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1. fejezet: Erőforrások

Mielőtt elkezdené használni a programot, szánjon néhány percet a regisztrálás áttekintésének elolvasására és a 

felhasználók rendelkezésére álló számos forrás tanulmányozására. Többek között oktatófilmekhez, beépülő 

modulokhoz, sablonokhoz, felhasználói közösségekhez, szemináriumokhoz, oktatóanyagokhoz és RSS-csatornákhoz 

férhet hozzá.

Telepítés és regisztrálás

Segítség a telepítéshez

A telepítéssel kapcsolatos problémák elhárításában segítségére lehet a www.adobe.com/go/cs4install_hu weboldalon 

elérhető Telepítési támogatási központ.

Regisztráció

A termék regisztrálása esetén további telepítési tanácsadást, a frissítésekről szóló értesítést és egyéb szolgáltatásokat 

nyújtunk.

❖ A regisztrációhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Regisztráció párbeszédpanelen, amely a szoftver 

telepítése után jelenik meg.

Súgó és támogatás

Közösségi segítségnyújtás

A Közösségi segítségnyújtás az Adobe.com webhelybe integrált környezet, amelyen keresztül hozzáférhet a közösség 

által létrehozott, az Adobe® és a szakterülethez értők által moderált tartalomhoz.  A felhasználók megjegyzései és 

minősítései alapján könnyebben megtalálhatja kérdéseire a választ. A Közösségi segítségnyújtás weboldalán keresve 

megtalálhatja az Adobe-termékekkel és technológiákkal kapcsolatos legjobb tartalmakat, amelyek az alábbiakat 

foglalják magukban:

• Videók, oktatóanyagok, tippek és módszerek, blogok, cikkek, valamint a tervezők és fejlesztők munkáját segítő 

példák.

• A rendszeresen frissülő és a termékhez tartozó súgónál bővebb, teljes on-line súgó. Ha a Súgó megnyitásakor 

kapcsolódik az Internetre, a program automatikusan az on-line súgót nyitja meg, és nem a termékhez tartozó súgót, 

amely az on-line súgó részhalmazát képezi.

• Ezenkívül az Adobe.com weboldalon található egyéb tartalmak, egyebek mellett a tudásbázisba tartozó cikkek, 

letölthető anyagok és frissítések, valamint a fejlesztők számára fenntartott kapcsolatot.

Megtekinthet egy, a Közösségi segítségnyújtás weboldalát bemutató videoklipet a 

www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_hu weboldalon.

http://www.adobe.com/go/cs4install_hu
http://www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_hu
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Egyéb források

A teljes on-line súgó nyomtatott verziói a szállítási és kezelési díj ellenében a www.adobe.com/go/store_hu címen 

vásárolhatók meg. Az on-line súgó a súgó teljes anyagát tartalmazó Adobe PDF-verzióra mutató hivatkozást is 

tartalmaz.

Az ingyenes és a fizetős technikai támogatási lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az Adobe 

www.adobe.com/hu/support weboldalára.

Bridge Home

A Bridge Home webhely egy helyen összegyűjtve kínálja a legfrissebb információkat az Adobe Creative Suite® 4 

szoftverrel kapcsolatban. 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. A Bridge Home eléréséhez 

internetkapcsolattal kell rendelkeznie.

Szolgáltatások, letölthető anyagok és extrák

A szolgáltatások, bővítmények és kiterjesztések termékbe integrálásával tovább gazdagíthatja annak funkcionalitását. 

Minták és egyéb eszközök letöltésével is könnyebbé teheti munkáját.

Adobe Exchange

Ha minták, illetve az Adobe és a külső fejlesztők által létrehozott több ezer bővítmény és kiterjesztés közül szeretne 

válogatni, látogassa meg az Adobe Exchange www.adobe.com/go/exchange_hu webhelyet. A bővítmények és a 

kiterjesztések segíthetnek a feladatok automatizálásában, a munkafolyamatok testreszabásában, különleges hatások 

létrehozásában és még sok minden másban.

Letölthető Adobe anyagok

Ingyenes frissítésekért, próbaverziókért és más hasznos programokért keresse fel a www.adobe.com/go/downloads_hu 

webhelyet. 

Adobe Labs

Az www.adobe.com/go/labs_hu címen elérhető Adobe Labs helyen az Adobe új és elsőként bemutatásra kerülő 

technológiáit és termékeit tesztelheti és minősítheti. 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 felhasználókkal

Az Adobe Labs elősegíti az együttműködéses szoftverfejlesztési folyamatot. Ebben a környezetben az ügyfelek gyorsan 

termékennyé tehetik az új termékeket és technológiákat. Az Adobe Labs egyúttal a korai visszajelzések fóruma is. Az 

Adobe fejlesztői ezek alapján a visszajelzések alapján készíthetnek a közösség igényeinek és elvárásainak megfelelő 

szoftvereket.

http://www.adobe.com/go/store_hu
http://www.adobe.com/hu/support
http://www.adobe.com/go/exchange_hu
http://www.adobe.com/go/downloads_hu
http://www.adobe.com/go/labs_hu
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Adobe TV

A http://tv.adobe.com/hu weboldalon elérhető Adobe TV-n ismeretterjesztő és ötletadó videókat nézhet.

Extrák

A telepítőlemezen számos olyan extra funkció található, amelyek révén a lehető legtöbbet kihozhatja Adobe 

szoftveréből. Az extra funkciók egy része a szoftver telepítésekor szintén települ a számítógépre, míg mások a lemezen 

maradnak.

A szoftver telepítésekor telepített extra funkciók megtekintéséhez nyissa meg a számítógép alkalmazásmappáját.

• Windows®: [rendszerindító meghajtó]\Program Files\Adobe\[Adobe-alkalmazás]

• Mac OS®: [rendszerindító meghajtó]/Applications/[Adobe-alkalmazás]

A telepítőlemezen található extra funkciók megtekintéséhez nyissa meg a lemezen a kívánt nyelvhez tartozó Goodies 

mappát. Példa:

•  /Magyar/Goodies/

Újdonságok

Újdonságok az Adobe Bridge CS4 programban
Nagyobb teljesítmény Az Adobe Bridge CS4 (3.0-s verzió) gyorsabban indul, és hamarabb jeleníti meg a 

bélyegképeket, mint az Adobe Bridge CS3 (2.0-s verzió).  Emellett az Adobe Bridge CS4 kevesebb memóriát használ, 

és gyorsabban végez el egyes műveleteket, például a görgetést vagy a képek szűrését. Új szolgáltatás, hogy a teljes 

méretű előképek gyorsítótárba helyezésével gyorsabban lehet nagyítást és kicsinyítést végezni.

Továbbfejlesztett munkakörnyezet A munkaterület tetején található eszköztár gombjaival felgyorsul a rutinfeladatok 

elvégzése. Egyszerűbben lehet váltani a munkaterületek között, navigálni a mappák, a nézetek és a legutóbbi fájlok 

között, valamint fájlokat keresni.

Egy gombnyomással aktiválható, teljes képernyős előnézeti képek A Nézet menü megfelelő parancsával vagy a 

szóköz billentyű megnyomásával gyorsan megjeleníthető a kiválasztott kép teljes képernyős előnézete.

Gyűjtemények Médiafájljait az egérrel gyűjteményekbe húzhatja vagy másolhatja, így a merevlemezen való tárolási 

helyüktől független csoportokba rendszerezheti őket. Emellett használhat intelligens gyűjteményeket is, amelyek 

mentett kereséseken alapulnak. Kezelheti összes gyűjteményét az új Gyűjtemények panelről.

Gyorskeresés Az Adobe Bridge CS4 eszköztárból is kereshet fájlokat a Windows asztali kereső (Windows esetén) vagy 

a Spotlight (Mac OS) használatával. Az operációs rendszerek keresőmotorja a megadott mappában és annak összes 

almappájában is keres fájlnév, mappanév vagy a képhez kapcsolódó kulcsszavak alapján.

Ellenőrzési mód Áttekintheti képeit Ellenőrzési módban, amely a kiválasztott fájlok teljes képernyős előnézetét jeleníti 

meg. Ellenőrzési módban elforgathatja és minősítheti a képeket, eltávolíthatja azokat a kiválasztott képek közül, és a 

kiválasztott fájlokat gyűjteményként mentheti.

Webes galériák és PDF kontaktlapok létrehozására alkalmas, beépített szolgáltatások. Az Adobe Output Module 

parancsfájl használatával közvetlenül az Adobe Bridge CS4 alkalmazásban hozhat létre Adobe PDF kontaktlapokat és 

webes fényképalbumokat.

Lista nézet A fájlokat a Tartalom panel Lista nézetében megjelenítve lehetőség van a metaadatok, például a létrehozás 

dátuma, a fájlméret és a minősítés alapján történő rendezésre.

http://tv.adobe.com/hu
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Bélyegképrács zárolása  A Nézet menü vagy az eszköztár használatával bekapcsolhatja a Rács zárolását, így a Tartalom 

panelen csak a teljes bélyegképek jelennek meg. A Rács zárolása használatával a bélyegképek elrendezése akkor is 

egységes marad, ha átméretezi a paneleket vagy az Adobe Bridge ablakát.

Beállítható automatikus indítás bejelentkezéskor Az Adobe Bridge CS4 beállítható, hogy a bejelentkezéskor 

automatikusan elinduljon, és a háttérben fusson, amíg a felhasználó nem használja. Amikor az Adobe Bridge a 

háttérben fut, akkor szükség esetén azonnal elérhető, de használaton kívül csak keveset igényel a rendszer 

erőforrásaiból.

3D fájlformátumok előképei 3D fájlformátumokról, többek között a 3DS, a DAE, a KMZ, az OBJ és az U3D 

formátumról is készíthet előképet.

HDR- és panorámaképek automatikus gyűjtése Az Auto Collection CS4 parancsfájl használatával a magas dinamikus 

tartományú (HDR) képek és a panorámaképek automatikusan összeilleszthetők, és befejezett kompozitokká állíthatók 

össze.

