe Stock Photos használata
• A Bridge használata tervezési munkafolyamatban
• A Bridge használata fotózási munkafolyamatban
• A Bridge használata webes munkafolyamatban
Az Adobe Creative Suite 3 oktatóvideói az Adobe Video Workshopban találhatók a
www.adobe.com/go/learn_videotutorials_hu címen.

Version Cue CS3 videók
Az Adobe Video Workshop számos témakört ölel fel az Adobe Version Cue® CS3 terén, mint például:
• A Version Cue használata
• A Version Cue-fájlok kezelése
• Version Cue-kiszolgáló beállítása
• A Version Cue használata munkacsoportban
Az Adobe Creative Suite 3 oktatóvideói az Adobe Video Workshopban találhatók a
www.adobe.com/go/learn_videotutorials_hu címen.

Extrák
Számos különböző forráshoz férhet hozzá, melyek segítenek kiaknázni az Adobe programban rejlő lehetőségeket. Egyes
források a telepítési folyamat során a számítógépre kerülnek; további hasznos minták és dokumentumok találhatók a
telepítő és a segédanyagokat tartalmazó DVD-n. Az Adobe Exchange közösség néhány egyedi extrával szolgál online, a
www.adobe.com/go/exchange_hu címen.
Telepített források

A szoftver telepítése során számos forrás kerül az alkalmazás mappájába. A fájlok megtekintéséhez lépjen be az alkalmazás
mappájába a számítógépen.
• Windows®: [rendszerindító meghajtó]\Program files\Adobe [alkalmazás]
• Mac OS®: [rendszerindító meghajtó]/Applications/Adobe [alkalmazás]
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Az alkalmazásmappa az alábbi forrásokat tartalmazhatja:
Bővítmények A bővítménymodulok kis programok, melyek továbbfejlesztik vagy szolgáltatásokkal bővítik a programot.
Telepítés után a bővítménymodulok a következő formában jelenhetnek meg: beállításként az Importálás vagy Exportálás
menüben; fájlformátumként a Megnyitás, Mentés másként és Eredeti exportálása párbeszédpanelen; vagy szűrőként a Szűrő
almenükben. Például számos különleges effektus automatikusan telepítve van a Photoshop CS3 mappában található Plugins mappába.
Minták A minták között rengeteg különféle hasznos eszközt, beállítást, effektust és képet talál. A termék mintái között

többek között ecsetek, színminták, színcsoportok, szimbólumok, egyedi alakzatok, grafikus és rétegstílusok, mintázatok,
textúrák, műveletsorok és munkaterületek szerepelnek. A minták a teljes felhasználói felületen megtalálhatók. Egyes minták
(például a Photoshop ecsetkönyvtárai) csak a megfelelő eszköz kiválasztásakor érhetők el. Ha nem szeretne teljesen új
effektust vagy képet létrehozni, merítsen ihletet a mintakönyvtárakból.
Sablonok A sablonfájlok megnyithatók és megtekinthetők az Adobe Bridge programból, illetve megnyithatók az

üdvözlőképernyőről vagy közvetlenül a Fájl menüből is. A sablonfájlok a terméktől függően lehetnek levélfejlécek,
hírlevelek, webhelyek, vagy akár DVD-menük és videógombok is. Minden sablonfájl szakszerűen van kialakítva, és a termék
szolgáltatásainak lehető legjobb kihasználását mutatja be. A sablonok értékes forrást jelentenek, ha gyorsan kell
nekikezdenie egy projektnek.
Minták A mintafájlok összetettebben vannak tervezve, és kiválóan szemléltetik az új szolgáltatások működését. Ezek a fájlok

a rendelkezésre álló kreatív lehetőségek választékát mutatják be.

Betűtípusok A Creative Suite termék több OpenType® betűtípust és betűcsaládot tartalmaz. A betűtípusok telepítéskor az

alábbi mappába kerülnek:

• Windows: [rendszerindító meghajtó]\Windows\Fonts
• Mac OS X: [rendszerindító meghajtó]/Library/Fonts
A betűtípusok telepítésével kapcsolatos tudnivalók a telepítő DVD Read Me fájljában találhatók.
A DVD tartalma

A termékhez kapott telepítő vagy segédanyagokat tartalmazó DVD további forrásokkal szolgál a program használatához.
A Goodies mappa termékspecifikus fájlokat tartalmaz, például sablonokat, képeket, mintákat, műveletsorokat,
bővítményeket és effektusokat, valamint a Fonts és a Stock Photography almappát. A Documentation mappában a súgó
PDF-verziója, technikai információk és egyéb dokumentumok találhatók, például mintalapok, referenciaútmutatók és
speciális szolgáltatásinformációk.
Adobe Exchange

További ingyenes tartalomért keresse fel a www.adobe.com/go/exchange_hu címen elérhető online közösséget, ahol a
felhasználók ezernyi ingyenes műveletsort, bővítményt, beépülő modult és az Adobe termékekhez használható más
tartalmat tölthetnek le és oszthatnak meg.

Bridge Home
A Bridge Home webhely, az Adobe Bridge CS3 új célhelye egyetlen kényelmesen elérhető helyen szolgál naprakész
információkkal az Adobe Creative Suite 3 csomag összes programjáról. Indítsa el az Adobe Bridge programot, majd
kattintson a Bridge Home ikonra a Kedvencek panel tetején a Creative Suite eszközökkel kapcsolatos legújabb tippekhez,
hírekhez és forrásokhoz.
Megjegyzés: A Bridge Home webhely nem feltétlenül áll rendelkezésre minden nyelven.

Adobe Design Center (Adobe tervezőközpont)
Az Adobe Design Center webhelyen cikkeket olvashat, ötleteket és útmutatást kaphat az ágazat szakértőitől, elsőszámú
tervezőktől és az Adobe könyvkiadó partnereitől. A tartalom havonta bővül.
A tervezőprogramokkal kapcsolatos több száz oktatóanyag, tanulási tipp és technika érhető el videók, HTMLoktatóanyagok és mintafejezetek formájában.
Az új ötletek képezik a Think Tank, a Dialog Box és a Gallery magvát:
• A Think Tank cikkei arról szólnak, hogyan alkalmazzák a tervezők napjainkban a technológiát, és milyen tapasztalatokkal
bírnak a tervezés, tervezőeszközök és a társadalom terén.
• A Dialog Box szakaszban a szakértők az animációkkal és a digitális tervezéssel kapcsolatos új gondolataikat osztják meg.
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• A Gallery szakaszban művészek által készített animációk tekinthetők meg.
Az Adobe Design Center a következő címen található: www.adobe.com/designcenter.

Adobe Developer Center (Adobe fejlesztői központ)
Az Adobe Developer Center webhelyen minták, oktatóanyagok, cikkek és közösségi források találhatók olyan fejlesztők
számára, akik sok funkcióval rendelkező internetes alkalmazásokat, webhelyeket, mobil tartalmat és más projekteket
készítenek az Adobe termékeivel. A Developer Center olyan fejlesztők számára is hasznos forrás, akik bővítményeket
fejlesztenek Adobe-termékekhez.
A mintakódok és oktatóanyagok mellett RSS-csatornákat, online szemináriumokat, SDK-kat, parancsfájl-készítési
útmutatókat és más technikai forrásokat is találhat.
Az Adobe Developer Center címe: www.adobe.com/go/developer_hu.

Ügyfélszolgálat
Az Adobe Support webhelyen, a www.adobe.com/support címen hibaelhárítási információkat találhat a termékhez, és
tájékozódhat az ingyenes és a díjköteles technikai támogatási lehetőségekről. A Training hivatkozásra kattintva hozzáférhet
az Adobe Press által kiadott könyvekhez, különböző oktatási segédanyagokhoz, Adobe szoftverhitelesítési programokhoz
stb.

Letöltések
Ingyenes frissítésekért, próbaverziókért és más hasznos programokért keresse fel a www.adobe.com/go/downloads_hu
webhelyet. Ezenkívül az Adobe Store (www.adobe.com/go/store_hu) segítségével több ezer, külső fejlesztő által készített
bővítményhez férhet hozzá, melyek segítségével automatizálhatja a feladatokat, testreszabhatja a munkafolyamatokat, profi
szintű speciális effektusokat hozhat létre stb.

Adobe Labs
Az Adobe Labs lehetőséget nyújt az Adobe új és fejlesztésben lévő technológiáinak és termékeinek megismerésére és
értékelésére.
Az Adobe Labs révén többek között az alábbiakhoz férhet hozzá:
• Kiadás előtti programok és technológiák
• Kódminták és gyakorlati tanácsok a tanulás felgyorsítására
• A termék- és műszaki dokumentáció korai verziói
• A fórumok, a wiki platformon alapuló tartalom, és az együttműködésen alapuló más források segítségével kapcsolatba
léphet a hasonló gondolkodású fejlesztőkkel.
Az Adobe Labs elősegíti az együttműködéses szoftverfejlesztési folyamatot. Ebben a környezetben az ügyfelek gyorsan
termékennyé tehetik az új termékeket és technológiákat. Az Adobe Labs az első visszajelzések fóruma is, melyek segítségével
az Adobe fejlesztőcsapata a közösség igényei és elvárásai szerint készítheti el a programokat.
Az Adobe Labs címe: www.adobe.com/go/labs_hu.

Felhasználói közösségek
A felhasználói közösségekben fórumok, blogok és más lehetőségek állnak a felhasználók rendelkezésére a technológiák,
eszközök és információk megosztásához. A felhasználók kérdéseket tehetnek fel, és megtudhatják, mások hogyan használják
ki a program lehetőségeit. A felhasználók közötti fórumok angol, francia, német és japán nyelven állnak rendelkezésre; a
blogokat sokféle nyelven írják.
A fórumokba vagy blogokba való íráshoz keresse fel a www.adobe.com/communities webhelyet.
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Újdonságok
Az Adobe Bridge CS3 újdonságai
Az Adobe Bridge CS3 (2.1) új funkciói

Hierarchikus kulcsszavak A kulcsszavak hierarchikus szülőkulcsszavakat és gyermekkulcsszavakat (más

néven alkulcsszavakat) tartalmazó kategóriákba sorolhatók. A kategóriák kibonthatók és összecsukhatók. Ha egy kulcsszót
csak strukturális célra kíván használni (hasonlóan a Bridge 2.0 kulcsszókészleteihez), tegye szögletes zárójelek közé, például
[Nevek]. Kulcsszavak fájlokra történő alkalmazásakor ha a szülőkulcsszót is alkalmazni kívánja, a Shift billentyűt lenyomva
tartva kattintson az alkulcsszóra. Ezt a viselkedést a Metaadatok panel beállításainál módosíthatja, ha azt szeretné, hogy a
gyermekkulcsszó kiválasztásakor a program automatikusan a szülőkulcsszót is kiválassza.
További új kulcsszófunkciók Ha a Kulcsszavak panel alján lévő mezőbe beírja a keresett kulcsszót, a program kiemeli a

kapcsolódó kulcsszavakat. Ebben a mezőben létre is hozhat kulcsszavakat.

Más alkalmazásokból, például az Adobe Photoshop® Lightroom™ programból exportált, behúzást tartalmazó szövegfájlokat
importálhat, és a Bridge-kulcsszavakat szövegfájlként is exportálhatja.
Új médialejátszási beállítások Ha egy médiafájlra kattint, a Beállítások párbeszédpanel Lejátszás panelje lehetővé teszi a

video- és hangfájlok automatikus lejátszását. Módosíthatja a video- és hangfájlok folyamatos lejátszásának beállításait is.
A Bridge 2.0 Bélyegképek panelén található Halom lejátszási képsebessége beállítás a Bridge 2.1-es verziójában a Lejátszás
beállításpanelen jelenik meg.
A bélyegképek színkezelése A Bridge 2.0-s verziójában a színkezelés bekapcsolását lehetővé tevő Speciális panel már nem

érhető el a 2.1-es verzióban, ehelyett a bélyegkép minősége határozza meg, hogy a program használjon-e színprofilbeállításokat. A jó minőségű bélyegképek használnak színprofil-beállításokat, míg a gyorsbélyegképek nem. Használja a
Bélyegképek panel beállításait a bélyegkép minőségének meghatározásához.
Továbbfejlesztett gyorsítótár-kezelés A gyorsítótár a bélyegképeket és metaadatokat tárolja annak érdekében, hogy
biztosítsa a program optimális teljesítményét a bélyegképek megtekintésekor és a fájlok keresésekor. A Bridge 2.1 a
gyorsítótár méretének rugalmasabb beállítását teszi lehetővé. A gyorsítótár-beállítások átkerültek a Speciális panelről a
Gyorsítótár panelre. Ezen az új beállításpanelen növelheti vagy csökkentheti a gyorsítótár méretét, és az új Gyorsítótár
tömörítése gombra kattintva optimalizálhatja a gyorsítótárat (ekkor a program törli azokat a korábban gyorsítótárazott
elemeket, amelyek már nem érhetők el). A régebben gyorsítótárazott elemek törölhetők a Bridge programból történő
kilépéskor, ha a gyorsítótár mérete megközelíti a megadott határértéket.
Munkaterületgombok Ha módosít egy munkaterületet a Bridge 2.0-s verziójában, és ezután egy másik

munkaterületgombra, majd újra az első gombra kattint, a program visszaállítja a munkaterületet az alapértelmezett
állapotba. A Bridge 2.1-es verziójában a módosítások nem vesznek el, miután az első gombra kattintott. A gombhoz
hozzárendelt munkaterület alapértelmezett beállításainak visszaállításához kattintson a gombra a Ctrl (Windows) vagy
Command (Mac OS) billentyűt lenyomva.
A Nagyítólencse eszköz kisebb módosításai A nagyítólencse nem mozdul el az elemek egyenként, kattintással vagy

nyílbillentyűkkel történő kijelölésekor. A nagyítólencse ablaka bezárul, ha kijelölést gyorsan végzi el, vagy ha a következő
elem nem lehet része a nagyítólencsés kijelölésnek.
Az Adobe Bridge CS3 (2.0) új funkciói
Nagyobb teljesítmény A Bridge CS3 (2.0-s verzió) gyorsabban indul, és hamarabb jeleníti meg a bélyegképeket, mint a

Bridge CS2 (1.0-s verzió).

Szűrés panel A Szűrés panelen kiválasztott feltételekkel szabályozhatja, hogy mely fájlok jelenjenek meg a Tartalom panelen.

Szűrhet többek között minősítés, címke, fájltípus, kulcsszavak, létrehozási vagy módosítási dátum szerint (a program
dinamikusan generálja a feltételeket a Tartalom panelen megjelenő fájltípusoktól függően).

Fényképek importálása Fényképek importálása digitális fényképezőgép memóriakártyájáról. Miután a Bridge importálta

a fényképeket, elforgathatja, átméretezheti, átnevezheti vagy DNG formátumba konvertálhatja azokat, illetve metaadatokat
alkalmazhat rájuk.
A JPEG, TIFF és RAW formátumú fájlokat is konvertálhatja DNG formátumba a Camera Raw párbeszédpanelen. Lásd:
„Processing camera raw, JPEG, and TIFF files” (Raw, JPEG- és TIFF-fájlok feldolgozása) a Camera Raw súgójában.
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Fájlhalmozás Halmok létrehozásával csoportosíthatja a kapcsolódó fájlokat, és mérsékelheti a zsúfoltságot a Tartalom

panelen. Halom létrehozásával például vizuálisan csoportosíthatja a hasonló fényképeket.

Képek összehasonlítása és előnézete Az Előnézet panelen összehasonlíthatja a képeket, és a Nagyítólencse eszközzel

kinagyíthatja a képek előnézetét.

Version Cue megtekintő és Version Cue gomb A Bridge Megtekintő paneljének segítségével megjelenítheti és kezelheti a

Version Cue-kiszolgálók, projektek és a Version Cue által kezelt eszközök környezetfüggő adatait. A Tartalom panel
Version Cue gombjaival egyszerűen hozzáférhet a Version Cue parancsokhoz.

Gyorsbélyegképek és kiváló minőségű bélyegképek Megadhatja, hogy a Bridge a forrásfájlba beágyazott kis felbontású

bélyegképeket jelenítse meg, vagy a forrásfájlból generáljon bélyegképeket.

Megbeszélés indítása Valós idejű webes konferencia indítása az asztal megosztásához és a dokumentumok ellenőrzéséhez.
Rugalmas munkaterület Személyre szabhatja a Bridge háromhasábos munkaterületét a panelek áthelyezésével és

átméretezésével, és a konfigurációt későbbi felhasználás céljából új munkaterületként mentheti. Új beállítások segítségével
világosíthatja vagy sötétítheti a Bridge hátterét, és kiemelőszíneket adhat meg.

Lásd még
“Fájlok rendezése és szűrése”, 20. oldal
“Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról”, 23. oldal
“Fájlok halmozása”, 22. oldal
“Verzió használata ”, 37. oldal
“Megbeszélés indítása a Bridge programmal”, 39. oldal

A Version Cue CS3 újdonságai

Kezdeti kiszolgálókonfiguráció A Version Cue-kiszolgáló (amely alapértelmezés szerint ki van kapcsolva) első indításakor

a Version Cue-kiszolgáló Kiszolgálófelügyelet segédprogram Kezdeti konfiguráció ablakában megadhatja a kiszolgáló
kezdeti konfigurációs beállításait.

Jobb integráció az Adobe Bridge programmal A Bridge Megtekintő segítségével megjelenítheti és kezelheti a Version Cue-

kiszolgálók, projektek és eszközök környezetfüggő adatait. A Bridge Tartalom panelén található Version Cue beállítások
segítségével kapcsolódhat a Version Cue-kiszolgálókhoz, Version Cue projekteket hozhat létre, és használhatja a Version
Cue által kezelt eszközöket.

Gyorsabb fel- és letöltés, hatékonyabb tárolás a kiszolgálón A Version Cue csak a helyi fájlok és a Version Cue-kiszolgálón

lévő párjuk közötti eltéréseket mozgatja és tárolja.

Új felület a felhasználók és csoportok kezeléséhez A Version Cue felhasználói hozzáférést kezelő új felülete lehetőséget

nyújt a jogosultságok csoporttagság alapján történő hozzárendelésére.

LDAP Ha a munkacsoport LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) rendszerű címtárakat használ a felhasználói

fiókok kezelésére, a Version Cue megfelelő beállításával megkeresheti és hozzáadhatja a felhasználókat ezekből a
címtárakból. A felhasználók ezután az LDAP-hitelesítési adataikkal jelentkezhetnek be a Version Cue alkalmazásba.
SSL Ha engedélyezi az SSL-t (Secure Sockets Layer, biztonsági protokoll), a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet

segédprogram lehetővé teszi a Version Cue-kiszolgáló és a Version Cue-t alkalmazó Creative Suite-összetevők közötti
biztonságos kommunikációt.
Version Cue SDK A Java™-fejlesztők a Version Cue CS3 SDK segítségével olyan beépülő modulokat hozhatnak létre, melyek

testreszabják a munkafolyamatokat, vagy kapcsolatot létesítenek a DAM (Digital Asset Management, digitáliseszközkezelő) rendszerrel. Az API révén a fejlesztők kiszolgálóoldali beépülő modult helyezhetnek üzembe, mellyel az egyéni
megoldásokat a Creative Suite 3 összetevőibe és a Bridge alkalmazásba integrálhatják. További tudnivalókért keresse fel a
következő webhelyet: www.adobe.com/go/developer_hu.
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Lásd még
“Version Cue fájlok megtekintése a Bridge alkalmazásban”, 38. oldal
“Projektek létrehozása”, 52. oldal
“Felhasználók létrehozása és kezelése”, 71. oldal
“Kapcsolat nélküli fájlok szerkesztése és szinkronizálása”, 68. oldal
“A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogram speciális feladatai”, 77. oldal
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2. fejezet: Adobe Bridge
Az Adobe Bridge CS3 az Adobe Creative Suite 3 programcsomag vezérlőközpontja. A Bridge segítségével rendszerezheti
és megoszthatja fájljait, emellett egy helyen férhet hozzá projektfájljaihoz, alkalmazásaihoz és beállításaihoz, és ugyanitt
érhetők el az Adobe XMP (Extensible Metadata Platform) metaadatcímkék kezelésére szolgáló és a keresési funkciók is. A
Bridge emellett lehetőséget biztosít az Adobe Version Cue® programmal nyilvántartott eszközök kezelésére, valamint az
Adobe Stock Photos program egyszerű elérésére. A Bridge egyfajta irányítóközpontként szolgál a projektek kezelésére –
legyenek azok akár Adobe, akár más programokkal készített fájlok –, ezzel leegyszerűsítve a munkafolyamatot.

A Bridge használata
Az Adobe Bridge CS3 programról
Az Adobe Creative Suite 3 csomag programjaihoz tartozó Adobe Bridge programmal rendszerezheti a nyomtatásra, webre,
televízióra, DVD-re, filmre és mobileszközökre szánt anyagok létrehozásához szükséges fájljait, valamint böngészhet és
keresést végezhet ezek között. A Bridge programban Adobe formátumú (például PSD vagy PDF típusú) fájljaihoz és más,
nem Adobe-programmal készült fájljaihoz egyaránt könnyen hozzáférhet. Munkájának elemeit egyszerű húzással
helyezheti el elrendezéseiben, projektjeiben vagy kompozícióiban, a fájlokról pedig előnézetet tekinthet meg, sőt a gyorsabb
megkeresést szolgáló metaadatokkal (fájlinformációkkal) is elláthatja őket.
A következő címen megtekinthet egy a Bridge programot röviden bemutató videót: www.adobe.com/go/vid0090_hu.

Tallózás fájlok között A Bridge programból kép-, videó- és hangfájlok megtekintését, megkeresését, rendezését, szűrését,

kezelését és feldolgozását végezheti el. Ezenkívül a Bridge segítségével fájlokat nevezhet át, helyezhet másik mappába és
törölhet, képeket forgathat el, és parancskötegeket hajthat végre. Ugyanitt a digitális fényképezőgépből vagy kamerából
importált fájlokat és adatokat is megtekintheti.
Version Cue A Bridge az Adobe Version Cue program használatához is kiváló kiindulópontot biztosít. A Bridge révén

egyetlen helyről keresheti ki bármelyik projektfájlját, akár a nem Adobe-alkalmazással készülteket is, így nem kell minden
fájlnál elindítania a hozzá tartozó alkalmazást. Lehetősége van a Bridge programban új Version Cue projektek létrehozására,
a projektek törlésére, és verziók létrehozására. A Bridge Megtekintő paneljének segítségével megjelenítheti és kezelheti az
Adobe Version Cue kiszolgálók, projektek és a Version Cue által kezelt eszközök környezetfüggő adatait.
Bridge Home A Bridge CS3 program Bridge Home funkciójával közvetlenül juthat hozzá az Adobe Creative Suite 3

termékeivel és összetevőivel kapcsolatos tippekhez, hírekhez és más információkhoz. A Bridge Home segítségével eljuthat
például az Adobe.com webhelyre, és más tervezői információforrásokra.
Camera Raw Ha rendelkezik az Adobe Photoshop® vagy az Adobe After Effects® programmal, akkor a fényképezőgép által

létrehozott nyersfájlokat a Bridge programból megnyithatja vagy importálhatja, majd szerkesztheti és Photoshopkompatibilis formátumban mentheti. A képbeállításokat közvetlenül is szerkesztheti a Camera Raw párbeszédpanelen a
Photoshop vagy az After Effects elindítása nélkül, és a beállításokat másolhatja is egyik képről a másikra. A fényképezőgép
nyersfájljait akkor is megtekintheti a Bridge segítségével, ha számítógépén nincs telepítve a Photoshop vagy az After Effects.
Stock Photos Az Adobe Stock Photos elemet a Bridge Kedvencek paneljéről kiválasztva keresést végezhet a jogdíjmentes

fényképeket tartalmazó legnépszerűbb fotótárakban. Mielőtt megvásárolná a fényképeket, letöltheti kis felbontású ingyenes
verziójukat és kipróbálhatja őket projektjeiben.
Színkezelés Ha az Adobe Creative Suite 3 programcsomagot használja, a Bridge használatával szinkronizálhatja a

színbeállításokat az Adobe Creative Suite 3 színkezelést alkalmazó összetevői között. A szinkronizálással biztosíthatja azt,
hogy a színek megjelenítése az Adobe Creative Suite 3 valamennyi összetevőjében azonos legyen.

Lásd még
“Fájlok megtekintése és kezelése”, 17. oldal
“Verziókezelés”, 37. oldal
“Adobe Stock Photos”, 27. oldal
“Színkezelés”, 16. oldal
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Indítsa el a Bridge alkalmazást
A Bridge programot elindíthatja közvetlenül vagy az Adobe Creative Suite 3 bármely összetevőjéből (kivéve az Acrobat 8
programot).
A Bridge elindítása az Adobe Creative Suite 3 valamelyik összetevőjéből

v Tegye a következők egyikét:
• Válassza a Fájl > Tallózás vagy a Fájl > Tallózás a Bridge alkalmazásban parancsot (amelyik megtalálható a menüben).
Megjegyzés: Az After Effects vagy az Adobe Premiere Pro használata esetén miután elindította a Bridge programot annak
a programnak a Fájl > Tallózás parancsával, a fájlokra való dupla kattintás nem a fájl készítéséhez eredetileg használt
programban, hanem az éppen használt CS3-összetevőben nyitja meg a fájlt. Azaz például ha az Adobe Premiere Pro Fájl
menüjének Tallózás parancsát választja, majd duplán kattint egy Photoshop-fájlra, azzal a fájlt a Premiere Pro
projektpaneljében nyitja meg, nem pedig a Photoshop programban.
• Kattintson a Bridge gombra
megtalálható).

az eszköztárban, a beállítási eszköztárban, illetve a vezérlőeszköztárban (ahol éppen

A Photoshop programot beállíthatja úgy, hogy indításakor automatikusan indítsa el a Bridge programot is. A
Photoshop Általános beállítások paneljén jelölje be a Bridge automatikus indítása jelölőnégyzetet.
Visszatérés a legutóbb megnyitott Adobe Creative Suite 3 összetevőhöz a Bridge programból

v Válassza a Fájl > Visszatérés: [összetevő] parancsot.
A Bridge indítása közvetlenül

• (Windows rendszerben) Válassza a Start > Programok menüből az Adobe Bridge CS3 parancsot.
• (Mac OS rendszerben) Kattintson duplán az Applications/Adobe Bridge CS3 mappában található Adobe Bridge CS3
ikonra .

Munkaterület
Panelek helyének és méretének beállítása
A Bridge ablak elrendezését a benne lévő panelek mozgatásával és átméretezésével állíthatja be. A Bridge ablakán kívülre
azonban nem helyezheti a paneleket.
Panelek áthelyezése vagy átméretezése

v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Húzza a kívánt panelt fülénél fogva egy másik ablaktáblára.
• A panelek közötti vízszintes elválasztósáv húzásával növelje, illetve csökkentse a panelek méretét.
• Az ablaktáblák és a tartalompanel közötti függőleges elválasztósáv húzásával átméretezheti az ablaktáblákat vagy a
tartalompanelt.
Panelek megjelenítése és elrejtése

v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Nyomja meg a Tab billentyűt vagy kattintson a Bridge ablakának bal alsó sarkában lévő Panelek megjelenítése/elrejtése
a középső panel kivételével az összes panel megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez (a középső panel a választott
gombra
munkaterülettől függően eltér).
• Válassza az Ablak szót és a megjelenítendő vagy elrejtendő panel nevét tartalmazó parancsot.
• Kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyű lenyomása mellett (Mac OS) valamelyik panel fülére,
és válassza ki a megjeleníteni kívánt panel nevét.
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Munkaterület – áttekintés
A Bridge munkaterülete három, különböző paneleket tartalmazó oszlopból (ablaktáblából) áll. A Bridge munkaterületének
elrendezését a benne lévő panelek mozgatásával és átméretezésével állíthatja be. Létrehozhat egyéni kialakítású
munkaterületeket, vagy választhat a Bridge előre beállított munkaterületei közül.
A következő címen megtekinthet egy a Bridge munkaterületét bemutató videót: www.adobe.com/go/vid0090_hu.

Bridge munkaterület
A. Keresés helye menü B. Panelek C. Kijelölt elem D. Bélyegképcsúszka E. Munkaterületgombok

Az Adobe Bridge munkaterületének főbb alkotóelemei a következők:
Keresés helye menü A mappaszerkezetet, valamint a kedvencek és a legutóbb megnyitott fájlok mappáját jeleníti meg. A
Bridge ablak tetején található Keresés helye menüben gyorsan megkeresheti a kívánt elemeket tartalmazó mappákat.
Ha korlátozni szeretné a Keresés helye menüben megjelenített legutóbbi mappák számát, írja be a kívánt számot az
Általános beállítások panel „Ennyi jelenjen meg a legutóbbi elemek közül” beállításának mezőjébe.
Kedvencek panel Gyors hozzáférést nyújt a kedvenc mappákhoz, valamint az Adobe Stock Photos és Version Cue

összetevőkhöz és a Bridge Home funkcióhoz.

Mappák panel A mappaszerkezetet jeleníti meg. Ezen a panelen navigálhat a mappák között.
Szűrés panel Itt szűrheti és rendezheti a tartalompanelen megjelenő fájlokat.
Tartalom panel Megjeleníti a Keresés helye menüben, a Kedvencek panelen vagy a Mappák panelen megadott helyen lévő

fájlokat.

Előnézet panel Itt a kijelölt fájl vagy fájlok mintanézete jelenik meg. Az előnézetek nem azonosak a tartalompanelen

megjelenő bélyegképekkel, és azoknál általában nagyobbak. Az előnézet méretét az elválasztósáv húzásával változtathatja
meg.
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Metaadatok panel Itt jelennek meg a kijelölt fájl metaadatai. Ha egyszerre több fájlt jelöl ki, a panelen ezek közös adatai

(például kulcsszavak, létrehozás dátuma, expozícióbeállítás) jelennek meg.

Kulcsszavak panel A panel a képek könnyű rendszerezését teszi lehetővé azzal, hogy kulcsszavakat rendel azokhoz.

A kiválasztott beállításoktól függően a Bridge munkaterületén más panelek is megjelenhetnek.

Lásd még
“Fájlok rendezése és szűrése”, 20. oldal
“Metaadatok és kulcsszavak”, 29. oldal
“Képek megtekintése előnézetben és összehasonlítása”, 25. oldal

Elemek felvétele a Kedvencek panelre
A Kedvencek panelre úgy vehet fel új elemeket, hogy megadja őket az Általános beállításokban, vagy húzással a Kedvencek
panelre helyezi őket.
A Kedvencek panel beállítása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget.
2 Kattintson az Általános lehetőségre, és adja meg a kívánt beállításokat a Beállítások párbeszédpanel Kedvenc elemek
részében.
Elemek felvétele a kedvencek közé

v Tegye az alábbiak egyikét:
• Húzza a kívánt fájlt vagy mappát a Kedvencek panelre a Windows Intézőből (Windows), a Finder alkalmazásból (Mac
OS) vagy a Bridge Tartalom vagy Mappák paneljéről.
• Jelöljön ki egy fájlt a Bridge programban, és válassza a Fájl > Hozzáadás a Kedvencekhez parancsot.
Ha törölni szeretne egy elemet a Kedvencek panelről, jelölje azt ki, és válassza a Fájl > Eltávolítás a Kedvencek
mappából parancsot.

Munkaterületek kiválasztása és kezelése
A Bridge programban a munkaterület panelek egy bizonyos konfigurációját vagy elrendezését jelenti. A használni kívánt
munkaterületet kiválaszthatja a programba beépített kész munkaterületek közül, de korábban mentett saját munkaterületet
is választhat.
A Bridge programban használt különböző munkaterületek mentése révén több eltérő elrendezés között váltogathat
munkája során. Például az egyik munkaterületet új fényképek kiválogatására, egy másikat pedig egy After Effects
kompozícióból származó filmfelvételfájlok kezelésére jelölhet ki.
Munkaterület kiválasztása

v Tegye az alábbiak egyikét:
• Válassza az Ablak > Munkaterület parancsot, majd válassza ki a kívánt munkaterületet.
• Kattintson a Bridge ablak alján található munkaterületgombok (Alapértelmezett, Vízszintes filmszalag vagy Metaadatok
kiemelése) egyikére. A gombhoz hozzárendelt munkaterület alapértelmezett beállításainak visszaállításához kattintson
a gombra a Ctrl (Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt lenyomva.
Ha valamelyik gombhoz másik munkaterületet szeretne rendelni, kattintson a gombra, kis ideig tartsa lenyomva az
egérgombot, majd válassza ki a kívánt munkaterületet.
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Munkaterületgombok

Alapértelmezett munkaterületek

A Bridge több beépített munkaterületet kínál:
Alapértelmezett Tartalmazza a Kedvencek, a Mappák, a Szűrés, a Tartalom, az Előnézet, a Metaadatok és a Kulcsszavak
panelt.
Montírozóasztal Csak a Tartalom panelt jeleníti meg.
Fájlnavigátor Tartalmazza a Tartalom panelt Bélyegkép nézetben, valamint a Kedvencek és a Mappák panelt.
Metaadatok kiemelése Tartalmazza a Tartalom panelt Bélyegkép nézetben, valamint a Kedvencek, a Metaadatok és a

Kulcsszavak panelt.

Vízszintes vagy Függőleges filmszalag Bélyegképeket jelenít meg görgethető vízszintes vagy függőleges sorban (a Tartalom

panelen), valamint az éppen kijelölt elem előnézetét (az Előnézet panelen).

Megjegyzés: Mac OS rendszer használata esetén ha a Command + F5 billentyűparanccsal próbálja meg előhívni a Filmszalag
munkaterületet, akkor alapértelmezés szerint a Mac OS VoiceOver alkalmazása indul el. Ahhoz, hogy ezzel a
billentyűparanccsal a Filmszalag munkaterületet tudja megjeleníteni, le kell tiltania a VoiceOver alkalmazás
billentyűparancsát a Mac OS Keyboard Shortcuts beállításaiban. Ehhez a Mac OS súgójában talál útmutatást.
A Bridge aktuális elrendezésének mentése munkaterületként

1 Válassza az Ablak > Munkaterület > Munkaterület mentése parancsot.
2 A Munkaterület mentése párbeszédpanelen írjon be egy nevet a munkaterületnek és adja meg a munkaterületbeállításokat, majd kattintson a Mentés gombra.
Munkaterületek törlése vagy visszaállítása

v Válassza az Ablak > Munkaterület menüpontot, majd válasszon az alábbi parancsok közül:
Munkaterület törlése

Törli a mentett munkaterületet. Válassza ki a
munkaterületet a Munkaterület törlése párbeszédpanel
Munkaterület menüjéből, majd kattintson a Törlés
gombra.

Alapértelmezett munkaterület visszaállítása

Visszaállítja a munkaterület alapértelmezett
konfigurációját.

A Tartalom panel megjelenésének módosítása
A Tartalom panel a kijelölt mappában található fájlokat és mappákat jeleníti meg bélyegkép formában. Alapértelmezés
szerint a Bridge gyorsbélyegképeket készít, melyeket csak fájl- illetve mappanevük feltüntetésével jeleníti meg a Tartalom
panelen.

BRIDGE/VERSION CUE 14
Felhasználói útmutató

A Tartalom panel nézetét különböző beállításokkal alakíthatja saját ízléséhez: módosíthatja a bélyegképekhez megjelenített
szöveg mennyiségét, átméretezheti a bélyegképeket, további metaadatokat is megjeleníthet és beállíthatja a bélyegképek
minőségi szintjét. A Tartalom panel menüjének Vízszintes elrendezés vagy Függőleges elrendezés parancsával
megváltoztathatja a görgetősáv pozícióját. Az Automatikus elrendezés lehetőség választása esetén a Bridge szükség szerint
vált a vízszintes vagy a függőleges elrendezésre.
Szöveg megjelenítése a bélyegképekkel

v Válasszon a Nézet menü alábbi parancsai közül:
• Bélyegképekként – a fájlokat és mappákat csak nevükkel ellátott bélyegképként jeleníti meg.
• Részletekként – a bélyegképekhez további szöveges adatokat is megjelenít.
• Csak bélyegkép megjelenítése – a bélyegképeket mindenféle szöveg, címke vagy minősítési adat nélkül jeleníti meg.
Bélyegképek méretének átállítása

A bélyegképek kisebb méretűre állításával egyszerre többet megjeleníthet belőlük, nagyításukkal pedig nagyobb
részletességet érhet el.
v Húzza a kívánt pozícióba a Bridge ablak alján található Bélyegképcsúszkát

.