További szűrők Az Adobe Bridge CS4 lehetővé teszi a képek további metaadat-feltételek – például fehéregyensúly, 

expozíciós idő, rekeszérték, kameratípus vagy raw fájltípus – alapján történő szűrését.  Ha különböző mappákban 

található fájlokat jelenít meg, akkor a fájlok rendezhetők és szürhetők a tartalmazó mappa alapján is.

Bővített XMP-támogatás Az Adobe Bridge CS4 támogatja az XMP metaadatokat a dinamikus médiafájl-formátumok, 

többek között az FLV, az M4V és az SWF formátum esetében.

Lásd még 

„Az Adobe Bridge beállítása automatikus indításra”, 7. oldal

„Fájlok rendszerezése gyűjtemények használatával”, 21. oldal

„Fájlok rendezése és szűrése”, 23. oldal

„Képek áttekintése és kijelölése Ellenőrzési módban”, 29. oldal

„A Lista nézet testreszabása”, 15. oldal

„Automatizált feladatok futtatása az Adobe Bridge alkalmazással”, 34. oldal

A Version Cue CS4 újdonságai
Adobe Drive Az Adobe Drive egy virtuális fájlrendszer, amely a Version Cue® CS4 kiszolgálókhoz csatlakozik. Az 

összekapcsolt kiszolgáló merevlemez-meghajtóként, illetve leképezett hálózati meghajtóként jelenik meg az Intézőben 

(Windows), a Finderben (Mac OS), valamint a különféle alkalmazások (pl. Megnyitás vagy Mentés másként) 

párbeszédpanelein.

Az Adobe Drive használatával a Version Cue® kiszolgáló fájljai az összes alkalmazás számára elérhetővé válnak, nem 

csak a Creative Suite összetevői számára. Egyes alkalmazások teljes mértékben képesek a Version Cue rendszerrel 

együttműködni. Ilyen például a Photoshop®, az Illustrator®, a Flash®, az Adobe Bridge, az InDesign® és az InCopy®. Más 

alkalmazások, például a Dreamweaver®, hozzáféréssel rendelkeznek a Version Cue kiszolgáló fájljaihoz, de a fájlokat 

kézzel kell be- és kiléptetni.

Ha be van kapcsolva a Version Cue kiszolgáló, akkor adott mappára, illetve fájlra a jobb gombbal kattintva (Windows) 

vagy a Control billentyűt nyomva tartva és kattintva (Mac OS) megjelenik az Adobe Drive CS4 lehetőség a helyi 

menüben. Ezen a menün keresztül rákapcsolódhat egy kiszolgálóra, fájlokat vehet ki, illetve egyéb feladatokat is 

végrehajthat.

Kiszolgálón tárolt fájlok A Version Cue CS4 rendszerben a projektfájlok kizárólag a kiszolgálón találhatók meg, ezért 

nincs szükség a projektek szinkronizálására. A fájlok beléptetésével lehet azokat frissíteni.
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Lásd még 

„A Version Cue használata az Adobe Bridge programmal”, 46. oldal

„A Version Cue CS4 más alkalmazásokkal való használata”, 51. oldal

„A Version Cue projektek használata”, 61. oldal

„Kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 58. oldal
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2. fejezet: Adobe Bridge

Az Adobe Bridge CS4 az Adobe Creative Suite 4 programcsomag vezérlőközpontja.  Az Adobe Bridge lehetővé teszi a 

fájlok rendezését és megosztását, valamint központi elérést biztosít a projekthez tartozó fájlokhoz, alkalmazásokhoz és 

beállításokhoz. Az Adobe Bridge az Adobe XMP (bővíthető metaadatplatform) rendszert is támogatja, amelynek 

használatával a fájlokban metaadatok is tárolhatók, és az elemek később ezekre a metaadatokra vonatkozó keresési 

feltételek alapján kereshetők. Az Adobe Bridge emellett lehetővé teszi az Adobe Version Cue® segítségével kezelt 

eszközök használatát, valamint a képek megnyitását az Adobe Photoshop Camera Raw alkalmazásban.  Az Adobe 

Bridge egyfajta irányítóközpontként szolgál a projektek kezelésére – legyenek azok akár Adobe, akár más 

programokkal készített fájlok –, ezzel leegyszerűsítve a munkafolyamatot.

Az Adobe Bridge használata

Az Adobe Bridge CS4 áttekintése

Az Adobe Creative Suite 4 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.  Az Adobe 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.

Az Adobe Bridge áttekintését bemutató videó a www.adobe.com/go/lrvid4011_bri_hu oldalon tekinthető meg.

Tallózás fájlok között Az Bridge alkalmazásból megjeleníthet, kereshet, rendezhet, szűrhet, kezelhet és feldolgozhat 

képeket, oldal-elrendezéseket, valamint Adobe PDF- és dinamikus médiafájlokat. Ezenkívül az Adobe 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 Az Adobe Bridge az Adobe Version Cue program használatához is kiváló kiindulópontot biztosít.  Az 

Adobe 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 az Adobe Bridge programban 

új Version Cue projektek létrehozására, a projektek törlésére, és verziók létrehozására. Az Adobe Bridge Megtekintő 

paneljének segítségével megjelenítheti és kezelheti az Adobe Version Cue kiszolgálók, projektek és a Version Cue által 

kezelt eszközök környezetfüggő adatait. 

Bridge Home Az Adobe Bridge CS4 program Bridge kezdőlap funkciójával közvetlenül juthat hozzá az Adobe 

Creative Suite 4 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® CS4, az Adobe After Effects® CS4 vagy az Adobe Creative Suite 4 

valamelyik kiadásának telepített változatával (a Creative Suite 4 Web Standard kivételével), akkor az Adobe Bridge 

alkalmazásból megnyithat és importálhat raw formátumú kamerafájlokat, szerkesztheti azokat, majd Photoshop-

kompatibilis formátumba mentheti őket. A képeket közvetlenül is szerkesztheti a Camera Raw párbeszédpanelen a 

Photoshop vagy az After Effects elindítása nélkül, valamint lehetőség van a képek beállításainak másolására. A 

fényképezőgép nyersfájljait akkor is megtekintheti az Adobe Bridge segítségével, ha számítógépén nincs telepítve a 

Photoshop vagy az After Effects.

http://www.adobe.com/go/lrvid4011_bri_hu
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Színkezelés Ha rendelkezik az Adobe Creative Suite 4 valamelyik kiadásával (a Creative Suite 4 Web Standard 

kivételével), akkor az Adobe Bridge használatával az Adobe Creative Suite 4 valamennyi színkezelést alkalmazó 

összetevője között szinkronizálhatja a színbeállításokat. A szinkronizálással biztosíthatja azt, hogy a színek 

megjelenítése az Adobe Creative Suite 4 valamennyi összetevőjében azonos legyen.

Lásd még 

„Fájlok megtekintése és kezelése”, 18. oldal

„A Version Cue használata az Adobe Bridge programban”, 46. oldal

„Színek kezelése”, 17. oldal

Indítsa el az Adobe Bridge szoftvert

Az Adobe Bridge programot elindíthatja közvetlenül vagy az Adobe Creative Suite 4 bármely összetevőjéből (kivéve 

az Adobe Acrobat® 9 programot). 

Az Adobe Bridge elindítása az Adobe Creative Suite 4 valamelyik összetevőjéből

❖ Tegye a következők egyikét: 

• Válassza a Fájl > Tallózás vagy a Fájl > Tallózás a Bridge alkalmazásban parancsot (amelyik megtalálható a 

menüben).

Megjegyzés: Az Adobe After Effects vagy az Adobe Premiere® Pro használata esetén, ha az az Adobe Bridge elindításához 

az adott program Fájl > Tallózás a Bridge programban parancsát használja, majd valamelyik fájlra duplán kattint, a fájl 

nem a hozzá társított alkalmazásban nyílik meg, hanem az éppen használt Creative Suite 4 összetevőben. 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 az Adobe Bridge gombra  az eszköztárban, a beállítási eszköztárban, illetve a vezérlőeszköztárban 

(ahol éppen megtalálható).

Visszatérés az Adobe Creative Suite 4 legutóbb megnyitott összetevőjéhez az Adobe Bridge 
programból

❖ Válassza a Fájl > Visszatérés: [összetevő] parancsot.

Az Adobe Bridge közvetlen indítása

• (Windows rendszerben) Válassza a Start > Programok menüből az Adobe Bridge CS4 parancsot.

• (Mac OS rendszerben) Kattintson duplán az Applications/Adobe Bridge CS4 mappában található Adobe Bridge 

CS4 ikonra .

Az Adobe Bridge beállítása automatikus indításra

Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge minden bejelentkezéskor automatikusan elinduljon a háttérben. Amikor az Adobe 

Bridge a háttérben fut, akkor a használat megkezdéséig csak kevés erőforrást igényel. 
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Az Adobe Bridge automatikus indítása

1 Ha be szeretné állítani, hogy az Adobe Bridge bejelentkezéskor automatikusan elinduljon a háttérben, tegye a 

következők egyikét: 

• Az Adobe Bridge első indításakor válaszoljon Igennel arra a kérdésre, hogy az Adobe Bridge bejelentkezéskor 

automatikusan elinduljon-e.

• Az Adobe Bridge beállításablak Speciális panelén válassza a Bridge indítása bejelentkezéskor lehetőséget.

• (Windows) Miután megnyitotta az Adobe Bridge alkalmazást, kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge 

tálcaikonjára, majd válassza a Bridge indítása bejelentkezéskor lehetőséget.

2 (Windows) A működési módok közötti váltáshoz hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét: 

• Az alkalmazás megnyitásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd válassza a Bridge 

megjelenítése lehetőséget.

• Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához válassza a Fájl > Elrejtés parancsot.

• Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd 

válassza a Bridge elrejtése lehetőséget.

• Az alkalmazás bezárásához kattintson jobb gombbal az Adobe Bridge ikonjára a tálcán, majd válassza a Kilépés a 

Bridge alkalmazásból lehetőséget.