Megjegyzés: Amikor átméretezi a Bridge ablakát Automatikus elrendezés beállítás mellett, a Tartalom panelen lévő
bélyegképek mérete is ehhez igazodva változik. Ha ezt nem szeretné, válassza a Vízszintes elrendezés vagy a Függőleges
elrendezés lehetőséget a Tartalom panel menüjéből.
További metaadatok megjelenítése a bélyegképekhez

A Bélyegképek metaadatainak kiegészítő sorai beállítás azt határozza meg, hogy a Tartalom panel bélyegképeinél
megjelenjenek-e további metaadatok.
1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Bélyegképek elemre.
2 A Bélyegképek metaadatainak kiegészítő sorai részben adja meg, hogy milyen típusú metaadatokat szeretne
megjeleníteni. Legfeljebb négy sornyi kiegészítő adatot jeleníthet meg.
A bélyegképként megjelenítendő fájlok méretének korlátozása

Megadhat egy korlátot azoknak a fájloknak a méretére vonatkozóan, amelyekből a Bridge bélyegképet készít (a nagyobb
fájlok bélyegképének megjelenítése lassíthatja a program működését). Ha a Bridge nem hozhatja létre egy fájl bélyegképét,
akkor a fájl típusának megfelelő ikont jeleníti meg helyette. Videófájlok bélyegképének megjelenítésekor a Bridge nem veszi
figyelembe ezt a beállítást.
1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Bélyegképek elemre.
2 Írjon be egy számot „Az ennél nagyobb méretű fájlokat ne dolgozza fel” mezőbe.
A bélyegképek minőségének megadása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Bélyegképek elemre.
2 A „Bélyegképek létrehozásakor generáljon” részben válassza ki az alábbiak egyikét:
• Gyorsbélyegképek – a forrásfájlba beágyazott kis felbontású bélyegképek használata. Ezekre a bélyegképekre nem
érvényesek a színkezelési beállítások.
• Kiváló minőségű bélyegképek – a forrásfájlból generált bélyegképek létrehozása.
• Átalakítás kiváló minőségűre előzetes megtekintéskor – az előnézetben még meg nem jelenített képeknél
gyorsbélyegképek használata, előnézet megtekintésekor ezek lecserélése kiváló minőségű bélyegképre.
Gyors- vagy kiváló minőségű bélyegképek generálása

Beállíthatja, hogy a Bridge lecserélje a kiváló minőségű bélyegképeket gyorsbélyegképekre vagy fordítva.
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v Jelölje ki a bélyegképet a Tartalom panelen, és válassza a Szerkesztés > Gyorsbélyegkép készítése, illetve a Szerkesztés >
Kiváló minőségű bélyegkép készítése parancsot.

A fényerő- és színbeállítások módosítása
Az Általános beállítások panelen lehetősége van a Bridge hátterének világosabbá vagy sötétebbé tételére, valamint
kiemelőszínek megadására.
A háttér világosabbá vagy sötétebbé tétele

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) parancsot, és kattintson az Általános
elemre.
2 Itt a következőket teheti:
• A Felhasználói felület fényereje csúszkával a Bridge hátterét teheti világosabbá vagy sötétebbé.
• A Képháttér csúszka húzásával a diavetítések, valamint a Tartalom és az Előnézet panel hátterének fényerejét
változtathatja meg.
Kiemelőszínek megadása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) parancsot, és kattintson az Általános
elemre.
2 Válasszon ki egy kiemelőszínt a Kiemelőszín menüből.

A program használata kompakt módban
Ha le szeretné kicsinyíteni a Bridge ablakát, váltson kompakt módra. Kompakt üzemmódban a panelek rejtett állapotúak,
a Tartalom panelnek pedig egy egyszerűbb változata látható. A leggyakrabban használt Bridge-parancsok egy része továbbra
is elérhető marad az ablak jobb felső sarkában lévő előugró menüből.
Alapértelmezés szerint kompakt módban a Bridge ablaka minden más ablakhoz képest az előtérben marad. (Teljes módban
a Bridge-ablakot eltakarhatják más ablakok.) Ez a „lebegő” ablak azért hasznos, mert más alkalmazások használatakor is
látható marad. Például amikor kijelöli a használni kívánt fájlokat, átválthat kompakt módba, majd a fájlokat szükség szerint
az alkalmazásba húzhatja.
Ha nem szeretné, hogy a kompakt módú Bridge-ablak más ablakok előterében maradjon, törölje a Bridge
ablakmenüjében található „A kompakt ablak mindig látható” beállítás jelölését.
1 Kattintson a Váltás kompakt módba gombra

.

2 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Válassza ki a kívánt parancsokat a Bridge ablaka jobb felső sarkában található menüből.
a Tartalom panel elrejtéséhez, így még kisebb lesz a Bridge ablaka.
• Kattintson a Váltás ultra-kompakt módba gombra
A gombra ismételten kattintva visszatérhet kompakt módba.
• Kattintson a Váltás teljes módba gombra
kikapcsolásához.

a panelek megjelenítéséhez, egyúttal a Bridge ablakának előtérben tartásának

A program használata gyorsítótárral
A gyorsítótár a bélyegképeket és a metaadatokat (a fájlban nem tárolható metaadatokat, például címkéket és minősítéseket
is ideértve) tárolja annak érdekében, hogy a bélyegképek megtekintésekor és a fájlok közötti kereséskor növelje a program
teljesítményét. A gyorsítótár fenntartása azonban lemezterületet igényel. A gyorsítótár kezeléséhez létrehozhat és
exportálhat egy gyorsítótárat, vagy törölheti azt. A beállítások módosításával szabályozhatja a gyorsítótár méretét.
A gyorsítótár kezelése

v Válasszon az Eszközök > Gyorsítótár menüpont következő parancsai közül:
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Gyorsítótár építése és exportálása

Háttérben futó folyamatként gyorsítótárat épít a kijelölt
mappához és annak összes almappájához (kivéve a
máshol lévő mappákra mutató parancsikonokat). Ezzel
a paranccsal rövidebb idő alatt tudja megjeleníteni az
almappákban lévő bélyegképeket és fájladatokat. A
Gyorsítótár építése az almappákhoz parancs
végrehajtásakor bejelölheti A gyorsítótárakat is
exportálja a mappába beállítást, melynek révén
exportált gyorsítótárakat hozhat létre.

A mappa [mappanév] gyorsítótárának kiürítése

Kiüríti a kijelölt mappa gyorsítótárát. A parancsot
akkor találhatja hasznosnak, ha azt gyanítja, hogy egy
mappa gyorsítótára túl régi (például ha a bélyegképeket
és a metaadatokat nem frissíti a program) és
újragenerálásra szorul, vagy ha lemezterületet szeretne
felszabadítani.

A gyorsítótár működésének beállítása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) parancsot.
2 Kattintson a Gyorsítótár kategóriára.
3 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Gyorsítótárak exportálása a mappákba, amikor lehetséges Gyorsítótár létrehozása a megtekintett mappában, ha
lehetséges. A gyorsítótár létrehozása például akkor nem lehetséges, ha a megtekintett mappa CD-n van. Ilyen esetekben
a Bridge a központi mappába helyezi a gyorsítótárfájlokat.
• Gyorsítótár helye A gyorsítótár új helyének megadása.
• Gyorsítótár mérete A csúszka húzásával növelheti csökkentheti a gyorsítótár méretét. Ha a gyorsítótár mérete

megközelíti a meghatározott határértéket, a program törli a régebbi gyorsítótárazott elemeket a Bridge programból
történő kilépéskor.
• Gyorsítótár tömörítése A gyorsítótár optimalizálása és azoknak az elemeknek az eltávolítása, amelyek már nem

érhetők el.

• Gyorsítótár ürítése A teljes gyorsítótár törlése, ezzel helyet szabadítva fel a merevlemezen.

Megjegyzés: A gyorsítótárfájlok rejtett fájlok. Megtekintésükhöz válassza a Bridge programban a Nézet > Rejtett fájlok
megjelenítése parancsot.

Színkezelés
A Bridge 2.0-s verziójában a színkezelés bekapcsolását lehetővé tevő Speciális panel már nem érhető el a 2.1-es verzióban,
ehelyett a bélyegkép minősége határozza meg, hogy a program használjon-e színprofil-beállításokat. A jó minőségű
bélyegképek használnak színprofil-beállításokat, míg a gyorsbélyegképek nem. Használja a Bélyegképek panel beállításait
a bélyegkép minőségének meghatározásához.
A Bridge arra is lehetőséget ad, hogy szinkronizálja a színbeállításokat az Adobe Creative Suite 3 valamennyi színkezelést
alkalmazó összetevője között. Amikor az Adobe Bridge programban megadja a Creative Suite színbeállításait a Szerkesztés
> Creative Suite színbeállítások paranccsal, a program automatikusan szinkronizálja a színbeállításokat, így biztosítva, hogy
a színek az Adobe Creative Suite 3 összes színkezelést használó összetevőjében ugyanúgy jelenjenek meg. Ha útmutatásra
van szüksége a színkezelés Bridge programmal történő beállításához, végezzen keresést a „színbeállítások szinkronizálása”
szavak megadásával az összetevő súgójában.

Nyelvi beállítások megváltoztatása
A Bridge CS3 különböző nyelveken képes megjeleníteni a menüket, beállításokat és elemleírásokat. Emellett azt is
beállíthatja, hogy a Bridge egy bizonyos nyelvet használjon a billentyűparancsokhoz.
1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) parancsot, és kattintson a Speciális
pontra.
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2 Itt a következőket teheti:
• A Nyelv menüből kiválaszthatja a menük, beállítások és elemleírások kívánt megjelenítési nyelvét.
• A Billentyűzet menüből a billentyűparancsokhoz használni kívánt nyelvet választhatja ki.
3 Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra a Bridge programot.

Indítási parancsfájlok engedélyezése
Az indítási parancsfájlok engedélyezhetők vagy letilthatók a Bridge beállításaiban. A beállításokban feltüntetett
parancsfájlok attól függően eltérnek, hogy a Creative Suite 3 mely összetevői vannak telepítve a számítógépre. A
parancsfájlok letiltása a program teljesítményének javítása, valamint parancsfájlok közötti ütközések felderítése céljából
lehet hasznos.
1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson az Indítási
parancsfájlok elemre.
2 Tegye a következők egyikét:
• Jelölje be a kívánt parancsfájlokat, és szüntesse meg a nem kívántak jelölését.
• Ha egyszerre szeretné engedélyezni vagy letiltani az összes parancsfájlt, kattintson Az összes engedélyezése vagy Az
összes letiltása gombra.

Fájlok megtekintése és kezelése
Navigálás fájlok és mappák között
v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Jelöljön ki egy mappát a Mappák panelen.
• Jelöljön ki egy elemet vagy mappát a Kedvencek panelen.
• Válasszon egy mappát a Keresés helye menüből. Lépkedjen a mappákban a menü mellett található Vissza, Előre és Feljebb
gombokkal.
Ha egy fájlt az operációs rendszer fájlkezelőjében is szeretne megjeleníteni, jelölje ki a fájlt, majd válassza a Fájl >
Megjelenítés az Intézőben (Windows) vagy a Fájl > Megjelenítés a Finderben (Mac OS) parancsot.
• Mappák megnyitásához húzza azokat a Windows Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az Előnézet
panelre. Mac OS rendszerben a Finderből a Bridge ikonra is húzhatja a mappákat.

Almappák tartalmának megjelenítése
Beállíthatja úgy a Bridge programot, hogy a mappákat és almappákat egyetlen összevont, „sík” nézetben jelenítse meg,
melyben a mappa teljes tartalma egyszerre látható anélkül, hogy almappáit meg kellene nyitni.
v Kattintson a Szűrés panelen található Összesített nézet gombra
kattintson ismét a gombra.

. Ha vissza szeretne térni az almappás megjelenítésre,

Fájlok megnyitása vagy elhelyezése
A Bridge programból közvetlenül megnyithatja a fájlokat, akár azokat is, amelyek nem Adobe-szoftverrel készültek. Amikor
a Bridge programmal nyit meg egy fájlt, akkor a fájl vagy a létrehozásához használt programban, vagy a megnyitáskor
megadott programban nyílik meg. Ezenkívül a Bridge segítségével egy Adobe-alkalmazásban megnyitott dokumentumban
is elhelyezhet fájlokat.

Lásd még
“Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról”, 23. oldal

BRIDGE/VERSION CUE 18
Felhasználói útmutató

Fájlok megnyitása

v Jelöljön ki egy fájlt, majd tegye az alábbiak valamelyikét:
• Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra.
• Nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.
• Kattintson duplán a fájlra a Tartalom vagy az Előnézet panelen.
• Válassza a Fájl > Megnyitás másik programmal menüpontot, majd kattintson a megnyitáshoz használni kívánt
alkalmazás nevére.
• Húzza a fájlt az alkalmazás ikonjára.
• Válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsot, ha a fájl Adobe Camera Raw-beállításait szeretné
módosítani.
• Válassza a Fájl > Open In Adobe Encore DVD As (Megnyitás az Adobe Encore DVD programban) menüpontot, majd
kattintson a használni kívánt fájltípusra: Asset (Eszközként), Menu (Menüként), Timeline (Idővonalként) vagy
Slideshow (Diavetítésként).
Fájltársítások megváltoztatása

Az adott fájltípusok adott alkalmazáshoz való társítása csak a Bridge programon keresztül megnyitott fájlokra vonatkozik,
és elsőbbséget élvez az operációs rendszer beállításaival szemben.
1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Fájltársítások elemre.
2 Kattintson az alkalmazás nevére (vagy a Nincs elemre), majd a Tallózás gombra kattintva keresse meg a használni kívánt
alkalmazást.
3 Az eredeti fájltársítások visszaállításához kattintson az Alapértelmezett társítások visszaállítása lehetőségre.
4 A társítással nem rendelkező fájltípusok elrejtéséhez jelölje be a Definiálatlan fájltársítások elrejtése beállítást.
Fájlok elhelyezése alkalmazásban

• Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Fájl > Elhelyezés menüpontot, és kattintson az alkalmazás nevére. A paranccsal például
elhelyezhet egy JPEG-képet az Illustrator program egy dokumentumában.
• Húzza a fájlt a Bridge programból a kívánt alkalmazásba. Egyes fájltípusoknál szükség lehet arra, hogy először megnyissa
a dokumentumot, amelyben a fájlt el szeretné helyezni.

Fájlok és mappák keresése
A Bridge programban a fájlok keresésekor többféleképpen kombinálhatja a keresési feltételeket. A használt keresési
feltételeket gyűjteményként mentheti, így később is elvégezheti ugyanazt a keresést.
A következő címen megtekinthet egy a Bridge fájlkeresési funkcióját bemutató videót: www.adobe.com/go/vid0096_hu.

Lásd még
“A program használata gyorsítótárral”, 15. oldal

Fájlok és mappák keresése a Bridge programban

1 Válassza a Szerkesztés > Keresés parancsot.
2 A Keresés helye menüből válassza ki azt a mappát, amelyben keresni szeretne.
3 A keresési feltételek megadásához válasszon beállításokat és korlátozásokat a Kritériumok menükből. Írja be a keresett
szöveget a jobb oldali szövegmezőbe.
4 Újabb feltétel hozzáadásához kattintson a pluszjelre (+). Ha törölni szeretné valamelyik feltételt, kattintson a mínuszjelre
(-).
5 Az Egyeztetés menü valamelyik elemét kiválasztva adja meg, hogy a feltételek közül bármelyiknek vagy mindegyiknek
kell-e teljesülnie.

BRIDGE/VERSION CUE 19
Felhasználói útmutató

6 Ha Version Cue projektet keres, tegye az alábbiak valamelyikét:
• Ha azt szeretné, hogy a Version Cue fájlok korábbi és jelenlegi verziói is megjelenjenek a találatok között, jelölje be az
„Egy fájl összes verziójának megkeresése” beállítást.
• Ha egy Version Cue projekt teljes tartalmában szeretne keresni, még akkor is, ha a 2. lépésben a projektnek csak egy
almappáját jelölte ki, jelölje be a Keresés az aktuális mappától kezdve beállítást.
• Ha egy Version Cue projektből törölt fájlok között szeretne keresni, jelölje be a Keresés törölt fájlokban beállítást.
7 (Nem kötelező) Jelölje be Az összes alkönyvtárral együtt jelölőnégyzetet, ha a keresést a forrásmappa összes almappájára
ki szeretné terjeszteni.
8 (Nem kötelező) Jelölje be a Nem indexelt fájlokat is beállítást, ha azt szeretné, hogy a Bridge ugyanúgy keressen a
gyorsítótárba nem helyezett fájlok között is, mint a gyorsítótárazottak között (alapértelmezés szerint csak a
gyorsítótárban lévő, azaz a Bridge programban egyszer már megnyitott mappákban található fájlokra terjed ki a keresés).
9 (Nem kötelező) A feltételek mentéséhez kattintson a Mentés gyűjteményként gombra. A Gyűjtemény mentése
párbeszédpanelen adja meg a gyűjtemény nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra. Ha azt szeretné, hogy a
Bridge az éppen megtekintett mappában keressen, jelölje be a Keresés az aktuális mappától kezdve beállítást
(máskülönben a Bridge abban a mappában fog keresni, amelyet a gyűjtemény létrehozásakor adott meg). A Hozzáadás
a kedvencekhez beállítás bejelölésével létrehozhat egy a gyűjteményre mutató parancsikont a Bridge Kedvencek paneljén.
10Kattintson a Keresés gombra.
Gyűjtemény megnyitása

A gyűjtemények mentett keresések. Amikor megnyit egy gyűjteményt, akkor valójában újból futtatja a keresést a gyűjtemény
létrehozásakor megadott mappában.
v Lépjen abba a mappába, amelybe a gyűjteményt mentette, és kattintson duplán a gyűjteményre.
Ekkor megjelenik egy új Bridge-ablak a keresés eredményeivel.
Alapértelmezés szerint ha kijelöli a gyűjtemény találatainak egyikét, a program úgy tünteti fel a fájlt, mintha az a
gyűjteménymappában lenne. Ha meg szeretné nyitni azt a mappát, amelyben a fájl ténylegesen megtalálható, válassza
a Fájl > Megjelenítés a Bridge programban parancsot.

Fájlok címkézése és minősítése
Nagy számú fájlt jelölhet meg gyorsan úgy, hogy különböző színeket vagy egy és öt csillag közé eső minősítést rendel
hozzájuk. Ezután szín vagy minősítés szerint rendezheti sorba a fájlokat.
Tegyük fel például, hogy éppen nagy számú importált képet tekint meg a Bridge programban. Ahogy egyenként
megvizsgálgatja a képeket, adhat egy címkét azoknak, amelyeket meg szeretne tartani. E kezdeti átvizsgálást követően a
Rendezés parancsot használhatja az adott színnel megjelölt fájlok kiválogatására.
Nemcsak fájlokat, de mappákat is elláthat címkével vagy minősítéssel. Akár olyan fájlokat és mappákat is címkézhet vagy
minősíthet, amelyek írásvédett adathordozón, például CD-n vannak.
A címkékre vonatkozó beállításokban nevet is adhat a címkéknek. Az így elnevezett címkék alkalmazásakor a program a
fájl metaadatai közé veszi fel a címkenevet.
Megjegyzés: A mappákban való böngészéskor alapbeállítás mellett a Bridge a címkézett és címkézetlen fájlokat egyaránt
megjeleníti.
A következő címen megtekinthet egy a fájlok minősítését bemutató videót: www.adobe.com/go/vid0093_hu.
Fájlok címkézése

v Jelöljön ki egy vagy több fájlt, és válasszon egy színt a Címke menüből. A címkék eltávolításához válassza a Címke >
Nincs címke parancsot.
Fájlok minősítése

1 Jelöljön ki egy vagy több fájlt.
2 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
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• A Tartalom panelen kattintson a fájlnak adni kívánt csillagok számának megfelelő pontra. (A minősítőpontok csak egy
bizonyos méretet meghaladó bélyegképeken jelennek meg. Ha szükséges, növelje addig a bélyegképméretet, amíg a
pontok meg nem jelennek.)
• Válasszon egy minősítést a Címke menüből.
• Ha növelni vagy csökkenteni kívánja a minősítést egy csillaggal, válassza a Címke > Felminősítés vagy a Címke >
Leminősítés parancsot.
• Az összes csillag törléséhez válassza a Címke > Minősítés nélkül parancsot.
• Ha Elvetés minősítést szeretne adni egy fájlnak, válassza a Címke > Elvetés parancsot.
Megjegyzés: Ha nem szeretné, hogy a Bridge megjelenítse az elvetett fájlokat, válassza a Nézet > Elvetett fájlok megjelenítése
parancsot.

Fájlok rendezése és szűrése
A Bridge alapértelmezés szerint fájlnév szerint rendezi a Tartalom panelen megjelenő fájlokat. Ehelyett más rendezési
szempont is választható a Rendezés paranccsal vagy a Szűrés panel Rendezés ... szerint menüjével.
A Szűrés panelen kiválasztott feltételekkel szabályozhatja, hogy mely fájlok jelenjenek meg a Tartalom panelen. A fájlokat
szűrheti egyebek között minősítés, címke, fájltípus, kulcsszavak, létrehozási vagy módosítási dátum szerint.
A Szűrés panelen megjelenő feltételeket a program dinamikusan generálja a Tartalom panelen megjelenő fájlok, valamint
az azokhoz rendelt metaadatok függvényében. Ha például a Tartalom panel hangfájlokat tartalmaz, akkor a Szűrés panelen
az alkotóra, albumra, műfajra, hangnemre és a folyamatos lejátszásra vonatkozó feltételek jelennek meg. Ha a Tartalom
panelen képfájlok láthatók, a Szűrés panel méretre, tájolásra és oldalarányra vonatkozó feltételeket jelenít meg.
Ezenkívül a Nézet menü parancsaival megadhatja, hogy a Bridge megjelenítse vagy elrejtse a mappákat, az elvetett
fájlokat vagy a rejtett fájlokat (például a gyorsítótárfájlokat) a Tartalom panelen.
A következő címen megtekinthet egy videót a Bridge rendezési és szűrési funkciójáról: www.adobe.com/go/vid0096_hu.
Fájlok rendezése

v Válasszon egy lehetőséget a Nézet > Rendezés menüpontból, vagy kattintson a Szűrés panel Rendezés ... szerint menüjére
és válassza ki a használni kívánt fájlrendezési szempontot. A Manuálisan lehetőséget választva abba a sorrendbe teheti
a fájlokat, amelybe legutóbb húzással helyezte őket.
Fájlok szűrése

A Szűrés panelen kiválasztott feltételekkel szabályozhatja, hogy mely fájlok jelenjenek meg a Tartalom panelen. A Szűrés
panel az aktuális elemcsoportban egy adott értékkel rendelkező elemek teljes számát jeleníti meg, tekintet nélkül arra, hogy
az elemek rejtettek-e vagy sem. A Szűrés panelre ránézve például azonnal megállapíthatja, hogy hány fájlnak van egy adott
minősítése vagy kulcsszava.
v Jelöljön be egy vagy több feltételt a Szűrés panelen.
• Egy adott kategórián belüli feltételek (például különböző fájltípusok) kiválasztásával azokat a fájlokat szűrheti ki, amelyek
a feltételek bármelyikének eleget tesznek. Például ha GIF és JPEG típusú fájlokat szeretne együtt megjeleníteni, jelölje
be a Fájltípus csoportban a CompuServe GIF és a JPEG elemet.
• Ha több kategóriában jelöl be egy-egy feltételt (például fájltípusokat és minősítéseket is), akkor a program csak azokat
a fájlokat jeleníti meg, amelyek az összes feltételt teljesítik. Azaz például ha két csillagos minősítésű GIF- és JPEG-fájlokat
szeretne megjeleníteni, jelölje be a CompuServe GIF és a JPEG típust a Fájltípusok csoportban, majd a két csillagos
minősítést a Minősítések kategóriában.
Ha egy minősítési feltételre a Shift billentyű lenyomva tartása mellett kattint, akkor az azzal a minősítéssel vagy annál
magasabbal rendelkező elemeket választja ki. Például ha a két csillagra kattint a Shift billentyűt lenyomva, a kettő
vagy több csillagos elemeket jelenítheti meg.
• Egy feltétel ellenkezőjének megadásához az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva kattintson a
feltételre. Ha például korábban kiválasztotta a Fájltípus csoportban a CompuServe GIF elemet, az Alt billentyű lenyomva
tartásával erre az elemre kattintva ennek a típusnak a kivételével az összes elemet bejelölheti.
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Megjegyzés: Ha egy összezárt halom elemeit szeretné szűréssel kiválogatni, a Bridge csak akkor jeleníti meg a halmot, ha
annak legfelső (a bélyegkép alapjául szolgáló) eleme teljesíti a feltételeket. Kibontott halom szűrése esetén a Bridge a halom
összes olyan elemét megjeleníti, ami megfelel a feltételeknek.
Szűrők törlése

v Kattintson a Szűrők panel alján található Szűrő törlése gombra

.

Szűrők zárolása

Ha nem szeretné, hogy a használt szűrési feltételek törlődjenek, amikor átvált a Bridge egy másik részére, kattintson a Szűrés
panel alján lévő Szűrő megtartása tallózás közben gombra .

Fájlok és mappák másolása, áthelyezése és törlése
A Bridge programban egyszerűen másolhatja és helyezheti át más mappába a fájlokat.
Fájlok és mappák másolása

• Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, majd válassza a Szerkesztés > Másolás parancsot.
• Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a fájlokra vagy mappákra,
válassza a Másolás adott helyre parancsot, és válasszon egy célhelyet a listáról (másik hely megadásához válassza a
Mappaválasztás parancsot).
• A Ctrl billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a fájlokat vagy mappákat
egy másik mappába.
Fájlok áthelyezése másik mappába

• Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a fájlokra vagy mappákra,
válassza az Áthelyezés ide parancsot, és válasszon egy célhelyet a listáról (másik hely megadásához válassza a
Mappaválasztás parancsot).
• Jelölje ki a fájlokat és húzza át őket egy másik mappába a Bridge ablakában vagy a Windows Intézőben (Windows),
illetve a Finderben (Mac OS).
Megjegyzés: (Ha a húzott fájl a Bridge programnak helyet adó csatlakoztatott kötettől eltérő köteten van, akkor ez a
művelet másolja, nem pedig áthelyezi a fájlt. Ha át szeretné helyezni a fájlt egy másik csatlakoztatott kötetre, a Ctrl
(Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva húzza át a fájlt.
Fájlok vagy mappák törlése

v Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, és kattintson az Elem törlése gombra

.

Több fájl egyidejű átnevezése
Lehetősége van arra, hogy csoportosan, azaz kötegben nevezzen át fájlokat. Fájlok csoportos átnevezésekor az összes kijelölt
fájlhoz ugyanazokat a beállításokat adhatja meg. Egyéb kötegelt feldolgozást igénylő feladatok esetében az automatizált
feladatok futtatásához parancsfájlokat is használhat.
A következő címen egy kötegelt átnevezést bemutató videót tekinthet meg: www.adobe.com/go/vid0097_hu.
1 Tegye az alábbiak egyikét:
• Jelölje ki az átnevezendő fájlokat.
• Jelöljön ki egy mappát a Mappák panelen. Az új beállítást a program a mappában lévő összes fájlra alkalmazza.
2 Válassza az Eszközök > Kötegelt átnevezés parancsot.
3 Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az Átnevezés gombra.
• A Célmappa beállítással megadhatja, hogy az átnevezett fájlokat a program ugyanabban a mappában hagyja vagy egy
másik mappába másolja, illetve helyezze át. Ha az Áthelyezés másik mappába vagy a Másolás másik mappába lehetőséget
választotta, a Tallózás gombra kattintva adja meg a mappát.
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• Az Új fájlnevek beállításnál válasszon a menük elemeiből vagy írja be a kívánt szöveget a szövegmezőkbe. Az így megadott
alkotórészekből és szövegekből áll majd össze az új fájlnév. A pluszjelre (+) és a mínuszjelre (-) kattintva újabb elemet
vehet fel, illetve törölhet a meglévők közül. Az új fájlnév mintája a párbeszédpanel alján jelenik meg.
Megjegyzés: Ha a Sorszám elemet választja, írjon be egy számot. Ezt a számot növeli majd automatikusan a program
minden egyes átnevezett fájlhoz.
• Az „Aktuális fájlnév megtartása az XMP-metaadatokban” beállítás megadásával megőrizheti a fájlok eredeti nevét a
metaadatokban.
• A Kompatibilitás beállításnál adja meg, hogy mely operációs rendszerekkel legyenek kompatibilisek az átnevezett fájlok.
Az éppen használt operációs rendszer automatikusan be van jelölve, és a jelölése nem törölhető.

Lásd még
“Automatizált feladatok futtatása a Bridge alkalmazással”, 28. oldal

Fájlok halmozása
A halmozás lehetővé teszi, hogy több fájlt helyezzen egyetlen bélyegkép „alá”. Bármilyen típusú fájlokból létrehozhat
halmot. A halmok használata például képsorozatok csoportosításakor lehet hasznos, hiszen ezek rendszerint számos
képfájlból állnak.
Megjegyzés: A Bridge-ben használható halmok eltérnek a Photoshop képhalmaitól, amelyek rétegekké alakítják a
képcsoportokat és egy intelligens objektumban tárolják azokat.
A halmokra mindazok a parancsok alkalmazhatók, amelyek egyetlen fájlra használatosak. Például címkével is elláthatja a
halmokat ugyanúgy, ahogy az egyes fájlokat. A kibontott halmokra alkalmazott parancsok a halom összes fájlján
végrehajtódnak. Az összecsukott halmokon végrehajtott parancsok vagy csak a halom legfelső fájlján (ha csak ezt jelölte
ki), vagy az összes fájlon érvényesülnek (ha a halom szegélyére való kattintással annak összes fájlját kijelölte).
Az adott halmon belüli rendezési sorrendet a halmot tartalmazó mappában érvényes rendezési sorrend határozza meg.

Egy halom a Bridge Tartalom paneljén (összecsukva)

Egy kibontott halom

Fájlhalom létrehozása

v Jelölje ki a halomba befoglalni kívánt fájlokat, majd válassza a Halmozás > Halmozás beágyazással parancsot. A halom
bélyegképe az elsőként kijelölt fájl lesz. A halmon látható szám jelzi, hogy hány fájlt tartalmaz.
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Halmok kezelése

• A halom bélyegképének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű nyomva
tartása mellett (Mac OS) az új bélyegképnek szánt fájlra, és válassza a Halmozás > Küldés a halom tetejére parancsot.
• Összecsukott halom kibontásához kattintson a halom számára. Az összes halom kibontásához válassza a Halmozás >
Az összes halom kibontása parancsot.
• Egy kibontott halom összecsukásához kattintson a halom számára. Az összes halom összecsukásához válassza a
Halmozás > Az összes halom összecsukása parancsot.
• Ha egy halmot további fájlokkal szeretne bővíteni, húzza a fájlokat a halomra.
Megjegyzés: Két halmot összeadhat egyetlen halommá, ám egyik halmot nem helyezheti egészben egy másik halomba. Egy
halomhoz adott másik halom fájljai egyetlen fájlcsoportot fognak alkotni az első halom fájljaival.
• Egy halom valamelyik fájljának eltávolításához bontsa ki a halmot, és húzza ki belőle a fájlt. Ha egy halomból az összes
fájlt el szeretné távolítani, jelölje ki az összecsukott halmot, majd válassza a Halmozás > Kivétel a halomból parancsot.
• Egy halom összes fájljának kijelöléséhez kattintson a halom szegélyére. Ezt a műveletet az Alt billentyű (Windows) vagy
a Control billentyű (Mac OS) lenyomása melletti bélyegképre kattintással is elvégezheti.
Képek előnézetének megjelenítése halmokban

A legalább 10 képet tartalmazó halmok esetében megjeleníthető a képek előnézete (átpörgetés), és megadható a képsebesség,
illetve a pauszpapír-funkció, amellyel az előző és a következő képkocka félig áttetsző átfedésként jeleníthető meg az aktuális
képkockán.
• Ha egy halom előnézetét szeretné látni, tartsa az egérmutatót a halom felett a Tartalom panelen, míg meg nem jelenik
a csúszka, majd kattintson a Lejátszás gombra, vagy húzza el a csúszkát. Ha nem látható a Lejátszás gomb vagy a csúszka,
növelje a bélyegképméretet a Bridge ablakának alsó részén lévő bélyegképcsúszkával.
• A lejátszási képsebességet úgy állíthatja be, hogy jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva
(Mac OS) a halomra kattint, és a Halmozás > Képsebesség menüből kiválasztja a megfelelő képsebességet.
• A halmok alapértelmezett lejátszási képsebessége beállítható a Lejátszás kategória Halom lejátszási képsebessége
menüjében.
• Ha a pauszpapír-funkciót be szeretné kapcsolni, kattintson a halomra a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt
lenyomva tartva (Mac OS), majd válassza a Halmozás > Pauszpapír engedélyezése parancsot.

Képek és dinamikus médiaanyagok kezelése
Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról
A Bridge fényképkezelési munkafolyamatban való használatával kapcsolatos videót megtekintheti itt:
http://www.adobe.com/go/vid0189_hu.
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Adobe Bridge CS3 Photo Downloader
A. A csatlakoztatott eszköz neve B. Fájlmentési beállítások C. Fájlátnevezési beállítások D. Fájlkonvertálási és -másolási
beállítások E. Fényképek beolvasása

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet vagy kártyaolvasót a számítógéphez (ha segítségre van szüksége, lapozza fel az eszköz
használati utasítását).
2 Tegye az alábbiak egyikét:
• (Windows rendszerben) Kattintson az Adobe Bridge CS3 Photo Downloader elemre az automatikus indítás ablakában,
vagy válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.
• (Mac OS rendszerben) A Bridge programban válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.
3 Az Adobe Bridge CS3 Photo Downloader ablakában válassza ki a fényképezőgép vagy kártyaolvasó nevét a Fényképek
beolvasása innen listából.
Ha a Speciális párbeszédpanel elemre kattint, bélyegkép jelenik meg a fényképezőgép memóriakártyáján lévő összes
képről.
4 Ha az importálási kötegből el szeretne távolítani egy fényképet, kattintson a Speciális párbeszédpanel elemre, és a fénykép
alatti jelölőnégyzetből törölje a jelet.
5 Ha az alapértelmezett mappahelyet módosítani szeretné, kattintson a Hely elem melletti Kiválasztás gombra, és adjon
meg új helyet.
6 Ha a fényképeket a saját mappájukban szeretné elhelyezni, válassza az Almappa (almappák) létrehozása lehetőséget,
majd a következők egyikét:
• A Mai dátum beállítással az aktuális dátum alapján elnevezett almappa hozható létre.
• A Fényképezés dátuma elemet választva a fényképezés dátumát fogja jelezni az almappa neve.
• Az Egyéni név beállítást választva beírható az almappa kívánt neve.
7 Ha az importálás során át szeretné nevezni a fájlokat, válasszon a Fájlok átnevezése lista lehetőségei közül. Az importálási
kötegben lévő összes fénykép neve ugyanaz, a fényképeket a név végéhez illesztett egyedi szám különbözteti meg.
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8 Ha a fényképek importálása után a Bridge-et meg szeretné nyitni, jelölje be Az Adobe Bridge megnyitása jelölőnégyzetet.
9 Ha a Raw fájlokat DNG formátumra szeretné konvertálni az importálás során, jelölje be a Konvertálás DNG formátumra
jelölőnégyzetet.
10Ha az importálással a fényképekről másolatot is szeretne menteni, jelölje be a Másolatok mentése ide jelölőnégyzetet, és
adja meg a mentési helyet.
11(Nem kötelező.) Ha metaadatokat szeretne alkalmazni, kattintson a Speciális párbeszédpanel gombra, majd írja be az
adatokat a Szerző és a Szerzői jog mezőbe, vagy válasszon metaadatsablont a Használandó sablon listából.
12Kattintson a Fényképek beolvasása gombra. A fényképek ekkor megjelennek a Bridge programban.