3 (Mac) A működési módok közötti váltáshoz hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét: 

• Kattintson a Dokk Adobe Bridge CS4 ikonjára, és válassza a Megjelenítés vagy az Elrejtés parancsot.

• Az Adobe Bridge háttérben történő futtatásához az Adobe Bridge szoftverben válassza az Adobe Bridge CS4 > A 

Bridge CS4 elrejtése parancsot.

• Válassza a Dokk Adobe Bridge ikonját, és a Kilépés parancsot az alkalmazás bezárásához.

Munkaterület

Munkaterület – áttekintés

Az Adobe Bridge munkaterülete három, különböző paneleket tartalmazó oszlopból (ablaktáblából) áll.  Az Adobe 

Bridge munkaterületének elrendezését a benne lévő panelek mozgatásával és átméretezésével állíthatja be.  Létrehozhat 

egyéni kialakítású munkaterületeket, vagy választhat az Adobe Bridge előre beállított munkaterületei közül. 
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Adobe Bridge munkaterület
A. Alkalmazás sávja  B. Panelek  C. Kijelölt elem  D. Bélyegképcsúszka  E. Nézetgombok  F. Gyorskeresés mező  

Az Adobe Bridge munkaterületének főbb alkotóelemei a következők:

Alkalmazás sávja Az alapvető feladatok végrehajtásához, például a mappahierarchiában történő navigáláshoz, a 

munkaterületek váltásához és a fájlok kereséséhez használható gombokat tartalmazza.

Elérési út eszköztár Megjeleníti az aktuális mappa elérési útját, és lehetővé teszi a mappában történő navigálást.

Kattintson az Elérési út eszköztáron található egyik mappanévre annak kiválasztásához, illetve tartalmának 

tallózásához. Kattintson a mappa nevétől jobbra található, jobbra mutató nyílra, vagy kattintson a jobb oldali 

egérgombbal (Windows), illetve a Control gomb megnyomásával kattintson (Mac OS) egy mappa nevére, ha annak 

almappáját szeretné elérni.

Kedvencek panel Gyors hozzáférést nyújt a kedvenc mappákhoz, valamint a Version Cue összetevőkhöz és a Bridge 

kezdőlap funkcióhoz.

Mappák panel A mappaszerkezetet jeleníti meg. Ezen a panelen navigálhat a mappák között.

Szűrés panel  Itt szűrheti és rendezheti a tartalompanelen megjelenő fájlokat.

Gyűjtemények panel  Lehetővé teszi intelligens gyűjtemények létrehozását, keresését és megnyitását.

Tartalom panel Megjeleníti a navigációs menü gombjai, az Elérési út eszköztár, a Kedvencek panel vagy a Mappák 

panel által meghatározott fájlokat. 

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

megjelenő bélyegképekkel, és azoknál általában nagyobbak. A panel átméretezésével módosíthatja az előnézeti kép 

méretét.

Húzza azt a mappát vagy fájlt az Intézőből (Windows) vagy a Finderből (Mac OS) az Előnézet panelre, amelyhez az 

Adobe Bridge alkalmazásban navigálni szeretne.

A

B

C D

E

F
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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 az Adobe Bridge munkaterületén más panelek is megjelenhetnek. 

Lásd még 

„Fájlok rendezése és szűrése”, 23. oldal

„Metaadatok és kulcsszavak”, 38. oldal

„Fájlok rendszerezése gyűjtemények használatával”, 21. oldal

„Képek megtekintése előnézetben és összehasonlítása”, 29. oldal

Panelek helyének és méretének beállítása

Az Adobe Bridge ablak elrendezését a benne lévő panelek mozgatásával és átméretezésével állíthatja be. Az Adobe 

Bridge ablakán kívülre azonban nem helyezheti a paneleket.

Panelek áthelyezése vagy átméretezése

❖ 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

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Ha a középső panel kivételével az összes többi panelt el szeretné rejteni vagy meg szeretné jeleníteni, nyomja meg a 

Tab billentyűt (a középső panel a kiválasztott munkaterülettől függően más és más).

• 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.

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 CS4 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget.

2 Kattintson az Általános lehetőségre, és adja meg a kívánt beállításokat a Beállítások párbeszédpanel Kedvenc 

elemek részében.
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Elemek felvétele a kedvencek közé

❖ Tegye az alábbiak egyikét:

• Húzza a kívánt fájlt vagy mappát a Kedvencek panelre a Windows Intézőből (Windows), a Finder alkalmazásból 

(Mac OS) vagy az Adobe Bridge Tartalom vagy Mappák paneljéről.

• Jelöljön ki egy fájlt, mappát vagy gyűjteményt az Adobe 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. Szükség esetén kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva 

kattintson (Mac OS) az elemre, és a helyi menüről válassza az Eltávolítás a Kedvencek mappából parancsot.

Munkaterületek kiválasztása és kezelése

Az Adobe 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. 

Az Adobe 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. 

Lásd még 

„Webes fotógaléria létrehozása az Adobe Output Module parancsfájl használatával”, 35. oldal

„PDF kontaktlap vagy prezentáció készítése az Adobe Output Module parancsfájl használatával”, 36. oldal

Munkaterület kiválasztása 

❖ Tegye az alábbiak egyikét:

• Válassza az Ablak > Munkaterület parancsot, majd válassza ki a kívánt munkaterületet.

• Az Adobe Bridge alkalmazás eszköztárán kattintson a munkaterület-gombok egyikére (Kimenet, Metaadat, 

Alapvető tudnivalók, Filmszalag, Kulcsszavak, Előnézet, Montírozóasztal, Mappák). 

A munkaterület gombjaitól balra látható függőleges sáv húzásával több vagy kevesebb gomb jeleníthető meg. A 

gombok áthúzásával módosíthatja azok sorrendjét.

Munkaterület-gombok és előugró menü



12AZ ADOBE BRIDGE ÉS AZ ADOBE VERSION CUE HASZNÁLATA CS4

Adobe Bridge

Alapértelmezett munkaterületek

Az Adobe Bridge több beépített munkaterületet kínál:

Kimenet A Kedvencek, a Mappák, a Tartalom, az Előnézet, a Kimenet és a Kimenet előnézete panel megjelenítése. Ez 

a munkaterület abban az esetben áll rendelkezésre, ha az Adobe Bridge beállításai között kiválasztotta az Adobe Output 

Module indítási parancsfájlt.

Metaadatok Tartalmazza a Tartalom panelt Lista nézetben, valamint a Metaadatok, a Szűrés és a Kedvencek panelt.

Alapvető tudnivalók Tartalmazza a Kedvencek, a Mappák, a Szűrés, a Gyűjtemények, a Tartalom, az Előnézet, a 

Metaadatok és a Kulcsszavak panelt.

Filmcsík Bélyegképeket jelenít meg egy görgethető vízszintes sorban (a Tartalom panelen), valamint az éppen kijelölt 

elem előnézetét (az Előnézet panelen). Ezen kívül megjeleníti a Kedvencek, a Mappák, a Szűrő és a Gyűjtemények 

panelt.

Kulcsszavak Tartalmazza a Tartalom panelt Részletek nézetben, valamint a Kulcsszavak, a Szűrés és a Kedvencek 

panelt.

Előkép Nagy méretű Előnézet panel megjelenítése; egy keskeny, függőleges Tartalom panel megjelenítése Bélyegkép 

nézetben; valamint a Kedvencek, a Mappák, a Szűrő és a Gyűjtemények panel megjelenítése.

Megjegyzés: Mac OS rendszer használata esetén ha a Command + F5 billentyűparanccsal tölti be az Előnézet 

munkaterületet, akkor alapértelmezés szerint elindul a Mac OS VoiceOver alkalmazása. Ahhoz, hogy ezzel a 

billentyűparanccsal az Előnézet munkaterületet tudja betölteni, le kell tiltania a VoiceOver alkalmazás 

billentyűparancsát a Mac OS Keyboard Shortcuts beállításaiban. Ehhez a Mac OS súgójában talál útmutatást.

Montírozóasztal Csak a Tartalom panelt jeleníti meg. A fájlok Bélyegkép nézetben jelennek meg.

Mappák Tartalmazza a Tartalom panelt Bélyegkép nézetben, valamint a Kedvencek és a Mappák panelt.

Az Adobe Bridge aktuális elrendezésének mentése munkaterületként

1 Válassza az Ablak > Munkaterület > Új munkaterület parancsot.

2 Az Új munkaterület párbeszédpanelen írjon be egy nevet a munkaterületnek, adja meg a munkaterület-

beállításokat, majd kattintson a Mentés gombra.

Munkaterületek törlése vagy visszaállítása

❖ 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.

Szokásos munkaterületek visszaállítása Visszaállítja a munkaterület alapértelmezett Alapvető tudnivalók 

konfigurációját.

A munkaterület gombjaihoz képest jobb szélen található lefelé mutató nyílra kattintva az Adobe Bridge 

munkaterületek beállítására használható hasznos parancsokat érhet el. Ha vissza szeretne állítani vagy törölni 

szeretne egy munkaterületet, vagy az adott gombtól balra másik munkaterületet szeretne beilleszteni, akkor kattintson 

az adott munkaterület gombjára az egér jobb oldali gombjával (Windows) vagy a Control billentyű lenyomása mellett 

(Mac OS). A beépített Adobe Bridge munkaterületek nem törölhetők.



13AZ ADOBE BRIDGE ÉS AZ ADOBE VERSION CUE HASZNÁLATA CS4

Adobe Bridge

A Tartalom panel megjelenésének módosítása

A Tartalom panel a kijelölt mappában található fájlok és mappák listáját vagy bélyegképeket, illetve részletes 

bélyegképeket jelenít meg. Alapértelmezés szerint az Adobe Bridge színkezelt bélyegképeket készít, amelyeket fájl-, 

illetve mappanevük, valamint minősítésük és címkéjük feltüntetésével jeleníti meg a Tartalom panelen. 

A Tartalom panel nézetének testreszabásához részletes szöveges információkat jeleníthet meg bélyegképekkel, illetve 

a bélyegképeket listaként tekintheti meg. Lehetőség van a bélyegképek átméretezésére és képminőségük 

meghatározására is. A Tartalom panel menüjének Vízszintes elrendezés vagy Függőleges elrendezés parancsával 

megváltoztathatja a görgetősáv pozícióját. Az Automatikus elrendezés lehetőség választása esetén az Adobe Bridge 

szükség szerint vált a vízszintes vagy a függőleges elrendezésre. 

Nézetmód kiválasztása

❖ Válasszon a Nézet menü alábbi parancsai közül:

• Bélyegképekként: a fájlok és mappák megjelenítése bélyegképekként a fájl-, illetve mappanevük, valamint 

minősítésük és címkéjük feltüntetésével.

• Részletekként – a bélyegképekhez további szöveges adatokat is megjelenít.

• A Lista nézetben a fájlok és mappák fájlnévlistaként jelennek meg; a lista a metaadatokat oszlopformátumban 

tartalmazza.

• Csak bélyegkép megjelenítése – a bélyegképeket mindenféle szöveg, címke vagy minősítési adat nélkül jeleníti meg.

Kattintson az Adobe Bridge ablak jobb alsó sarkában található Tartalom megjelenítése bélyegképekként, Tartalom 

megjelenítése részletes adatokkal vagy Tartalom megjelenítése listaként gombra.

Bélyegképek méretének átállítása 

A bélyegképek kisebb méretűre állításával egyszerre többet megjeleníthet belőlük, nagyításukkal pedig nagyobb 

részletességet érhet el. 

• Húzza a kívánt pozícióba az Adobe Bridge ablak alján található Bélyegképcsúszkát . 

Megjegyzés: Amikor átméretezi az Adobe 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.

• A Bélyegkép csúszka bal szélén található Kisebb bélyegképméret gombra kattintva a Tartalom panel oszlopainak 

száma csökkenthető eggyel. A Bélyegkép csúszka jobb szélén található Nagyobb bélyegképméret gombra kattintva 

a Tartalom panel oszlopainak száma növelhető eggyel. Az Adobe Bridge automatikusan a lehető legnagyobbra 

növeli a bélyegképek méretét a megjelenő oszlopok száma alapján.

Rács zárolása

A rács zárolásával az Adobe Bridge mindig teljes bélyegképeket jelenít meg a Tartalom panelen. Ha a rács zárolva van, 

akkor a bélyegképek elrendezése az ablak átméretezése, illetve a panelek megnyitása és bezárása esetén is változatlan 

marad.

❖ Válassza a Nézet > Rács zárolása parancsot, vagy kattintson az Adobe Bridge ablak alján található Bélyegkép 

csúszka melletti Rács zárolása gombra .
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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 CS4 > 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 az Adobe Bridge bélyegképet készít 

(a nagyobb fájlok bélyegképének megjelenítése lassíthatja a program működését). Ha az Adobe Bridge nem hozhatja 

létre egy fájl bélyegképét, akkor a fájl típusának megfelelő ikont jeleníti meg helyette.  Videofájlok bélyegképének 

megjelenítésekor az Adobe Bridge nem veszi figyelembe ezt a beállítást.

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson 

a Bélyegképek elemre.

2 Írjon be egy számot „Az ennél nagyobb méretű fájlokat ne dolgozza fel” mezőbe.

A monitor méretének megfelelő előnézeti kép megadása

A monitorméretű előnézeti képek a monitor felbontásától függően az elérhető legjobb minőségű képet jelenítik meg. 

A monitorméretű előnézet engedélyezése esetén a képek élesen, teljes képernyőn jelennek meg.

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson 

a Speciális elemre.

2 Válassza a Monitor méretének megfelelő előnézeti képek létrehozása parancsot.

A bélyegképek minőségének megadása

Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge beágyazott, kiváló minőségű vagy 1:1 méretarányú előnézetet jelenítsen meg a 

képeket tároló egyes mappák bélyegképeiről. 

• A tallózás felgyorsításához válasszon egy mappát, majd válassza az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Gyors 

tallózás lehetőleg beágyazott képek használatával gombot .

• Ha jobb minőségű bélyegképeket szeretne megjeleníteni, kattintson az Adobe Bridge alkalmazás sávján található 

Bélyegképek minőségének és előnézeti képek készítésének beállításai gombra , majd válasszon az alábbi 

lehetőségek közül:

• Lehetőleg beágyazott (gyorsabb) – a forrásfájlba beágyazott kis felbontású bélyegképek használata. Ezekre a 

bélyegképekre nem érvényesek a színkezelési beállítások. Ez a beállítás hatásában megegyezik a Gyors tallózás 

lehetőleg beágyazott képek használatával beállítással.

• Szükség esetén kiváló minőség – beágyazott bélyegképek használata az előnézet megjelenítéséig, amikor az Adobe 

Bridge színkezelt bélyegképeket hoz létre a forrásfájlokból.

• Mindig kiváló minőség – az összes kép minden esetben színkezelt bélyegképként jelenik meg. Az alapértelmezett 

minőségbeállítás a Mindig kiváló minőség.

• 100%-os méretű előnézeti képek létrehozása – 100%-os méretű előnézeti képek létrehozása a háttérben a 

Nagyítólencse és a Diavetítés nézetben. Ezzel a beállítással felgyorsulnak a nagyítási és megjelenítési műveletek, de 

több lemezterületet vesz igénybe, és lelassítja a kezdeti tallózást. Lásd: „A Nagyítólencse eszköz használata”, 31. 

oldal és „Képek megtekintése diavetítésként”, 31. oldal.
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A Lista nézet testreszabása

A Lista nézet az oszlopok rendezésével és átméretezésével, valamint a megjelenítendő metaadat-kategóriák 

kiválasztásával szabható testre.

1 Válassza a Nézet  > Listaként lehetőséget.

2 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• A rendezési irány megváltoztatásához kattintson az oszlopfejlécekre.

• Másik metaadat-kategória kiválasztásához, az oszlop bezárásához, új oszlop beszúrásához, az oszlop 

átméretezéséhez vagy az alapértelmezett konfiguráció visszaállításához kattintson jobb gombbal (Windows 

rendszer esetén) vagy kattintson a Control billentyű lenyomása mellett (Mac OS rendszer esetén) bármelyik 

oszlopfejlécre.

Megjegyzés: A Név oszlop mindig a bal szélső helyen van.

• Az oszlopokat a közöttük található függőleges elválasztósávók húzásával méretezheti szélesebbre vagy 

keskenyebbre.

• A balra eső oszlop automatikus átméretezéséhez kattintson duplán az oszlopfejlécek közé.

A fényerő- és színbeállítások módosítása

Az Általános beállítások panelen lehetősége van az Adobe Bridge hátterének világosabbá vagy sötétebbé tételére, 

valamint kiemelőszínek megadására.

A háttér világosabbá vagy sötétebbé tétele 

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > Beállítások (Mac OS) parancsot, és kattintson 

az Általános elemre.

2 Itt a következőket teheti: 

• A Felhasználói felület fényereje csúszkával az Adobe 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 CS4 > 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 az Adobe Bridge ablakát, váltson kompakt módra.  Kompakt üzemmódban a panelek rejtett 

állapotúak, a Tartalom panelnek pedig egy egyszerűbb változata látható. A leggyakrabban használt Adobe Bridge-

parancsok egy része továbbra is elérhető marad az ablak jobb felső sarkában lévő előugró menüből.

Alapértelmezés szerint kompakt módban az Adobe Bridge ablaka minden más ablakhoz képest az előtérben marad.  

(Teljes módban az Adobe 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.
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Ha nem szeretné, hogy a kompakt módú Adobe 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 az Adobe Bridge ablaka jobb felső sarkában található menüből.

• Kattintson a Váltás ultra-kompakt módba gombra  a Tartalom panel elrejtéséhez, így még kisebb lesz az Adobe 

Bridge ablaka.  A gombra ismételten kattintva visszatérhet kompakt módba.

• Kattintson a Váltás teljes módba gombra  a panelek megjelenítéséhez, egyúttal az Adobe Bridge ablakának 

előtérben tartásának kikapcsolásához.

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. Gyorsítótár építésekor 

meghatározhatja, hogy megosztás vagy archiválás céljára exportálni szeretné azt, illetve 100%-os előnézeti képek 

létrehozása mellett is dönthet. A gyorsítótárat kívánság szerint ürítheti, és beállíthatja annak méretét és helyét.

A gyorsítótár létrehozása és kezelése

❖ Válasszon az Eszközök > Gyorsítótár menüpont következő parancsai közül:

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 tallózás során. A gyorsítótárban 100%-os előnézeti 

képeket is létrehozhat, így növelheti a teljesítményt, mikor a képeket 100%-os méretben tekinti meg diavetítés során, 

teljes képernyős előnézetben vagy a Nagyítólencse eszköz használatával. 

A Gyorsítótár készítése párbeszédpanel A gyorsítótár exportálása mappákba beállításával helyi gyorsítótár hozható 

létre a megosztás vagy a lemezre történő mentés céljára. A beállítás kiválasztása esetén az Adobe Bridge 

gyorsítótárfájlokat hoz létre a kiválasztott mappa és annak almappái számára. Ha a mappát külső lemezre, például 

archiválás céljából CD- vagy DVD-lemezre másolja, akkor a gyorsítótárfájlok is másolásra kerülnek. Ha egy korábban 

meg nem tekintett, például egy archív CD-lemezen tárolt mappához navigál az Adobe Bridge alkalmazásban, akkor az 

Adobe Bridge az exportált gyorsítótár használatával hamarabb képes megjeleníteni a bélyegképeket. Az exportált 

gyorsítótár a központi gyorsítótáron alapul, és másolt adatokat tartalmaz.