Képek megtekintése előnézetben és összehasonlítása
A Bridge Előnézet panelén megjeleníthető és összehasonlítható egyszerre legfeljebb kilenc kép. A Nagyítólencse eszközzel
kinagyíthatók a képek részletei, és ellenőrizhető a képminőség.
Képek előnézetének megjelenítése

A Tartalom panelen jelölje ki azokat a képeket, amelyeknek az előnézetét meg szeretné jeleníteni, majd válassza az Ablak
> Előnézet panel parancsot.
A Nagyítólencse eszköz használata

A Nagyítólencse eszközzel kinagyíthatók a képek részletei. Alapértelmezés szerint ha a kép 100%-nál kisebb nagyításban
jelenik meg, a Nagyítólencse eszköz 100%-ra nagyít. A Nagyítólencse eszköz megjeleníthető képenként is, de akár egyszerre
több ilyen eszköz is használható szinkronban, több képen.
• A Nagyítólencse eszközt úgy jelenítheti meg, hogy egy kijelölt képre kattint az Előnézet panelen.
• A Nagyítólencse eszköz az eszközre kattintva elrejthető.
• A Nagyítólencse eszköz használatakor közelíteni és távolítani is lehet az egér görgőjével vagy a plusz (+) és a mínusz (-)
billentyűvel.
• Ha szinkronizálni szeretné a nagyítólencséket több kép esetében, a Ctrl (Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt
lenyomva tartva húzza az egérmutatót a képeken.

Képek elforgatása
A JPEG, PSD , TIFF és raw fájlformátumú képek nézete a Bridge programban elforgatható. Az elforgatás a képadatokra
nincs hatással, a Bridge programban való elforgatás viszont a létrehozó alkalmazásban is a kép nézetének elfordulását
eredményezheti.
1 Jelöljön ki egy vagy több képet a tartalomterületen.
2 Válassza a Szerkesztés menü Forgatás 90°-kal jobbra, Forgatás 90°-kal balra vagy Forgatás 180°-kal parancsát.

Képek megtekintése diavetítésként
A Diavetítés paranccsal a bélyegképek teljes képernyős diavetítésként tekinthetők meg. Ez egyszerű mód az adott mappában
lévő összes képfájl nagy változatainak kezelésére. A diavetítés során lehetőség van a képek oldalmozgatására, kicsinyítésére
és nagyítására, illetve a diavetítés megjelenítési beállításainak megadására, beleértve az átmeneteket és a feliratokat.
Diavetítés megtekintése

v Nyissa meg egy képmappa tartalmát, vagy jelölje ki a diavetítésben megjeleníteni kívánt képeket, majd válassza a Nézet
> Diavetítés parancsot.
A diavetítés-kezelési parancsok megjelenítése

v A Diavetítés nézetben nyomja le a H billentyűt.
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A diavetítéssel kapcsolatos beállítások

A diavetítések beállításainak megjelenítéséhez Diavetítés nézetben nyomja le az L billentyűt, vagy válassza a Nézet >
Diavetítés beállításai parancsot.
Megjelenítési beállítások Ezt a lehetőséget választva további monitorokat takarhat ki, megismételheti a diavetítést, illetve
kicsinyíthet és nagyíthat.
Diabeállítások A diák időtartamának, feliratainak és méretezésének megadása.
Átmenetbeállítások Az átmenetek stílusának és sebességének megadása.

Szoftveres leképezés használata az előnézeteknél
Ezt a beállítást akkor válassza, ha a diavetítések és az előnézetek megjelenítése hibás. Az előnézeteknél a szoftveres leképezés
használata megfelelő képmegjelenítést eredményez, de a megjelenítés lelassulhat, és egyéb korlátozások is előfordulhatnak.
1 A Beállítások párbeszédpanel Speciális lapján jelölje be a szoftveres leképezés használata jelölőnégyzetet.
2 Indítsa újra a Bridge programot.

Dinamikus médiafájlok előnézetének megjelenítése
A video- és hangfájlok többsége előzetesen lejátszható a Bridge programban, beleértve a QuickTime számítógépen telepített
verziója által támogatott legtöbb fájlt. A Tartalom panelen megjelennek a lejátszási vezérlőelemek. A Lejátszás
beállításpanelen megadhatja, hogy a médiafájlok lejátszása vagy folyamatos lejátszása automatikusan történjen-e.
Médiafájlok előzetes lejátszása az Előnézet panelen

1 A Tartalom panelen jelölje ki az előzetesen lejátszani kívánt fájlt.
A program elkezdi lejátszani a fájlt az Előnézet panelen.
a lejátszás szüneteltetéséhez, kattintson a Körkörösen gombra
2 Az előnézet panelen kattintson a Szünet gombra
a folyamatos lejátszás be- vagy kikapcsolásához, illetve kattintson a Hangerő gombra, és húzza a csúszkát a hangerő
beállításához.
A Bridge felülete világosabbá vagy sötétebbé tehető a dinamikus médiafájlok jobb előnézeti megjelenítése érdekében.
Lásd: “A fényerő- és színbeállítások módosítása”, 15. oldal.
A lejátszás beállításai

1 Az Adobe Bridge programban válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS)
parancsot.
2 Kattintson a Lejátszás kategóriára.
3 Módosítsa az alábbiak beállítások bármelyikét, majd kattintson az OK gombra.
• Halom lejátszási képsebessége A legalább 10 képet tartalmazó halmok esetében megjeleníthető (átpörgethető) a képek
előnézete. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja a képhalmok előnézeti megjelenítésének képsebességét.
(Lásd: “Fájlok halmozása”, 22. oldal.)
• Hangfájlok automatikus lejátszása előnézetkor Amikor egy hangfájlra kattint, a program automatikusan elkezdi
lejátszani azt az Előnézet panelen. A hangfájlok manuális lejátszásához kapcsolja ki ezt a beállítást.
• Hangfájlok ismétlődő lejátszása előnézetkor A hangfájl folyamatos ismétlése. Ha csak egyszer kívánja lejátszani a

hangfájlt, tiltsa le ezt a beállítást.

• Videofájlok automatikus lejátszása előnézetkor Adja meg ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a program
automatikusan játssza le az előnézet panelen megjelenő videofájlt.
• Videofájlok ismétlődő lejátszása előnézetkor A videofájl folyamatos ismétlése. Ha csak egyszer kívánja lejátszani a

videofájlt, tiltsa le ezt a beállítást.
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A Camera Raw használata
A Raw fájlok a fényképezőgép képérzékelőjéből származó, tömörítetlen képadatokat tartalmaznak. A Photoshop Adobe
Camera Raw szoftver, amely a Bridge programban akkor áll rendelkezésre, ha az Adobe Photoshop vagy az Adobe After
Effects telepítve van, képes a Raw fájlok feldolgozására. A JPEG- és a TIFF-fájlok a Camera Raw segítségével is
feldolgozhatók a Bridge programban.
A Bridge segítségével a beállítások az egyik fájlból a másikba másolhatók a vágólapon keresztül, továbbá lehetőség nyílik a
fájlok kötegelt feldolgozására, illetve a beállítások fájlokon való alkalmazására a Camera Raw párbeszédpanel megjelenítése
nélkül.
Megjegyzés: A Dupla kattintással a Camera Raw beállításai szerkeszthetők a Bridge programban jelölőnégyzet bejelölésével
a Raw fájlok a Camera Raw párbeszédpanelen jeleníthetők meg a Bridge programban. Ha ez a beállítás nincs megadva, a
Raw fájlok a Photoshop programban nyílnak meg.
Ha a Raw fájloknak az Adobe Camera Raw szoftverben való megnyitásáról bővebb tájékoztatást szeretne, a súgóban keressen
a „Camera Raw” kifejezésre.

A Device Central használata az Adobe Bridge alkalmazással
A professzionális alkotók és fejlesztők a Device Central segítségével megtekinthetik, hogyan jelennek meg a különféle típusú
fájlok – például a Photoshop, a Flash és az Illustrator alkalmazásban készült fájlok – a különböző mobil eszközökön. Ez a
lehetőség egyszerűbbé teszi a különböző fájltípusok tesztelésének munkafolyamatát. Az Adobe Bridge alkalmazásból
emellett közvetlenül elérheti a Device Central szoftvert anélkül, hogy meg kellene nyitnia a Creative Suite 3 valamely
összetevőjét, például a Photoshop vagy a Flash alkalmazást.
Így például azok a tervezők, akik több Creative Suite-összetevőt is használnak, egy Adobe Bridge-mappában rendszerezhetik
az egyazon projektben használt különféle fájlokat. A tervező az Adobe Bridge alkalmazásban az adott mappába lépve
láthatja, hogyan jelennek meg a Photoshop-képek, a Flash-fájlok és az Illustrator-fájlok a mobil eszközön.
A tartalom Adobe Bridge programból való előzetes megtekintése meglévő tartalmak újrafelhasználásakor is hasznos
lehetőség. Előfordulhat például, hogy már rendelkezik néhány, korábban, egy adott eszközcsoporthoz készített
tapétafájlokkal, amelyeket most ki szeretne próbálni a legújabb mobilkészülékeken is. Ehhez elég egyszerűen frissíteni a
Device Central profillistáját, és közvetlenül az Adobe Bridge programból tesztelheti a régi tapétafájlokat az új eszközökön.

Az Adobe Device Central elérése az Adobe Bridge alkalmazásból
A Device Central az Adobe Bridge alkalmazásból való eléréséhez jelöljön ki egyetlen fájlt. A támogatott formátumok a
következők: SWF, JPG, JPEG, PNG, GIF, WBM, MOV, 3GP, M4V, MP4, MPG, MPEG, AVI, HTM, HTML, XHTML,
CHTML, URL és WEBLOC.
1 Indítsa el az Adobe Bridge szoftvert.
2 Tegye a következők egyikét:
• Jelöljön ki egy fájlt, majd kattintson a Fájl menü Test in Device Central (Tesztelés az eszközközpontban) parancsára.
• Kattintson jobb gombbal egy fájlra, majd válassza a helyi menü Test in Device Central parancsát.
A fájl a Device Central ablakának Emulator lapján jelenik meg. A tesztelés folytatásához kattintson duplán egy másik
eszköz nevére a Device Sets vagy az Available Devices listában.
Megjegyzés: Az eszközprofilok tallózásához, vagy mobil dokumentumok létrehozásához kattintson az Eszközök menü
Device Central parancsára. Ekkor megnyílik a Device Central ablaka a Device Profiles (Eszközprofilok) lappal.
Az Adobe Bridge és a Device Central használatáról szóló oktatóanyag megtekintéséhez látogasson el a
http://www.adobe.com/go/vid0208_hu webhelyre.

Adobe Stock Photos
Az Adobe(R) Stock Photos segítségével jogdíjmentes képek tekinthetők meg és vásárolhatók a legnépszerűbb fotótárakból.
Az Adobe Stock Photos révén a tervezési folyamatot nem kell megszakítani minőségi képek keresése érdekében. A Creative
Suite 3 bármely összetevőjében az Adobe Stock Photos fejlett keresési lehetőségeit igénybe véve megtalálhatja és
megvásárolhatja a legmegfelelőbb képet.
További tájékoztatást az Adobe Stock Photos teljes súgója tartalmaz a következő helyen:
www.adobe.com/go/adobe_help_stockphotos_1_5_hu.
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Hozzáférés az Adobe Stock Photos szolgáltatáshoz hitelesítő proxykiszolgáló mögül
Ha a számítógép-hálózat kialakítása olyan, hogy az internet-hozzáférés bejelentkezést igényel, az Adobe Stock Photos
megjelenít egy párbeszédpanelt, ahol megadhatók a hitelesítési adatok (a felhasználónév és a jelszó).
Az Adobe Stock Photos alapfokú hitelesítést támogat HTTP és HTTPS protokollhoz. A rendszertől függően mindkét
protokoll esetében szükséges lehet a felhasználónév és a jelszó megadása. Ha a protokollok egyike a hálózaton proxy mögött
van, a másik pedig nincs, nem lesz hozzáférhető az Adobe Stock Photos összes funkciója. A felhasználónév és a jelszó
megadásakor az Adobe Stock Photos biztonságos módon, titkosítva tárolja az adatokat a helyi számítógépen.
Megjegyzés: Az Adobe Stock Photos proxyhitelesítési párbeszédpanelén kívül munkamenetenként egyszer további
párbeszédpanelek is kérni fogják a hitelesítési adatokat. Ha az Adobe Stock Photos egy szolgáltatásához próbál hozzáférni, és
az Adobe Stock Photos által tárolt hitelesítési adatok nem helyesek, a rendszer újra kéri a hitelesítési adatokat az Adobe Stock
Photos proxyhitelesítési párbeszédpanelén.
Macintosh számítógép esetén a Mac OS 10.3-as vagy újabb verziójára van szükség az Adobe Stock Photos szolgáltatás
hitelesítő proxykiszolgáló mögül való használatához. Az Adobe Stock Photos proxyhitelesítési párbeszédpanelén megadott
felhasználónév és jelszó a felhasználónévre és a jelszóra vonatkozó globális beállításokra is hatással van, és ezt fogják tükrözni
a rendszerbeállítások is.
A felhasználónév és a jelszó módosítható vagy törölhető az Adobe Bridge beállításainál.
1 Az Adobe Bridge programban válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS)
parancsot.
2 Válassza az Adobe Stock Photos lehetőséget a bal oldalon, majd kattintson az Enter Proxy Details (Proxy részletes
adatainak megadása) elemre.
Megjegyzés: Az Enter Proxy Details (Proxy részletes adatainak megadása) lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a
számítógép hitelesítő proxykiszolgáló mögött van.
3 Módosítsa vagy törölje a felhasználónevet és a jelszót.
4 Kattintson az OK gombra, majd zárja be a Beállítások ablakot.
Az Adobe Stock Photos proxyhitelesítéséről naprakész tájékoztatás a következő helyen található:
www.adobe.com/go/aspproxy_hu.

Automatizált feladatok futtatása a Bridge alkalmazással
Automatizált feladatok futtatása
Az Eszközök menü almenüiben különféle parancsok találhatók, amelyek az Adobe Creative Suite 3 különböző
összetevőiben állnak rendelkezésre. Ha például az Adobe Photoshop telepítve van, az Eszközök > Photoshop almenüben
képcsomagok készíthetők, vagy Fotóegyesítő-panorámaképek hozhatók létre a Bridge programban kijelölt fényképekből.
Az, hogy a Bridge elhagyása nélkül futtathatók ezek a parancsok, időmegtakarítást hoz, hiszen nem kell minden fájlt
egyenként megnyitni.
Megjegyzés: Külső felek szintén létrehozhatják és az Eszközök menübe helyezhetik saját új elemeiket, ezzel bővítve a Bridge
szolgáltatásainak körét. A saját parancsfájlok létrehozásával kapcsolatban a Bridge JavaScript-útmutatója ad tájékoztatást.
1 Jelölje ki a használandó fájlokat vagy mappákat. Ha mappát jelöl ki, a parancs – amennyiben lehetséges – az abban lévő
összes fájlra érvényes lesz.
2 Mutasson az Eszközök > [Összetevő] pontra, majd válassza a kívánt parancsot. (Ha a kívánt összetevőhöz nem áll
rendelkezésre automatizált feladat, nem jelenik meg összetevőnév a menüben.)
Ha egy adott parancsról tájékoztatást szeretne, nézzen utána az adott összetevő dokumentációjában.
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Lehetősége van például arra, hogy egy mozgóképet gyorsan vektorizáljon a Bridge programban úgy, hogy a LiveTrace
(Élő kontúr) parancsot állóképfájlokba (PSD, BMP, TGA vagy TIF formátumba) exportált mozgóképen futtat az After
Effects vagy az Adobe Premiere Pro programból: Miután létrejött az Élő kontúr-készlet az állóképfájlok egyikéhez az Adobe
Illustrator programban, jelölje ki az állóképfájlok sorozatát a Bridge alkalmazásban, majd válassza az Eszközök > Illustrator >
Élő kontúr parancsot. Ha a képekből újra videoklipet szeretne összeállítani, importálja a most létrehozott Illustrator-fájlokat
Adobe Illustrator-sorozatként az After Effects vagy a Premiere Pro programba. Vegye figyelembe, hogy ha a Bridge programból
futtatja az Élő kontúr parancsot, akkor 10 képkocka a felső határ.

Kontaktlap létrehozása az InDesign programban
Ha az Adobe InDesign telepítve van, a Bridge segítségével kontaktlap hozható létre az InDesign programban lévő képekből.
1 A Bridge alkalmazásban jelölje ki a kontaktlaphoz hozzáadni kívánt képeket. Ha ezt nem teszi meg, a Tartalom panelen
látható összes képet felveszi a program.
Megjegyzés: A Kontaktlap párbeszédpanel megjelenése után a Fájlok elemre kattintva más képek is kijelölhetők.
2 Válassza az Eszközök > InDesign > InDesign kontaktlap létrehozása parancsot.
3 A Kontaktlap párbeszédpanel Elrendezés részében adja meg a bélyegképek előnézetének elrendezési beállításait:
• Az Automatikus térköz jelölőnégyzet bejelölésével az InDesign automatikusan helyezi el a bélyegképeket a kontaktlapon.
A négyzet jelölésének törlése után a felhasználó saját maga adhatja meg a bélyegképeket körülvevő függőleges és vízszintes
térköz nagyságát. A térköz értékének beállításával párhuzamosan a párbeszédpanelen látható kontaktlap-előnézet
automatikusan frissül.
• A Kép elforgatása a legjobb kitöltéshez jelölőnégyzet bejelölésével tájolásuktól függetlenül elforgathatók a képek, ezáltal
hatásosan tölthetik ki az egész kontaktlapot.
4 A Felirat területen kattintson a Meghatározás gombra a Felirat létrehozása vagy módosítása párbeszédpanel
megjelenítéséhez, és válassza a Feliratmeghatározás lista Fájlnév elemét.
5 Ha InDesign-sablon alapján szeretne kontaktlapot létrehozni, válassza az InDesign-sablon használata lehetőséget. A
Sablon elemre kattintva kijelölheti a kívánt sablont.
6 A kontaktlapot PDF formátumban mentheti a Kimeneti beállítások szakasz Mentés PDF-ként elemét választva. A
Kimeneti fájl lehetőséget választva InDesign PDF-készletet jelölhet ki.
7 Kattintson az OK gombra.

Metaadatok és kulcsszavak
Metaadatok – ismertető
A metaadatok a fájlokkal kapcsolatos szabványos adatok, például a szerző neve, a felbontás, a színtér, a szerzői jogi
információk és a megadott kulcsszavak. A legtöbb digitális fényképezőgép például hozzáfűz bizonyos alapvető
információkat a képfájlokhoz, úgymint a kép magasságát, szélességét, fájlformátumát és készítésének időpontját. A
metaadatok használatával célszerűsítheti munkamódszerét és könnyebben rendszerezheti fájljait.
Az XMP szabvány – ismertető

A metaadatok az Extensible Metadata Platform (XMP) szabvány szerint tárolhatók, amelyre az Adobe Bridge, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign és Adobe Photoshop alkalmazás épül. A képek Photoshop® Camera Raw szoftverrel végzett
módosításai XMP-metaadatokként tárolódnak. Az XMP szabvány az XML formátumra alapul, és az adatok a legtöbb
esetben a fájlon belül tárolódnak. Ha az adatokat nem lehet a fájlban tárolni, akkor a metaadatokat egy úgynevezett sidecar
fájlban kell elhelyezni. Az XMP formátum lehetővé teszi a metaadatok cseréjét az Adobe alkalmazások és a kiadványkészítési
munkafolyamatok között. Például mentheti egy fájl metaadatait sablonként, majd importálhatja ezeket az adatokat más
fájlokba.
A más formátumokban – például Exif, IPTC (IIM), GPS és TIFF – tárolt metaadatok a minél könnyebb áttekinthetőség és
kezelhetőség figyelembe vételével szinkronizálódnak és írhatók le az XMP szabvánnyal. Más alkalmazások és szolgáltatások
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(például az Adobe Version Cue) az XMP szabványt használják a például a verziómegjegyzések átadására és tárolására;
ezekben az adatokban a Bridge segítségével lehetséges a keresés.
A metaadatok a legtöbb esetben a fájlformátum megváltoztatásakor, így például a PSD-fájlok JPG formátumúra alakításakor
sem vesznek el. A metaadatok megőrződnek a fájlok Adobe-dokumentumokba vagy -projektekbe helyezésekor is.
Az XMP szoftverfejlesztési csomaggal (SDK) testreszabhatja a metaadatok létrehozását, feldolgozását és cseréjét. Az XMP
SDK csomaggal például hozzáadhat mezőket a Fájlinformációk párbeszédpanelhez. Az XMP szabvány és az XMP SDK
részletesebb ismertetőjét megtalálja az Adobe webhelyén.
Metaadatok használata a Bridge alkalmazásban Adobe Creative Suite összetevőiben

A Bridge számos hasznos, a fájlok és verziók rendszerezését, keresését és nyilvántartását lehetővé tevő szolgáltatása a fájlok
XMP-metaadataira támaszkodik. A Bridge alkalmazásban két módon kezelhetők a metaadatok: a Metaadatok panelen és
a Fájlinformációk párbeszédpanelen.
Bizonyos esetekben a metaadat-tulajdonságok több nézetben is használhatók. Lehetséges például, hogy egy tulajdonság az
egyik nézetben Szerző, míg a másikban Készítő néven szerepel, de mindkettő ugyanarra a mögöttes tulajdonságra
vonatkozik. Az egyes munkafolyamatokhoz testreszabott nézetek alapjául szolgáló XMP-adatok mindvégig szabványosak
maradnak.

Lásd még
“Metaadatok hozzáadása a Fájlinformációk párbeszédpanelen”, 32. oldal
“Metaadatsablonok használata”, 34. oldal
“Metaadatok importálása dokumentumba”, 35. oldal

A Metaadatok panel – ismertető
A metaadatok a fájlok tartalmával, szerzői jogi státuszával, forrásával és történetével kapcsolatos információk. A Metaadatok
panelen megtekinthetők és szerkeszthetők a kijelölt fájlok metaadatai, metaadatok alapján lehet fájlokat keresni, és
sablonokkal lehet metaadatokat betoldani vagy lecserélni.
A következő címen megtekinthet egy a metaadatokat bemutató videót: www.adobe.com/go/vid0094_hu.
A kijelölt fájltól és a használt szoftvertől függően a következő típusú metaadatok jelenhetnek meg:
Fájl tulajdonságai A fájl jellemzőit írja le, beleértve a méretet, illetve a létrehozás és a módosítás dátumát.
IPTC-alap Szerkeszthető metaadatokat jelenít meg. A fájlokhoz feliratok és szerzői jogi információk is adhatók. Az IPTC-

alap egy új specifikáció, melyet az IPTC (International Press Telecommunications Council) 2004 októberében hagyott jóvá.
A korábbi IPTC-től (IIM, korábbi) abban tér el, hogy új tulajdonságokat tartalmaz, néhány tulajdonságnév módosult,
néhányat pedig töröltek.
IPTC (IIM, korábbi) Szerkeszthető metaadatokat jelenít meg. Az IPTC-alaphoz hasonlóan ennél is feliratok és szerzői jogi

információk adhatók a fájlokhoz. Ezek a metaadatok alapértelmezés szerint rejtettek, mert ezeket felváltotta az IPTC Core.
Az IPTC (IIM, korábbi) adatok megjelenítése azonban bekapcsolható a Beállítások párbeszédpanel Metaadatok lapján.
Betűtípusok Az Adobe InDesign-fájlokban használt betűtípusokat sorolja fel.
Minták Az Adobe InDesign- és Adobe Illustrator-fájlokban használt színtárakat sorolja fel.
Kameraadatok (Exif) A digitális fényképezőgépek által hozzárendelt adatokat jeleníti meg. Az Exif-adatok közé tartoznak

a fényképezőgépen a kép készítésekor érvényben lévő beállítások.

GPS Az egyes digitális fényképezőgépeken működő globális helymeghatározási (GPS) funkció által adott navigációs

adatokat jeleníti meg. A GPS-adatok nélkül készült fényképekhez nincsenek GPS-metaadatok.
Camera Raw A Camera Raw bővítmény által alkalmazott beállításokat jeleníti meg.

Szerkesztési előzmények A képeken a Photoshop programmal végzett módosításokat követi naplószerűen.
Adobe Stock Photos Az Adobe Stock Photos szolgáltatásból beszerzett képekről sorol fel adatokat.
Version Cue A Version Cue-fájlverzióadatok listája.
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DICOM (csak az Adobe Photoshop CS3 Extended verzió esetében) A DICOM (Digital Imaging and Communications in

Medicine) formátumban mentett képekről jelenít meg adatokat.

A metaadatok beállításainak megadása
Azt, hogy a Metaadatok panelen milyen adatok jelenjenek meg, a felhasználó szabályozhatja. Választható a metaadattábla
megjelenítése vagy elrejtése is. Ez egy rövidített összefoglaló a fontosabb metaadatokról, és a Metaadatok panel tetejénél
jelenik meg.
A Metaadatok panelen megjelenítendő metaadatok beállítása

1 Tegye az alábbiak egyikét:
• A Metaadatok panel menüjében kattintson a Beállítások parancsra.
• Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) parancsot, majd a bal oldali listán
válassza a Metaadatok kategóriát.
2 Adja meg a Metaadatok panelen megjelenítendő metaadatmezőket.
3 Az Üres mezők elrejtése beállítással elrejthetők az információt nem tartalmazó mezők.
4 Kattintson az OK gombra.
A metaadattábla megjelenítése vagy elrejtése

v Tegye az alábbiak egyikét:
• Ha egyes fájloknál szeretné megjeleníteni vagy elrejteni a metaadattáblát, kattintással kapcsolja be vagy ki a Metaadattábla
megjelenítése beállítást a Metaadatok panel menüjében.
• Ha az összes fájlnál szeretné megjeleníteni vagy elrejteni a metaadattáblát, kattintással kapcsolja be vagy ki a
Metaadattábla megjelenítése beállítást a Beállítások párbeszédpanel Metaadatok lapján.

Metaadatok megjelenítése és szerkesztése
A metaadatok megjeleníthetők a Metaadatok panelen, a Fájlinformáció párbeszédpanelen, illetve bélyegképeknél a
Tartalom panelen. A metaadatok szerkesztésére a Metaadatok panel használható.
Metaadatok megtekintése

v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Jelöljön ki egy vagy több fájlt, és tekintse meg az adatokat a Metaadatok panelen. Ha több fájlt jelöl ki, azoknak csak a
közös metaadatai jelennek meg. A görgetősávokkal megjeleníthetők az elrejtett kategóriák is. A háromszögre kattintva
megjelenik a kategória teljes tartalma.
A panelen a betűméret a panelmenü Betűméret növelése vagy Betűméret csökkentése parancsával változtatható.
• Jelöljön ki egy vagy több fájlt, majd válassza a Fájl > Fájlinformáció parancsot. Ezután válasszon a kategóriák közül a bal
oldalon.
• A Nézet > Részletekként parancsot választva a metaadatok a bélyegképek mellett jelennek meg a Tartalom panelen.
• Helyezze a mutatót egy bélyegkép fölé a tartalomterületen. (A metaadatok csak akkor jelennek meg eszközleírásban, ha
a Beállítások párbeszédpanel Általános lapján az Eszközleírások megjelenítése jelölőnégyzet be van jelölve.)
Metaadatok szerkesztése a Metaadatok panelen

1 A szerkeszteni kívánt metaadatmező jobb szélén kattintson a ceruzaikonra.
2 A szerkeszteni vagy felvenni kívánt metaadatokat írja a mezőbe.
3 A Tab billentyűvel végiglépkedhet a metaadatmezőkön.
a Metaadatok panel aljánál. Ha vissza
4 Ha végzett a metaadatok szerkesztésével, kattintson az Alkalmaz gombra
szeretné vonni a végzett módosításokat, kattintson a Mégse gombra a panel aljánál.
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Színek (Illustrator és InDesign) vagy betűtípusok megjelenítése (InDesign)
InDesign-dokumentum kijelölése esetén a Metaadatok panelen láthatóvá válnak a dokumentumban használt betűtípusok
és színtárak. Illustrator-dokumentum kijelölése esetén a Metaadatok panelen a dokumentumban használt színkivonatok
és színtárak jelennek meg.
Az Adobe Bridge tervezési munkafolyamatban való használatát bemutató videót megtekintheti itt:
http://www.adobe.com/go/vid0190_hu.
1 Jelöljön ki egy InDesign- vagy Illustrator-dokumentumot a Bridge ablakának Tartalom panelén.
2 A Metaadatok panelen bontsa ki a Betűtípusok (csak InDesign), a Táblák (csak Illustrator) vagy a Dokumentum
színkészletei elemet.

Metaadatok hozzáadása a Fájlinformációk párbeszédpanelen
A Fájlinformáció párbeszédpanel megjeleníti a fényképezőgép adatait, egyéb fájltulajdonságokat, a szerkesztési
előzményeket, a szerzői és szerzői jogi és információkat (ha vannak ilyenek), illetve az egyéni metaadatok paneljeit (ha az
alkalmazás telepítette ezeket). A metaadatok felvehetők közvetlenül a Fájlinformáció párbeszédpanelről. Ha több fájlt jelöl
ki, a párbeszédpanel jelzi, hogy hol térnek el egy adott szövegmező értékei. A mezőkbe bevitt információkat a program az
összes kijelölt fájlra alkalmazza.
Megjegyzés: A metaadatok megjeleníthetők a még a Metaadatok panelen, a Tartalom panel egyes nézeteiben, illetve a mutatót
egy bélyegkép fölé helyezve a Tartalom panelen.
1 Jelöljön ki egy vagy több fájlt.
2 Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.
3 Válasszon a következők közül a párbeszédpanel bal oldalán lévő listából:
Leírás

Megadhatja a fájlt leíró dokumentumadatokat, például
a dokumentum címét, a szerzőt, a leírást és a
dokumentum keresésekor használható kulcsszavakat. A
szövegmezőktől jobbra lévő legördülő listákból is
kiválasztható szöveg. Ha szerzői jogi adatokat szeretne
megadni, válassza a Szerzői jogi adatok listában a
Szerzői jog védi lehetőséget. Ezután írja be a szerzői jogi
közleményt és a szerzői jogot tulajdonló személy vagy
cég URL-címét.

Audio Data 1 (Hangadatok 1)

Információkat adhat meg a hangfájlról, például a címet,
az előadót és az albumot.

Audio Data 2 (Hangadatok 2)

Információkat adhat meg a hangfájlról, például a
bitsebességet, a hosszt és a ciklusbeállításokat.

Kategóriák

Az Associated Press kategóriái alapján adhat meg
információkat. A szövegmezőktől jobbra lévő legördülő
listákból is kiválasztható szöveg. A Kategóriák opció
csak akkor jelenik meg, ha az Adobe Photoshop telepítve
van.

DICOM

Felsorolja a beteggel, kórteremmel, sorozattal és
berendezéssel kapcsolatos adatokat DICOM-képeknél.
A DICOM opció csak akkor jelenik meg, ha az Adobe
Photoshop CS3 Extended telepítve van.

Előzmények

Megjeleníti az Adobe Photoshop előzménynaplójának
adatait a Photoshoppal mentett képeknél. Az
előzmények opció csak akkor jelenik meg, ha az Adobe
Photoshop telepítve van.

Camera Data 1 (Fényképezőgép adatai 1)

Írásvédett formában megjeleníti a fényképezőgép és a
fénykép készítésekor érvényes beállítások adatait:
márka, típus, záridő, fényrekesznyílás stb.
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Camera Data 2 (Fényképezőgép adatai 2)

Írásvédett formában megjeleníti a fénykép adatait,
például a képpontban kifejezett méreteket és a
felbontást.

IPTC-tartalom

A képek vizuális tartalmát írja le.

IPTC-kapcsolat

A fényképész kapcsolatfelvételi adatait sorolja fel.

IPTC-kép

Leíró információkat közöl a képről.

IPTC-állapot

Munkafolyamattal kapcsolatos és szerzői jogi adatokat
sorol fel.

Adobe Stock Photos

Az Adobe Stock Photos szolgáltatásból beszerzett
képekről sorol fel adatokat írásvédett formában.

Video Data 1 (Videoadatok 1)

A videofájlról sorol fel információkat, beleértve a
képkockák szélességét és magasságát, illetve lehetőséget
nyújt a videofájllal kapcsolatos adatok (szalag neve,
jelenet neve stb.) bevitelére.

Video Data 2 (Videoadatok 2)

A videó adatainak, például a másodlagos szalag nevének
és az időkódértékeknek a felsorolása.

Származás

Itt hírügynökségek számára hasznos információk
adhatók meg, például az, hogy mikor és hol jött létre a
fájl, továbbá az átvitellel kapcsolatos adatok, speciális
fájlkezelési instrukciók, illetve főcímadatok. A
szövegmezőktől jobbra lévő legördülő listákból is
kiválasztható szöveg.
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Speciális

Metaadatok névterekkel és tulajdonságokkal való
tárolásához jelenít meg mezőket és struktúrákat,
például a fájlformátumot, illetve az XMP-, Exif- és PDFtulajdonságokat. A felsorolt információkkal a
következőket teheti:
• A Mentés gombra kattintva a metaadatok
szövegfájlba exportálhatók (.xmp
fájlnévkiterjesztéssel).
• A Csere gombbal a meglévő fájlokban lévő
metaadatok XMP-fájlba mentett metaadatokra
cserélhetők. A meglévő tulajdonságokban lévő
értékek helyére az újak kerülnek.
• A Csatolás gombra kattintva a meglévő fájlokban lévő
metaadatok XMP-fájlba mentett metaadatokra
cserélhetők. A meglévő tulajdonságokban lévő
értékek ekkor nem cserélődnek le, a rendszer pedig
értelemszerűen hozzáfűzi vagy beilleszti az új
értékeket. (A csatolás nem választható több fájl
kijelölése után.)
• A Törlés gombbal eltávolítható a kijelölt speciális
tulajdonság. A Shift billentyű lenyomva tartása
mellett kattintva több tulajdonság is kijelölhető.
Megjegyzés: Az Alt (Windows) vagy az Option
(Mac OS) billentyűt lenyomva tartva a gombok felirata
a következőkre módosul: Mindet cserél, Az összes
csatolása és Összes törlése (Az összes csatolása lehetőség
több kijelölt fájl esetén nem választható). Ezek a
parancsok aztán a fájlban lévő összes információra
hatással lesznek, tehát a felhasználó által nem
módosítható Exif-adatokra (fényrekesznyílás, a
Photoshop fájlazonosító adatai stb.) és a felhasználó
által módosíthatókra, például a dokumentumcímre és
a kulcsszavakra. Az Alt (Windows) vagy az Option
(Mac OS) billentyű lenyomva tartásakor továbbá
megjelenik a Visszaállítás gomb, amellyel a korábbi
beállítások visszahozhatók.

4 Írja be a hozzáadni kívánt adatokat a megjelenített mezők bármelyikébe.
5 Kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához.

Metaadatsablonok használata
A Bridge programban új metaadatsablonok hozhatók létre a Metaadatsablon létrehozása paranccsal, illetve a Fájlinformáció
párbeszédpanelen a metaadatok módosításával, majd sablonként való mentésével.
A metaadatok sablonba menthetők, így kiindulópontot képeznek az InDesign programmal és egyéb XMP-képes
szoftverekkel készített dokumentumok kitöltéséhez. A létrehozott sablonok megosztott helyen tárolódnak, amelyhez
minden XMP-képes szoftver hozzáfér.
Az XMP-fájlba mentett metaadatok megoszthatók más felhasználókkal, vagy más fájlokon alkalmazhatók. A
metaadatsablonokkal ellentétben az XMP-fájlok nem jelennek meg a File Information (Fájlinformáció) menüben.
Metaadatsablon létrehozása

1 Kattintson az Eszközök menü Metaadatsablon létrehozása parancsára.
2 Írja be a kívánt nevet a Sablon neve mezőbe.
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3 A Metaadatsablon létrehozása párbeszédpanelen szereplő mezők közül jelölje ki azokat a metaadatokat, amelyeket a
sablonba fel szeretne venni, majd írja be a metaadatok értékét a mezőkbe. (Ha kiválaszt egy metaadatsablon-beállítást,
majd az ahhoz tartozó mezőt üresen hagyja, a Bridge törli a meglévő metaadatot a sablon alkalmazásakor.)
Ha egy meglévő sablonból gyorsan szeretne metaadatokat fűzni az új sablonhoz, válassza a Metaadatok hozzáfűzése
parancsot a Metaadatsablon létrehozása párbeszédpanel jobb felső sarkában lévő menüből, majd válasszon egy
meglévő sablont.
4 Kattintson a Mentés gombra.
Mentse a metaadatokat a Fájlinformáció párbeszédpanelen sablonként vagy XMP-fájlként.