Megjegyzés: Az exportált gyorsítótárfájlok rejtett fájlok. Megtekintésükhöz válassza az Adobe Bridge programban a 

Nézet > Rejtett fájlok megjelenítése parancsot.

A [kiválasztott mappa] mappa gyorsítótárának kiürítése Kiüríti a kijelölt mappa gyorsítótárát. Ez a parancs abban az 

esetben hasznos, ha úgy gondolja, hogy az adott mappa gyorsítótára túl régi, és ismét létre kell hozni. (Például, ha a 

bélyegképek és a metaadatok frissítése nem történik meg.)

A gyorsítótár beállítása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget.

2 Kattintson a Gyorsítótár kategóriára.

3 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

100%-os méretű előnézeti képek gyorsítótárban tartása  A képek 100%-os méretű előnézetét a gyorsítótárban tárolja, 

és ezzel felgyorsítja a nagyítási műveleteket a diavetítések, a teljes képernyős előnézet, valamint a Nagyítólencse eszköz 
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használatakor. A 100%-os előnézeti képek gyorsítótárban történő tárolása jelentős mennyiségű lemezterületet 

foglalhat.

Gyorsítótárak exportálása a mappákba, amikor lehetséges  A gyorsítótár fájljai a megtekintett mappában jönnek 

létre, ha ez lehetséges. A gyorsítótár fájljait nem lehet a megtekintett mappába helyezni, ha a megtekintett mappa 

írásvédett lemezen van.

Hely A gyorsítótár új helyének megadása. Az új elérési hely az Adobe Bridge következő indításakor kerül érvénybe.

Gyorsítótár mérete A csúszka húzásával növelheti csökkentheti a gyorsítótár méretét. Ha a gyorsítótár mérete 

megközelíti a beállított korlátot (500 000 rögzített elem), vagy a gyorsítótárat tartalmazó köteten kevés hely áll 

rendelkezésre, akkor az Adobe Bridge bezárásakor az alkalmazás törli a régebbi elemeket a gyorsítótárból.

Gyorsítótár tömörítése A gyorsítótár optimalizálásához el lehet távolítani a régi elemeket, így csökken a tárolt elemek 

összesített száma.

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

Színek kezelése

Az Adobe Bridge alkalmazásban a bélyegkép minősége határozza meg a használt színprofilt. A jó minőségű 

bélyegképek használnak színprofil-beállításokat, míg a gyorsbélyegképek nem. A bélyegképek minőségét az alkalmazás 

sávján található Speciális beállítások és Bélyegképek minőségének és előnézeti képek készítésének beállításai gomb 

használatával lehet beállítani.

Ha rendelkezik az Adobe Creative Suite programcsomaggal, az Adobe Bridge 4 használatával szinkronizálhatja a 

színbeállításokat az Adobe Creative Suite színkezelést alkalmazó összetevői között. Ha az Adobe Bridge programban 

a Szerkesztés > Creative Suite színbeállítások parancs használatával határozza meg a Creative Suite színbeállításait, 

akkor a színbeállítások szinkronizálása automatikusan megtörténik. A színbeállítások szinkronizálásával biztosíthatja 

azt, hogy a színek megjelenítése az Adobe Creative Suite 4 valamennyi színkezelt összetevőjében azonos legyen. Ha 

útmutatásra van szüksége a színkezelés Adobe Bridge programmal történő beállításához, végezzen keresést a 

„színbeállítások szinkronizálása” szavak megadásával az összetevő súgójában.

Nyelvi beállítások módosítása

Az Adobe Bridge különböző nyelveken képes megjeleníteni a menüket, beállításokat és elemleírásokat. Emellett azt is 

beállíthatja, hogy az Adobe Bridge egy bizonyos nyelvet használjon a billentyűparancsokhoz.

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson 

a Speciális elemre.

2 Itt a következőket teheti: 

• A Nyelv menüből kiválaszthatja a menük, beállítások és elemleírások kívánt megjelenítési nyelvét.

• A Billentyűzet menüből az adott nyelvű billentyűzethez tartozó billentyűparancsokhoz használni kívánt nyelvet 

választhatja ki.

3 Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra az Adobe Bridge programot.

Az új nyelv az Adobe Bridge következő indításakor kerül érvénybe.
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Indítási parancsfájlok engedélyezése

Az indítási parancsfájlok engedélyezhetők vagy letilthatók az Adobe Bridge beállításaiban.  A beállításokban 

feltüntetett parancsfájlok attól függően eltérnek, hogy a Creative Suite 4 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 CS4 > Beállítások (Mac OS) lehetőséget, és kattintson 

az Indítási parancsfájlok elemre. 

2 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• 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.

• A Parancsfájlok megjelenítése parancsra kattintva az Adobe Bridge merevlemezen tárolt Indítási parancsfájlok 

mappájába juthat.

Fájlok megtekintése és kezelése 

Navigálás fájlok és mappák között

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Jelöljön ki egy mappát a Mappák panelen.

• Jelöljön ki egy elemet vagy mappát a Kedvencek panelen.

• Kattintson az Ugrás a szülőmappára gombra  vagy a Legutóbb használt fájl megjelenítése gombra , és 

válasszon egy mappát vagy egy kedvenc elemet.

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.

• Kattintson a Vissza vagy az Előre gombra, vagy kattintson egy mappára az Elérési út eszköztáron annak 

kiválasztásához.

• Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) az Elérési út eszköztár kívánt 

mappájára annak megtekintéséhez, illetve az almappáinak tallózásához.

• A Tartalom panelen vagy az Előnézet panelen kattintson duplán egy mappára annak megnyitásához.

Ha a mappát új ablakban szeretné megnyitni, akkor a Tartalom panelen vagy az Előnézet panelen a Ctrl billentyű 

(Windows) vagy a Command billentyű (Mac OS) lenyomása mellett kattintson rá duplán.

• Mappák megnyitásához húzza azokat a Windows Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az 

Előnézet panelre. Mac OS rendszerben a Finderből az Adobe Bridge ikonra is húzhatja a mappákat.

Megjegyzés: Az Ablak > Elérési út eszköztár menüpontra kattintva megjelenítheti és elrejtheti az Elérési út eszköztárat.
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Almappák tartalmának megjelenítése

Beállíthatja, hogy az Adobe Bridge a mappákat és az almappákat egy folyamatos, „sík” nézetben jelenítse meg. A sík 

nézet a mappa teljes tartalmát megjeleníti, beleértve annak almappáit is, így nincs szükség az almappák tallózására. 

❖ A mappa tartalmának „sík” nézetű megjelenítéséhez válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

• Válassza a Nézet > Almappák elemeinek megjelenítése lehetőséget.

• Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) az elérési út eszköztár kívánt 

mappájára, és válassza az Almappák elemeinek megjelenítése lehetőséget.

Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) az Elérési út eszköztár kívánt 

mappájára, és válassza ki a Tartalom panelen megnyitni kívánt almappát.

Fájlok megnyitása vagy elhelyezése 

Az Adobe Bridge programból közvetlenül megnyithatja a fájlokat, akár azokat is, amelyek nem Adobe-szoftverrel 

készültek.  Amikor az Adobe Bridge programmal nyit meg egy fájlt, akkor a fájl vagy a létrehozásához használt 

programban, vagy a megnyitáskor megadott programban nyílik meg.  Ezenkívül az Adobe Bridge segítségével egy 

Adobe-alkalmazásban megnyitott dokumentumban is elhelyezhet fájlokat.

Lásd még 

„Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról”, 28. oldal

Fájlok megnyitása

❖ 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 panelen. 

• Válassza a Fájl > Megnyitás másik programmal menüpontot, majd kattintson a megnyitáshoz használni kívánt 

alkalmazás nevére.

• Húzza a fájlt egy alkalmazás ikonjára.

• Válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsot, ha a fájl Adobe Camera Raw-beállításait 

szeretné módosítani.

Fájltársítások megváltoztatása

Az adott fájltípusok adott alkalmazáshoz való társítása csak az Adobe Bridge programon keresztül megnyitott fájlokra 

vonatkozik, és elsőbbséget élvez az operációs rendszer beállításaival szemben. 

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > 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.
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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 Adobe Illustrator program egy dokumentumában.

• Húzza a fájlt az Adobe 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

Az Adobe Bridge programban a fájlok keresésekor többféleképpen kombinálhatja a keresési feltételeket.  A keresési 

feltételeket intelligens gyűjteményként is lehet menteni, amely folyamatosan frissül a feltételeknek megfelelő fájlokkal.

Lásd még 

„Intelligens gyűjtemény létrehozása”, 21. oldal

Fájlok és mappák keresése az Adobe Bridge programban

1 Válassza a Szerkesztés > Keresés parancsot.

2 Válassza ki azt a mappát, amiben 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.

6 (Nem kötelező) Jelölje be Az összes alkönyvtárral együtt jelölőnégyzetet, ha a keresést a forrásmappa összes 

almappájára ki szeretné terjeszteni.

7 (Opcionális) Ha azt szeretné, hogy az Adobe Bridge a gyorsítótárban tárolt fájlok mellett az azon kívüli fájlok között 

is keressen, válassza a Nem indexelt fájlokkal együtt parancsot. A gyorsítótáron kívüli fájlok keresése lassabb (az 

Adobe Bridge szoftverben korábban nem megnyitott mappák esetében), mint ha csak a gyorsítótárban található 

fájlok között keresne.