1 Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.
2 Tegye az alábbiak egyikét:
• A metaadatok sablonként való mentéséhez kattintson a párbeszédpanel tetejénél lévő háromszögikonra, majd válassza
a Metaadatsablon mentése lehetőséget. Írja be a sablon nevét, és kattintson az OK gombra.
• A metaadatok XMP-fájlba mentéséhez kattintson a Mentés gombra a párbeszédpanel Speciális szakaszában. Írjon be
fájlnevet, válassza ki a fájl helyét, majd kattintson a Mentés gombra.
A metaadatsablonok megtekinthetők a Windows Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS). Ehhez
a File Information (Fájlinformáció) menüben kattintson a Show Templates (Sablonok megjelenítése) parancsra.
Metaadatsablonok megjelenítése vagy elrejtése

1 Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.
2 A Fájlinformáció menü jobb felső sarkában lévő menüből válassza a következők egyikét:
• Ha egy meglévő metaadatsablont törölni szeretne, válassza a Metaadatsablon törlése parancsot. Válassza ki a sablont a
párbeszédpanelen lévő listából, majd kattintson a Törlés gombra.
• A metaadatsablonokat tartalmazó mappa megnyitásához válassza a Sablonok megjelenítése parancsot.
3 Kattintson az OK gombra.
Metaadatsablonok alkalmazása fájlokra a Bridge programban.

1 Jelöljön ki egy vagy több fájlt.
2 A Metaadatok panel menüjéből vagy az Eszközök menüből válassza a következő parancsok valamelyikét:
• Metaadatok hozzáfűzése, majd a sablon neve. Ez a parancs a sablonban lévő metaadatokat csak ott alkalmazza, ahol a
fájlban nincs metaadat vagy tulajdonság. (A csatolás nem választható több fájl kijelölése után.)
• Metaadatok cseréje, majd a sablon neve. Ez a parancs teljesen lecseréli a meglévő metaadatokat a fájlban a sablonban
lévőkre.

Metaadatok importálása dokumentumba
1 Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.
2 Tegye az alábbiak egyikét:
• Kattintson a Fájlinformáció párbeszédpanel tetejénél lévő háromszögikonra, majd válasszon sablonnevet a menü felső
szakaszából. A sablonban lévő metaadatok felváltják a meglévőket. Ha inkább hozzáfűzni szeretne a meglévő
metaadatokhoz, tartsa lenyomva a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt, amikor sablonnevet választ.
Megjegyzés: Csak akkor importálhat metaadatokat sablonból, ha előbb ment egy metaadatsablont.
• A Fájlinformáció párbeszédpanel Speciális szakaszában a Csere gombra kattintva a meglévő adatokat lecserélheti egy
XMP-fájlban lévőkre. Adja meg az importálni kívánt metaadatokat tartalmazó XMP-fájl helyét, majd kattintson a
Megnyitás gombra.
• A Fájlinformáció párbeszédpanel Speciális szakaszában a Csatolás gombra kattintva hozzáadhatja egy XMP-fájl
adattartalmát a meglévő fájladatokhoz. (A csatolás nem választható több fájl kijelölése után.) Az összes olyan

BRIDGE/VERSION CUE 36
Felhasználói útmutató

fájlinformációs mező, amely nem tartalmaz adatot, frissül a fájl tartalmából. A kulcsszavakat a program mindig hozzáfűzi
a fájlból származó adatokkal.
Metaadatsablon importálása után a létrehozási dátum gyorsan módosítható a Fájlinformáció párbeszédpanel
Származás panelének Ma gombjára kattintva.

Kulcsszavak alkalmazása fájlokra
A Kulcsszavak panelen Bridge-kulcsszavak hozhatók létre, illetve alkalmazhatók fájlokra. A kulcsszavak hierarchikus
szülőkulcsszavakat és gyermekkulcsszavakat (más néven alkulcsszavakat) tartalmazó kategóriákba sorolhatók. A
kulcsszavak a fájlok tartalom szerinti azonosítását segítik elő. A Szűrés panel segítségével például megtekintheti az összes
olyan fájlt egy mappában, amely azonos kulcsszavakat tartalmaz, és a Keresés paranccsal megkeresheti a megadott kulcsszót
tartalmazó fájlokat.

Lásd még
“Fájlok rendezése és szűrése”, 20. oldal
Új kulcsszó vagy alkulcsszó létrehozása

1 Jelöljön ki egy kulcsszót a Kulcsszavak panelen.
Ha például a Nevek kulcsszót választotta, új kulcsszó hozzáadásakor a program a Nevek kulcsszóval azonos szinten hoz
létre egy kulcsszót (például Sport), új alkulcsszó hozzáadásakor pedig a Nevek alatti szinten hozhat létre új kulcsszót
(például Júlia).
2 Kattintson az Új kulcsszó
menüjéből.

vagy az Új alkulcsszó gombra

, vagy válassza az ugyanilyen nevű parancsokat a panel

3 Írja be a kulcsszó nevét, és nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.
Ha egy kulcsszót csak strukturális célra kíván használni, tegye szögletes zárójelek közé, például [Nevek]. Szögletes zárójelek
közé tett kulcsszavak nem adhatók hozzá fájlokhoz.
Kulcsszavakat a Kulcsszó panel alján lévő Keresés mezőben is hozzáadhat. Az alkulcsszavak jelöléséhez vesszőt, a
kulcsszavak elkülönítéséhez pontosvesszőt használjon. Ha például hozzá szeretné adni a „Kecskemét” nevet a Helyek
kategóriához, válassza a „Helyek” kulcsszót, írja be a Kecskemét nevet, és kattintson az Új alkulcsszó gombra.
Kulcsszavak és kulcsszókészletek hozzáadása fájlokhoz

1 Jelölje ki azt a fájlt vagy azokat a fájlokat, amelyekhez kulcsszavakat kíván hozzáadni.
2 A Kulcsszavak panelen jelölje be a kulcsszó vagy alkulcsszó neve melletti jelölőnégyzetet. Az összes szülőkulcsszó
megadásához a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson a jelölőnégyzetre.
A kulcsszó melletti jelölőnégyzetben pipa látható, ha a kulcsszó hozzá van adva egy kijelölt fájlhoz. Ha több fájlt jelöl ki, de
a kulcsszót csak néhányhoz adta hozzá, kötőjel (-) látható a kulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetben.
Megjegyzés: Ha a Shift billentyűt lenyomva tartva kattint egy alkulcsszóra, a program a szülőkulcsszavakat is hozzáadja a
fájlhoz. Ha azt szeretné, hogy az alkulcsszóra történő kattintáskor a program automatikusan adja hozzá a szülőkulcsszavakat
is (és a Shift billentyűt lenyomva tartva csak az alkulcsszót adja hozzá), válassza a Szülőkulcsszavak automatikus alkalmazása
beállítást a Metaadatok panelen.
Kulcsszavak eltávolítása fájlokból

• A pipa eltávolításához jelölje ki a fájlt, majd kattintson a kulcsszó vagy kulcsszókészlet neve melletti jelölőnégyzetre. A
Shift billentyűt lenyomva tartva az összes szülőkulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetből törölheti a jelet.
• A jel kényszerített eltávolításához tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, miközben a
kulcsszó melletti jelölőnégyzetre kattint. Ez a módszer különösen hasznos lehet, ha több fájlt jelöl ki, de a kulcsszót csak
néhányhoz adta hozzá, és emiatt kötőjel (-) látható a kulcsszóhoz tartozó jelölőnégyzetben. Ha kulcsszóhoz és annak
összes szülőjéhez tartozó jelölőnégyzetekből kényszerítve szeretné eltávolítani a jelet, tartsa lenyomva az Alt+Shift
(Windows) vagy az Option+Shift (Mac OS) billentyűkombinációt, miközben a kulcsszó melletti jelölőnégyzetre kattint.
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• Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Kulcsszó panel menüjének Kulcsszavak eltávolítása parancsát. Az összes kulcsszó fájlból
történő eltávolításához kattintson az Igen gombra.
Kulcsszavak kezelése

v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Kulcsszó átnevezéséhez jelölje ki a kulcsszót vagy kulcsszókészletet, majd válassza a panel menüjének Átnevezés
parancsát. Ezután írja át a nevet a panelen, és nyomja le az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.
Megjegyzés: Kulcsszó átnevezésekor a kulcsszó neve csak a kijelölt fájlokban módosul. Az eredeti kulcsszónév minden
olyan fájlban változatlan marad, amelyhez a kulcsszó korábban hozzá lett adva.
• Ha egy kulcsszót egy másik kulcsszókészletbe szeretne áthelyezni, húzza át a kívánt szülőkulcsszóba, majd engedje fel
az egérgombot.
• Kulcsszó törléséhez jelölje ki azt a nevére kattintva, majd kattintson a Kulcsszó törlése gombra
válassza a panel menüjének Törlés parancsát.

a panel aljánál, vagy

Megjegyzés: A más felhasználóktól kapott kulcsszavak az [Egyéb kulcsszavak] kategóriában jelennek meg, amíg be nem
sorolja azokat valamelyik kategóriába. Ezek a kulcsszavak állandóvá tehetők a Bridge programban. Ehhez kattintson a
jobb gombbal vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a kulcsszóra, majd válassza az Állandósít parancsot a helyi
menüben.
• A kulcsszókategóriák kibontásához vagy összecsukásához kattintson a kategória melletti nyílra, vagy válassza a panel
menüjének Az összes kibontása vagy Az összes összecsukása parancsát.
• A fájlok kulcsszóval történő kereséséhez válassza a Kulcsszó panel menüjének Keresés parancsát. (Lásd: “Fájlok és
mappák keresése”, 18. oldal.)
Megjegyzés: A kulcsszavak nem módosíthatók az Adobe Stock Photos keresési eredményeiben.
Kulcsszavak keresése

v A Kulcsszavak panel alján lévő mezőbe írja be a keresett kulcsszó nevét.
Alapértelmezés szerint a program kiemeli az összes olyan kulcsszót, amely tartalmazza a beírt karaktereket. A kiemelés
színe az első előfordulás esetében zöld, minden további előfordulás esetében sárga. A kiemelt kulcsszavak közötti váltáshoz
kattintson A következő kulcsszó keresése vagy Az előző kulcsszó keresése elemre.
Ha csak azokat a kulcsszavakat szeretné kiemelni, amelyek a beírt karakterrel kezdődnek, válassza a Metaadatok panel
Kulcsszókeresési módszer beállításának Kezdete értékét. Ha például a Tartalmazza értéket választja, és a „pest” kulcsszót
írja be, a program mind a „Budapest”, mind a „Pestimre” szót kiemeli, míg a Kezdődik érték megadásakor csak a „Pestimre”
szót emeli ki.
Kulcsszavak importálása vagy exportálása

Importálhat más alkalmazásokból, például az Adobe Photoshop® Lightroom™ programból exportált, behúzást tartalmazó
szövegfájlokat. A Bridge-kulcsszavak szövegfájlként is exportálhatók.
• Ha a meglévő kulcsszavak eltávolítása nélkül szeretne kulcsszófájlt importálni a Bridge alkalmazásba, válassza a
Kulcsszavak panel menüjének Importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.
• Ha a meglévő kulcsszavakat eltávolítva szeretne kulcsszófájlt importálni a Bridge alkalmazásba, válassza a Kulcsszavak
panel menüjének Törlés és importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.
• Kulcsszófájl exportálásához válassza a Kulcsszavak panel menüjének Exportálás parancsát, adja meg a fájl nevét, majd
kattintson a Mentés elemre.

A Version Cue használata a Bridge programmal
A Version Cue használata a Bridge programban
Adobe Bridge Az és a Version Cue együttműködése intuitív módot nyújt a Version Cue-fájlokhoz és -projektekhez való
hozzáférésre, illetve ezek kezelésére. A Bridge Megtekintő panelje segítségével megjelenítheti és kezelheti a Version Cuekiszolgálók, projektek és eszközök adatait, illetve navigálhat közöttük. A Megtekintő panelen a hivatkozott feladatok
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lehetővé teszik a Version Cue-kiszolgálók és -projektek kezelését. A Bridge programban a Tartalom panel Version Cue
gombjaival egyszerűen hozzáférhetők és használhatók a Version Cue parancsai.
A Bridge programban az alább ismertetett Version Cue-feladatok végezhetők el. Ezen feladatok végrehajtásáról további
tudnivalókat a Version Cue súgója tartalmaz.
• Hozzáférés Version Cue-kiszolgálókhoz, Version Cue-projektek létrehozása, projekttulajdonságok szerkesztése, fájlok
hozzáadása projektekhez. A Bridge programmal továbbá törölhetők a Version Cue-projektek, vagy bontható a
kapcsolatuk.
• Projektfájlok megnyitása, illetve áthelyezése vagy átmásolása Version Cue-projektek között, továbbá Version Cue-fájlok
törlése vagy visszaállítása és projektfájlok helyi példányának törlése.
• Projektfájlok keresése fájlinformációk alapján, például a fájlban lévő verziómegjegyzések, kulcsszavak vagy betűtípusok
szerint.
• Projektfájl kivétele megnyitás nélkül a kapcsolat nélküli szerkesztés előkészítéseként.
• Adobe- és más típusú projektfájlok verzióinak beadása.
• Korábbi verziók megtekintése, törlése és előléptetése a fájloknak a létrehozó alkalmazásban való megnyitása nélkül.
• Fájlok szinkronizálása.
• Version Cue-kiszolgálók és -projektek rendelkezésre állásának és állapotának megtekintése állapotikonokkal.

Version Cue fájlok megtekintése a Bridge alkalmazásban
A Bridge Megtekintő paneljének segítségével megjelenítheti a Version Cue-kiszolgálók, -projektek és a Version Cue által
kezelt eszközök környezetfüggő adatait az alapján, hogy mi van kijelölve a Tartalom panelen. Egy Version Cue-projekt
kijelölése után például a Megtekintő panelen megjelennek a projekt tulajdonságaival és a hivatkozott feladatokkal
kapcsolatos adatok, amelyek lehetővé teszik a projektlomtár megtekintését, a projektfájlok szinkronizálását, illetve a
projekttulajdonságok szerkesztését.

Version Cue-projekt a Bridge Megtekintő paneljén

A Megtekintő panel kiszolgáló-, projekt- és eszközadatokat jelenít meg a panel felső részén, illetve az esetleges hivatkozott
feladatokat az alsó részén. A Megtekintő beállításaival meghatározható, hogy milyen információk jelenjenek meg a
Megtekintő panelen.
Az egyes Version Cue-feladatok végrehajtásáról további tudnivalókat a Version Cue súgója tartalmaz.
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Version Cue-adatok megjelenítése a Megtekintő panelen

1 A Tartalom panelen jelölje ki a Version Cue-kiszolgálót, -projektet vagy -eszközt, amelynek az adatait meg szeretné
tekinteni.
2 Kattintson az Ablak menü Megtekintő panel parancsára.
A Bridge megjeleníti az adatokat és (rendelkezésre állásuk függvényében) a kiszolgálóhoz, projekthez vagy eszközhöz
kapcsolódó feladatokat.
3 Ha egy feladatot végre szeretne hajtani, kattintson a hivatkozására.
Megjegyzés: Egyes feladatok megkövetelik a Version Cue Administration segédprogramba való bejelentkezést.
Adatok másolása a Megtekintő panelről

Az, hogy a Megtekintő panelről adatokat lehet másolni, akkor hasznos különösen, ha egy hosszabb verziómegjegyzés
szövegére van szükség.
v Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a másolni kívánt adatokra, és válassza
az elemmásolási lehetőséget. Kattinthat például egy verziómegjegyzésre jobb gombbal, majd a verziómegjegyzés
másolását választhatja.
A Megtekintő beállításainak megadása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson a
Megtekintő elemre.
2 Jelölje ki a Megtekintő panelen szerepeltetni kívánt elemeket, majd kattintson az OK gombra. Ha például a Version Cueprojektpanelt választja, akkor megjelennek a Version Cue-projekthez tartozó adatok és feladatok.

Megbeszélés indítása a Bridge programmal
Megbeszélés indítása
A Bridge programból valós idejű webkonferenciát indíthat, melynek keretében megoszthatja asztalát, és ellenőrizheti
dokumentumait. A jelentkezők a megbeszéléshez saját számítógépükről csatlakoznak, megadott webes megbeszélési helyre
bejelentkezve. Értekezletek indításához és a bennük való részvételhez fiókkal kell rendelkezni. A megbeszélések indításához
előfizethet vagy beállíthat egy próbafiókot oly módon, hogy a Bridge programban a Megbeszélés indítása gombra kattint.
A Megbeszélés indítása lehetőség csak a Bridge angol, francia és német verziójában áll rendelkezésre.
1 Megbeszélés indításához tegye a következők egyikét:
• Kattintson a Megbeszélés indítása parancsra a Kedvencek panelen.
• Válassza az Eszközök > Megbeszélés indítása parancsot.
2 A megjelenő párbeszédpanelen hajtsa végre a megfelelő műveletet:
• Ha rendelkezik fiókkal, kattintson a Bejelentkezés gombra. Írja be az értekezlet URL-címét, a bejelentkezési nevet és a
fiókja jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra. A fiók az Ön Adobe-azonosítóját (e-mail címét) használja a
bejelentkezéshez.
• Ha nincs fiókja, kattintson a Próbafiók létrehozása gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatókat.
3 Tegye az alábbiak egyikét:
• Ha meg szeretne hívni résztvevőket a megbeszélésre, kattintson a Meghívó küldése e-mailben parancsra, írja be azoknak
a személyeknek az e-mail-címét, akiket meg kíván hívni, majd kattintson a Küldés gombra.
• A képernyőn megjelenő dokumentum megosztásához kattintson a Képernyő megosztása gombra.
Amikor a résztvevők bekapcsolódnak a megbeszélésbe, nevük megjelenik a résztvevők listáján.
4 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Írjon be üzenetet a csevegősorba, válassza ki, kinek kívánja elküldeni, majd kattintson az Üzenet elküldése gombra.
• Készítsen jegyzeteket a jegyzetlapon, és küldje el őket a megbeszélés után (csak előadók esetében).
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• Ha azt szeretné, hogy egy másik résztvevő megossza asztalát, válassza ki a nevét a résztvevők listájából, kattintson a
Felhasználói szerep beállítása gombra, és válassza a Beállítás előadóként lehetőséget.

Részvétel a megbeszélésen
Ha nincs fiókja, vendégként is csatlakozhat a megbeszéléshez.
1 Az e-mail-meghívóban kattintson az értekezlet URL-címére, vagy írja be az értekezlet URL-címét a böngésző
címmezőjébe.
2 Írja be a felhasználói nevet és a fiókja jelszavát, vagy jelentkezzen be vendégként.
3 Végezze el a következő műveletek valamelyikét a megbeszélésben:
• Üzenet küldéséhez írja be az üzenetet a csevegősorba, válassza ki, kinek kívánja elküldeni, majd kattintson az Üzenet
elküldése gombra.
• A csevegősor törléséhez vagy a betűméret megváltoztatásához kattintson a Csevegősor-beállítások gombra, majd
válasszon egy beállítást.

A megbeszélések beállításai
Megbeszélés indításakor a megbeszélés megadott URL-címe és a bejelentkezési adatok a megbeszélés beállításainál lesznek
tárolva. A fiókja beállításainak módosításához válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy Bridge > Beállítások
(Mac OS) parancsot, majd a bal oldalon kattintson a Meetings (Megbeszélések) elemre.
Megjegyzés: Adobe-azonosítója a fiókjának bejelentkezési neve lesz. A bejelentkezés megváltoztatásához hozzon létre új
Adobe-azonosítót az Adobe.com címen.
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3. fejezet: Az Adobe Version Cue
Az Adobe Version Cue® CS3 az Adobe Creative Suite 3 Design Premium és Standard, az Adobe Creative Suite 3 Web
Premium és Standard, valamint az Adobe Creative Suite 3 Master Collection változataiban szereplő fájlverzió-kezelő
program. A Version Cue segítségével verzió- és eszközkezelést végezhet a Creative Suite Version Cue programmal
kompatibilis összetevőiben, például az Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop,
Adobe Bridge és Adobe InCopy programokban.

Az Adobe Version Cue használata
Version Cue – ismertető
A Version Cue a Creative Suite 3 Design, Web és Master Collection változataiban szereplő fájlverzió-kezelő program, amely
két részből áll: a Version Cue-kiszolgálóból és a Version Cue csatlakozóból. A Version Cue-kiszolgáló telepíthető helyileg
vagy külön számítógépre. Ez a program tárolja a Version Cue-projekteket és PDF-ellenőrzéseket. A Creative Suite
Version Cue-kompatibilis összetevőiben (Acrobat, Flash, Illustrator, InDesign, InCopy, Photoshop és Bridge) szereplő
Version Cue csatlakozóval csatlakozhat a Version Cue-kiszolgálókhoz.
A Version Cue használatával munka közben nyomon követheti a fájlok verzióit és munkacsoportos együttműködést
valósíthat meg, például a fájlok megosztását, a verziókövetést, biztonsági mentéseket, online ellenőrzéseket valamint a fájlok
beadását és kivételét. A Version Cue által kezelt fájlokat saját vagy megosztott projektekbe rendezheti.
A Version Cue integrálva van az Adobe Bridge programmal: a Bridge használható a Version Cue-projektek böngészőjeként.
A Bridge programmal elérheti a Version Cue-kiszolgálókat, projekteket, fájlokat, továbbá megjelenítheti, keresheti és
összehasonlíthatja a Version Cue által kezelt eszközöket.
A Version Cue Kiszolgálófelügyelet segítségével hozhat létre és kezelhet felhasználói eléréseket, projekteket és PDFellenőrzéseket; itt végezheti el a biztonsági mentéseket; exportálhat tartalmat; és itt adhatja meg a Version Cue-kiszolgáló
speciális adatait.
A Version Cue használatával kapcsolatos videót megtekintheti itt: www.adobe.com/go/vid0112_hu.

Lásd még
“A Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal
“A Version Cue-kiszolgáló használata”, 47. oldal
“Version Cue-kiszolgáló – felügyelet”, 69. oldal
“Version Cue-beli PDF-ellenőrzések”, 80. oldal

A Version Cue alapjai
Version Cue-kiszolgáló

A Creative Suite 3 Design, Web és Master Collection változatainak alapértelmezett telepítésekor a Version Cue-kiszolgáló
települ a számítógépre, de nem kapcsolódik be. A Version Cue-kiszolgálók tárolják a Version Cue-projekteket és a
kapcsolódó eszközöket. A Version Cue-kiszolgáló az Adobe Bridge használatával vagy a Creative Suite Version Cuekompatibilis összetevőinek Adobe párbeszédpaneléről érhető el. A Version Cue-kiszolgálót használhatja a saját
számítógépén, de ideális esetben telepítse olyan külön számítógépre, amely mások által is elérhető a hálózaton.
A Version Cue-kiszolgáló első indításakor meg kell adni a kezdeti kiszolgálóbeállításokat, például a rendszergazdai jelszót,
a kiszolgáló nevét és láthatósági beállításait, valamint a felhasználói fiókok létrehozási beállításait.
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Version Cue-kiszolgáló – felügyelet

A Version Cue-kiszolgáló telepítése és elindítása után a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával állíthat be
felhasználókat, hozhat létre projekteket és szerkesztheti azok tulajdonságait, hozhat létre és kezelhet PDF-ellenőrzéseket,
és itt állíthatja be a Version Cue-kiszolgálót.
Version Cue-projektek

A Version Cue projektekben tárolja az egymáshoz kapcsolódó fájlokat és mappákat. A projektek a Version Cuekiszolgálókon tárolódnak. A projektekben tárolódnak a projektet képező fájlok főpéldányai, illetve a fájlok metaadatai,
például a verzióadatok és megjegyzések.
Helyi projektfájlok és kiszolgálón tárolt verziók

A helyi projektfájlok a helyi merevlemezen jönnek létre egy Version Cue-projekt valamely fájljának megnyitásakor (a
Version Cue kivettként jelöli meg a fájlt). A helyi projektfájlon végzett módosításokat a Fájl menü Mentés parancsával
mentheti. Ilyenkor a merevlemezen tárolt helyi fájl módosul, de a Version Cue-kiszolgálón levő nem.
Ha a helyi projektfájl módosításai után beadja a fájlt a Version Cue-kiszolgálón, a Beadás parancs hatására egy verzió jön
létre. A verziók a fájl adott időpontban készített pillanatképei.
A Version Cue-kiszolgáló a fájl összes verzióját tárolja, így a korábbi verziók visszakereshetők, visszaállíthatók jelenlegi
verzióként, a szükségtelen és elavult verziók pedig törölhetők.
Verziókövetés

A Version Cue révén többfelhasználós hozzáférést valósíthat meg a Version Cue-kiszolgáló fájljaihoz. Ha két felhasználó
egyszerre szeretné szerkeszteni a Version Cue-kiszolgálón levő fájlt, a Version Cue verziókövetési funkciója értesíti a
második felhasználót, hogy a fájlt kivették. A felhasználó döntheti el, hogy mit tesz ezután.

Lásd még
“A Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal
“A Version Cue-kiszolgáló használata”, 47. oldal
“Version Cue-kiszolgáló – felügyelet”, 69. oldal
“A Version Cue-projektek használata”, 52. oldal
“Helyi projektfájlok ”, 58. oldal
“Version Cue-beli verziók”, 65. oldal
“Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése”, 60. oldal

Version Cue munkamenet
A Version Cue használatának megkezdése előtt telepítse és állítsa be a Version Cue-kiszolgálót, hozzon létre egy projektet,
és rendeljen hozzá felhasználókat.
A Version Cue kiszolgáló telepítése és konfigurálása

A Creative Suite 3 Design, Web és Master Collection változatainak telepítésekor a Version Cue-kiszolgáló települ a
számítógépre, de nem kapcsolódik be. Az egyszerű fájlmegosztás engedélyezéséhez elegendő bekapcsolni a kiszolgálót, ha
azonban a Version Cue által kezelt eszközöket meg szeretné osztani egy munkacsoporttal, akkor telepítse a programot a
hálózaton elérhető külön számítógépre. Lásd: “Version Cue Kiszolgálófelügyelet – ismertető”, 47. oldal.
A kiszolgáló első indításakor meg kell adni a kezdeti kiszolgálóbeállításokat, például a rendszergazdai jelszót, a kiszolgáló
nevét és láthatósági beállításait, valamint a felhasználói hozzáférés alapértelmezett beállításait. Lásd: “A Version Cuekiszolgáló bekapcsolása és konfigurálása”, 48. oldal.
A kiszolgáló további konfigurálásához a Version Cue-kiszolgáló beállításait és a Version Cue Kiszolgálófelügyelet
beállításait adhatja meg. Lásd: “A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 48. oldal és “A Version Cue speciális
kiszolgáló-felügyeleti feladatai”, 77. oldal.
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Projekt létrehozása és felhasználók hozzárendelése

A Version Cue-kiszolgáló telepítése és beállítása után létrehozhatja a projekteket, és hozzájuk rendelheti a felhasználókat.
Alapértelmezés szerint a Version Cue programban saját projekteket hozhat létre. Bármikor módosíthatja a projekt állapotát,
és korlátozhatja az elérését, ha megköveteli, hogy a felhasználók bejelentkezzenek a projekt elérésekor.
Projekteket a Bridge, az Adobe párbeszédpanel vagy a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával hozhat létre. A projekt
speciális tulajdonságait, például a felhasználói bejelentkezést vagy a hozzáférési engedélyeket a Version Cue
Kiszolgálófelügyelet segítségével állíthatja be. Lásd: “Projektek létrehozása”, 52. oldal és “Projektek létrehozása és kezelése
a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal.
Fájlok hozzáadása projekthez

Ha létrehozta a projektet, adjon hozzá fájlokat, amelyeket a felhasználók kivehetnek, módosíthatnak, majd beadhatnak a
kiszolgálóra. A Bridge használatával egyszerre több Adobe és nem Adobe fájlt is hozzáadhat. A Creative Suite Version Cuekompatibilis összetevőiből egyesével adhat hozzá fájlokat az Adobe párbeszédpanelen. Lásd: “Fájlok és mappák hozzáadása
a projektekhez”, 56. oldal.

A Version Cue szolgáltatásainak elérése
A Version Cue szolgáltatásainak elérése mind az Adobe párbeszédpanelen, mind a Bridge programon keresztül attól függ,
hogy használ-e Version Cue-kompatibilis programokat, illetve az Adobe Creative Suite termékeit (például az Adobe
Creative Suite Design Premium csomagot).
Ha például a Photoshop programot egy termékcsalád részeként használja, akkor az Adobe párbeszédpanel vagy a Bridge
program használatával eléri a Version Cue összes szolgáltatását. Ha azonban a Photoshop programot önálló szoftverként
használja, a Version Cue szolgáltatásaihoz egy megosztott projekthez való hozzáférésre van szüksége. A Dreamweaver,
Contribute és Fireworks programokban a Version Cue szolgáltatásai csak a Bridge programon keresztül érhetők el. Az
alábbi táblázatban olvashatja el, hogy mely esetekben és hogyan érheti el a Version Cue szolgáltatásait.
Szoftverösszetevő
Acrobat, Bridge, Illustrator, InCopy,
InDesign, Photoshop, Flash

Elérés az Adobe párbeszédpanelen
keresztül

Elérés a Bridge programon keresztül

Creative Suite termék részeként
használva: Igen

Creative Suite termék részeként
használva: Igen

Önálló szoftverként használva: Csak
megosztott projekt elérése esetén

Önálló szoftverként használva: Csak
megosztott projekt elérése esetén

Dreamweaver, Contribute, Fireworks, Nem

Creative Suite termék részeként
használva: Igen
Önálló szoftverként használva: Csak
megosztott projekt elérése esetén

A nem Adobe programokhoz tartozó fájlokat ajánlott a Bridge programmal kezelni. A Bridge programot el nem érő, Önnel
együtt dolgozó felhasználók a Version Cue WebDAV-kiszolgáló URL-címe segítségével érhetik el a Version Cue-kiszolgáló
projektjeit. Lásd: “Kapcsolódás Version Cue-kiszolgálóhoz WebDAV használatával”, 51. oldal.
Rendszergazdák az Adobe webhelyéről letölthető Adobe Version Cue elérési segédprogrammal is elérhetik a Version Cueprojekteket, és kikérhetik az itt tárolt fájlok legfrissebb verzióját. További tájékoztatást az Adobe webhelyén találhat.

A Creative Suite 2 összetevői és az Acrobat 8 használata a Version Cue CS3 programmal

Az Adobe Creative Suite 2 összetevőit és az Acrobat 8-as verzióját használhatja a Version Cue CS3 kiszolgálóval; de bizonyos
különbségeket figyelembe kell venni.
• Ha az Acrobat 8-as verziójából vagy az Adobe Creative Suite 2 valamely összetevőjéből szeretne elérni a Version Cue
CS3 által kezelt fájlokat, a fájlokat Version Cue CS2-kompatibilis projektben kell tárolni. A Version Cue CS3 projektjeiről
létrehozáskor döntheti el, hogy Version Cue CS2-kompatibilisek legyenek. (Létrehozás után nem lehet a projektet
Version Cue CS2-kompatibilissé alakítani.)
Megjegyzés: A Version Cue CS2 verziójából a Version Cue CS3 verzióba áttelepített programok megőrzik
kompatibilitásukat az Acrobat 8 és Adobe Creative Suite 2 programokkal.
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• Az Acrobat 8 és az Adobe Creative Suite 2 összetevői nem tudnak kapcsolódni a Version Cue CS3 kiszolgálóhoz, ha
engedélyezi az SSL használatát a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogramban.
• Az Adobe Creative Suite 2 összetevői nem tudnak együttműködni az egyazon gépre telepített Version Cue CS3kiszolgálóval. Az Adobe Creative Suite 2 összetevői azonban képesek kapcsolódni a hálózaton található Version Cue
CS3-kiszolgálókhoz.
• A Version Cue CS2-munkaterület és a Version Cue CS3-kiszolgáló telepíthető és működtethető egyidejűleg egyazon
számítógépen (és a Version Cue CS2 verzióból Version Cue CS3 verzióra való áttelepítéshez egyazon számítógépre is
kell őket telepíteni).
• A Version Cue CS3 nem támogatja a változatokat, az Adobe Creative Suite 2 összetevői azonban kezelik a Version Cue
CS3 kiszolgálókon levő Version Cue CS2-kompatibilis projektekben tárolt változatokat. Az Adobe Creative Suite 3
összetevői nem tudják elérni a Version Cue CS3 kiszolgálókon levő Version Cue CS2-kompatibilis projektekben tárolt
változatokat.
Az Acrobat 8 és a Version Cue CS2 együttes használatával kapcsolatban lásd az Acrobat 8 súgójának „A Version Cue
használata” című témakörét. Az Adobe Creative Suite 2 összetevői és a Version Cue CS2 együttes használatával kapcsolatban
lásd a Version Cue CS2 súgóját.

Lásd még
“Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal
“Projektek áttelepítése a Version Cue 3.0 kiszolgálóra”, 51. oldal

Az Adobe párbeszédpanel használata
A Creative Suite Version Cue-kompatibilis összetevőiben az Adobe párbeszédpanelt használhatja a Megnyitás, Importálás,
Exportálás, Elhelyezés, Mentés és Mentés másként parancsokhoz. Az Adobe párbeszédpanelen elérheti a Version Cue
parancsait és vezérlőit, és a fájlok azonosításához bélyegképeket és egyéb adatokat jeleníthet meg.
Az Adobe párbeszédpanel használatához kattintson az Adobe párbeszédpanel használata gombra a Megnyitás, Importálás,
Exportálás, Elhelyezés, Mentés és Mentés másként párbeszédpanelek valamelyikén.
Ha az Adobe párbeszédpanel használata gomb nem jelenik meg a Megnyitás, Importálás, Exportálás, Elhelyezés, Mentés
vagy Mentés másként párbeszédpanelen, ellenőrizze, hogy engedélyezte a Version Cue fájlkezelést a Bridge programban
vagy a használt Creative Suite-összetevőben.
A megjelenítés testreszabását a Nézet menü parancsai biztosítják. Az operációs rendszer párbeszédpaneljére bármikor
visszaválthat, ha az OS párbeszédpanel használata parancsra kattint.
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Az Adobe párbeszédpanel
A. Kedvencek panel B. Keresés helye menü C. Metaadatok ki- és bekapcsolása D. Eszközök menü E. Nézet menü

A Version Cue-kiszolgáló és a projektek ikonjai
A Bridge és az Adobe párbeszédpanel állapotikonokat jelenít meg a Version Cue-kiszolgálókhoz és -projektekhez, amelyek
jelzik, hogy az adott elem online (elérhető), kapcsolat nélküli, helyi vagy távoli.
Jelzi, hogy a projekt elérhető, és meg van osztva másokkal.
Megosztott projekt
Saját projekt

Jelzi, hogy a projekt elérhető, és nincs megosztva másokkal.

Kapcsolat nélküli projekt

Jelzi, hogy a projekt nem érhető el.

VC2-kompatibilis projekt

Jelzi, hogy a projekt kompatibilis az Adobe Creative Suite 2 összetevőivel és az Adobe

Acrobat 8-as verziójával.
Kapcsolat nélküli kiszolgáló
Saját kiszolgáló
Hálózati kiszolgáló

Kapcsolat nélküli Version Cue-kiszolgálót jelöl.

A helyi számítógépen működő Version Cue-kiszolgálót jelöl.
Távoli, elérhető Version Cue-kiszolgálót jelöl.

A Version Cue fájlkezelés engedélyezése
A Version Cue-projektekhez elérést szolgáltató Version Cue fájlkezelés alapértelmezés szerint engedélyezett a Bridge CS3
programban és a Creative Suite Version Cue-kompatibilis összetevőiben, kivéve a Flash és Acrobat 8 programokat. (A Flash
és Acrobat 8 programokban a Version Cue fájlkezelést mindig kézileg kell engedélyezni vagy letiltani.)
Ha a Creative Suite valamely összetevőjében letiltja a Version Cue fájlkezelést, akkor az letiltódik a Creative Suite összes
többi Version Cue-kompatibilis összetevőjében is, kivéve az Acrobat, Flash és Bridge programokat. Ha Bridge programban
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letiltja a Version Cue fájlkezelést, akkor az letiltódik a Creative Suite összes Version Cue-kompatibilis összetevőjében is,
kivéve az Acrobat és Flash programokat.
A Version Cue fájlkezelés letiltásával letiltja a Version Cue-kiszolgálókon levő összes Version Cue-projekt elérését.
• A Bridge beállításainak Indítási parancsfájlok szakaszában válassza a Version Cue elemet, és kattintson az OK gombra.
• Az Illustrator beállításainak Fájlkezelés és vágólap szakaszában válassza A Version Cue engedélyezése elemet, és
kattintson az OK gombra.
• Az InDesign beállításainak Fájlkezelés szakaszában válassza A Version Cue engedélyezése elemet, és kattintson az OK
gombra.
• A Photoshop beállításainak Fájlkezelés szakaszában válassza A Version Cue engedélyezése elemet, és kattintson az OK
gombra.
• A Flash beállításainak Általános szakaszában válassza A Version Cue engedélyezése elemet, és kattintson az OK gombra.
• Az Acrobat beállításainak Dokumentumok szakaszában válassza A Version Cue fájlverzió-kezelő engedélyezése elemet,
és kattintson az OK gombra.
• Az InCopy beállításainak Fájlkezelés szakaszában válassza A Version Cue engedélyezése elemet, és kattintson az OK
gombra.

A Version Cue adatainak megtekintése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Version Cue-kiszolgálók, projektek és eszközök adatait az Adobe párbeszédpanelen vagy a Bridge Megtekintőben
jelenítheti meg. A Bridge programban történő adatmegjelenítéssel kapcsolatban lásd a Bridge súgójának „Version Cue
fájlok megtekintése” című témakörét.
Ha már megnyitott egy Version Cue által kezelt fájlt a Creative Suite valamelyik Version Cue-kompatibilis
összetevőjében, akkor annak adatait megtekintheti a dokumentumablak bal alsó részén levő állapotsorban (az Acrobat
programban ezek az adatok a navigációs ablak bal alsó részén jelennek meg).

Állapotsor

1 Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban kattintson a Fájl menü Megnyitás
parancsára.
2 Kattintson az Adobe párbeszédpanel használata gombra. (Ha ehelyett az OS párbeszédpanel használata gomb jelenik
meg, akkor már az Adobe párbeszédpanelt használja.)
3 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
4 A Version Cue-kiszolgálók, projektek vagy fájlok megjelenésének módosításához válasszon megjelenítési beállítást a
Nézet menüből .
Megjegyzés: Ha az adatok megjelenítéséhez használt Version Cue-kiszolgáló kívül esik az alhálózaton, akkor az eléréshez
kattintson az Eszközök menü Kapcsolódás a kiszolgálóhoz (vagy az Acrobat programban a Projekteszközök menü
Csatlakozás) parancsára.
5 A Version Cue-kiszolgáló, projekt vagy fájl adatainak megjelenítéséhez tegye a következők valamelyikét:
• A Tulajdonságok panel megjelenítéséhez és a fájl tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a kapcsolóra
• Vigye az egérmutatót az elem fölé. Az információk eszközleírásban jelennek meg.

.
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• A fájl verzióadatainak megjelenítéséhez jelölje ki a fájlt és válassza az Eszközök (az Acrobat programban a
Projekteszközök) menü Verziók parancsát.

Lásd még
“Fájlállapotok”, 58. oldal
“Kapcsolódás távoli kiszolgálókhoz”, 50. oldal

A Version Cue-kiszolgáló használata
A Version Cue-kiszolgáló telepítése – ismertető
A Version Cue-kiszolgálók tárolják a Version Cue-projekteket és a kapcsolódó eszközöket. A Creative Suite 3 Design, Web
vagy Master Collection változatának alapértelmezett telepítésekor a Version Cue telepíti a Version Cue-kiszolgálót a
számítógépre, de nem kapcsolja be. A telepített Version Cue-kiszolgáló csak akkor érhető el, ha a számítógép be van
kapcsolva, és a csoport többi felhasználója számára hálózaton elérhető. Ez a helyzet megfelelő személyes használatra vagy
magánszemélyek közti fájlmegosztásra.
A Version Cue-kiszolgálót telepítheti mások által is elérhető külön számítógépre is, így a Version Cue által kezelt eszközök
mindig elérhetők lesznek a munkacsoport számára.
A Version Cue munkacsoportos használatával kapcsolatos videót megtekintheti itt: www.adobe.com/go/vid0113_hu.

Helyi vagy kiszolgálóalapú fájlmegosztás: a Version Cue felhasználó- és kiszolgálóalapú környezetben is használható. Felhasználóalapú
környezetben a fájlok és projektek a felhasználók saját merevlemezeiről vannak megosztva. Kiszolgálóalapú környezetben a Version Cuekiszolgáló külön számítógépen található.

A Version Cue-kiszolgáló telepítési helye a Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server
(Windows) vagy a Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server mappa (Mac OS). A hely nem
módosítható.
Ha a Version Cue-kiszolgálót külön számítógépre szeretné telepíteni, futtassa az adott gépen a Creative Suite 3 Design,
Web vagy Master Collection telepítőjét, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve csak a Version Cue-kiszolgálót
telepítse.
Megjegyzés: Mielőtt a Version Cue-kiszolgálót külön számítógépre telepítené, olvassa el az Adobe Creative Suite
végfelhasználói licencszerződését (EULA).
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A Version Cue kiszolgáló bekapcsolása és konfigurálása
A Version Cue-kiszolgálót a használathoz be kell kapcsolni, és meg kell adni a kezdeti beállításait. A kezdeti beállítások
után a Version Cue-kiszolgáló további konfigurálását a Version Cue beállításaival végezheti el, a speciális
kiszolgálóbeállításokat (például az SSL engedélyezését) pedig a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával adhatja meg.
A Version Cue-kiszolgáló beállításával kapcsolatos videót megtekintheti itt: www.adobe.com/go/vid0114_hu.
1 Tegye a következők egyikét:
• Kattintson a Saját kiszolgáló indítása elemre az Adobe párbeszédpanelen vagy az Adobe Bridge programban.
• Nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán az Adobe Version Cue CS3 elemre (Windows), vagy a
Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS3 elemre (Mac OS), majd kattintson az Indítás gombra.
Elindul a Version Cue Kiszolgálófelügyelet, és megjelenik a Kezdeti konfiguráció ablak.
2 A Kezdeti konfiguráció ablak Jelszó mezőjében adja meg a rendszergazdai jelszót.
Megjegyzés: Ezt a jelszót jól jegyezze meg: ha elfelejti, újra kell telepítenie a Version Cue-kiszolgálót.
3 A Kiszolgáló neve mezőbe írja be a kiszolgáló nevét.
4 A Kiszolgáló láthatósága menüben válasszon egy lehetőséget az alábbiak közül:
• Ha nem szeretné, hogy a hálózat többi felhasználója lássa a kiszolgálót, válassza a Saját lehetőséget. A saját Version Cuekiszolgálók csak a helyi számítógépről érhetők el.
• Ha azt szeretné, hogy a hálózat többi felhasználója is lássa a kiszolgálót, válassza a Látható mások számára lehetőséget.
(A láthatóvá tett kiszolgálót be kell állítani, hogy más felhasználók is hozzáférjenek a projektekhez.)
Megjegyzés: Ha a Version Cue tűzfalat használó számítógépre van telepítve, és a kiszolgálót szeretné megosztani másokkal,
hagyja nyitva a 3703-as és a 5353-es TCP-portot. Ha engedélyezte az SSL használatát a Version Cue-kiszolgáló számára,
akkor a 3704-es portot is hagyja nyitva. Ha a Version Cue CS2 is telepítve van a számítógépre, hagyja nyitva az 50900-as
portot is (továbbá SSL használata esetén az 50901-est is). További utasításokat a Windows súgójában olvashat.
5 A Felhasználói fiókok menüben válasszon egy lehetőséget az alábbiak közül:
• Ha azt szeretné, hogy a felhasználói fiókkal nem rendelkező felhasználók is elérhessék a kiszolgálót, válassza az
Automatikus felhasználó-létrehozás beállítást. Ha bejelöli ezt a beállítást, a Version Cue létrehoz egy jelszó nélküli új
felhasználói fiókot, amikor új felhasználó lép be a kiszolgálóra.
Ha engedélyezi az automatikus fióklétrehozást, majd ezután az LDAP-támogatást, az LDAP-felhasználókat a
program automatikusan importálja, amikor a kiszolgálót LDAP-fióknevükkel érik el. Az így importált felhasználók
a Mindenki csoportba kerülnek, felhasználói hozzáférésük Nincs értékű lesz, és nem fognak tudni bejelentkezni a Version
Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogramba. Ezzel a módszerrel automatikusan megadhatja az LDAP-felhasználóknak az
alapértelmezett hozzáférést a Version Cue kiszolgálón lévő projektekhez a felhasználók külön importálása nélkül.
• Ha azt szeretné, hogy csak a Version Cue Kiszolgálófelügyelettel létrehozott, névvel rendelkező felhasználók érhessék
el a kiszolgálót, válassza a Manuális felhasználó-létrehozás lehetőséget.
6 A Mentés és folytatás gombra kattintva jelentkezhet be a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogramba, és adhatja
meg a speciális beállításokat.

Lásd még
“Version Cue-kiszolgáló – felügyelet”, 69. oldal
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Hibaelhárítás”, 83. oldal
“Felhasználók létrehozása és kezelése”, 71. oldal

A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása
A Version Cue-kiszolgáló számos beállítását megadhatja a Version Cue beállításai közt, például a Version Cue által
használható memória mennyiségét vagy az adatmappa helyét. A speciális beállítások megadásához, például az SSL
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engedélyezéséhez, a Version Cue-kiszolgáló nevének módosításához, a naplózási beállítások megadásához, a felhasználói
zárolások alaphelyzetbe állításához vagy a biztonsági mentéshez a Version Cue Kiszolgálófelügyeletet kell használni.

Lásd még
“A Version Cue speciális kiszolgálófelügyeleti feladatai”, 77. oldal
A Version Cue-kiszolgáló beállításainak elérése

1 A Version Cue beállításainak eléréséhez tegye a következők valamelyikét:
• Nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán az Adobe Version Cue CS3 elemre (Windows), vagy a
Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS3 elemre (Mac OS).
• Windows rendszerben kattintson duplán a képernyő jobb alsó sarkában, a tálcán található Version Cue ikonra
• Mac OS rendszerben kattintson a képernyő tetején levő menüsorban a Version Cue ikonra
CS3 beállítások lehetőséget a menüből.

.

, és válassza a Version Cue

Megjegyzés: A Version Cue ikon alapértelmezés szerint nem látható. Megjelenítéséhez válassza A Version Cue CS3
tálcaikonjának megjelenítése (Windows) vagy A Version Cue CS3 állapotának mutatása a menüsorban (Mac OS) beállítást
a Version Cue-kiszolgáló beállításai között.
2 Kattintson az Adobe Version Cue CS3 párbeszédpanel Beállítások fülére.
A Version Cue-kiszolgáló láthatóvá tétele

1 Ha másoknak is hozzáférést szeretne biztosítani a kiszolgáló Version Cue-projektjeihez, a Kiszolgáló láthatósága
menüben válassza a Látható mások számára lehetőséget. Ha el szeretné rejteni a Version Cue-kiszolgálót a felhasználók
elől, válassza a Saját lehetőséget.
Megjegyzés: Ha a Version Cue tűzfalat használó számítógépre van telepítve, és a kiszolgálót szeretné megosztani másokkal,
hagyja nyitva a 3703-as és a 5353-es TCP-portot. Ha engedélyezte az SSL használatát a Version Cue-kiszolgáló számára,
akkor a 3704-es portot is hagyja nyitva. Ha a Version Cue CS2 is telepítve van a számítógépre, hagyja nyitva az 50900-as
portot is (továbbá SSL használata esetén az 50901-est is). További utasításokat a Windows súgójában olvashat.
2 Kattintson az Alkalmaz gombra.
Munkacsoport méretének megadása

1 A Munkacsoportméret menüből válassza ki a Version Cue-kiszolgálót használó személyek jellemző mennyiségét. Ez a
beállítás szabályozza, hogyan kezeli a Version Cue-kiszolgáló a potenciális terhelést.
2 Kattintson az Alkalmaz gombra.
Memória megadása

A kiosztott memória alapértelmezett mennyisége (128 MB) 10 személynél kisebb munkacsoportok és 1000 eszköznél
kevesebbet tartalmazó projektek számára elegendő. Nagyobb munkacsoportok és 1000 eszközig terjedő projektek számára
legalább 256 MB memória szükséges. Ha projektenként több mint 1000 eszközt használ, vagy több mint 50 projektet tárol,
a munkacsoportok méretétől függetlenül osszon ki legalább 512 MB memóriát.
1 A Memóriahasználat mezőbe írja be a Version Cue számára rendelkezésre bocsátandó memória mennyiségét (az
alapértelmezett érték 128 MB).
2 Kattintson az Alkalmaz gombra.
A Version Cue ikon elrejtésének letiltása

1 Ha szeretné, hogy a Version Cue ikonja mindig látható legyen, válassza A Version Cue CS3 tálcaikonjának megjelenítése
(Windows) vagy A Version Cue CS3 állapotának mutatása a menüsorban (Mac OS) beállítást.
2 Kattintson az Alkalmaz gombra.
A Version Cue bekapcsolása a számítógép indításakor

1 Válassza A Version Cue CS3 bekapcsolása a számítógép indításakor beállítást.
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2 Kattintson az Alkalmaz gombra.

Az adatmappa helyének módosítása
Az adatmappa tartalmazza a Version Cue-projektek, fájlverziók és metaadatok integritását biztosító fájlokat. Az adatmappa
áthelyezhető, de nem kerülhet hálózati kötetre. Ha Mac OS rendszerben külső lemezre helyezi az adatmappát, ellenőrizze,
hogy a fájlengedélyek figyelmen kívül hagyására vonatkozó beállítás ki van kapcsolva a lemez Mutass infót
párbeszédpanelén.
Fontos: A mappa áthelyezése előtt kapcsolja ki a Version Cue-kiszolgálót. Ne próbálja meg a mappát manuálisan áthelyezni,
vagy a Version Cue adatmappa fájljait szerkeszteni.
1 A Version Cue beállításainak eléréséhez tegye a következők valamelyikét:
• Windows rendszerben kattintson duplán a képernyő jobb alsó sarkában, a tálcán található Version Cue ikonra
• Mac OS rendszerben kattintson a képernyő tetején levő menüsorban a Version Cue ikonra
CS3 beállítások lehetőséget a menüből.

.

, és válassza a Version Cue

• Nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán az Adobe Version Cue CS3 elemre (Windows), vagy a
Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS3 elemre (Mac OS).
2 Kattintson az Adobe Version Cue CS3 párbeszédpanel Helyek fülére.
3 Kattintson az adatmappa jelenlegi helye melletti Kiválasztás gombra, és jelölje ki a mappa új helyét. Az új helynek is
azon a számítógépen kell lennie, amelyre a Version Cue-kiszolgáló telepítve van (beleértve a külső lemezeket is).
4 Kattintson az OK gombra.

Lásd még
“A Version Cue-kiszolgáló leállítása vagy újraindítása ”, 51. oldal

Kapcsolódás távoli kiszolgálókhoz
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Ha másik alhálózaton található Version Cue-projekteken kell dolgoznia, az IP-címén keresztül érheti el a távoli
Version Cue-kiszolgálót, amennyiben az mások számára láthatóként van beállítva. A saját alhálózaton levő, láthatóként
beállított Version Cue-kiszolgálók automatikusan megjelennek.
1 Tegye az alábbiak egyikét:
• Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban kattintson a Fájl menü Megnyitás
parancsára. Ha az operációs rendszer párbeszédpaneljét használja, kattintson az Adobe-párbeszédpanel használata
parancsra. Kattintson a Kedvencek panelen a Version Cue elemre, és válassza az Eszközök menü Kapcsolódás a
.
kiszolgálóhoz vagy (az Acrobat programban) a Projekteszközök menü Csatlakozás parancsát
• A Bridge programban kattintson az Eszközök > Version Cue > Kapcsolódás a kiszolgálóhoz parancsra.
2 A Kapcsolódás a kiszolgálóhoz párbeszédpanelen írja be a Version Cue-kiszolgáló IP- vagy DNS-címét és portszámát,
például: http://153.32.235.230. Ha olyan kiszolgálóhoz csatlakozik, amely egy számítógépen található egy Version Cue
CS2-munkaterülettel, akkor a Version Cue URL végére írja az 50900-as portszámot, például: http://
153.32.235.230:50900.
Ha szeretné azonosítani azokat a Version Cue URL-címeket, amelyeket a távoli felhasználóknak és a WebDAValkalmazásoknak a kiszolgáló eléréséhez használniuk kell, megjelenítheti a Version Cue Kiszolgálófelügyelet
bejelentkezési lapját. Az URL-címeket a Bridge Megtekintőjében is megjelenítheti.
3 Kattintson az OK gombra.
A távoli kiszolgálóra mutató parancsikon automatikusan felkerül a választható Version Cue-kiszolgálók listájára.

Lásd még
“Version Cue fájlok megtekintése a Bridge alkalmazásban”, 38. oldal
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Kapcsolódás Version Cue-kiszolgálóhoz WebDAV használatával
A nem Adobe programokhoz tartozó fájlokat ajánlott az Adobe Bridge programmal kezelni. Az Adobe Bridge programot
el nem érő, Önnel együtt dolgozó felhasználók a Version Cue WebDAV-kiszolgáló URL-címe segítségével érhetik el a
Version Cue-kiszolgáló projektjeit.
A Version Cue-kiszolgálókat elérheti WebDAV-kompatibilis alkalmazásokkal, például a Microsoft Office alkalmazásaival.
Windows rendszerben adjon meg egy projektet a Version Cue-kiszolgálón hálózati helyként a projekt WebDAV URLcímével. Mac OS rendszerben adja meg a projekt WebDAV URL-címét a Finder Kapcsolódj szerverre parancsával. A
kapcsolódás előtt olvassa el az alkalmazás dokumentációjának WebDAV-val kapcsolatos részeit.
v Írja be a Version Cue WebDAV URL-címet, a portszámot (3703, vagy, amennyiben a kiszolgáló Version Cue CS2munkaterületet is futtató számítógépen van, 50900), a webdav szót és a projekt nevét. Például: http://
153.32.235.230:3703/webdav/projektnév

Projektek áttelepítése a Version Cue 3.0 kiszolgálóra
Ha jelenleg a Version Cue CS2-es verzióját használja, át kell telepíteni a projekteket a Version Cue CS3-as verziójára. A
Version Cue CS2-projektek Version Cue CS3-ra való áttelepítésekor a projektekhez rendelt felhasználók is át lesznek
telepítve.
Intel® alapú Macintosh számítógépen nem telepítheti át a Version Cue CS2-projekteket a Version Cue CS3-as verziójára.
A projektek áttelepítése előtt kérjen meg minden felhasználót eszközeik szinkronizálására, hogy a projektadatok
naprakészek legyenek.
1 Keresse meg a Version Cue CS3-as verzióját futtató számítógépen a Com.adobe.versioncue.migration_2.0.0 mappát, és
másolja a Version Cue CS2 bővítménymappájába.
2 Indítsa újra a Version Cue CS2 programot.
3 Jelentkezzen be a Version Cue CS3 Kiszolgálófelügyeletbe.
4 Kattintson a Speciális fülre, majd a Version Cue CS2 adatok importálása gombra.
5 Írja be a Version Cue CS2 rendszergazda felhasználónevét és jelszavát, és kattintson a Bejelentkezés gombra.
6 Jelölje ki az áttelepíteni kívánt projektet, és kattintson az Áttelepítés gombra.
Megjegyzés: Ha a Version Cue CS2-projekt neve megegyezik egy, a Version Cue CS3-kiszolgálón már létező projektével,
a Version Cue egy számot fűz a Version Cue CS2-projekt nevéhez (például Tesztprojekt (2)). Ha egy Version Cue CS2felhasználó neve megegyezik egy, a Version Cue CS3-kiszolgálón már létező felhasználóéval, a Version Cue a létező
Version Cue CS3 felhasználói fiókot használja.
7 Amikor a Version Cue Kiszolgálófelügyelet megjeleníti a megerősítő oldalt, kattintson a Befejezés elemre.
8 Állítsa le a Version Cue CS2-munkaterületet.
9 Távolítsa el a Version Cue CS2-es verzióját.
10Indítsa újra a Version Cue CS3-kiszolgálót. Ez a lépés úgy állítja be a portot, hogy az Adobe Creative Suite 2 és az Adobe
Creative Suite 3 összetevőiből is elérhető legyen.

Lásd még
“Bejelentkezés a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogramba ”, 70. oldal
“A Creative Suite 2 összetevői és az Acrobat 8 használata a Version Cue CS3 programmal”, 43. oldal

A Version Cue-kiszolgáló leállítása vagy újraindítása
A Version Cue-kiszolgáló leállításakor letiltja az adott kiszolgálón tárolt Version Cue-projektek elérését.
A Version Cue-kiszolgáló minden újraindításkor integritás-ellenőrzést végez, és szükség esetén kijavítja a hibákat. A legjobb
teljesítmény érdekében érdemes hetente újraindítani a Version Cue-kiszolgálót integritás-ellenőrzés és hibajavítás céljából.
1 A Version Cue beállításainak eléréséhez tegye a következők valamelyikét:
• Windows rendszerben kattintson duplán a képernyő jobb alsó sarkában, a tálcán található Version Cue ikonra

.
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• Mac OS rendszerben kattintson a képernyő tetején levő menüsorban a Version Cue ikonra
CS3 beállítások lehetőséget.

, és válassza a Version Cue

• Nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán az Adobe Version Cue CS3 elemre (Windows), vagy a
Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS3 elemre (Mac OS).
2 Kattintson az Adobe Version Cue CS3 párbeszédpanel Beállítások fülére.
• A Version Cue-kiszolgáló leállításához kattintson a Leállítás gombra. Ha kérdés jelenik meg, kattintson az Igen
(Windows) vagy a Leállítás gombra (Mac OS).
• A Version Cue-kiszolgáló újraindításához kattintson a Leállítás, majd az Indítás gombra.
• Ha automatikusan el szeretné indítani a Version Cue programot a számítógép indításakor, válassza A kiszolgáló
bekapcsolása a számítógép indításakor lehetőséget.
3 Kattintson az OK (Windows) vagy az Alkalmazás most (Mac OS) gombra.
A Version Cue-kiszolgálót újraindíthatja a Version Cue Kiszolgálófelügyelet Speciális lapján a Kiszolgáló újraindítása
elemre kattintva is.

Lásd még
“A Version Cue speciális kiszolgálófelügyeleti feladatai”, 77. oldal

A Version Cue-projektek használata
A Version Cue-projektek ismertetése
A Version Cue-projektek a Version Cue-kiszolgálókon tárolódnak. A projektekben tárolódnak a projektet képező fájlok
főpéldányai, illetve a fájlok verzióadatai, például a megjegyzések és verziódátumok. Ha a Version Cue-kiszolgáló láthatóként
van beállítva, és a projektek meg vannak osztva, több felhasználó is elérheti a projekteket, amelyek Adobe és nem Adobe
fájlokat is tartalmazhatnak.
Amikor először nyitja meg a Version Cue-projektet, a Version Cue létrehoz egy „Version Cue” nevű mappát a
Dokumentumok mappában (Windows, Mac OS), és hozzáadja a projekt mappáját a Version Cue mappához. A Version Cue
egy parancsikont is létrehoz a projekthez a Bridge programban és az Adobe párbeszédpanelen, ha a Kedvencek panelen a
Version Cue ikonra kattint.
Projekteket akkor hozhat létre és kezelhet, ha a Version Cue Kiszolgálófelügyeletben megfelelő engedélyekkel rendelkezik.
Megjegyzés: Az Adobe Creative Suite 2 összetevőinek vagy az Acrobat 8-as verziójának használatakor a Version Cue CS3projektek nem jelennek meg az Adobe párbeszédpanelen és a Bridge programban, csak ha az illető projekt beállításai szerint
visszamenőleg kompatibilis az Adobe Creative Suite 2 és Acrobat 8 verziókkal. Az Acrobat 8 program és a Creative Suite 2
összetevői ezen felül nem tudnak SSL-t használó Version Cue CS3-kiszolgálóhoz csatlakozni.

Lásd még
“Helyi projektfájlok ”, 58. oldal
“Verziók – ismertető”, 65. oldal
“Felhasználók létrehozása és kezelése”, 71. oldal

Projektek létrehozása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Projekteket létrehozhat a Bridge programmal, a Creative Suite Version Cue-kompatibilis összetevőivel vagy a Version Cue
Kiszolgálófelügyelettel, amelyben a projektek speciális beállításait is megadhatja. (A projektek Version Cue
Kiszolgálófelügyelettel történő létrehozásával kapcsolatban lásd: “Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue
Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal.)
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A Version Cue-projektek létrehozásához Projektfelelős jogosultsággal kell rendelkeznie. Megosztott projekt létrehozásakor
ellenőrizze, hogy a Version Cue-kiszolgáló látható-e mások számára. A saját kiszolgálón tárolt megosztott projektekhez
más felhasználók nem férnek hozzá.

Lásd még
“Felhasználók létrehozása és kezelése”, 71. oldal
Projekt létrehozása

1 Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban kattintson a Fájl menü Megnyitás
parancsára. Ha az operációs rendszer párbeszédpaneljét használja, kattintson az Adobe-párbeszédpanel használata
parancsra.
2 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
3 Az Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat) menüben kattintson az Új projekt

elemre.

4 A Hely menüből válassza ki a projektet tároló Version Cue-kiszolgálót.
5 Írja be a projekt nevét Projekt neve szövegmezőbe, leírását pedig a Projektinformációk szövegmezőbe.
6 Ha szeretné, hogy a projektet és az ahhoz tartozó fájlokat mások is elérhessék, jelölje be a Projekt megosztása másokkal
jelölőnégyzetet.
7 Ha olyan projektet szeretne létrehozni, amelyet a Creative Suite 2 és az Acrobat 8 felhasználói is elérnek, válassza A CS2
alkalmazásaival és az Acrobat 8-as verziójával való maximális kompatibilitás lehetőséget.
8 Kattintson az OK gombra.
Projekt létrehozása a Bridge programban

1 Kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában az Új projekt parancsra.
2 Az Új projekt párbeszédpanelen a Hely menüből válassza ki a projektet tároló Version Cue-kiszolgálót.
3 Írja be a projekt nevét Projekt neve szövegmezőbe, leírását pedig a Projektinformációk szövegmezőbe.
4 Ha szeretné, hogy a projektet és az ahhoz tartozó fájlokat mások is elérhessék, jelölje be a Projekt megosztása másokkal
jelölőnégyzetet.
5 Ha olyan projektet szeretne létrehozni, amelyet a Creative Suite 2 és az Acrobat 8 felhasználói is elérnek, válassza A CS2
alkalmazásaival és az Acrobat 8-as verziójával való maximális kompatibilitás lehetőséget.
6 Kattintson az OK gombra.

Projekt megnyitása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Megnyithatja a helyi Version Cue-kiszolgálón tárolt projekteket, illetve a mások számára látható távoli kiszolgálókon tárolt
megosztott projekteket.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 48. oldal
“Kapcsolódás távoli kiszolgálókhoz”, 50. oldal
Projekt megnyitása

1 Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban kattintson a Fájl menü Megnyitás
parancsára. Ha az operációs rendszer párbeszédpaneljét használja, kattintson az Adobe-párbeszédpanel használata
parancsra.
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2 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
3 Tegye az alábbiak egyikét:
• A projektek megjelenítéséhez kattintson duplán a helyi kiszolgálóra.
• A legutóbb használt projektek valamelyikének megnyitásához kattintson duplán a Legutóbbi projektek elemre.
• A projektet tároló Version Cue-kiszolgáló megkereséséhez kattintson duplán a Kiszolgálók tallózása elemre. Ha
megtalálta a kiszolgálót, kattintson rá duplán a projektek megjelenítéséhez.
Megjegyzés: Ha a projektet tároló kiszolgáló kívül van a hálózaton, kattintson az Eszközök menü Kapcsolódás a
kiszolgálóhoz vagy a Projekteszközök menü (Acrobat) Csatlakozás parancsára, írja be a kiszolgáló IP- vagy DNS-címét,
és kattintson az OK gombra.
4 Kattintson duplán a projektre a megnyitásához.
Projekt megnyitása a Bridge programban

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
2 Tegye az alábbiak egyikét:
• A projektek megjelenítéséhez kattintson duplán a helyi kiszolgálóra.
• A legutóbb használt projektek valamelyikének megnyitásához kattintson duplán a Legutóbbi projektek elemre.
• A projektet tároló Version Cue-kiszolgáló megkereséséhez kattintson duplán a Kiszolgálók tallózása elemre. Ha
megtalálta a kiszolgálót, kattintson rá duplán a projektek megjelenítéséhez.
Megjegyzés: Ha a projektet tároló kiszolgáló kívül van a hálózaton, kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjának
Kapcsolódás a kiszolgálóhoz parancsára, írja be a kiszolgáló IP- vagy DNS-címét, és kattintson az OK gombra.
3 Kattintson duplán a projektre a megnyitásához.

Projekt tulajdonságainak szerkesztése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Bridge programban és az Adobe párbeszédpanelen szerkesztheti a projektek legtöbb tulajdonságát, például a projekt
nevét, leírását és megosztási állapotát, vagy a helyi projektfájlok és a biztonsági másolatok helyét. Ha azonban zárolásos
védelmet szeretne engedélyezni, felhasználókat módosítani vagy hozzárendelni, vagy megkövetelni a felhasználói
bejelentkezést, használja a Version Cue Kiszolgálófelügyeletet.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Helyi projektfájlok ”, 58. oldal
“Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal
Projekt tulajdonságainak elérése

• Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban jelölje ki a projektet az Adobe
párbeszédpanelen, és kattintson az Eszközök vagy a Projekteszközök (Acrobat) menü Tulajdonságok szerkesztése
parancsára.
• A Bridge programban jelölje ki a projektet, kattintson a Nézet menü Megtekintő panel parancsára, majd a Megtekintő
panel Feladatok területén a Tulajdonságok szerkesztése parancsra.
• A Bridge programban jelölje ki a projektet, és kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjának Tulajdonságok
szerkesztése parancsára.
Megjegyzés: Ha a projekt speciális tulajdonságait szeretné beállítani a Version Cue Kiszolgálófelügyeletben, kattintson a
Tulajdonságok szerkesztése párbeszédpanelen a Kiszolgálófelügyelet elemre.
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Projekt nevének vagy leírásának módosítása

1 A Tulajdonságok szerkesztése párbeszédpanelen írja be a nevet a Projekt neve mezőbe. Az új név nem jelenik meg a saját
(vagy a munkacsoporthoz tartozó) helyi projektmappában, amíg nem lép ki a projektből, és újra nem csatlakozik hozzá.
A projekt leírásának megváltoztatásához írjon be más szöveget a Projektinformációk szövegmezőbe.
2 Kattintson a Mentés gombra.
A helyi projektfájlok helyének módosítása

1 A számítógépen tárolt helyi projektfájlok helyének megjelenítéséhez a Tulajdonságok szerkesztése párbeszédpanelen
bontsa ki a Helyi projektfájlok csomópontot.
2 Kattintson a Hely módosítása gombra, és adja meg a projektfájlok új helyét a számítógépen.
Megjegyzés: A projektfájlok helyének módosításához soha ne helyezze át a projektmappát manuálisan a fájlrendszerben.
3 Kattintson a Mentés gombra.

Projekt megosztási állapotának módosítása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Alapértelmezés szerint a Version Cue CS3-projektek nincsenek megosztva, de állapotuk bármikor módosítható. Ha egy
projekt állapotát megosztottra állítja, ellenőrizze, hogy a Version Cue-kiszolgáló látható-e mások számára. A saját
kiszolgálón tárolt megosztott projektekhez más felhasználók nem férnek hozzá.
A megosztott projektekhez a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával megkövetelheti a bejelentkezést, így a
hozzáférést adott felhasználókra korlátozhatja.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal
Projektek megosztása vagy a megosztás megszüntetése

1 Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban jelölje ki a projektet az Adobe
párbeszédpanelen, és kattintson az Eszközök vagy a Projekteszközök (Acrobat) menü Tulajdonságok szerkesztése
parancsára.
2 Jelölje be vagy törölje a Projekt megosztása másokkal jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra.
Projektek megosztása vagy a megosztás megszüntetése a Bridge programban

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
2 Jelölje ki a projektet, majd hajtsa végre a következők valamelyikét:
• Kattintson a Nézet menü Megtekintő panel parancsára, majd a Megtekintő panel Feladatok területén a Tulajdonságok
szerkesztése parancsra.
• Kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában a Tulajdonságok szerkesztése parancsra.
3 Jelölje be vagy törölje a Projekt megosztása másokkal jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra.

Biztonsági projektmásolatok helyének módosítása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A biztonsági másolatok mappájának áthelyezése előtt kapcsolja ki a Version Cue-kiszolgálót. Ne helyezze át manuálisan a
mappát.
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1 Állítsa le a Version Cue-kiszolgálót (lásd: “A Version Cue-kiszolgáló leállítása vagy újraindítása”, 51. oldal).
2 A Version Cue beállításainak eléréséhez tegye a következők valamelyikét:
• Windows rendszerben kattintson duplán a képernyő jobb alsó sarkában, a tálcán található Version Cue ikonra
• Mac OS rendszerben kattintson a képernyő tetején levő menüsorban a Version Cue ikonra
CS3 beállítások lehetőséget a menüből.

.

, és válassza a Version Cue

• Nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán az Adobe Version Cue CS3 elemre (Windows), vagy a
Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS3 elemre (Mac OS).
3 Kattintson az Adobe Version Cue CS3 párbeszédpanel Helyek fülére.
4 Kattintson a biztonsági mentési mappa jelenlegi helye melletti Kiválasztás gombra, és jelölje ki a mappa új helyét. Az új
helynek is azon a számítógépen kell lennie, amelyre a Version Cue-kiszolgáló telepítve van.
5 Kattintson az OK gombra.
6 Kattintson az OK (Windows) vagy az Alkalmazás most (Mac OS) gombra. Ha erre felszólító üzenet jelenik meg, a Version
Cue-kiszolgáló újraindításához kattintson az Igen (Windows) vagy az Újraindítás (Mac OS) gombra.

Fájlok és mappák hozzáadása a projektekhez
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Egy fájl több verziójának mentéséhez, a fájl munkacsoporttal való megosztásához és a Version Cue fájlkezelés
kihasználásához a fájlt hozzá kell adni egy Version Cue-projekthez. A Version Cue-projektekhez Adobe és nem Adobe
fájlokat is hozzáadhat. Az Adobe Creative Suite Version Cue-kompatibilis összetevőiből az Adobe párbeszédpanel
használatával egyesével, a Bridge program Fájlok hozzáadása parancsával pedig csoportosan adhat fájlokat a projekthez.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
Fájl hozzáadása projekthez

1 Nyissa meg a fájlt az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban.
2 Válassza a Fájl > Mentés másként parancsot. Ha az operációs rendszer párbeszédpaneljét használja, kattintson az Adobepárbeszédpanel használata parancsra.
3 A Kedvencek panelen kattintson a Version Cue elemre, nyissa meg azt a projektet, amelyikhez hozzá szeretné adni a
fájlt, és kattintson a Mentés másként elemre.
4 A Beadás vagy Verzió mentése (Acrobat) párbeszédpanelen írja be a verzióval kapcsolatos megjegyzéseit, majd kattintson
az OK gombra.
Fájl vagy mappa hozzáadása projekthez a Bridge programban

1 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, és nyissa meg azt a projektet, amelyikhez hozzá szeretné adni a
fájlokat.
2 Tegye az alábbiak egyikét:
• Húzza a fájlokat vagy mappákat az Intézőből (Windows) vagy a Finderből (Mac OS) a projektre a Bridge programban.
(Üres mappákat nem húzhat a Bridge programban a Version Cue-projektekre.)
• Kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában a Fájlok hozzáadása parancsra. A Megnyitás párbeszédpanelen
jelöljön ki egy vagy több fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
3 A Beadás párbeszédpanelen írjon be megjegyzést a verzióhoz, és kattintson az OK gombra.
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Projektek törlése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Version Cue-projekteket törölheti a Bridge programban, az Adobe Creative Suite Version Cue-kompatibilis
összetevőiben vagy a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával. Nem törölhet olyan projektet, amelynek valamely
fájlját egy felhasználó megjelölte kivettként vagy használatban levőként (Acrobat).
Megjegyzés: A fájlzárolások eltávolításával megszüntetheti a fájlok Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotát. Lásd: “A
Version Cue speciális kiszolgálófelügyeleti feladatai”, 77. oldal.
A projekt törlésekor annak fájljai (a verziókkal együtt) és mappái véglegesen törlődnek a Version Cue-kiszolgálóról,
csakúgy, mint a projektre mutató parancsikonok és a számítógépen található helyi projektfájlok. (A más felhasználók
számítógépén létrehozott helyi projektfájlokat a rendszer mindaddig nem törli, míg a felhasználók nem bontják a
kapcsolatot a törölt projekttel.)