8 Kattintson a Keresés gombra. 

9 (Opcionális) A keresési feltételek mentéséhez kattintson a Gyűjtemények panelen található Új intelligens 

gyűjtemény gombra , mikor az Adobe Bridge megjelenítette a keresési eredményeket. Az Intelligens 

gyűjtemény párbeszédpanel automatikusan átveszi a keresési feltételeket. Szükség esetén módosítsa a feltételeket, 

majd kattintson a Mentés gombra. Írja be az intelligens gyűjtemény nevét a Gyűjtemények panelen, majd nyomja 

meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.
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Gyorskeresés

Az Adobe Bridge alkalmazásból az Adobe Bridge alkalmazás sávján található Gyorskeresés mező használatával 

kereshet fájlokat. A Gyorskeresés lehetővé teszi az Adobe Bridge, a Windows asztali kereső (Windows) vagy a Spotlight 

(Mac OS) keresőmotor használatát. Az Adobe Bridge motorja a fájlnevek és a kulcsszavak között keres. Az operációs 

rendszerek fájlnévre, mappanévre és képkulcsszavakra képesek keresni. Az Adobe Bridge keresőmotorja az aktuális 

mappában és annak összes almappájában keres, beleértve a Sajátgép (Windows) és a Computer (Mac OS) mappát is. 

Az operációs rendszer keresőmotorja az aktuális mappában vagy a Sajátgép (Windows), illetve a Computer (Mac OS) 

mappában keres.

1 A Gyorskeresés mezőben kattintson a nagyító ikonra , majd válassza ki a kívánt keresőmotort az Adobe Bridge, 

a Windows asztali kereső (Windows) és a Spotlight (Mac OS) lehetőségek közül.

2 Írja be a keresési feltételt.

3 Nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt. 

Megjegyzés: A Vista operációs rendszer alapértelmezés szerint tartalmazza a Windows asztali keresőt. Windows XP 

felhasználók a Microsoft weboldaláról tölthetik le és telepíthetik. Az Adobe Bridge észleli, ha a Windows asztali kereső 

telepítve van, és ennek megfelelően engedélyezi a funkciókat. Alapértelmezés szerint a Windows asztali kereső csak a 

Documents and Settings mappában keres. További helyek kereséséhez módosítsa a Windows asztali kereső beállításait.

Fájlok rendszerezése gyűjtemények használatával

A gyűjtemények segítségével csoportosíthatja fényképeit a gyors megjelenítéshez, attól függetlenül, hogy azonos 

mappában vagy merevlemezes meghajtón találhatók-e. Intelligens gyűjtemények keresési eredményekből hozhatók 

létre. A Gyűjtemények panel segítségével gyűjteményeket hozhat létre, kereshet és nyithat meg, valamint intelligens 

gyűjteményeket hozhat létre és szerkeszthet. 

Gyűjtemény létrehozása

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Új, üres gyűjtemény létrehozásához kattintson a Gyűjtemények panel alsó részén látható Új gyűjtemény 

gombra .

• Válassza ki a kívánt fájlt vagy fájlokat a Tartalom panelen, majd kattintson a Gyűjtemények panelen található Új 

gyűjtemény gombra. Amikor az alkalmazás rákérdez, hogy a kiválasztott fájlok szerepeljenek-e a gyűjteményben, 

kattintson az Igen gombra.

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 található, válassza ki 

a fájlt, válassza a Fájl > Megjelenítés a Bridge programban parancsot.

Intelligens gyűjtemény létrehozása

❖ Kattintson a Gyűjtemények panel alján található Új intelligens gyűjtemény gombra .

Ha szeretne felvenni egy intelligens gyűjteményt a Kedvencek panelre vagy eltávolítani egyet onnan, kattintson a 

gyűjteményre jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a Gyűjtemények panelon, majd 

válassza a Hozzáadás a Kedvencekhez vagy az Eltávolítás a Kedvencek mappából lehetőséget.

Intelligens gyűjtemény szerkesztése

1 Válassza ki a kívánt intelligens gyűjteményt a Gyűjtemények panelen.

2 Kattintson az Intelligens gyűjtemény szerkesztése gombra .

3 Határozza meg az intelligens gyűjtemény új feltételeit, majd kattintson a Mentés gombra.
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Gyűjtemény átnevezése

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Kattintson duplán a gyűjtemény nevére és írja be az új nevet.

• Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a gyűjtemény nevére, és 

válassza az Átnevezés lehetőséget. Ezután írja be a gyűjtemény új nevét.

Gyűjtemény törlése

Törléskor a gyűjtemények csak az Adobe Bridge gyűjteménylistájából tűnnek el. A merevlemezről nem törlődnek 

fájlok.

❖ Gyűjtemény törléséhez hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

• A Gyűjtemények panelen válassza ki a kívánt gyűjtemény nevét, majd kattintson a lomtár ikonra.

• Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a gyűjtemény nevére, és 

válassza a Törlés lehetőséget.

Fájlok hozzáadása gyűjteményhez

❖ Ha fájlokat szeretne hozzáadni egy gyűjteményhez, hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

• Húzza a fájlokat a Tartalom panelről, az Intézőből (Windows) vagy a Finder programból (Mac OS) az Előnézet 

panelre. 

• Másolja és illessze be a fájlokat a Tartalom panelről a Gyűjtemények panelon található kívánt gyűjtemény nevére.

Fájlok eltávolítása gyűjteményből

❖ Ha fájlokat szeretne eltávolítani egy gyűjteményből, válassza ki a kívánt gyűjteményt a Gyűjtemények panelen, 

majd hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válassza ki a fájlt a Tartalom panelen és kattintson az Eltávolítás a gyűjteményből gombra, illetve kattintson jobb 

gombbal (Windows) vagy a Control lenyomása mellett (Mac OS), majd válassza az Eltávolítás a gyűjteményből 

lehetőséget.

• Válassza ki a fájlt a Tartalom panelen, majd nyomja meg a Delete billentyűt. A fájl elvetéséhez kattintson az Elvetés 

gombra, a fájl Lomtárba (Windows) vagy a Trash mappába (Mac OS) való áthelyezéséhez kattintson a Törlés 

gombra, a fájl megőrzéséhez kattintson Mégse gombra.

Fájlok másolása gyűjtemények között

1 Válassza ki a kívánt gyűjteményt a Gyűjtemények panelen.

2 Húzza a kívánt fájlt a Tartalom panelről abba a gyűjteménybe a Gyűjtemények panelen, amelyikbe másolni szeretné 

a fájlt.

Hiányzó fájlok keresése

Az Adobe Bridge nyomon követi a fájlok helyét a gyűjteményekben. Ha egy fájlt áthelyez az Adobe Bridge 

programban, akkor a fájl a gyűjteményben marad. Ha a gyűjtemény az Intézőben (Windows) vagy a Finderben 

(Mac OS) áthelyezett vagy átnevezett fájlokat tartalmaz, vagy ha a fájlok olyan kivehető merevlemezen vannak, amely 

a gyűjtemény megtekintésekor nincs csatlakoztatva, akkor az Adobe Bridge program figyelmeztetést jelenít meg a 

Tartalom panel tetején, amely a hiányzó fájlokra hívja fel a figyelmet.

1 Kattintson a Javítás parancsra a hiányzó fájlok megkereséséhez.
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2 A Hiányzó fájlok megkeresése párbeszédpanelen válassza ki a hiányzó fájlokat, és tegye az alábbi lehetőségek 

egyikét:

• A Tallózás gombra kattintva navigáljon a fájlok új helyéhez.

• A Kihagyás gombra kattintva figyelmen kívül hagyhatja a hiányzó fájlokat.

• Az Eltávolítás gombra kattintva eltávolíthatja a hiányzó fájlokat a gyűjteményből.

Fájlok címkézése és minősítése

Nagy számú fájlt jelölhet meg gyorsan úgy, hogy különböző színeket vagy nulla (0) 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 az Adobe Bridge programban.  Ahogy 

egyenként megvizsgálja az új képeket, címkét adhat 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. 

A címkékre vonatkozó beállításokban nevet is adhat a címkéknek. Az így elnevezett címkék alkalmazásakor a program 

a fájl metaadatai közé veszi fel a címkenevet. Ha a beállításoknál módosítja a címkék nevét, akkor a régebbi címkével 

rendelkező fájlok fehér címkével jelennek meg a Tartalom panelen.

Megjegyzés: A mappákban való böngészéskor alapbeállítás mellett az Adobe Bridge a címkézett és címkézetlen fájlokat 

egyaránt megjeleníti. 

Fájlok címkézése 

❖ Jelöljön ki egy vagy több fájlt, és válasszon egy címkét 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:

• A Tartalom panelen kattintson a fájlnak adni kívánt csillagok számának megfelelő pontra. (Bélyegkép nézetben ki 

kell választani egy bélyegképet a minősítőpontok megjelenítéséhez. A minősítőpontok ezen kívül csak egy bizonyos 

méretet meghaladó bélyegképeken jelennek meg. Szükség esetén méretezze át a bélyegképeket a minősítőpontok 

megjelenítéséhez. Lista nézetben ellenőrizze, hogy a Minősítés oszlop látható-e.)

• 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 az Adobe Bridge megjelenítse az elvetett fájlokat, válassza a Nézet > Elvetett fájlok 

megjelenítése parancsot.

Fájlok rendezése és szűrése

Az Adobe Bridge alapértelmezés szerint fájlnév szerint rendezi a Tartalom panelen megjelenő fájlokat.  A fájlok eltérő 

rendezéséhez használja a Rendezés parancsot vagy az alkalmazás sávján található Rendezés gombot.
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A Szűrés panelen kiválasztott feltételekkel szabályozhatja, hogy mely fájlok jelenjenek meg a Tartalom panelen. A 

fájlokat szűrheti egyebek között minősítés, címke, fájltípus, kulcsszavak és létrehozási vagy módosítási dátum szerint. 

A Szűrés panelen megjelenő feltételeket a program dinamikusan generálja a Tartalom panelen megjelenő fájlok, 

valamint az azokhoz rendelt metaadatok vagy helyük 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 képek szerepelnek, a Szűrés panelen új szűrési feltételek jelennek meg: 

méret, tájolás mező, valamint a kameraadatok, például az expozíciós idő és a rekeszérték. Ha a Tartalom panelen 

keresési eredmények, több mappa fájljait tartalmazó gyűjtemények szerepelnek, vagy a Tartalom mappa „sík” 

nézetben jelenik meg, akkor a Szűrés panelen megjelenik egy Szülő mappa, amellyel a fájlokat helyük alapján szűrheti.