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal
Projekt törlése

v Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban jelölje ki a törölni kívánt projektet az
Adobe párbeszédpanelen, és kattintson a Törlés ikonra .
Projekt törlése a Bridge programban

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
2 Jelölje ki a törölni kívánt projektet, majd kattintson az Elem törlése ikonra

.

Kapcsolat bontása projektekkel
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A projekttel fennálló kapcsolat bontása törli a számítógépén található összes helyi projektfájlt, de a Version Cue-kiszolgáló
főpéldányait érintetlenül hagyja. Ha bontja a kapcsolatot, a projekthez tartozó parancsikonok is eltűnnek az Bridge
programból és az Adobe párbeszédpanelről. A kapcsolat bontásával helyet szabadíthat fel a helyi merevlemezen (a helyi
projektfájlok újra létrejönnek, ha legközelebb megnyit, letölt, szerkeszt vagy szinkronizál egy fájlt). A kapcsolat bontásával
törölheti a munkacsoport egy másik tagja által törölt projektek helyi projektfájljait is.
Ha egy rendszergazda töröl egy projektet, amelyben Ön Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotú helyi
projektfájlokkal rendelkezik, akkor a helyi projektfájlok mappáját manuálisan kell törölnie a merevlemezről. Ezután
bonthatja a kapcsolatot a projekttel.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
Kapcsolat bontása projekttel

1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre.
2 Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű lenyomva tartása mellett (Mac OS) arra a projektre,
amellyel bontani szeretné a kapcsolatot, majd kattintson a Kapcsolat bontása elemre.
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Kapcsolat bontása projekttel a Bridge programban

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
2 Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű lenyomva tartása mellett (Mac OS) arra a projektre,
amellyel bontani szeretné a kapcsolatot, majd kattintson a Kapcsolat bontása elemre.

Munka a fájlokkal a Version Cue-ban
Helyi projektfájlok
Amikor a Version Cue-projekt fájljain dolgozik, a merevlemezen levő projektmappában tárolt fájl helyi példányát
módosítja, nem pedig a Version Cue-kiszolgálón levő főfájlt, amely védve marad. A helyi projektfájlok révén többen is
dolgozhatnak egyszerre egyazon fájlon.
Fontos: Ha a merevlemezen máshová szeretné helyezni a projektfájlokat, használja a Hely megváltoztatása funkciót (ne
helyezze át manuálisan a mappát a fájlrendszerben). További tájékoztatást a “Projekt tulajdonságainak szerkesztése”, 54.
oldal című témakörben talál.
Munka közben rendszeresen mentse a módosításokat és frissítse a helyi projektfájlt a Mentés paranccsal. A Version Cuekiszolgálón tárolt főpéldányhoz a Beadás vagy a Verzió mentése (Acrobat) parancs használatakor adódik hozzá új verzió,
illetve amikor szinkronizálja fájljait a Version Cue-kiszolgálóval.

Lásd még
“A Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal
“A Version Cue-projektek ismertetése”, 52. oldal
“Verziók – ismertető”, 65. oldal
“Fájlok szinkronizálása”, 69. oldal

Fájlállapotok
A Version Cue által kezelt fájlok mellett van egy állapotjelző ikon, amely a Version Cue-kiszolgálón lévő fájl állapotát írja
le. A fájl állapotát megtekintheti a Version Cue-projekt fájljainak tallózásakor, a Bridge programban, és a dokumentumablak
állapotsorában is, ha a fájlt a Creative Suite valamely Version Cue-kompatibilis összetevőjében nyitja meg (az Acrobat
programban az állapot a navigációs ablak bal alsó részén jelenik meg).
Ha nem látja a Version Cue-állapotot a dokumentumablak állapotterületén, kattintson az állapotsorra, és válassza a
Megjelenítés > A Version Cue állapota lehetőséget.
A fájloknak többféle állapotuk is lehet egyszerre.
A fájl meg van nyitva a számítógépen. A Nyitott állapotot csak a saját számítógépen lévő fájloknál láthatja.
Nyitott
Ön szerkeszti a fájlt. A Version Cue ezt az állapotot osztja ki, ha Ön módosítja a fájl tartalmát. Szerkesztés
előtt is megjelölhet kivettként egy fájlt, így figyelmeztetheti a többi felhasználót, hogy módosítani készül a tartalmat.
Saját kivétel

Kivette: [felhasználónév]

Másik felhasználó szerkeszti a fájlt, és még nem mentett új verziót.
Ha egy adott projekt kivett fájljait szeretné gyorsan megtekinteni, nyissa meg a projektet, és kattintson a Kivett fájlok
elemre az Adobe párbeszédpanel Kedvencek panelén a Version Cue bejegyzés alatt.
A fájl legutolsó ismert verziója szerkeszthető, és a számítógépen van belőle helyi példány. A Version
Cue ezt az állapotot akkor rendeli a fájlhoz, ha beadja a fájlverziót, vagy szinkronizálja a projektet.
Szinkronizálva
Ütköző

Verzióütközés van, vagy az aktuális felhasználón kívül más felhasználó is szerkeszti a fájlt.
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A helyi projektmappában található fájl a Version Cue által ismert egyetlen példány a fájlból, és a fájl nem lett
szinkronizálva a Version Cue-kiszolgálóval. Ez az állapota például annak a fájlnak, amit először ment egy létező projektbe,
miközben a Version Cue-kiszolgálóval nincs kapcsolat. Szerkesztheti a fájlt, de ne felejtse el beadni vagy szinkronizálni a
fájlt a módosítások mentése után.
Új fájl

Létezik helyi projektfájl, de a Version Cue-kiszolgálón ennél frissebb verzió van. Ez az állapot
jelzi, hogy a fájlt még nem szerkesztheti, néhány pillanatot várnia kell, hogy frissüljön a helyi projektfájl.

Új verzió a kiszolgálón

Létezik helyi projektfájl, de nincs kapcsolat a Version Cue-kiszolgálóval, vagy Ön nem
éri el a kiszolgálót. Nem lehet ellenőrizni, hogy a helyi projektfájl szinkronban van-e a Version Cue-kiszolgálón található
legfrissebb verzióval. A kapcsolat nélküli példány szerkeszthető, a változások menthetők; amikor azonban a Version Cuekiszolgáló újra elérhető lesz, be kell adni a verziót, vagy szinkronizálni kell a fájlt.
Nincs kapcsolat a kiszolgálóval

A fájlt vagy mappát törölték a projektből, de nem távolították el véglegesen. (A törölt fájl vagy mappa
visszaállítható).
Törölve

Lásd még
“A Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal
“Kapcsolat nélküli fájlok szerkesztése és szinkronizálása”, 68. oldal
“Fájlok és mappák törlése projektből”, 63. oldal
“Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése”, 60. oldal

Projekt egy fájljának megnyitása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Csak azon projektek fájljait nyithatja meg, amelyek a helyi Version Cue-kiszolgálón, illetve a mások számára látható távoli
kiszolgálókon vannak tárolva.

Lásd még
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 48. oldal
Projektfájl megnyitása

1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop programban kattintson a Fájl menü
Megnyitás elemére, majd az Adobe párbeszédpanel Kedvencek panelén a Version Cue elemre.
2 Kattintson kétszer arra a projektre, amelyben a megnyitni kívánt fájl van.
3 Kattintson a fájlra, majd a Megnyitás gombra.
Megjegyzés: Ha a Bridge programban szeretne egy fájlt megjeleníteni, kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control
lenyomva tartása mellett (Mac OS) a fájlra az Adobe párbeszédpanelen, és válassza a Megjelenítés a Bridge alkalmazásban
parancsot.
Projektfájl megnyitása a Bridge programból

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
2 Kattintson duplán a megnyitni kívánt fájlt tartalmazó projektre, majd a fájlra. A fájl saját alkalmazásában nyílik meg.
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Módosítások mentése helyi projektfájlba
Ha a módosításokat menteni szeretné, de a Version Cue-projektben lévő fájl szerkesztése során új verziót nem kíván
létrehozni, a Fájl > Mentés paranccsal mentheti a módosításokat a saját számítógépén található helyi projektfájlba. Amíg
az új verziót nem menti a megosztott Version Cue-kiszolgálóra, ezek a módosítások más felhasználók számára nem érhetők
el. A módosítások mentése után bezárhatja a fájlt, és később újra megnyithatja egy verzió beadása céljából.
v A helyi projektfájl módosításainak mentéséhez kattintson a Fájl menü Mentés parancsára.

Lásd még
“A Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal
“Verziók beadása”, 65. oldal

Helyi projektfájlok eltávolítása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Azokat a fájlokat, amelyeket nem vett ki, eltávolíthatja a helyi projektmappából, például azért, hogy helyet szabadítson fel
a merevlemezen. A helyi projektfájlok eltávolítása nincs hatással a Version Cue-kiszolgálón tárolt beadott fájlokra. A
Version Cue új helyi projektfájlokat hoz létre a projekt következő szinkronizálásakor.
A helyi projektfájlok a projekttel való kapcsolat bontásakor is el lesznek távolítva, a Kapcsolat bontása parancs azonban
eltávolítja a projekt parancsikonjait is a Bridge programból és az Adobe párbeszédpanelről.
• A Bridge, programban jelöljön ki egy Version Cue-projektet vagy projektfájlt, és kattintson az Eszközök menü
Version Cue pontja alatt a Helyi fájlok törlése parancsra.
• Az Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban jelölje ki a projektet vagy projektfájlt, és
kattintson az Eszközök vagy a Projekteszközök (Acrobat) menü Helyi fájlok törlése parancsára.

Lásd még
“Kapcsolat bontása projektekkel”, 57. oldal

Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Ha valaki egy főfájl helyi másolatát szerkeszti, a Version Cue a fájlt Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotúra állítja,
jelezve, hogy a fájlt már ki van véve, mire Ön a helyi példányt módosítani akarta. Ekkor eldöntheti, hogy folytatja-e a munkát
a helyi fájlon.
Ha a fájl szerkesztését befejezték, mindkét felhasználó menthet új fájlverziót a Version Cue-kiszolgálón. A Version Cue
minden jelenlegi felhasználót figyelmeztet a Version Cue-kiszolgálón található új verzióra, és lehetőséget ad arra, hogy
letöltsék a legújabb verziót, és azon kezdjenek dolgozni, vagy folytassák a helyi fájl módosítását.
A Version Cue-projektekre a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segítségével rendelhet zárolásvédelmet. Csak a zárolásos
védelemmel ellátott projektben lévő fájl szerkesztését elsőként megkezdő felhasználó tudja beadni a fájl következő
verzióját a Version Cue-projektbe. További tájékoztatást a “Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue
Kiszolgálófelügyelet segédprogrammal”, 74. oldal című témakörben találhat.
Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése

1 Nyissa meg a fájlt, és a Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotra figyelmeztető üzenet megjelenésekor tegye a
következők valamelyikét:
Módosítások elvetése

A Version Cue-kiszolgálón lévő fájl legújabb verzióját
jeleníti meg, és elveti a helyi projektfájl módosításait.
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Szerkesztés folytatása

A helyi projektfájlt anélkül szerkesztheti, hogy a másik
felhasználó ugyanazon fájlból tárolt helyi példányán
felülírná a változtatásokat (a Version Cue minden
felhasználót figyelmeztet, hogy mentsen új fájlverziót).

2 Ha tovább dolgozik a dokumentumon, és módosítja annak tartalmát, a Version Cue figyelmeztetésben jelzi, hogy
elképzelhető: ütköző példányok jönnek létre. Válassza az alábbiak egyikét:
Nem, zárja be a dokumentumot

A fájlt változtatás nélkül bezárja.

Igen, hagyja nyitva

A fájl nyitva marad, így dolgozhat a dokumentumon.

3 Ha a projekt nem rendelkezik zárolásos védelemmel, a szerkesztésből új verzió menthető. A Version Cue figyelmeztetést
jelenít meg, hogy ütközés lesz az eredmény, ha folytatja. Válassza az alábbiak egyikét:
Mégsem

Visszatér a megnyitott dokumentumhoz, anélkül hogy
új verziót adna be.

Beadás

A Version Cue-kiszolgálón található főfájlt felülírja az
új verzióval. (A Version Cue figyelmeztetést jelenít meg
a többi felhasználónál, hogy a fájlból újabb verzió jött
létre.)

Bármikor bezárhatja a dokumentumot és elvetheti a módosításokat.
A fájl frissítése a legfrissebb verzióval

Ha egy másik felhasználó létrehoz az Önnél megnyitott, illetve Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotú fájlból egy új
verziót, akkor a Version Cue a megnyitás és módosítás során, illetve amikor a dokumentumablakot előrehozza egy
dokumentumcsoportban, figyelmezteti, hogy frissítse a dokumentumot a legfrissebb verzióra.
v Amikor a figyelmeztetés megjelenik, válassza a következők egyikét:
Módosítások elvetése

Frissíti a dokumentumot a Version Cue-projektben lévő
legújabb verzióval. A fájl módosítását a frissítés után
folytathatja. Az összes módosítás elveszik még akkor is,
ha a Mentés paranccsal mentette azokat a helyi
projektfájlba.

Szerkesztés folytatása

Úgy hagyja a dokumentumot, ahogy van. Folytathatja a
fájl szerkesztését, anélkül hogy felülírná a
módosításokat egy frissebb verzióval. A program
figyelmeztet, hogy bezáráskor mentsen új fájlverziót,
vagy vesse el a módosításokat.

Version Cue-fájlok áthelyezése és másolása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Bridge Áthelyezés ide és Másolás ide parancsaival helyezhet át és másolhat Version Cue-fájlokat projekteken belül,
projektek között, illetve projektből asztali mappába. Fájl másolásakor vagy áthelyezésekor a Version Cue csak a legfrissebb
verziót másolja vagy helyezi át.

Lásd még
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
Version Cue-fájlok másolása

v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
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• Jelölje ki a fájlokat a Bridge programban, majd válassza a Szerkesztés > Másolás parancsot.
• Kattintson a jobb gombbal a fájlra a Bridge programban, válassza a Másolás ide parancsot, és adja meg a projektet vagy
mappát a helyi menüben (fel nem sorolt mappa kijelöléséhez válassza a Mappa elemet, jelöljön ki egy asztali vagy
projektmappát, és kattintson az OK gombra).
• A Ctrl billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a fájlokat másik helyre.
• Húzza a fájlokat egyik projektből a másikba (ha a fájlokat a projekten belül húzza másik helyre, akkor azok
áthelyeződnek).
Version Cue-fájlok áthelyezése

v Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
• Kattintson a jobb gombbal a fájlra a Bridge programban, válassza az Áthelyezés ide parancsot, és adja meg a projektet
vagy mappát a helyi menüben (fel nem sorolt mappa kijelöléséhez válassza a Mappa elemet, jelöljön ki egy mappát, és
kattintson az OK gombra).
Megjegyzés: A Bridge az Áthelyezés ide parancs hatására csak a Version Cue-projekten belül helyezi át a fájlokat. Ha az
Áthelyezés ide paranccsal a fájlokat az egyik Version Cue-projektből a másikba vagy egy Version Cue-projektből egy asztali
mappába helyezi át, a Bridge másolja a fájlokat.
• Húzza a fájlokat a projekten belül másik helyre (ha a fájlokat egyik projektből húzza a másikba, akkor azok másolódnak).

Version Cue-fájlok keresése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Version Cue-projektekben lévő fájlokat megtalálhatja olyan metaadatokra keresve, mint például a címek, a szerzők, a
szerzői jogi adatok, a kulcsszavak, a dátumok és a helyek. Munka közben a Version Cue-projektfájlokat a rendszer ellátja
metaadatokkal. Ezen felül a metaadatokat hozzáadhatja a fájlokhoz az Adobe Creative Suite összetevőiben is a
Fájlinformáció párbeszédpanelen. Az Adobe Creative Suite összetevői adott metaadatmezőket tartalmazhatnak; például az
InDesign-fájlok a betűtípusokat és színeket, az Illustrator-fájlok a színeket.
A létező fájlok mellett keresheti a projektekből törölt fájlokat is. A Bridge programban a Version Cue-projektfájlokat a
verziók megjegyzései és a régebbi verziók alapján is keresheti. (A Bridge programban történő kereséssel kapcsolatban lásd
a Bridge súgójának „Fájlok és mappák keresése” című témakörét.)
Megjegyzés: A Bridge nem keres a Version Cue-verziómegjegyzések metaadatai alapján, ha nem kattint a Megjegyzés beadása
parancsra a Keresés párbeszédpanel Kritériumok menüjében.
1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre, és kattintson duplán a kereséshez használni kívánt projektre.
2 Kattintson a Projekt keresése gombra

.

3 Válasszon egy lehetőséget a Kategória keresése menüből, és írja be a feltételeket a szomszédos mezőbe.
4 Kattintson a Keresés gombra.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Verziók megtekintése, előléptetése és törlése”, 66. oldal
“Metaadatok – ismertető”, 29. oldal

Version Cue-fájlok elhelyezése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Ha Version Cue-projekttel dolgozik az Illustrator, InCopy, InDesign vagy Photoshop programban, a Version Cue-fájlt
hozzáadhatja egy dokumentumhoz ugyanúgy, ahogy egy nem Version Cue-fájllal tenné: az Elhelyezés paranccsal. A fájlokat
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a Bridge programban megnyitott Version Cue-projektekből is áthúzhatja a Flash-, Illustrator-, InCopy-, InDesign- vagy
Photoshop-fájlokba.
A Version Cue-projektekhez még a Version Cue által kezelt fájlban való elhelyezés előtt adja hozzá az eszközöket. Ha
egy, a Version Cue által kezelt fájlba helyez el egy, nem a Version Cue által kezelt fájlt, akkor nem tudja követni az
elhelyezett eszköz verzióit vagy állapotát.
A Csatolások panel (az Illustrator, InCopy és InDesign programokban) jeleníti meg a Version Cue-projektekből elhelyezett
fájlok további adatait, és itt látható, hogy a csatolt fájlok valamelyikét szerkesztik-e, és ha igen, kicsoda. Szintén a Csatolások
panel segítségével állapíthatja meg, hogy a csatolt fájlt frissíteni kell-e a Version Cue-kiszolgálóról az újabb verzióval.
A fájlok dokumentumokban való elhelyezésével kapcsolatban további tájékoztatást a vonatkozó alkalmazások súgójában
találhat.
Elhelyezett fájl cseréje régebbi verzióra

Előfordulhat, hogy olyan dokumentumnak dolgozik több verziójával, amely egy több verzióval bíró fájlra mutató csatolást
tartalmaz. Ha elő szeretné léptetni a dokumentum egy olyan verzióját, amelyben a fájl egy korábbi verziója van csatolva, a
Version Cue az előléptetett dokumentumban a fájl legfrissebb verzióját csatolja.
Tegyük fel például, hogy egy InDesign-dokumentumban egy Photoshop-fájlt helyez el, majd mind az InDesigndokumentumból, mind a Photoshop-fájlból több verziót készít. Ha ezután előlépteti az InDesign-dokumentum egy korábbi
verzióját, az elhelyezett Photoshop-dokumentum csatolása a fájl legfrissebb verziójára mutat, nem pedig arra a verzióra,
amelyet eredetileg csatolt az előléptetett InDesign-dokumentumban. A probléma megoldásához cserélje a csatolt fájlt a
korábbi verzióra.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Illustrator, az InCopy vagy az InDesign az előléptetett dokumentumban eredetileg csatolt
fájlverzió bélyegképét jeleníti meg, de a csatolás ilyenkor is a fájl legfrissebb verziójára mutat. Ha például egy olyan InDesigndokumentumot csomagol, amelyben a megfelelő verzió bélyegképe jelenik meg, az InDesign a bélyegképet a legfrissebb (de
nem megfelelő) verzióra cseréli.
1 Az Illustrator, InCopy vagy InDesign programban jelölje ki a fájlt a Csatolások panelen.
2 A Csatolások panel menüjében válassza a Verziók elemet.
3 Jelölje ki a megfelelő verziót, és kattintson az Átalakítás aktuális verzióra elemre. Szükség esetén írja be a verzióval
kapcsolatos megjegyzéseket, majd kattintson a Mentés gombra.
Fájlok és verziók megtekintése a Csatolások panelen

Ha a Version Cue engedélyezve van az Illustrator, InCopy vagy InDesign programban, a Csatolások panelen megjelenik,
hogy ki szerkeszti a Version Cue-projektből csatolt fájlokat.
A Csatolások panel egyformán működik a Version Cue által kezelt és egyéb fájlokkal. Ha például egy csatolt fájl újabb
verziója megtalálható a Version Cue-kiszolgálón, a Módosult grafika ikon ; ha pedig a fájl nem található, a Hiányzó
grafika ikon
jelenik meg. Csatolt fájl Version Cue-projektből történő frissítéséhez ugyanazt a módszert használhatja,
mint a más alkalmazások által kezelt fájlok esetén.
A Csatolások panelen látható a Version Cue állapotikonja, amely a Version Cue-kiszolgálón lévő fájl állapotát jelzi (lásd:
“Fájlállapotok”, 58. oldal), és megjeleníti a csatolt fájl verzióit, hogy átalakíthasson és használhasson régebbi verziókat. A
nem Adobe-fájlokhoz is létrehozhat verziókat.
v Tegye az alábbiak egyikét:
• Egy beillesztett fájl verzióinak megtekintéséhez kattintson a Csatolások panel menüjében a Verziók parancsra.
• Egy beillesztett fájl verzióit megjelenítő elemleírás megtekintéséhez vigye a mutatót a fájl neve fölé a Csatolások panelen.
A Csatolások panel és a beillesztett fájlok használatával kapcsolatban további tudnivalókat tartalmaz az Illustrator, az
InCopy és az InDesign súgója.

Fájlok és mappák törlése projektből
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
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Fájlokat vagy mappákat törölhet a Bridge alkalmazásban vagy a Version Cue használatára képes bármely más Creative
Suite-összetevőben. A törlés fájlok vagy mappák esetén kétlépéses folyamat a Version Cue-ban, így megelőzhető a véletlen
törlés.
Az első lépés a fájl vagy mappa törlése és a Törölve állapot hozzárendelése. A törlés eltünteti a fájlt vagy mappát a normál
nézetből, de nem törli ténylegesen. A második lépés a fájl vagy mappa aktuális és korábbi verzióinak végleges törlése.
Megjegyzés: A megfelelő jogosultságokkal bárki törölhet fájlokat és mappákat, ha azok nincsenek Kivett vagy Használatban
(Acrobat) állapotban. Munkacsoportban, ha egy felhasználó egy törölni kívánt fájlt szerkeszt, a fájl zárolását a Version Cuekiszolgáló – felügyelet segédprogrammal vissza lehet állítani az eredeti állapotba.
A Bridge alkalmazásban és a Version Cue használatára képes többi Creative Suite-összetevőben a Törölve állapotú
projektfájlokat a projekt lomtárában tekintheti meg. A Törölve állapotú fájlokat vagy mappákat visszaállíthatja, így újból
kezelni fogja azokat a Version Cue. A helyreállított fájlok és mappák újra betöltik a projektmappa-hierarchiában elfoglalt
helyüket.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“Helyi projektfájlok ”, 58. oldal
“Projektek törlése”, 57. oldal
“Leválasztás projektekről”, 57. oldal
“A Version Cue speciális kiszolgálófelügyeleti feladatai”, 77. oldal
Fájlok vagy mappák törlése

1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre, és nyissa meg a törölni kívánt fájlokat vagy mappákat tartalmazó
projektet.
2 Jelölje ki a törölni kívánt fájlt vagy mappát, és kattintson az eszköztár Törlés

ikonjára.

Fájlok vagy mappák törlése a Bridge alkalmazásban

1 A Bridge alkalmazásban kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, és nyissa meg a törölni kívánt fájlokat vagy
mappákat tartalmazó projektet.
2 Jelölje ki a fájlt, és kattintson az eszköztár Törlés

ikonjára.

Törölt fájl vagy mappa visszaállítása

1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelén nyissa
meg a visszaállítani kívánt fájlt vagy mappát tartalmazó projektet.
2 Kattintson a Kedvencek panel Projekt lomtára elemére, kattintson jobb gombbal a visszaállítani kívánt fájlra, és
kattintson a Visszaállítás parancsra.
3 Az Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat) menüben válassza a Frissítés parancsot a párbeszédpanel frissítéséhez.
A program a fájlt vagy mappát visszaállítja eredeti helyére a Version Cue-projektben.
Megjegyzés: Ha korábban törölt mappa egy fájlját kívánja visszaállítani, előbb a mappát kell visszaállítania. Ezzel a
mappa és a teljes tartalma helyreáll.
Törölt fájl vagy mappa visszaállítása a Bridge alkalmazásban

1 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, és nyissa meg a visszaállítani kívánt fájlt tartalmazó projektet.
2 Kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában a Projekt lomtárának megtekintése parancsra.
3 Jelölje ki a visszaállítani kívánt fájlt, és kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában a Visszaállítás parancsra.
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A program a fájlt vagy mappát visszaállítja eredeti helyére a Version Cue-projektben.
Fájl vagy mappa végleges törlése

1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelén nyissa
meg a véglegesen törölni kívánt fájlt vagy mappát tartalmazó projektet.
2 Kattintson a Kedvencek panel Projekt lomtára elemére, kattintson jobb gombbal a véglegesen törölni kívánt fájlra, és
kattintson a Végleges törlés parancsra.
3 Kattintson az OK gombra.
Fájl végleges törlése a Bridge alkalmazásban

1 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, és nyissa meg a véglegesen törölni kívánt fájlt tartalmazó projektet.
2 Kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában a Projekt lomtárának megtekintése parancsra.
3 Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a véglegesen törölni kívánt fájlra, és
kattintson a Végleges törlés parancsra.

Version Cue-beli verziók
Verziók – ismertető
A verziók egy fájl módosításait követik nyomon: minden verzió egy pillanatkép a fájlról egy adott időpontban. Amikor a
Version Cue-kiszolgálóról szerkeszt egy fájlt, akkor a Version Cue-kiszolgálóra mentett legújabb verziót szerkeszti. Amikor
módosításokat ment a Version Cue-kiszolgálóra, akkor bead egy verziót. Nem szükséges minden módosításmentéskor egy
verziót beadni, csak akkor, ha a fájlról pillanatképet is kíván készíteni.
A verziókhoz menthet megjegyzéseket, amelyek segítik a változások követését. Korábbi verziót átalakíthat aktuális verzióvá,
így megszabadulva a nem kívánt módosításoktól.
Ugyanannak a fájlnak összehasonlíthatja több verzióját, és törölheti az elavultakat a lemezterület megtakarítása érdekében.
A verziókezeléssel kapcsolatos videót megtekintheti itt: www.adobe.com/go/vid0115_hu.

Lásd még
“A Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal
“Helyi projektfájlok ”, 58. oldal
“Módosítások mentése helyi projektfájlba”, 60. oldal

Verziók beadása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Egy fájl új verziójának beadásához használja a Beadás vagy a Verzió mentése (Acrobat) parancsot, amely menti a
módosításokat a Version Cue-kiszolgálóra, és eltávolítja a Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotot a fájlról.
Egy verzió beadásakor a Version Cue csak a módosításokat adja át és menti.
Nem Adobe-fájlokat csak akkor adhat be, ha a fájlok Version Cue-projektbe tartoznak, és a Bridge alkalmazáson keresztül
lettek megnyitva. Nem Adobe-fájlok verzióinak beadása után a fájlokat a Version Cue használatára képes Creative Suiteösszetevők Verziók párbeszédpaneléről, valamint a Bridge alkalmazás Megtekintő vagy Tartalom paneléről érheti el.
Megjegyzés: Mentheti az InCopy, InDesign vagy Illustrator programban készített, nem beágyazott grafikák, képek és
szövegfájlok verzióit is a Csatolások panel Eredeti szerkesztése parancsával. A fájl szerkesztése után mentse azt a létrehozó
alkalmazásban. Ezután a Csatolások panelen jelölje ki a fájlt, és a Hivatkozás beadása paranccsal adja be a verziót a
Version Cue-projektbe. További tudnivalókat tartalmaz az InCopy, az InDesign és az Illustrator súgója.
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Lásd még
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
Verzió beadása

1 Tegye az alábbiak egyikét:
• A Flash, az InCopy, az Illustrator, az InDesign vagy a Photoshop programban kattintson a Fájl menü Beadás parancsára.
• Az Acrobat programban kattintson a Fájl menü Verzió mentése parancsára.
• A Bridge alkalmazásban jelölje ki a beadni kívánt fájl(oka)t, és kattintson a Beadás gombra.
2 A Beadás párbeszédpanelen írja be a verzióhoz társítani kívánt megjegyzéseket, és kattintson az OK gombra.
Nem Adobe-fájl beadása

1 Indítsa el a Bridge alkalmazást.
2 A Bridge alkalmazásban kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, és nyissa meg a kivenni kívánt fájlt
tartalmazó projektet.
3 A fájlra duplán kattintva vegye ki és nyissa meg azt.
4 Amikor a fájl megnyílik a létrehozó alkalmazásban, végezze el a módosításokat, majd mentse és zárja be a fájlt.
5 A Bridge alkalmazásban kattintson a Beadás gombra.
6 A Beadás párbeszédpanelen írja be a verzióhoz társítani kívánt megjegyzéseket, és kattintson az OK gombra.

Verziók megtekintése, előléptetése és törlése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A verziókat a rendszer külön fájlokként kezeli, amelyek a Version Cue használatára képes minden Creative Suite-összetevő
Verziók párbeszédpaneléről, valamint a Bridge alkalmazás Tartalom paneléről érhetők el. A Verziók párbeszédpanelen
látható az összes fájlverzió bélyegképe (sorszámozva), a hozzájuk tartozó megjegyzések, dátumok és a verziót létrehozó
felhasználó bejelentkezési neve.
Ha részletesen szeretné összehasonlítani a verziókat, megtekintheti az egyes verziókat a létrehozó alkalmazásban.
Ha egy projektben a korábbi és az aktuális verzióra egyszerre van szükség, az előző verziót külön eszközként is mentheti.

Verziók megtekintése az Adobe párbeszédpanelen
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Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
“A Version Cue speciális kiszolgálófelügyeleti feladatai”, 77. oldal
Verziók megtekintése

1 Az Acrobat, a Flash, az InCopy, az Illustrator, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre, és nyissa meg azt a projektet, amelyben meg szeretné tekinteni a
fájlverziókat.
2 Jelölje ki azt a fájlt, amelynek verzióit meg szeretné tekinteni.
3 Az Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat) menüben kattintson a Verziók

elemre.

A verziók a Verziók párbeszédpanelen láthatók.
Egy fájl verzióit megtekintheti, amikor az a Version Cue használatára képes Creative Suite-összetevőben van megnyitva:
Kattintson a dokumentumablak alján lévő állapotmenü Verziók parancsára.
Verziók megtekintése a Bridge alkalmazásban

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen.
2 Nyissa meg azt a projektet, amelyben meg szeretné tekinteni a fájlverziókat, és jelölje ki a fájlt.
3 Kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjának Verziók parancsára, vagy kattintson a Verziók gombra a Tartalom
panelen. A verziók a Tartalom panelen láthatók.
Előző verzió megtekintése a létrehozó alkalmazásban

Ha egy korábbi verziót a létrehozó alkalmazásban tekint meg, a módosítások nem jelennek meg a jelenlegi verzióban (ha
nem alakítja át a korábbi verziót jelenlegivé). Azonban így is mentheti a korábbi verzión végzett szerkesztést új eszközként.
v Tegye az alábbiak egyikét:
• A Verziók párbeszédpanelen kattintson arra a verzióra, amelyet meg kíván nyitni, majd kattintson a Megtekintés gombra.
• A Bridge alkalmazásban kattintson a megnyitni kívánt verzióra.
A Version Cue a korábbi verziót a létrehozó alkalmazásban nyitja meg. A verziószám a fájl címsorában jelzi, hogy a fájl
nem az aktuális verzió. A fájl állapota Nem volt mentve, mivel az előző verzió csak a fájl egy előző állapotának pillanatképe.
Verzió előléptetése

Korábbi verzió átalakításakor a rendszer automatikusan ment a korábbi verzióból egy példányt aktuális verzióként. Ezzel
a módszerrel az előző verzió érintetlen marad, így a jövőben bármikor visszatérhet hozzá. A létrehozás és az előléptetés
közötti módosítások nem jelennek meg az új verzióban.
1 Tegye az alábbiak egyikét:
• A Verziók párbeszédpanelen kattintson arra a verzióra, amelyet elő kíván léptetni, majd kattintson az Átalakítás aktuális
verzióra parancsra.
• A Bridge alkalmazásban kattintson az előléptetni kívánt verzióra, majd az Átalakítás elemre.
2 A Beadás párbeszédpanelen írjon be egy megjegyzést a verzióhoz, és kattintson az OK gombra.
Verzió törlése

v Tegye az alábbiak egyikét:
• A Verziók párbeszédpanelen jelölje ki azt a verziót, amelyet törölni kíván, majd kattintson a Törlés gombra.
• A Bridge alkalmazásban kattintson a törölni kívánt verzióra, majd a Verzió törlése elemre.
Megjegyzés: a maradék verziókat a program nem számozza át.
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A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal a projekt összes fájljából egyszerre tud törölni több korábbi
verziót. Ezzel a módszerrel dátum vagy megőrzött verziószám szerint tudja a régi verziókat megtartani vagy törölni.
Lásd: “Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 74. oldal.

Kapcsolat nélküli fájlok szerkesztése és szinkronizálása
Kapcsolat nélküli fájlok – ismertető
Amikor egy Version Cue-projektben lévő fájlokon dolgozik, és a Version Cue-kiszolgáló nem érhető el, a saját számítógépén
lévő helyi projektfájlokat akkor is módosíthatja. Amikor a Version Cue-kiszolgáló ismét elérhetővé válik,
szinkronizálhatja a helyi fájlokat a Version Cue-kiszolgálóval, hogy a fájlok új verzióját mentse a Version Cue-kiszolgálóra.
Szinkronizálhat teljes projektet, illetve egy projekt egyetlen mappáját vagy fájlját is.
A kapcsolat nélküli fájlok használatához célszerű először a teljes Version Cue-projektet szinkronizálni, amikor a kiszolgáló
még elérhető, biztosítva a helyi projektfájlok meglétét. A kapcsolat nélküli fájlokat szerkesztheti, majd amikor a kiszolgáló
ismét elérhetővé válik, szinkronizálhatja azokat.

Kapcsolat nélküli fájlok szerkesztése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Ha a Version Cue-kiszolgáló nem érhető el, szerkeszthet kapcsolat nélküli fájlokat a kapcsolat nélküli példányok
megnyitásával. Ha tudja, hogy kapcsolat nélküli fájlt fog használni, a kapcsolat nélküli használat előtt vegye ki a fájlt (lásd:
„Fájl manuális lefoglalása”).

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
Helyi projektfájlok szerkesztése kapcsolat nélküli projektből

1 Az Acrobat, a Flash, az InCopy, az Illustrator, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre, és nyissa meg azt a projektet, amelyben a szerkeszteni kívánt fájl
található. Eltarthat néhány másodpercig, amíg a Version Cue ellenőrzi, hogy valóban elérhetetlen-e a Version Cuekiszolgáló.
2 Kattintson duplán a fájlra a megnyitáshoz (a Kapcsolat nélküli példány állapot lehetővé teszi a fájl megnyitását).
3 Amikor befejezte a fájl módosítását, a helyi projektfájl változtatásainak mentéséhez kattintson a Fájl menü Mentés
parancsára. Amikor a Version Cue-kiszolgáló újra elérhetővé válik, szinkronizálja a fájlokat. Ha a Version Cue-kiszolgáló
elérhetővé válik, miközben egy kapcsolat nélküli fájlt szerkeszt egy Adobe alkalmazásban, a Version Cue automatikusan
megjelöli a fájlt Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotúként.
Fájl manuális kivétele

Ha kapcsolat nélküli Version Cue-kiszolgálóról származó fájlt kíván használni, manuálisan meg kell jelölni a fájlt Kivett
vagy Használatban (Acrobat) állapotúként, mielőtt a kiszolgáló kapcsolat nélküli állapotba vált. Amikor megjelöl egy fájlt
Kivett állapotúként, a Version Cue létrehoz egy helyi projektfájlt, és megakadályozza, hogy más felhasználók módosítsák
a fájlt.
v Tegye az alábbiak egyikét:
• A Bridge alkalmazásban kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, keresse meg a fájlt, és kattintson a Kivétel
gombra.
• Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre, és nyissa meg azt a projektet, amelyben a fájl található. Kattintson
jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a fájlra, és kattintson a Kivétel vagy a Megjelölés
használatban lévőként (Acrobat) elemre. Az Adobe párbeszédpanel bezárásához kattintson a Mégse gombra.
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Fájlok szinkronizálása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Ha kapcsolat nélküli fájlokat használt, szinkronizálja a helyi fájlokat a Version Cue-kiszolgálóval, hogy a fájlok új verzióját
mentse a Version Cue-kiszolgálóra. Akkor is szükség lehet szinkronizálásra, ha egy másik felhasználó egy fájl újabb verzióját
mentette a Version Cue-kiszolgálóra.

Lásd még
“Az Adobe párbeszédpanel használata”, 44. oldal
“Projekt megnyitása”, 53. oldal
Fájlok szinkronizálása

1 Az Acrobat, a Flash, az Illustrator, az InCopy, az InDesign vagy a Photoshop program Adobe párbeszédpanelének
Kedvencek panelén kattintson a Version Cue elemre, és jelölje ki a szinkronizálni kívánt projektet, mappát vagy fájlt.
Tegye az alábbiak egyikét:
• Ha olyan eszközöket szeretne letölteni a Version Cue-kiszolgálóról, amelyekhez nincsenek helyi projektfájljai, az
Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat) menüben kattintson a Letöltés
elemre (ha ez nem érhető el, akkor az
eszközök már szinkronizálva vannak).
• Ha feltölteni és letölteni is szeretne eszközöket a Version Cue-kiszolgálóról, az Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat)
menüben kattintson a Szinkronizálás
elemre.
2 Ha a program rákérdez, válasszon egy beállítást a Fájlütközés párbeszédpanelen.
Fájlok szinkronizálása a Bridge alkalmazásban

1 A Bridge alkalmazásban kattintson a Kedvencek panel Version Cue gombjára.
2 Jelöljön ki egy projektet, mappát vagy fájlt, és hajtsa végre a megfelelő műveletet:
• Ha olyan eszközöket szeretne letölteni a Version Cue-kiszolgálóról, amelyekhez nincsenek helyi projektfájljai, kattintson
az Eszközök menü Version Cue pontjában a Letöltés parancsra (ha ez nem érhető el, akkor az eszközök már
szinkronizálva vannak).
• Ha feltölteni és letölteni is szeretne eszközöket a Version Cue-kiszolgálóról, kattintson az Eszközök menü Version Cue
pontjában a Szinkronizálás parancsra (vagy kattintson az eszköztár Szinkronizálás gombjára).
3 Ha a program rákérdez, válasszon egy beállítást a Fájlütközés párbeszédpanelen.
Fájlütközési beállítások

Ha a Version Cue-kiszolgálón lévő fő fájl újabb a helyi projektfájlnál, és a helyi projektfájlt módosította, megjelenik a
Fájlütközés párbeszédpanel a következő beállításokkal:
A következő történjen minden további ütközésnél A kiválasztott lehetőséget a rendszer minden fájlütközés esetén
alkalmazza majd.
Kivétel Új verzióként menti a helyi projektfájlt a Version Cue-kiszolgálóra.
Fájl kihagyása A legújabb verzió nem töltődik le a Version Cue-kiszolgálóról. (E beállítás mellett a helyi projektfájl verziója

sem menthető a kiszolgálóra.) Ezt a beállítást csak akkor válassza, ha saját szerkesztése a fontos, és a fő fájl módosításai nem
érdeklik.

Version Cue-kiszolgáló – felügyelet
Version Cue-kiszolgáló – felügyelet – ismertető
A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal létrehozhat, szerkeszthet és törölhet projekteket, kezelheti a
felhasználók és csoportok hozzáférését, megtekintheti a naplókat és jelentéseket, kezdeményezheti és kezelheti a web alapú
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PDF-ellenőrzéseket, végrehajthat speciális kiszolgálófelügyeleti feladatokat (például fájlverziók törlése, fájlzárolások
feloldása, bővítmények konfigurálása és a Version Cue-kiszolgáló biztonsági mentése).
A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet weblap négy lapból áll. Mindegyik olyan vezérlőket tartalmaz, amelyekkel
konfigurálhatja a Version Cue szolgáltatást. A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramot megnyithatja a
Version Cue ikonjával vagy a Version Cue használatára képes bármely Creative Suite-összetevőből.

A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/csoportok és Projektek lapja
A. Lapok B. Vezérlők

A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet szoftverkövetelményei
A Windows rendszerhez készült Version Cue-kiszolgáló – felügyelet használatához szükséges a Java Runtime Environment
(JRE) 1.5-ös vagy újabb verziója a projektek mappákból történő importálásához. A Java Runtime Environment letölthető
a Sun Microsystems Java webhelyéről a www.java.com/en/download/manual.jsp címen.
A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet a Windows és a Mac OS rendszerhez is Adobe Flash Player 9 alkalmazást igényel a
felhasználók és csoportok felügyeletéhez. A felhasználók és csoportok első létrehozásakor a Version Cue kéri a Flash Player
telepítését.

Bejelentkezés a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Version Cue-kiszolgáló első indításakor a Version Cue automatikusan létrehoz egy alapértelmezett bejelentkezési nevet
(system) rendszergazdai jogosultságokkal, és kéri egy jelszó megadását. Ezzel a bejelentkezési névvel és jelszóval léphet
be a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba.
A rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező többi felhasználó is beléphet a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet
segédprogramba.

Lásd még
“A Version Cue kiszolgáló bekapcsolása és konfigurálása”, 48. oldal
Bejelentkezés a Version Cue ikonnal

1 Tegye az alábbiak egyikét:
• (Windows) Kattintson jobb gombbal a rendszertálcán lévő Version Cue ikonra
Kiszolgálóadminisztráció parancsra.

, majd kattintson a

• (Mac OS) Kattintson a képernyő tetején levő Version Cue ikonra, és válassza a menüből a Kiszolgálóadminisztráció
parancsot.
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2 Írja be a Version Cue szolgáltatásban használt bejelentkezési nevét és jelszavát a mezőkbe, és kattintson a Bejelentkezés
gombra.
Bejelentkezés a Version Cue használatára képes Creative Suite-összetevőből

A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba az Acrobat, a Flash, az InCopy, az InDesign, az Illustrator és a
Photoshop programból is bejelentkezhet.
1 Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra, majd az Adobe párbeszédpanel használata gombra.
2 Kattintson az Eszközök menü Kapcsolódás a kiszolgálóhoz vagy a Projekteszközök menü (Acrobat) Csatlakozás
parancsára, írja be a felügyelni kívánt Version Cue-kiszolgáló IP- vagy DNS-címét, és kattintson az OK gombra. Az
alapértelmezett portszám 3703 (50900, ha olyan Version Cue CS3-kiszolgálóhoz csatlakozik, amely Version Cue CS2munkaterületet tartalmazó rendszeren található).
3 Az Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat) menüben kattintson a Tulajdonságok szerkesztése

parancsra.

4 A Tulajdonságok szerkesztése párbeszédpanelen kattintson a Kiszolgálóadminisztráció gombra.
5 Írja be a Version Cue szolgáltatásban használt bejelentkezési nevét és jelszavát a mezőkbe, és kattintson a Bejelentkezés
gombra.
Bejelentkezés böngészőprogramból

1 A böngészőbe írja be annak a számítógépnek az IP- vagy DNS-címét, amelyre a Version Cue-kiszolgáló telepítve van.
A cím elé írja be a http:// karaktersorozatot, utána pedig egy kettőspontot, majd a portszámot, például http://
153.32.235.230:3703 (IP) vagy http://sajatgep.sajatceg.com:3703 (DNS). Az alapértelmezett portszám 3703 (50900, ha
olyan Version Cue CS3-kiszolgálóhoz csatlakozik, amely Version Cue CS2-munkaterületet tartalmazó rendszeren
található).
Megjegyzés: Ha a kiszolgáló helyileg van telepítve, írja be a http://localhost:3703 címet.
2 A böngészőablakban megjelenik a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet bejelentkező lapja. Írja be a Version Cue
szolgáltatásban használt bejelentkezési nevét és jelszavát a mezőkbe, és kattintson a Bejelentkezés gombra.

Felhasználók létrehozása és kezelése
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Version Cue felhasználóit csak Rendszergazda hozzáférési joggal rendelkező felhasználó hozhatja létre, importálhatja,
exportálhatja és szerkesztheti.
Ha nem engedélyezte a felhasználói fiókok automatikus létrehozását a Version Cue-kiszolgáló bekapcsolásakor, létre kell
hozni a felhasználóneveket a Version Cue programban, hogy más felhasználók is elérhessék a projekteket a Version Cuekiszolgálón. Ha korlátozni szeretné, hogy egy felhasználó a Version Cue mely projektjeit érheti el, kérhet bejelentkezési
nevet a projekthez, valamint hozzárendelhet a projekthez felhasználóneveket és engedélyeket.
A felhasználók Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramban történő létrehozásához és kezeléséhez szükséges az
Adobe Flash Player 9. A felhasználók első létrehozásakor a Version Cue kéri az Adobe Flash Player 9 telepítését.

Lásd még
“Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 74. oldal
Felhasználók létrehozása, szerkesztése vagy törlése

Hozzon létre felhasználókat, hogy elérhessék a projekteket a Version Cue-kiszolgálón.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/csoportok fülére, majd kattintson a Felhasználók terület
Új elemére.
2 Az Új felhasználó párbeszédpanelen írja be a felhasználónevet, a bejelentkezési nevet és a jelszót, és válassza ki a hozzáférés
szintjét a Felügyeleti hozzáférési szint menüből:
• A Nincs beállítással megtagadhatja a hozzáférést a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramhoz.

BRIDGE/VERSION CUE 72
Felhasználói útmutató

• A Felhasználó beállítással szokásos hozzáférést adhat a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramhoz. A szokásos
hozzáféréssel rendelkezők létrehozhatnak új projekteket (ha projektlétrehozási engedélyük is van) és módosíthatják az
általuk létrehozott projekteket.
• A rendszergazda teljes hozzáférést ad az összes feladathoz a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramban.
3 A Projekt létrehozása beállítással engedélyezheti a felhasználónak új Version Cue-projektek létrehozását.
4 (Nem kötelező.) A többi szövegmezőbe írja be a telefonszámot, az e-mail címet és az esetleges megjegyzéseket.
Mindenképpen írjon be e-mail címet, ha a felhasználó részt fog venni Version Cue PDF-szemlézéseiben.
5 Kattintson a Mentés gombra.
Egy felhasználó szerkesztéséhez jelölje ki a felhasználót, kattintson a Szerkesztés gombra, módosítsa a beállításokat a
[Felhasználónév] szerkesztése párbeszédpanelen, és kattintson a Mentés gombra. Felhasználó törléséhez jelölje ki a
felhasználót, és kattintson a Törlés gombra.
Felhasználói csoport létrehozása, szerkesztése vagy törlése

Felhasználói csoportokkal egybegyűjtheti a hasonló engedélyekkel rendelkező felhasználókat. Létrehozhat például egy
„Tervezők” nevű csoportot, amelynek minden olyan felhasználó tagja, aki egy tervezési projekt művészi munkáiban részt
vesz. Az alapértelmezett „Mindenki” csoport a rendszer összes felhasználóját tartalmazza.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/csoportok fülére.
2 Kattintson a Csoportok terület Új elemére.
3 Az Új csoport párbeszédpanelen írja be a csoport nevét. Szükség esetén írjon megjegyzést, majd kattintson a Mentés
gombra.
4 A csoporthoz úgy adhat felhasználókat, hogy a Felhasználók területről az új csoportra húzza azokat.
Csoport nevének módosításához jelölje ki a csoportot, kattintson a Szerkesztés gombra, és írjon be új nevet a Csoportnév
mezőbe. Ha törölni kíván egy csoportot, jelölje ki, majd kattintson a Törlés gombra.
Engedélyek hozzárendelése felhasználókhoz és csoportokhoz

Engedélyeket rendelhet az egyes felhasználókhoz vagy csoportokhoz. Az engedélyek nem azonosak a hozzáférési szintekkel:
a hozzáférési szintek a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramhoz való hozzáférést adják meg, az engedélyek
pedig a Version Cue-kiszolgálóhoz, a projektekhez és a Version Cue PDF-ellenőrzésekhez való hozzáférésre vonatkoznak.
A felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelt engedélyeket felülírhatják a felhasználókhoz egy adott projekten rendelt
engedélyek.
1 Tegye a következők egyikét:
• Engedély felhasználóhoz rendeléséhez jelölje ki a felhasználót a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/
csoportok lapján.
• Ha egy csoport összes felhasználójához szeretne engedélyt rendelni, jelölje ki a csoportot a Version Cue-kiszolgáló –
felügyelet Felhasználók/csoportok lapján.
2 Jelölje be az Engedélyezés vagy a Megtagadás beállítást minden engedélykategóriához a Globális engedélyek szakaszban:
Az összes jogosultság engedélyezéséhez vagy megtagadásához adja meg az Engedélyezés vagy a Megtagadás beállítást
a Minták menüben. Egy felhasználóhoz vagy csoporthoz rendelt alapértelmezett engedélyek megjelenítéséhez jelölje
ki a felhasználót vagy csoportot, és kattintson az Érvényben lévő engedélyek beállításra.
• Az Olvasás beállítás lehetővé teszi a projektek, a fájlok, a verziók és a bennük lévő fájlinformációk megtekintését.
• Az Írás beállítás lehetővé teszi fájlok hozzáadását egy projekthez, valamint verziók és fájlinformációk mentését.
• A Törlés beállítás lehetővé teszi projektek és a bennük lévő fájlok törlését.
• Az Ellenőrzés indítója jogosultság lehetővé teszi PDF-ellenőrzések kezdeményezését a Version Cue-kiszolgáló –
felügyelet segédprogramban (lásd: “Version Cue-beli PDF-ellenőrzés indítása”, 80. oldal).
• A Projektfelelős jogosultság lehetővé teszi projektek felügyeletét (például projektek másolását, biztonsági mentését,
exportálását és törlését).
3 Kattintson az Engedélyek mentése elemre.
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Felhasználók importálása LDAP-címtárból

Az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a felhasználói adatokat (például felhasználóneveket és jelszavakat)
tartalmazó címtárrendszerek lekérdezésének egy módja. Importálhat felhasználókat egy LDAP-kiszolgálóról, és
hozzárendelheti az attribútumaikat (például a felhasználónevet és a jelszót) a Version Cue felhasználói attribútumaihoz.
Az LDAP-kiszolgálóról importált felhasználók ikonja
eltér a szokásos felhasználóikontól .
Megjegyzés: Ha engedélyezte az automatikus felhasználóifiók-létrehozást a Version Cue-kiszolgáló konfigurálásakor, majd
engedélyezte az LDAP támogatását, akkor az LDAP-felhasználók automatikusan importálva lesznek, amikor az LDAPfióknevükkel lépnek be a kiszolgálóra. Az így importált felhasználók a Mindenki csoportba kerülnek, felhasználói hozzáférésük
Nincs értékű lesz, és nem fognak tudni bejelentkezni a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba. Ezzel a módszerrel
automatikusan megadhatja az LDAP-felhasználóknak az alapértelmezett hozzáférést a Version Cue-kiszolgálón lévő
projektekhez a felhasználók külön importálása nélkül.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére.
2 Kattintson az LDAP-beállítások elemre.
3 Kattintson az LDAP-támogatás engedélyezése elemre, és írja be az LDAP-kiszolgáló adatait a következőképpen:
• Írja be a kiszolgáló nevét az LDAP-kiszolgáló mezőbe.
• Írja be a kiszolgáló portját a Kiszolgáló portja mezőbe.
• Írja be a Keresési bázis mezőbe az LDAP-kiszolgálón lévő címtár kezdőpontját az LDAP-hierarchiában.
• Ha az LDAP-kiszolgáló hitelesítést igényel, írja be a felhasználónevet és a jelszót a Felhasználónév és a Jelszó mezőbe.
• Jelölje be az LDAP használata az SSL-titkosítással beállítást, ha SSL-en keresztül szeretne kapcsolódni egy SSLkompatibilis LDAP-kiszolgálóra.
• Írja be az LDAP-attribútumokat a Felhasználó azonosítója, a Megjelenített név, az E-mail, az Információ és a Telefonszám
mezőkbe. A Version Cue ezeket hozzárendeli a Version Cue-kiszolgálón lévő megfelelő attribútumokhoz.
• Ha meg szeretné adni, hogy a Version Cue-kiszolgáló rendszeresen szinkronizálást végezzen az LDAP-kiszolgálóval,
jelölje be az Automatikus szinkronizálás engedélyezése beállítást, és adja meg a szinkronizálási időközt.
4 Kattintson a Mentés gombra.
5 A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/csoportok lapján kattintson a Felhasználók terület Kattintásra teljes
méret elemére.
6 Kattintson a Külső felhasználók importálása elemre.
7 Írja be az importálni kívánt egy vagy több LDAP-felhasználónév első néhány betűjét a Külső felhasználó mezőbe. (A
Version Cue automatikusan kiegészíti a bejegyzést.)
8 Jelölje ki a nev(ek)et, és kattintson a Hozzáadás gombra.
9 Ismételje a 7. és a 8. lépést addig, amíg minden kívánt LDAP-felhasználót hozzáadott, majd kattintson a Felhasználó
importálása elemre.
Felhasználólista exportálása

Ha a felhasználók egy részét hozzá szeretné adni egy másik Version Cue-kiszolgálóhoz, exportálja a felhasználólistát, majd
másolja azt a Version Cue-kiszolgálóval rendelkező másik számítógép Version Cue-alkalmazásmappájában lévő
UsersExport mappába. Ezután az exportálási lista segítségével importálhatja a felhasználókat.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/csoportok fülére.
2 Kattintson a Felhasználók terület Kattintásra teljes méret elemére.
3 Kattintson a Felhasználói profilok exportálása elemre.
4 Jelölje ki az exportálni kívánt felhasználókat (Shift+kattintással jelölhet ki egymás melletti, Ctrl+kattintással nem egymás
melletti felhasználókat).
5 Írja be a lista nevét a fájlnév mezőjébe. Írhat megjegyzéseket a Megjegyzések mezőbe.
6 Kattintson az Exportálás parancsra.
A felhasználólista helye a Felhasználói profilok exportálása fejléc alatt látható. Ha a listát egy másik Version Cue-kiszolgálóra
szeretné importálni, másolja a fájlt a célkiszolgáló Version Cue-alkalmazásmappájában lévő Data/UsersExport mappába.
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Felhasználók importálása listából

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Felhasználók/csoportok fülére, majd kattintson a Felhasználói profilok
importálása elemre.
2 Kattintson az importálni kívánt felhasználólistára.
3 Jelölje be az importálandó felhasználónevek melletti jelölőnégyzeteket, vagy ha minden felhasználónevet importálni
kíván, a Felhasználónév oszlopcímke melletti jelölőnégyzetet.
4 Kattintson a Tovább gombra.

Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Létrehozhat üres Version Cue-projektet (olyan projektet, amely a Version Cue-kiszolgálót futtató számítógépen található
mappában lévő fájlokat tartalmazza) vagy WebDAV- illetve FTP-kiszolgálót alkalmazó projektet. Egy projekt létrehozása
után bármikor szerkesztheti a tulajdonságait a Projektek lapon.
Új Version Cue-projekt létrehozása

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére, majd kattintson az Új elemre.
• Üres Version Cue-projekt létrehozásához kattintson az Üres projekt elemre.
• A Mappa importálása elemre kattintva a merevlemezen lévő mappa fájljait tartalmazó projektet hozhat létre.
• Az Importálás FTP-kiszolgálóról vagy az Importálás WebDAV-kiszolgálóról elemre kattintva webhelyet importálhat,
illetve egy FTP- vagy WebDAV-kiszolgálón lévő mappa fájljait importálhatja.
2 Írja be a projektnevet az Új projekt neve mezőbe.
3 Adja meg a Version Cue-projekt tulajdonságait (lásd: Version Cue-projekt tulajdonságai).
4 Kattintson a Létrehozás (ha új, üres projektet hozott létre) vagy a Tovább (ha FTP- vagy WebDAV-kiszolgálón vagy a
merevlemezen lévő mappa fájljaiból hozott létre projektet) gombra.
5 Ha azt választotta, hogy mappából importál projektet, végezze el az alábbi műveleteket, majd kattintson az Importálás
gombra:
• Ha az importált tartalom webhely, válassza a Mappa importálása webhelyként beállítást.
• Az importálandó mappa megadásához kattintson a Tallózás gombra, és válasszon egy mappát.
Megjegyzés: Miután az Importálás gombra kattintott, ne lépjen ki a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramból.
Ha elhagyja azt az összes fájl projektbe importálása előtt, akkor a Version Cue létrehozza a projektet, de a projekt nem
fogja az összes fájlt tartalmazni.
6 Ha azt választotta, hogy FTP- vagy WebDAV-kiszolgálóról importál projektet, végezze el az alábbi műveleteket, majd
kattintson az Importálás gombra:
• Ha az importált tartalom webhely, válassza az FTP-könyvtár importálása webhelyként vagy a WebDAV-könyvtár
importálása webhelyként beállítást.
• Az FTP-kiszolgáló vagy a WebDAV-kiszolgáló mezőbe írja be azt a kiszolgálót, amelyről a fájlokat importálni szeretné,
a Port mezőbe pedig írja be a portszámot.
• Mappa megadásához kattintson a Tallózás gombra, és válasszon egy mappát.
• Ha a kiszolgáló eléréséhez felhasználónévre és jelszóra van szükség, írja be azokat a Felhasználónév, illetve a Jelszó
mezőbe.
• Ha proxykiszolgáló útján csatlakozik a kiszolgálóhoz, jelölje be a Proxy használata beállítást.
• Ha passzív módban szeretne csatlakozni a kiszolgálóhoz, jelölje be a Passzív mód használata beállítást.
7 Ha bejelentkezési adatokat kér egy projekthez, kattintson az Engedélyek hozzárendelése elemre, és rendeljen
engedélyeket a felhasználókhoz (lásd: „Felhasználói engedélyek hozzárendelése”).
Version Cue-projekt tulajdonságai

Adja meg a következő beállításokat, amikor Version Cue-projekteket hoz létre vagy szerkeszt a Version Cue-kiszolgáló –
felügyelet segédprogramban:
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Projekt megosztása másokkal A felhasználóknak a helyi alhálózaton kell lenniük vagy a Version Cue-kiszolgáló IP- vagy

DNS-címét és portszámát megadva férhetnek hozzá a Version Cue-kiszolgálóhoz.
Bejelentkezés kérése a projektnél

Csak olyan felhasználók férhetnek hozzá a projekthez, akik rendelkeznek Version Cue-beli bejelentkezési azonosítóval és
jelszóval.
Megjegyzés: Ha azután jelöli be ezt a beállítást, hogy néhány felhasználó már hitelesítés nélkül használta a projektet, azok
a felhasználók továbbra is hozzá tudnak férni bejelentkezés nélkül. Ügyeljen arra, hogy szükség szerint módosítsa a
felhasználók jogait a projekt kijelölt felhasználókat tartalmazó listáján.
Zárolási védelem engedélyezése ehhez a projekthez A fájlverziók kezelését az egymás utáni fájlverziókra korlátozza. Csak

a zárolásos védelemmel ellátott projektben lévő fájl szerkesztését elsőként megkezdő felhasználó tudja beadni a fájl
következő verzióját a Version Cue-projektbe. A többi felhasználó nem tud beadni verziót, amíg az első nem menti és zárja
be a fájlt vagy vissza nem tér a fájl projektben lévő verziójához és zárja be azt. A többi felhasználónak mentenie kell a
módosításait teljesen új fájlokként saját verziószámozással.
A CS2 alkalmazásaival és az Acrobat 8-as verziójával való maximális kompatibilitás A Version Cue CS2 projektszerkezetét

használó projektet hoz létre, így az Adobe Creative Suite 2 vagy az Acrobat 8 felhasználói használhatják a Version Cue CS3projekteket.
Megjegyzések A projekttel kapcsolatosan beírt megjegyzéseket tárolja.

Felhasználói engedélyek hozzárendelése

Ha bejelentkezési adatokat kér egy projekthez, rendeljen engedélyeket a felhasználókhoz, amelyek megadják a projektre
érvényes hozzáférésüket.
1 A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Engedélyek hozzárendelése területén jelölje ki azt a felhasználót, amelyhez
engedélyeket szeretne rendelni, vagy jelölje ki az azt tartalmazó csoportot.
2 Adja meg az Engedélyezés vagy a Megtagadás beállítást minden engedélykategóriához a [Felhasználónév] engedélyei
szakaszban:
Az összes jogosultság engedélyezéséhez vagy megtagadásához adja meg az Engedélyezés vagy a Megtagadás beállítást
a Minták menüben. Egy felhasználóhoz vagy csoporthoz rendelt érvényes engedélyek megjelenítéséhez jelölje ki a
felhasználót vagy csoportot, és kattintson az Érvényben lévő engedélyek beállításra.
• Az Olvasás beállítás lehetővé teszi a projektben lévő fájlok, verziók és fájlinformációk megtekintését.
• Az Írás beállítás lehetővé teszi a projektben lévő fájlok, verziók és fájlinformációk létrehozását.
• A Törlés beállítás lehetővé teszi a projektben lévő fájlok törlését.
• Az Ellenőrzés indítója jogosultság lehetővé teszi PDF-ellenőrzések kezdeményezését a Version Cue-kiszolgáló –
felügyelet segédprogramban (lásd: “Version Cue-beli PDF-ellenőrzés indítása”, 80. oldal).
• A Projektfelelős jogosultság lehetővé teszi projektek felügyeletét (például projektek másolását, biztonsági mentését,
exportálását és törlését).
3 Kattintson az Engedélyek mentése elemre.
Version Cue-projektek másolatának létrehozása

Ha ugyanazokkal a felhasználókkal és jogosultságokkal kíván új projektet indítani, készítsen másolatot a projektről. A
Version Cue megismétli a mappahierarchiát a projektszerkezeten belül.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére.
2 Jelölje be a másolandó projekt neve melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Másolat létrehozása parancsra.
3 A Projekt megkettőzése lapon adja meg a projekt egyedi nevét.
4 Szerkessze a projekt tulajdonságait, és kattintson a Másolat létrehozása elemre.
Version Cue-projekt törlése

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére, majd tegye az alábbiak egyikét:
• Ha törölni szeretne egy vagy több projektet, jelölje be a törölni kívánt projektek melletti jelölőnégyzetet.
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• A listán szereplő összes projekt törléséhez jelölje be a Projekt neve oszlopcímke melletti jelölőnégyzetet.
2 Kattintson a Törlés gombra. Megjelenik a Projekt törlése lap.
3 A felhasználói zárolások figyelmen kívül maradnak beállítás megadásával akkor is törölheti a projektet, ha egy felhasználó
kivett belőle fájlokat.
4 Kattintson a Törlés gombra.
Version Cue-projekt exportálása a saját számítógépre, illetve FTP- vagy WebDAV-kiszolgálóra

Az összes projektfájl legfrissebb verziója exportálható a Version Cue-kiszolgálóról. Exportálással áthelyezheti ezeket a
fájlokat az egyik gazdaszámítógépről (vagy kiszolgálóról) a másikra, illetve így készíthet a legfrissebb fájlverziókból kimeneti
csomagot, vagy archiválhatja a végső verziókat. A Version Cue továbbra is kezeli a számítógépek között áthelyezett
projekteket.
Megjegyzés: Ha egy projektet át kíván helyezni, döntse el, hogy biztonsági másolatot készít róla (a régi verziókat is áthelyezi)
vagy exportálja (csak a projektfájlok aktuális verziói kerülnek át).
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére. Jelölje be az exportálandó projekt neve melletti
jelölőnégyzetet, majd kattintson az Exportálás parancsra.
2 A Projekt exportálása lapon válassza ki a protokollt a projekt exportálásához.
3 Tegye az alábbiak egyikét:
• Ha a 2. lépésben a Projekt exportálása mappába beállítást választja, adja meg, hogy melyik mappába exportálja a projektet.
• Ha a 2. lépésben a Projekt exportálása FTP-kiszolgálóra vagy a Projekt exportálása WebDAV-kiszolgálóra beállítást
választotta, adja meg a kiszolgáló címét a Kiszolgáló címe mezőben, adjon meg egy mappát a Könyvtár mezőben, majd
írja be a felhasználónevet és a jelszót (ha szükséges). Ha proxykiszolgáló útján csatlakozik, jelölje be a Proxy használata
beállítást. Ha tűzfalon át kapcsolódik a kiszolgálóhoz, vagy ha nem a 21-es portot adta meg, válassza a Passzív üzemmód
használata lehetőséget. [Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Protokoll menüben az FTP elemre kattint.]
4 Kattintson az Exportálás parancsra.

Projektek biztonsági mentése és helyreállítása
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
Version Cue-projekt biztonsági másolatának létrehozásakor a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet biztonsági másolatot
készít a Version Cue-projekt minden adatáról, köztük a projektfájlok összes verziójáról. A projekt biztonsági másolatával
az egyik Version Cue-kiszolgálóról áthelyezhet a másikra egy projektet úgy, hogy közben a projekt minden verzióját
megtartja. A biztonsági másolatból vissza is állíthatja a Version Cue-projekt adott dátum szerinti állapotát. A projektek
visszaállított biztonsági másolatai nem írják felül az eredeti Version Cue-projektet.
A projektek biztonsági mentési konfigurációját a Version Cue projektbeállításaiban szabhatja testre. A projekt biztonsági
másolatát új és meglévő beállításokkal is elmentheti. A biztonsági másolat beállításai között megadható, hogy szeretne-e
ismételten biztonsági mentést készíteni a projektről.
Alapértelmezésben a projektek biztonsági másolata a Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS3/
Server/Backups (Windows) vagy a Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/Backups (Mac OS)
mappában található.
Version Cue-projektek biztonsági másolatának létrehozása

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére.
2 Jelölje be a projekt neve melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Biztonsági mentés gombra.
3 A Biztonsági másolat neve mezőben fogadja el a felajánlott nevet vagy írjon be másikat.
4 Válassza ki azokat a projektösszetevőket, amelyekről biztonsági másolatot szeretne készíteni: Projekt tartalma (mindig
ki van jelölve) a fájlok biztonsági mentéséhez, Projekt fájlverziói (a fájlok minden verziójáról másolatot készít), Projekt
metaadatai (az Adobe Creative Suite összetevőiben beírt beágyazott információkról is másolatot készít), Felhasználók/
felhasználók hozzárendelései (a felhasználókról és a projektekhez kapcsolódó jogosultságaikról is másolatot készít).
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5 Kattintson a Biztonsági mentés gombra.
Version Cue-projekt visszaállítása biztonsági másolatból

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére.
2 Kattintson a Projekt biztonsági mentései elemre.
3 Válassza ki a visszaállítani kívánt biztonsági másolatot.
4 Az Új projekt neve mezőbe írjon be olyan nevet, amely eltér a Version Cue-kiszolgálón lévő többi projektétől.
5 Tegye az alábbiak egyikét, majd kattintson a Visszaállítás gombra:
• Ha szeretné megtartani a projekthez rendelt felhasználók listáját, jelölje be a Felhasználói profil visszaállítása
jelölőnégyzetet.
• Ha szeretné megőrizni az egyes felhasználókhoz rendelt jogokat, jelölje be a Felhasználói hozzárendelések visszaállítása
jelölőnégyzetet.
• Ha szeretne megjegyzéseket felvenni, írja be őket a Megjegyzések mezőbe.
Új biztonságimásolat-beállítás létrehozása

Amikor új beállításokat hoz létre, azok lesznek a projekt alapértelmezett beállításai.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére.
2 Válassza ki azt a projektet, amelyhez új biztonságimásolat-beállítást kíván létrehozni.
3 Kattintson a Biztonsági másolat konfigurációi elemre, majd az Új gombra.
4 Írja be a biztonságimásolat-konfiguráció nevét a Biztonsági másolat neve mezőbe.
5 Válassza ki a menteni kívánt elemeket a Felvéve listából: Projekt tartalma (mindig ki van jelölve) a fájlok biztonsági
mentéséhez, Projekt fájlverziói (a projekt minden verziójáról másolatot készít), Projekt metaadatai (az Adobe Creative
Suite összetevőiben beírt beágyazott információkról is másolatot készít), Felhasználók/felhasználók hozzárendelései (a
felhasználókról és a projektekhez kapcsolódó jogosultságaikról is másolatot készít).
6 (Nem kötelező) A Megjegyzések mezőben megadhat megjegyzéseket a biztonságimásolat-fájlhoz.
7 Kattintson az Ütemezés elemre, és válasszon egy beállítást az Ismétlés menüből, ha szeretné, hogy a biztonságimásolatkészítés automatikusan történjen (ha mindig manuálisan szeretne a projektről biztonsági másolatot készíteni, válassza
a Ne ismételje beállítást).
8 Kattintson a Mentés gombra.

A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogram speciális feladatai
Megjegyzés: Ezt a feladatot csak akkor végezheti el, ha hozzáférése van a Version Cue összes szolgáltatásához. Lásd: “A
Version Cue szolgáltatásainak elérése”, 43. oldal.
A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet speciális feladatait (például a kiszolgáló biztonsági mentését, proxyk megadását és
az SSL engedélyezését) a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális lapján végezheti el.