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. 

Fájlok rendezése

• A fájlok felsorolt feltételek alapján történő rendezéséhez válasszon egy lehetőséget a Nézet > Rendezés menüből, 

vagy kattintson az alkalmazás sávján található Rendezés gombra. A Manuálisan lehetőséget választva abba a 

sorrendbe teheti a fájlokat, amelybe legutóbb húzással helyezte őket. Ha a Tartalom panelen keresési eredmények, 

gyűjtemények vagy „sík” nézet szerepel, akkor a Rendezés gomb egy Mappa alapján lehetőséget is tartalmaz, 

amelynek segítségével a fájlokat a tároló mappájuk alapján lehet rendezni.

• Lista nézetben a kívánt oszlop szerinti rendezéshez kattintson az oszlopfejlécre.

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. A Szűrés panelre ránézve például azonnal megállapíthatja, hogy hány fájlnak van egy 

adott minősítése vagy kulcsszava.

❖ 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.

• Válasszon kategóriákat a Szűrő panel menüjéről.

Válassza a Szűrő panel menüjének Az összes kibontása vagy Az összes összecsukása parancsát az összes 

szűrőkategória kibontásához vagy becsukásához.

• 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, az Adobe Bridge csak akkor jeleníti meg a 

halmot, ha annak legfelső (a bélyegkép alapjául szolgáló) eleme teljesíti a feltételeket.  Kibontott halom szűrése esetén az 

Adobe Bridge a halom összes olyan elemét megjeleníti, amely megfelel a legfelső fájl szűrési feltételeinek.

Szűrők törlése

❖ Kattintson a Szűrés panel alján található Szűrő törlése gombra .

Szűrők zárolása

Ha nem szeretné, hogy a használt szűrési feltételek törlődjenek, amikor átvált az Adobe Bridge egy másik részére, 

kattintson a Szűrés panel alján lévő Szűrő megtartása tallózás közben gombra .

Fájlok és mappák másolása, áthelyezése és törlése

Az Adobe 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).

• Húzza át a fájlokat egy másik mappába az Adobe Bridge ablakában vagy a Windows Intézőben (Windows), illetve 

a Finderben (Mac OS). 

Megjegyzés: (Ha a húzott fájl az Adobe 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

❖ 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.

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.
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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.

• 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 a 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: A Sorszám lehetőség kiválasztása esetén írja be a kezdő sorszámot. Ezt a számot növeli majd automatikusan 

a program minden egyes fájlnévhez.

• 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.

4 (Opcionális) A kötegelt átnevezés beállításainak mentéséhez kattintson a Mentés gombra. Nevezze el a 

beállításokat, válassza ki a mentés helyét, majd kattintson Mentés gombot. A beállítások későbbi felhasználásához 

kattintson a Betöltés gombra, válassza ki a használni kívánt beállításfájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Lásd még 

„Automatizált feladatok futtatása az Adobe Bridge alkalmazással”, 34. 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: Az Adobe Bridge alkalmazásban 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 az Adobe Bridge Tartalom paneljén (összecsukva)
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Egy kibontott halom

Lásd még 

„HDR- és panorámaképek automatikus halmozása”, 37. oldal

Fájlhalom létrehozása 

❖ Jelölje ki a halomba befoglalni kívánt fájlokat, majd válassza a Halmok > Halmozás beágyazással parancsot. A 

halom bélyegképe az elsőként kijelölt fájl lesz. A halmon látható szám jelzi, hogy hány fájlt tartalmaz. 

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 Halmok > Küldés a halom tetejére 

parancsot.

• Összecsukott halom kibontásához kattintson a halom számára vagy válassza a Halmok > Halom megnyitása 

parancsot. Az összes halom kibontásához válassza a Halmok > Az összes halom kibontása parancsot.

• Kibontott halom összecsukásához kattintson a halom számára vagy válassza a Halmok > Halom bezárása 

parancsot. Az összes halom összecsukásához válassza a Halmok > 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 alkotnak 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 Halmok > 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) a megadott képsebesség 

mellett, 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 az Adobe 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 Halmok > 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.
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Képek és dinamikus médiaanyagok kezelése 

Fényképek beolvasása digitális fényképezőgépről vagy kártyaolvasóról

Adobe Bridge CS4 Photo Downloader
A. A csatlakoztatott eszköz neve  B. Fájlmentési beállítások  C. Fájlátnevezési beállítások  D. Fájlkonvertálási és -másolási beállítások  
E. Fényképek beolvasása gomb  

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 a Képek letöltése – Adobe Bridge CS4 elemre az automatikus indítás ablakában, 

vagy válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről parancsot.

• (Mac OS rendszerben) Az Adobe Bridge programban válassza a Fájl > Fényképek beolvasása fényképezőgépről 

parancsot.

3 Az Adobe Bridge CS4 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 Az alapértelmezett mappa helyének módosításához kattintson a Tallózás gombra (Windows) vagy a Választás 

gombra (Mac OS) a Hely elem mellett, és válasszon egy 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.

A

B

E

C

D
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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. Ha szeretné megőrizni a kamera eredeti fájlnevét XMP-metaadat formájában, jelölje be az 

Aktuális fájlnév megtartása az XMP-metaadatokban lehetőséget.

8 Ha a fényképek importálása után az Adobe 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.

10 Ha szeretné letöltés után törölni a kamerán vagy kártyán található eredeti fájlokat, válassza az Eredeti fájlok törlése 

lehetőséget.

11 Ha az importálással a fényképekről másolatot is szeretne menteni, jelölje be a Másolatok mentése ide 

jelölőnégyzetet, és adja meg a mentési helyet.

12 (Opcionális) A metaadatok alkalmazásához kattintson a Speciális párbeszédpanel gombra. Ezután írja be az 

adatokat a Létrehozó és a Szerzői jog szövegmezőbe, vagy válasszon metaadat-sablont a Használandó sablon 

menüről.

13 Kattintson a Fényképek beolvasása gombra. A fényképek ekkor megjelennek az Adobe Bridge programban.

Képek megtekintése előnézetben és összehasonlítása

A képek előnézetét az Adobe Bridge Előnézet panelén, valamint a Teljes képernyős előnézet és az Ellenőrzési módban 

tekintheti meg. Az Előnézet panel segítségével akár kilenc, egyszerre megjelenített bélyegkép is összehasonlítható. A 

Teljes képernyős előnézet a képeket teljes képernyős méretben jeleníti meg. Ellenőrzési módban a képek teljes 

képernyőn jelennek meg. Ilyenkor navigálhat a képek között, módosíthatja a kiválasztást, címkékkel láthatja el, 

minősítheti és elforgathatja a képeket, valamint megnyithatja azokat a Camera Raw programban. 

Képek előnézetének megtekintése az Előnézet panel használatával

❖ Válasszon ki legfeljebb kilenc képet a Tartalom panelen, majd (szükség esetén) válassza az Ablak > Előnézet panel 

lehetőséget.

Képek előnézete a Teljes méretű előnézet funkció használatával

• Válasszon egy vagy több képet, és válassza a Nézet >Teljes képernyős előnézet menüpontot, vagy nyomja meg a 

szóköz billentyűt.

• A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a + vagy a - billentyűt, vagy kattintson a képre az adott pontra 

történő nagyításhoz. A nagyításhoz és a kicsinyítéshez az egér görgőjét is használhatja.

• A kép mozgatásához nagyítsa azt, majd húzza az egérrel a kívánt irányba.

• A mappa következő és előző képének megjelenítéséhez nyomja meg a jobbra nyíl vagy a balra nyíl billentyűt.

Megjegyzés: Ha a Teljes képernyős előnézet megnyitása előtt több képet választ, akkor a jobbra nyíl és a balra nyíl 

billentyű használatával lapozhat a kiválasztott képek között.

• A Teljes képernyős előnézetet az Esc vagy a szóköz billentyű megnyomásával lehet bezárni.

Képek áttekintése és kijelölése Ellenőrzési módban

Az Ellenőrzési mód a kiválasztott képek közötti teljes képernyős böngészésre, a kiválasztás finomítására és alapvető 

szerkesztési műveletek végrehajtására használható. Ellenőrzési módban a képek körbe rendezve jelennek meg, 

amelyen interaktív módon lehet navigálni.
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Ellenőrzési mód

Az Adobe Bridge Ellenőrzési módjának használatát bemutató videó a www.adobe.com/go/lrvid4012_bri_hu oldalon 

tekinthető meg.

1 Nyisson meg egy képeket tartalmazó mappát, vagy válassza ki a kívánt képeket és válassza a Nézet > Ellenőrzési 

mód lehetőséget.

2 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Az előző vagy a következő kép megjelenítéséhez kattintson a képernyő bal alsó sarkában található balra vagy jobbra 

mutató nyílgombra, vagy nyomja meg a balra vagy jobbra mutató nyílbillentyűt a billentyűzeten.

• Az előző vagy a következő kép előtérbe hozásához húzza a jelenleg előtérben lévő képet jobbra vagy balra.

• Ha a háttérben található képek bármelyikét szeretné előtérbe hozni, kattintson rá.

• Ha egy képet el szeretne távolítani a kiválasztásból, húzza ki a képernyő aljára. Az eltávolításhoz a képernyő bal alsó 

sarkában található, lefelé mutató nyílra is kattinthat.

• Kép minősítéséhez, címkézéséhez, elforgatásához vagy megnyitásához kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a 

Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a kívánt képre.

• Az előtérben lévő kép óramutató járásával megegyező irányú 90°-os elforgatásához nyomja meg a ] billentyűt. A 

kép óramutató járásával ellentétes irányú 90°-os elforgatásához nyomja meg a [ billentyűt.

• Az Ellenőrzési mód bezárásához nyomja meg az Esc billentyűt, vagy kattintson a jobb alsó sarokban található X 

gombra.