Lásd még
“Az adatmappa helyének módosítása”, 50. oldal
A Version Cue-kiszolgáló, a bővítmények és a naplófájlok adatainak megtekintése

A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramban megjelenítheti a Version Cue-kiszolgáló verzióját, nevét, a Java
verzióját, az adatbázis verzióját, a Version Cue szolgáltatás URL-címét (IP vagy DNS) és a WebDAV szolgáltatás URLcímét.
Megtekintheti a Version Cue-kiszolgáló naplófájlját is, amely rögzít minden kiszolgálói műveletet a megadott
részletességben. A naplófájlokat a program a Version Cue alkalmazásmappában lévő Logs mappába menti.
v Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd tegye az alábbiak egyikét:
• A Version Cue-kiszolgáló adatainak megjelenítéséhez kattintson a Kiszolgálóinformáció elemre.
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• A Version Cue-kiszolgáló naplófájljának megjelenítéséhez kattintson a Kiszolgáló naplója elemre.
• A naplózási szint megadásához (Hiba, Figyelmeztetés vagy Információ), a maximális naplóméret megadásához vagy a
méretcsökkentés érdekében a napló tömörített fájlként történő mentéséhez kattintson a Beállítások elemre, és adja meg
ezeket a beállításokat.
A Version Cue importálási vagy exportálási jelentésének megjelenítése

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Jelentések elemre.
2 Válassza ki a Jelentés menüből, hogy milyen típusú jelentéseket szeretne megtekinteni.
3 Ha egyetlen projekt jelentéseit szeretné megtekinteni, válassza ki A Szűrési szempont menüből a projekt nevét. A Version
Cue-kiszolgálón lévő összes projekt jelentéseinek megtekintéséhez kattintson a Mind gombra.
4 Kattintson a projekt nevére a Projekt neve oszlopban a jelentés megjelenítéséhez.
5 A jelentés egy példányának nyomtatásához kattintson a Nézet nyomtatása beállításra.
6 Ha szeretne visszatérni a jelentések listájához, kattintson a Fájllista gombra.
Ha törölni kíván egy jelentést, jelölje ki a jelentéslistában, majd kattintson a Törlés gombra.
A Version Cue-kiszolgáló biztonsági mentése

Biztonsági másolatot készíthet a teljes Version Cue-kiszolgálóról, így a teljes kiszolgálót áthelyezheti egyik számítógépről
a másikra.
Fontos: Ha a Version Cue-kiszolgáló biztonsági másolatát állítja vissza, a biztonsági másolat a kiszolgálón lévő összes aktuális
adatot, köztük az összes Version Cue-projektet, fájlt és verziót lecseréli.
A kiszolgáló biztonsági másolatának fájljait a program alapértelmezés szerint a Version Cue-alkalmazásmappában lévő
Backups mappába menti.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Biztonsági másolat készítése a Version
Cue adatokról elemre.
2 Ha a kiszolgáló biztonsági mentésével kapcsolatos megjegyzéseket szeretne felvenni, írja be azokat a Megjegyzések
mezőbe.
3 Kattintson a Mentés gombra. Miután kész a biztonsági másolat, az OK gombra kattintva tekintse át a kiszolgáló biztonsági
másolatainak listáját.
Projekt felülírása korábbi biztonsági másolattal

Ha a Version Cue-kiszolgáló aktuális projektjeit régebbi verziókkal szeretné helyettesíteni, először vissza kell állítania a
biztonsági másolatot. Ilyenkor a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet leáll.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Biztonsági másolatok felügyelete
elemre.
2 Kattintson a visszaállítani kívánt biztonsági másolatra, majd a Visszaállítás gombra. A Version Cue-kiszolgáló leáll. Zárja
be a böngészőt. (Megjegyzés: a Version Cue ikon a tálcán jelzi, hogy a program kikapcsolt .)
3 Indítsa el a Version Cue-kiszolgálót.
4 Jelentkezzen be a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba.
A Version Cue-kiszolgáló nevének módosítása

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Beállítások elemre.
2 Írja be a nevet a Kiszolgáló neve mezőbe.
HTTP- és FTP-proxy megadása

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Beállítások elemre.
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2 Adja meg az alapértelmezett FTP-proxykiszolgálót azon felhasználók számára, akik projekteket importálnak FTPkiszolgálóra vagy exportálnak onnan.
3 Adja meg az alapértelmezett HTTP-proxykiszolgálót azon felhasználók számára, akik projekteket importálnak
WebDAV-kiszolgálóra vagy exportálnak onnan.
Fájlok zárolásának megszüntetése Version Cue-projektben

A fájlzárolások eltávolításával megszüntetheti a fájlok Kivett vagy Használatban (Acrobat) állapotát. A rendszergazdai
jogosultsággal vagy projektspecifikus Projektfelelős jogosultsággal rendelkező felhasználók eltávolíthatják a fájlok zárolását.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Zárolások alaphelyzetbe állítása
elemre (a Karbantartás szakaszban).
• Kattintson a Projekt neve menüben egy projekt nevére.
• Válasszon egy felhasználót a Felhasználónév menüből.
2 A Zárolások alaphelyzetbe állítása gombra kattintva szüntesse meg a megadott fájlzárolásokat.
Fájlverziók törlése projektből

Törölje a fájlverziókat a teljesítmény növeléséhez. Egy verzió beadásakor a verzió a Version Cue-kiszolgáló adatbázisába
kerül. Ez az adatbázis létrehoz egy fájlverzióelőzmény-sort, amelynek segítségével gyorsan vissza lehet térni a fájl egy korábbi
állapotához. Sok előzmény tárolásához sok lemezterület szükséges, emiatt csökkenhet a Version Cue-kiszolgáló
teljesítménye.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Régi verziók eltávolítása elemre.
2 Kattintson a Projekt neve menüben egy projekt nevére.
3 A verziók törléséhez jelölje be a Minden verzió törlése, amely régebbi mint jelölőnégyzetet, majd válassza ki a hónapot,
napot és évet.
4 Ha szeretné megadni, hogy legfeljebb hány verzió maradjon a kiszolgálón a Törlés gombra kattintás után, jelölje be a
Megtartandó verziók száma jelölőnégyzetet, majd írjon be egy számot a mezőbe.
5 Kattintson a Törlés gombra.
Hozzáférés megadása a kiszolgálóhoz meglévő felhasználói fiók nélkül

Ha bejelöli ezt a beállítást, a Version Cue létrehoz egy jelszó nélküli új felhasználói fiókot, amikor új felhasználó lép be a
Version Cue-kiszolgálóra.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Beállítások elemre.
2 Az Automatikus felhasználó-létrehozás beállítással megadhatja, hogy a felhasználói fiókkal nem rendelkező felhasználók
is elérhessék a kiszolgálót.
SSL engedélyezése

Ha engedélyezi a Secure Sockets Layer (SSL) protokollt a Version Cue-kiszolgálón, lehetővé válik a biztonságos
kommunikáció a kiszolgáló és a Bridge alkalmazás vagy a Version Cue használatára képes Creative Suite-összetevő között.
Az SSL engedélyezésekor a Version Cue-kiszolgáló titkosított kapcsolaton keresztül küldi az adatokat.
Megjegyzés: Az Acrobat 8 és a Creative Suite 2 összetevői nem tudnak SSL-t használó Version Cue CS3-kiszolgálóhoz
csatlakozni.
1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd kattintson a Speciális biztonsági beállítások
elemre.
• Az SSL engedélyezéséhez jelölje be az SSL használata beállítást.
• A meglévő SSL-tanúsítvány megtekintéséhez kattintson A jelenleg telepített SSL-tanúsítvány megtekintése elemre.
• Egyéni SSL-tanúsítvány betöltéséhez kattintson az Egyéni SSL-tanúsítvány importálása elemre, jelölje ki a használni
kívánt tanúsítványt, és kattintson az Importálás gombra.
2 Kattintson a Mentés gombra.
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Indítsa újra a Version Cue-kiszolgálót

1 A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális lapján kattintson a Kiszolgáló újraindítása elemre.
2 Kattintson az Újraindítás gombra.
A Version Cue-kiszolgálót a Version Cue beállításaiból is újraindíthatja.

Version Cue-beli PDF-ellenőrzések
Version Cue-beli PDF-ellenőrzések – ismertető
A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segítségével beállítható és elvégezhető a Version Cue-kiszolgálón található PDFdokumentumok webes ellenőrzése.
A Version Cue-beli PDF-ellenőrzéseket PDF-re történő konvertálás nélkül elvégezheti az Adobe Illustrator (AI) olyan
fájljain, amelyek a PDF-kompatibilitás engedélyezésével lettek mentve. Version Cue-beli PDF-ellenőrzés indításakor az
AI-fájlok a PDF-fájlokkal együtt jelennek meg a dokumentumlistában.
Az ellenőrzés előrehaladtával az ellenőrzők megjegyzéseiket a Version Cue-kiszolgálóra töltik fel. Ha elkészült az ellenőrzés,
a megjegyzéseket az eredeti dokumentum szövegkörnyezetében vagy a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet
segédprogramban listaként tekintheti meg.
• A Version Cue-beli PDF-ellenőrzés használatához az ellenőrzőknek Version Cue-beli bejelentkezési névre van
szükségük, és olyan jogokra, amelyekkel beléphetnek az ellenőrzést kezelő Version Cue-kiszolgálóra.
• A PDF-dokumentum megtekintéséhez és a megjegyzések hozzáadásához a felhasználóknak legalább az Acrobat 7.0
Professional programra szükségük van. Az Acrobat program megjegyzéskezeléséről az Acrobat súgójában találhatók
bővebb tudnivalók.

Version Cue-beli PDF-ellenőrzés indítása
A Version Cue-beli PDF-ellenőrzést a Version Cue-kiszolgálón található bármely PDF-dokumentum bármely verziójával
el lehet indítani, ha a felhasználó rendelkezik megfelelő jogosultságokkal a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet eléréséhez.
A PDF-dokumentumnak egyszerre csak egy verziója ellenőrizhető.
1 Jelentkezzen be a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba. (Tudnivalókért lásd: “Bejelentkezés a Version
Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba”, 70. oldal.)
2 Kattintson a Version Cue CS3 alkalmazásbeli PDF-ellenőrzés hivatkozására a lap tetején.
• A Version Cue CS3 alkalmazásbeli PDF-ellenőrzés főoldalán kattintson az Ellenőrzés indítása elemre.
• Kattintson a Dokumentumok lapra, és válassza az Ellenőrzés állapota menüből a Nincs elindítva elemet.
3 A dokumentumlistán kattintson az ellenőrizendő PDF-dokumentum nevére.
4 Jelölje ki, melyik verziót kívánja ellenőriztetni, majd kattintson az Ellenőrzés indítása gombra.
5 Az Ellenőrzés indítása lapon írja be az ellenőrzés adatait:
• Ha az ellenőrzéshez végső határidőt kíván beállítani, válassza a Határidő beállítást, majd adja meg a végső határidőt az
Év, Hónap és Nap menükből.
• Ha szeretné, hogy az ellenőrzők lássák egymás megjegyzéseit, válassza a Megnyitás lehetőséget az Ellenőrzési mód
elemnél. Jelölje be a Magán beállítást, ha azt szeretné, hogy az ellenőrzők csak saját megjegyzéseiket lássák.
• Írja be az ellenőrzés leírását a Leírás mezőbe.
• Ellenőrzők hozzáadásához jelölje ki a neveket az Ellenőrzők szakaszban. (Az összes ellenőrző kijelöléséhez vagy az összes
kijelölés törléséhez kattintson az Ellenőrzők oszlopcímke melletti jelölőnégyzetre.)
Megjegyzés: Ha az ellenőrző nem tagja a munkacsoportnak, és nincs Version Cue-beli bejelentkezési azonosítója, létre
kell hozni egyet. A külső ellenőrzőknek hálózati hozzáférést is kell adni, általában a tűzfalon keresztül.
6 Kattintson a Tovább gombra.
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7 Ha az ellenőrzőknek felkérést kíván küldeni, válassza az E-mailes meghívó küldése parancsot, majd igény szerint
módosítsa a tárgyat és az üzenetet. Az E-mail címzettek szakaszban jelölje ki azokat az ellenőrzőket, akiket e-mailben
kíván felkérni.
8 Kattintson az Ellenőrzés indítása gombra.
9 Ha úgy döntött, hogy az ellenőrzőket e-mailben kéri fel, a Version Cue elindítja a levelezőprogramot és megjeleníti az
ellenőrzőknek címzett e-mail-üzenetet. Ebben az e-mailben közvetlen hivatkozás található az ellenőrizendő
dokumentumra. Hagyja jóvá a levél tartalmát, és küldje el.

PDF-ellenőrzések kezelése
Miután meghatározta a PDF-ellenőrzés helyét, megnyithatja, megtekintheti vagy törölheti az ellenőrzők megjegyzéseit,
leállíthatja vagy újrakezdheti az ellenőrzést, és törölheti is azt a Version Cue-kiszolgálóról.
A PDF-ellenőrzések helyének meghatározása

1 Jelentkezzen be a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba. (Tudnivalókért lásd: “Bejelentkezés a Version
Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramba”, 70. oldal.)
2 Kattintson a Version Cue CS3 alkalmazásbeli PDF-ellenőrzés hivatkozására a lap tetején.
3 Tegye az alábbiak egyikét:
• Ha nem tudja a ellenőrizendő PDF-dokumentum nevét, vagy látni akarja az összes aktív ellenőrzést, a kezdőlapon
kattintson az Aktív ellenőrzések elemre.
• Ha már befejezett ellenőrzés esetén nem tudja az ellenőrzött PDF-dokumentum nevét, vagy látni akarja az összes lezárt
ellenőrzést, kattintson a Kész ellenőrzések elemre a kezdőlapon.
• Ha olyan PDF-dokumentumot kíván megkeresni, amelyet épp ellenőriznek, vagy amelynek ellenőrzése már lezárult,
kattintson a kezdőlapon a Dokumentumok keresése hivatkozásra, és adja meg a keresési feltételeket a Projekt neve,
Ellenőrzés állapota és Listabejegyzések menükben. Ha a PDF-dokumentumot név alapján kívánja megkeresni, írja be a
nevet vagy a név egy részét a Dokumentum neve mezőbe. Kattintson a Keresés gombra.
Aktív vagy befejezett PDF-ellenőrzés megnyitása

1 Keresse meg az ellenőrzést.
2 Kattintson a PDF-dokumentum nevére a dokumentumlistán, és válassza ki az egyik verziót a Dokumentumelőzmények
listából.
PDF-ellenőrzés leállítása

1 Keresse meg az ellenőrzést.
2 Kattintson a PDF-dokumentum nevére a dokumentumlistán.
3 A Dokumentumelőzmények listáról válassza ki az aktív ellenőrzést, és kattintson az Ellenőrzés leállítása parancsra.
Befejezett ellenőrzés újraindításához kattintson a Dokumentumelőzmények lista Ellenőrzés indítása elemére.
Megjegyzés: Miután az Ellenőrzés indítása parancsra kattint, az indításhoz és nem az újraindításhoz kapcsolódó képernyőket
látja. Ez az eljárás ennek ellenére a létező dokumentum ellenőrzését indítja újra.
PDF-ellenőrzés törlése

Ha töröl egy ellenőrzést, a Version Cue az ellenőrzés megjegyzéseit véglegesen eltávolítja. A PDF-fájlok ellenőrzési
megjegyzései akkor is törlődnek, ha magát a fájlt törli véglegesen a Version Cue-kiszolgálóról. Ha a PDF-fájlnak csak az
egyik verzióját törli a kiszolgálóról, akkor csak az adott verzióhoz tartozó megjegyzések törlődnek.
1 Keresse meg az ellenőrzést.
2 Kattintson a PDF-dokumentum nevére a dokumentumlistán.
3 A Dokumentumelőzmények listán válasszon ki egy verziót, és kattintson az Ellenőrzés törlése parancsra.
4 Amikor a Version Cue rákérdez az ellenőrzés törlésére, kattintson a Törlés gombra.
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Az ellenőrzés beállításainak módosítása

1 Keresse meg az ellenőrzést.
2 Kattintson a PDF-dokumentum nevére a dokumentumlistán.
3 Válassza ki valamelyik verziót a Dokumentumelőzmények listán, és kattintson az Ellenőrzési beállítások szerkesztése
parancsra.
• Ha az ellenőrzéshez végső határidőt kíván beállítani, vagy a végső határidőt kívánja módosítani, válassza a Határidő
beállítást, és adja meg a végső határidőt az Év, Hónap és Nap menükből.
• Ha szeretné, hogy az ellenőrzők lássák egymás megjegyzéseit, válassza a Megnyitás lehetőséget az Ellenőrzési mód
elemnél. Jelölje be a Magán beállítást, ha azt szeretné, hogy az ellenőrzők csak saját megjegyzéseiket lássák.
• Ha leírást kíván megadni az ellenőrzéshez, vagy módosítani kívánja a meglévő leírást, írja be a Leírás mezőbe.
• Ha ellenőrzőket kíván felvenni vagy eltávolítani, válassza ki vagy törölje az ellenőrzők nevét az Ellenőrzők szakaszban
[az Ellenőrzők oszlopcímke melletti jelölőnégyzetre való kattintással jelölje ki az összes ellenőrzőt, vagy törölje a
bejelölést]..
4 Kattintson a Tovább gombra.
5 Ha az ellenőrzőknek felkérést kíván küldeni, válassza az E-mailes meghívó küldése parancsot, majd igény szerint
módosítsa a tárgyat és az üzenetet. Az E-mail címzettek szakaszban jelölje ki azokat az ellenőrzőket, akiket e-mailben
kíván felkérni.
6 Kattintson az Ellenőrzés mentése gombra. Ha úgy döntött, hogy az ellenőrzőket e-mailben kéri fel, a Version Cue elindítja
a levelezőprogramot és megjeleníti az ellenőrzőknek címzett e-mail-üzenetet. Ebben az e-mailben közvetlen hivatkozás
található az ellenőrizendő dokumentumra. Hagyja jóvá a levél tartalmát, és küldje el.
Nézetbeállítások a dokumentumlistán

• Ha csak egy adott projekt PDF-dokumentumait kívánja megjeleníteni, válassza ki a projektet a Projekt menüből.
• Ha korlátozni kívánja a megjelenített dokumentumok számát, válasszon egy beállítást a Listabejegyzések menüből [a
további fájlokat a Listabejegyzések menütől jobbra található nyilakkal tekintheti meg].
• Ha a dokumentum neve alapján kíván szűrni, írja be a dokumentum nevének egy részét a Dokumentum neve mezőbe,
és nyomja le az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt. [Ha újra látni szeretné az összes fájlt, törölje ki a
szöveget a Dokumentum neve mezőből, és nyomjon le az Enter vagy a Return billentyűt.]
• Ha betűrendben szeretné megjeleníteni az oszlop elemeit, kattintson az oszlop fejlécére. (A sorrend megfordításához
kattintson ismét az oszlop fejlécére.)

PDF-ellenőrzés megjegyzéseinek megtekintése vagy törlése
Az ellenőrzés megjegyzései között szerepel a megjegyzés szövegén túl az az információ is, hogy ki, mikor hozta létre a
megjegyzést, milyen megjegyzéstípust hozott létre, és az a dokumentum melyik oldalán jelenik meg. Az Acrobat
megjegyzéskezelő eszközeinek mindegyike használható a Version Cue-beli PDF-ellenőrzés során.
A Version Cue az ellenőrzési megjegyzéseket a Version Cue-kiszolgálón tárolja. A megjegyzések a Version Cue-kiszolgáló
– felügyelet segédprogramban vagy közvetlenül a PDF-dokumentumban tekinthetők meg. Ha az összes ellenőrzési
megjegyzést közvetlenül a dokumentumban szeretné megtekinteni, a dokumentumot az ellenőrzési felkérésre mutató
hivatkozással vagy az ellenőrzött dokumentum Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramból való megnyitásával
kell megnyitni. (Ha az ellenőrzött dokumentumot az Acrobat Megnyitás párbeszédpaneléről vagy a Bridge alkalmazásból
nyitja meg, az ellenőrzési megjegyzések nem láthatók.)
Az Acrobat megjegyzéskezeléséről az Acrobat súgójában találhatók bővebb tudnivalók, a „megjegyzések” címszó alatt.
1 Keresse meg az ellenőrzést.
2 Kattintson a PDF-dokumentumra a dokumentumlistán.
3 Tegye az alábbiak egyikét:
• Ha minden megjegyzést közvetlenül a PDF-dokumentumban kíván megtekinteni, kattintson a verzió nevére.
• Ha a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramban szeretné megtekinteni az ellenőrzési megjegyzéseket,
válassza ki a megfelelő verziót a Dokumentumelőzmények listán, és kattintson a Megjegyzések megtekintése elemre.
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Ha a PDF-dokumentum szövegkörnyezetében szeretné megtekinteni az egyik megjegyzést, jelölje ki a megjegyzést, és
kattintson a Megnyitás az Acrobatban parancsra.
• Ha a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogramban törölni kíván egyes ellenőrzési megjegyzéseket, jelölje ki
azokat, és kattintson a Megjegyzések törlése parancsra. [Ha a listán szereplő összes megjegyzést ki szeretné jelölni, az
Oldal oszlopcímke melletti jelölőnégyzetet jelölje be.]

Lásd még
“PDF-ellenőrzések kezelése”, 81. oldal

Hibaelhárítás
Több helyi projektfájlokat tartalmazó mappa
Ha olyan projektet nyitott meg, amelynek két különböző Version Cue-kiszolgálón ugyanaz a neve, úgy tűnhet, hogy a
Version Cue több példányt hoz létre a helyi projektfájlokat tartalmazó mappából, de ezek valójában a két különböző
kiszolgálóról elérhető két különböző projekt helyi projektfájlokat tartalmazó mappái. A Version Cue a mappák nevét a
projektnévből és egy számból hozza létre (például project_001, project_002). Ezeket a mappákat törölheti, ha mentette a
helyi projektfájlok verzióit a Version Cue-kiszolgálóra. (Egyszerűen figyelmen kívül is hagyhatja a több helyi
projektfájlmappát.)
A helyi projektfájlmappák törléséhez az Adobe Bridge alkalmazásból szüntesse meg a csatlakozást az egyes projektekhez
(lásd: “Leválasztás projektekről”, 57. oldal).

Kapcsolat nélküli projektek
Ha egy Version Cue-projekt használata közben megszűnik a hálózati kapcsolat (például utazáskor használt laptop
számítógép esetén), előfordulhat, hogy a következő kapcsolódáskor a Version Cue kapcsolat nélküliként jeleníti meg a
projektet. A Version Cue-kiszolgálóhoz történő újbóli kapcsolódáshoz kattintson a Version Cue ikonjára az Adobe
párbeszédpanel Kedvencek panelén vagy az Adobe Bridge alkalmazásban (ekkor a Version Cue újból kapcsolódik az
elérhető kiszolgálókhoz). Ezután keresse meg a fájlokat tartalmazó Version Cue-projektet.

Befejezetlen műveletek

Előfordulhat, hogy a ritkábban használt parancsok nem frissítik automatikusan az Adobe Bridge alkalmazásban vagy az
Adobe párbeszédpanelen lévő Version Cue-információkat. Ha nem látható az elvégzett művelet eredménye, frissítse a
nézetet valamelyik alábbi módszerrel:
• Módosítsa a fókuszt a Bridge ablakban vagy az Adobe párbeszédpanelen egy másik elem kijelölésével.
• Váltson másik mappára.
• Méretezze a Bridge ablakot vagy az Adobe párbeszédpanelt, vagy hozza az előtérbe a Bridge ablakot (lehet, hogy a
háttérben nem frissül a Bridge ablak).
• Kattintson a Frissítés parancsra az Adobe párbeszédpanel Eszközök vagy Projekteszközök (Acrobat) menüjében vagy
az Adobe Bridge alkalmazás Nézet menüjében.

Projekt helyreállítása
Ha előfordulna az, hogy egyáltalán nem tudja elérni a Version Cue-projektet, a fájlok aktuális verzióit helyreállíthatja a
munkacsoport tagjainak számítógépein lévő helyi projektfájlokat tartalmazó mappákból. A helyi projektfájlok a
Dokumentumok mappa (Windows, Mac OS) Version Cue almappájában találhatók.

A fájlok nem láthatók a tűzfal mögül használt projektekben
A Version Cue a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) és a SOAP (Simple Object Access Protocol) protokollt használja a
Version Cue-kiszolgálók és az Adobe Creative Suite-összetevők közti kommunikációra. Ritkán előfordul, hogy a régebbi
tűzfalszoftverek nem megfelelően kezelik a SOAP-forgalmat. Ha a Version Cue-projektek mappái láthatók, de a fájlok nem,
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próbálkozzon a proxykiszolgáló letiltásával. Ha a proxykiszolgáló letiltásával megoldódik a probléma, akkor célszerű
frissíteni a tűzfalat.

Kapcsolat bontása kivett fájlokkal rendelkező projektekkel
Ha Saját kivétel állapotú helyi projektfájljai vannak, nem bonthatja a kapcsolatot a projekttel, amíg be nem adja a fájlok
egy verzióját. Ha nem tudja a fájlok egy verzióját beadni, mert a Version Cue-kiszolgáló nem érhető el, kétféleképpen léphet
tovább. Megvárhatja, amíg a kiszolgáló újból elérhető lesz, majd szinkronizálhatja a fájlokat, és bonthatja a kapcsolatot a
projekttel. A másik megoldás az, hogy törli a helyi projektfájlok mappáját a merevlemezről, és amikor a kiszolgáló elérhetővé
válik, bontja a kapcsolatot a projekttel. (A projektet megnyitó többi felhasználó továbbra is Kivett állapotúként fogja látni
a fájlokat. A felhasználók menthetik saját verzióikat, vagy egy Rendszergazda jogosultságú felhasználó törölheti a projekt
foglalásait, Szinkronizálva állapotúra módosítva a fájlokat.)

Nem láthatók az InDesign-fájlok bélyegképei az Adobe párbeszédpanelen és a Bridge
alkalmazásban
Ha nem láthatók az InDesign-fájlok bélyegképei az Adobe párbeszédpanelen és a Bridge alkalmazásban, jelölje be az
InDesign alkalmazásban az Előnézetek mentése a dokumentumokkal elemet a Fájlkezelés beállításaiban vagy a Mentés
másként párbeszédpanelen.

Nem lehet áttelepítést végezni a Version Cue CS2 alkalmazásból a Version Cue CS3
alkalmazásba Intel alapú Macintosh számítógépen

Ha a Version Cue CS2 alkalmazásból a Version Cue CS3 alkalmazásba szeretne projekteket áttelepíteni Intel alapú
Macintosh számítógépen, készítsen biztonsági másolatot a projektről a Version Cue CS2 Speciális adminisztráció
segédprogramjában PowerPC alapú Macintosh számítógépen. (További tudnivalókat a Version Cue CS2 súgója tartalmaz.)
Ezután helyezze át a projektet a PowerPC alapú Macintosh számítógépről az Intel alapú Macintosh számítógépre, a projekt
biztonsági másolatát tartalmazó könyvtárba, majd indítsa újra a kiszolgálót, és állítsa vissza a projektet a Version Cue CS3
alkalmazásban (lásd: “Projektek biztonsági mentése és helyreállítása”, 76. oldal).
Megjegyzés: A Version Cue CS2-kiszolgáló biztonsági másolatai nem telepíthetők át a Version Cue CS3-kiszolgálóra, de a
Version Cue CS2-projektek áttelepíthetők Version Cue CS3-kiszolgálóra. Lásd: “Projektek áttelepítése a Version Cue 3.0kiszolgálóra”, 51. oldal

Nem lehet csatlakozni a Version Cue CS3-kiszolgálóra
Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelően működik.
• Ha az Acrobat 8 alkalmazásból vagy a Version Cue használatára képes Adobe Creative Suite-összetevőből próbál a
kiszolgálóhoz kapcsolódni, győződjön meg arról, hogy engedélyezte az SSL-t a kiszolgálón. Az Acrobat 8 alkalmazás és
az Adobe Creative Suite 2 összetevői nem tudnak csatlakozni az ugyanarra a számítógépre telepített (helyi) Version Cue
CS3-kiszolgálókhoz.
• Próbáljon egy másik Version Cue-kompatibilis Creative Suite-összetevőről csatlakozni a kiszolgálóhoz.
• Átmenetileg tiltsa le a tűzfalakat vagy proxykat.
• Indítsa újra a kiszolgálót (lásd: “A Version Cue--kiszolgáló leállítása vagy újraindítása”, 51. oldal).
• Nézze meg a kiszolgáló naplófájljában a részletes adatokat, amelyekből megállapíthatja a hiba okát. A naplófájlt Version
Cue-kiszolgáló – felügyelet Speciális lapján nézheti meg (lásd: “A Version Cue speciális kiszolgálófelügyeleti feladatai”,
77. oldal).

Ha elfelejtette a Version Cue rendszergazdai jelszavát
Ha elfelejtette a rendszergazdai jelszavát, el kell távolítani és újra kell telepíteni a Version Cue programot; ilyenkor új
rendszergazdai felhasználónév és jelszó jön létre. A Version Cue eltávolításakor elveszik az összes projektfájl és adat.

A Version Cue-kiszolgáló lassú vagy nem válaszol
Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
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• Növelje a Version Cue rendelkezésére álló RAM memóriát (lásd: “A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”,
48. oldal).
• Ha a Version Cue a projektfájlok biztonsági mentésekor nem válaszol, győződjön meg arról, hogy a mentésre használt
meghajtón elég szabad terület van a fájlok számára.

A Version Cue-projektek nem láthatók a Version Cue CS3-kiszolgálón
Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Győződjön meg arról, hogy megosztott projekthez próbál csatlakozni. Ha a projekt létrehozója sajátként hozta létre a
projektet, akkor nem érheti el.
• Győződjön meg arról, hogy a projektet tároló Version Cue-kiszolgáló látható a többi felhasználó számára (lásd: “A
Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 48. oldal).
• Ha az Acrobat 8 alkalmazásból vagy egy Version Cue-kompatibilis Adobe Creative Suite 2-összetevőből lép be a
projektbe, győződjön meg arról, hogy a projekt létrehozója a CS2-vel kompatibilisként adta meg a projektet. Másképp
nem látja a Version Cue CS3-kiszolgálón lévő projektet.
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4. fejezet: Adobe Bridge
billentyűparancsok
Billentyűparancsok
Billentyűparancsok – ismertető
A billentyűparancsok segítségével menük használata nélkül, gyorsan kiválaszthatja az eszközöket és végrehajthatja a
parancsokat. Az esetleges billentyűparancs a parancsnév jobb oldalán látható a menüben.
A billentyűparancsok mellett számos parancs környezetfüggő menüből is elérhető. A környezetfüggő menük az aktív
eszközzel, kijelöléssel vagy palettával kapcsolatos parancsokat jelenítik meg. A környezetfüggő menü megjelenítéséhez
kattintson a kívánt területre jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva tartva (Mac OS).

Billentyűk az Adobe Bridge használatához
Ez a lista nem tartalmazza az összes billentyűparancsot. A táblázatban csak azok a billentyűparancsok szerepelnek, amelyek
nem jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.
Eredmény

Windows:

Mac OS rendszerben:

Váltás a Bélyegképekként és
Részletekként nézet között

Ctrl+\

Command+\

Megjelenítés/elrejtés panel

Fül

Fül

Váltás felhasználói munkaterületekre

Ctrl+F7 – Ctrl+F12

Command+F7 – Command+F12

Egycsillagos minősítés hozzárendelése Ctrl+‘

Command+‘

Bélyegkép méretének növelése

Ctrl+pluszjel (+)

Command+pluszjel (+)

Bélyegkép méretének csökkentése

Ctrl+mínuszjel (-)

Command+mínuszjel (+)

Bélyegkép méretének növelése egy
lépéssel

Ctrl+Shift+pluszjel (+)

Command+Shift+pluszjel (+)

Bélyegkép méretének csökkentése egy Ctrl+Shift+mínuszjel (-)
lépéssel

Command+Shift+mínuszjel (-)

Egy mappával (mappa nézetben) vagy Fel nyíl
sorral feljebb lépés

Fel nyíl

Egy mappával (mappa nézetben) vagy Lefelé nyíl
sorral lejjebb lépés

Lefelé nyíl

Egy szinttel feljebb lépés (mappa
nézetben)

Ctrl+felfelé nyíl

Command+felfelé nyíl

Egy szinttel lejjebb lépés (mappa
nézetben)

Ctrl+lefelé nyíl

Command+felfelé nyíl

Lépés egy elemmel balra

Bal nyíl

Bal nyíl

Lépés egy elemmel jobbra

Jobb nyíl

Jobb nyíl

Ugrás az első elemre

Home

Home

Ugrás az utolsó elemre

Befejezés

Befejezés

Hozzáadás a kijelöléshez (nem
folytonos)

Ctrl+kattintás

Command+kattintás
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Eredmény

Windows:

Mac OS rendszerben:

Fastruktúra és bélyegkép ablaktábla
frissítése

F5

F5

Elem hozzáadása a kijelöléshez

Shift + jobbra nyíl, balra nyíl, felfelé
nyíl vagy lefelé nyíl

Shift + jobbra nyíl, balra nyíl, felfelé
nyíl vagy lefelé nyíl

Súgó megjelenítése

F1

F1

Következő átnevezése

Fül

Fül

Előző átnevezése

Shift+Tab

Shift+Tab

Kijelölés megfordítása a Szűrés
panelen

Alt + egérgomb

Option + egérgomb

Szűrőelemek törlése

Ctrl+Alt+A

Command+Option+A

Nagyítólencse eszköz megjelenítése az Egérgomb
Előnézet panelen

Egérgomb

További nagyítólencsék az Előnézet
panelen (többszörös kijelölés)

Ctrl+kattintás

Command+kattintás

Nagyítólencse eszközök egyidejű
áthelyezése

Ctrl+egérgomb+húzás

Command+egérgomb+húzás

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel

+

+

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel

-

-

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel
(többszörös kijelölés)

Kijelölés+pluszjel (+)

Kijelölés+pluszjel (+)

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel
(többszörös kijelölés)

Kijelölés+mínuszjel (-)

Kijelölés+mínuszjel (-)

A halom összes elemének kijelölése

Alt + egérgomb

Option + egérgomb

Kijelölt Version Cue fájl megjelölése
lefoglaltként

Shift+Ctrl+M

Shift+Command+M

A kijelölt Version Cue fájl helyi
nézetének és kiszolgálónézetének
szinkronizálása

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

A kijelölt Version Cue fájl mentett
verziójának létrehozása

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

A Version Cue Verziók
párbeszédpanelének megnyitása

Shift+Alt+Ctrl+V

Shift+Option+Command+V
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5. fejezet: Adobe Version Cue
billentyűparancsok
Billentyűparancsok
Billentyűparancsok – ismertető
A billentyűparancsok segítségével menük használata nélkül, gyorsan kiválaszthatja az eszközöket és végrehajthatja a
parancsokat. Az esetleges billentyűparancs a parancsnév jobb oldalán látható a menüben.
A billentyűparancsok mellett számos parancs környezetfüggő menüből is elérhető. A környezetfüggő menük az aktív
eszközzel, kijelöléssel vagy palettával kapcsolatos parancsokat jelenítik meg. A környezetfüggő menü megjelenítéséhez
kattintson a dokumentumablakra vagy palettára a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS).

Kijelöléshez használható billentyűk az Adobe párbeszédpanelen
Ez a lista nem tartalmazza az összes billentyűparancsot. A táblázatokban csak azok a billentyűparancsok szerepelnek,
amelyek nem jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.
Eredmény

Windows:

Mac OS:

Az összes kijelölése

Ctrl+A

Command+A

Bejegyzések kijelölése (szelektív)

Ctrl+egérgomb

Command+egérgomb

Bejegyzések kijelölése (tartomány)

Shift + egérgomb

Shift + egérgomb

Következő bejegyzés kijelölése

Lefelé nyíl

Lefelé nyíl

Előző bejegyzés kijelölése

Fel nyíl

Fel nyíl

Következő bejegyzés kijelölése
(hozzáadás a kijelöléshez)

Shift+lefelé nyíl

Shift+lefelé nyíl

Előző bejegyzés kijelölése (hozzáadás a Shift+felfelé nyíl
kijelöléshez)

Shift+felfelé nyíl

Első bejegyzés kijelölése

Page Up vagy Home

Page Up vagy Home

Utolsó bejegyzés kijelölése

Page Down vagy End

Page Down vagy End

Navigációhoz használható billentyűk az Adobe párbeszédpanelen
Ez a lista nem tartalmazza az összes billentyűparancsot. A táblázatokban csak azok a billentyűparancsok szerepelnek,
amelyek nem jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.
Eredmény

Windows:

Mac OS:

Mappa megnyitása

Ctrl+O

Command+O

Új mappa létrehozása

Ctrl+N

Command+N

Egy szinttel feljebb

Backspace

Command+felfelé nyíl

Kijelölt fájl megnyitása

Enter

Return

Kijelölt fájl vagy fájlok törlése

Törlés

Command+Backspace

Párbeszédpanel bezárása mentés
nélkül

Esc

Esc
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Eredmény

Windows:

Mac OS:

Előre

Ctrl+Jobbra nyíl

Command+Jobbra nyíl

Vissza

Ctrl+Balra nyíl

Command+Balra nyíl

Ugrás a Sajátgép mappára

Ctrl+Shift+C

Command+Shift+C

Az asztal megjelenítése

Ctrl+Shift+D

Command + Shift + D

Ugrás a hálózatra

Ctrl+Shift+K

Command + Shift + K

Ugrás a Version Cue programra

Ctrl+Shift+V

Command+Shift+V

Megtekintéshez használható billentyűk az Adobe párbeszédpanelen
Ez a lista nem tartalmazza az összes billentyűparancsot. A táblázatokban csak azok a billentyűparancsok szerepelnek,
amelyek nem jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.
Eredmény

Windows:

Mac OS:

Részletek

Ctrl+1

Command+1

Ikonok

Ctrl+2

Command+2

Bélyegképek

Ctrl+3

Command+3

Mozaiklapok

Ctrl+4

Command+4
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