• Ha a kiválasztott képekből gyűjteményt szeretne készíteni, és ki szeretne lépni az Ellenőrzési módból, kattintson a 

képernyő jobb alsó sarkában található Új gyűjtemény gombra.

http://www.adobe.com/go/lrvid4012_bri_hu
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Ellenőrzési módban nyomja meg a H billentyűt az Ellenőrzési módban használható billentyűparancsok listájának 

megjelenítéséhez.

A Nagyítólencse eszköz használata

A Nagyítólencse eszközzel kinagyíthatók a képek részletei. A Nagyítólencse eszköz az Előnézet panelen, valamint az 

Ellenőrzési mód kiválasztott vagy előtérben látható képén használható. Alapértelmezés szerint ha a kép 100%-nál 

kisebb nagyításban jelenik meg, a Nagyítólencse eszköz 100%-ra nagyít. Képenként egy Nagyítólencse eszközt 

jeleníthet meg. 

• Ha képet szeretne nagyítani a Nagyítólencse eszközzel, kattintson rá az Előnézet panelen vagy Ellenőrzési módban. 

Ellenőrzési módban is rákattinthat a képernyő jobb alsó sarkában található Nagyítólencse eszközre.

• A Nagyítólencse elrejtéséhez kattintson az eszköz jobb alsó sarkában található X gombra, vagy kattintson az eszköz 

által felnagyított területre. Ellenőrzési módban is rákattinthat a képernyő jobb alsó sarkában található 

Nagyítólencse eszközre.

• A nagyított terület mozgatásához húzza a Nagyítólencse eszközt a képen, vagy kattintson a kép kívánt területére.

• A Nagyítólencse eszköz használatakor közelíteni és távolítani is lehet az egér görgőjével vagy a plusz (+) és a mínusz 

(-) billentyűvel.

• Ha az Előnézet panelen egyszerre több képen szeretne több nagyítólencsét használni, kattintson az egyes képekre.

• Ha az Előnézet panelen több Nagyítólencse eszközt szeretne szinkronizálni, a Ctrl (Windows) vagy Command 

(Mac OS) billentyűt lenyomva tartva kattintson a képekre, vagy húzza az egérmutatót rajtuk.

Képek elforgatása

A JPEG, PSD, TIFF és raw fájlformátumú képek nézete az Adobe Bridge programban elforgatható.  Az elforgatás a 

képadatokra nincs hatással, az Adobe Bridge programban való elforgatás viszont a létrehozó alkalmazásban is a kép 

nézetének elfordulását eredményezheti.

1 Jelöljön ki egy vagy több képet a tartalomterületen.

2 Tegye az alábbiak egyikét:

• Válassza a Szerkesztés menü Forgatás 90°-kal jobbra, Forgatás 90°-kal balra vagy Forgatás 180°-kal parancsát.

• Kattintson az alkalmazás sávján található Forgatás 90°-kal jobbra vagy Forgatás 90°-kal balra gombra.

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

❖ Nyissa meg egy képmappa tartalmát, vagy jelölje ki a diavetítésben megjeleníteni kívánt képeket, majd válassza a 

Nézet > Diavetítés parancsot.

A diavetítés-kezelési parancsok megjelenítése

❖ 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

Ha az Előnézet panelen, a Teljes képernyős előnézetben vagy az Ellenőrzési módban nem jelennek meg megfelelően a 

diavetítések vagy a képek, akkor válassza ezt a beállítást. 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 az Adobe Bridge alkalmazást.

Megjegyzés: A szoftveres ábrázolás automatikusan bekapcsol azokon a számítógépeken, ahol a VRAM kevesebb 64 MB-

nál, és azokon a kétmonitoros számítógépeken, ahol a VRAM kevesebb 128 MB-nál.

Dinamikus médiafájlok előnézetének megjelenítése

A video- és hangfájlok, valamint a 3D fájlok többsége előzetesen lejátszható az Adobe 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. 

2 Az előnézet panelen kattintson a Szünet gombra  a lejátszás szüneteltetéséhez, kattintson a Körkörösen gombra 

 a folyamatos lejátszás be- vagy kikapcsolásához, illetve kattintson a Hangerő gombra,  és húzza a csúszkát a 

hangerő beállításához.

Az Adobe 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 CS4 > 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”, 26. 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.
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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.

A Camera Raw használata

A Raw fájlok a fényképezőgép képérzékelőjéből származó, tömörítetlen képadatokat tartalmaznak. A Photoshop 

Camera Raw szoftver, amely az Adobe 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 az Adobe Bridge programban. (Ha JPEG- vagy TIFF-fájlokat szeretne megnyitni a 

Camera Raw párbeszédpanelen, akkor adja meg ezeket a beállításokat a Camera Raw beállításai között. Alapértelmezés 

szerint ezek a beállítások ki vannak választva.)

Az Adobe 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: Ha raw formátumú fájlokat szeretne megnyitni az Adobe Bridge alkalmazás Camera Raw 

párbeszédpanelén, akkor az Adobe Bridge Általános beállítások panelén válassza a Dupla kattintással a Camera Raw 

beállításai szerkeszthetők a Bridge programban beállítást. Ha nem választja ki ezt a beállítást, akkor a raw formátumú 

fájlok a Photoshop alkalmazásban nyílnak meg. 

Az Adobe Device Central használata az Adobe Bridge alkalmazással

A professzionális alkotók és fejlesztők az Adobe 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 az Adobe Device Central szoftvert anélkül, hogy meg kellene 

nyitnia a Creative Suite 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 

az Adobe Device Central profillistáját, és közvetlenül az Adobe Bridge programból tesztelheti a régi tapétafájlokat az 

új eszközökön.

Megjegyzés: A Photoshop Elements 6 for Macintosh® nem támogatja az Adobe Device Central használatát az Adobe 

Bridge programmal.
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Az Adobe Device Central elérése az Adobe Bridge alkalmazásból

Az Adobe Device Central eszköznek 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 az alábbiak egyikét:

• Jelöljön ki egy fájlt, majd kattintson a Fájl menü Test In Device Central (Tesztelés a Device Central alkalmazásban) 

parancsára.

• Kattintson jobb gombbal egy fájlra, majd válassza a helyi menü Test In Device Central parancsát.

A fájl az Adobe 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 az Adobe Device Central ablaka a Device Profiles (Eszközprofilok) lappal.

Automatizált feladatok futtatása az Adobe Bridge 
alkalmazással

Automatizált feladatok futtatása 

Az Eszközök menü almenüiben különféle parancsok találhatók, amelyek az Adobe Creative Suite 4 különböző 

összetevőiben állnak rendelkezésre. Ha például az Adobe Photoshop telepítve van, az Eszközök > Photoshop almenü 

parancsainak használatával feldolgozhatók az Adobe Bridge programban kijelölt fényképek. Az, hogy az Adobe 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 az 

Adobe Bridge szolgáltatásainak körét.  A saját parancsfájlok létrehozásával kapcsolatban az Adobe Bridge JavaScript-

útmutatója ad tájékoztatást, amely a következő címen érhető el: www.adobe.com.

Az Adobe Bridge is tartalmaz hasznos automatizálási parancsfájlokat. Az Adobe Output Module parancsfájl például 

webes fényképgalériák létrehozását, valamint Adobe PDF kontaktlapok és teljes képernyős bemutatók készítését teszi 

lehetővé. Az Auto Collection CS4 parancsfájl fényképkészletek gyűjtésére használható, amelyeket panorámaképekké 

vagy HDR-képekké lehet egyesíteni a Photoshop programban.

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.

www.adobe.com
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Webes fotógaléria létrehozása az Adobe Output Module parancsfájl 

használatával

Az Adobe Output Module parancsfájl használatával az Adobe Bridge programban webes fotógalériákat hozhat létre. 

A webes fotógaléria egy olyan webhely, amely egy bélyegképeket tartalmazó kezdőlapból, valamint a teljes méretű 

képeket tartalmazó galérialapokból áll. Az egyes lapokon megtalálhatók a webhelyen történő navigálást lehetővé tevő 

hivatkozások. Ha például egy látogató a kezdőlapon látható valamelyik bélyegképre kattint, akkor egy galérialapon 

betöltődik a megfelelő teljes méretű kép. Az Adobe Output Module parancsfájl használatával az Adobe Bridge 

programban automatikusan hozhat létre webes fotógalériát a képek meghatározott készletéből.

Az Adobe Output Module sokféle sablont tartalmaz a galéria létrehozásához, amelyek közül a Kimenet panelen lehet 

választani. Az egyes sablonok egy vagy több stílusbeállítással rendelkeznek, amelyek igény szerint kiválaszthatók és 

testreszabhatók.

1 Válassza ki azokat a fájlokat, illetve azt a gyűjteményt vagy mappát, amely a webes galériába felvenni kívánt képeket 

tartalmazza.

2 Válassza az Ablak > Munkaterület > Kimenet parancsot. 

Ha a Kimenet munkaterület nem szerepel a listán, akkor az Indítási parancsfájlok beállításai között válassza az 

Adobe Output Module lehetőséget.

Az Adobe Bridge program a Kimenet panelt az ablak jobb oldalán, a Mappák panelt pedig a bal oldalán jeleníti meg. 

A kiválasztott fényképeket tartalmazó Tartalom panel az ablak alján, az Előnézet panel pedig a közepén látható.

3 A Kimenet panel tetején válassza a Web Gallery (Webes galéria) lehetőséget.

4 Válasszon egy galériát a Sablon menüből, majd válassza ki a bélyegképek méretét a Stílus menüből.

5 Ha a fényképek ki vannak választva a Tartalom panelen, a Refresh Preview (Előnézet frissítése) parancsra kattintva 

megtekintheti a galériát a Kimenet előnézete panelen.

Megjegyzés: A Kimenet előnézete panelen legfeljebb 10 fájl jelenik meg.

6 A galéria testreszabásához leírásokat és beállításokat adhat meg a Kimenet panel Site Info (Webhely-információ), 

Color Palette (Színpaletta) és Appearance (Megjelenés) területén. Lehetőség van például arra, hogy címet, 

képfeliratot és e-mail címet adjon meg, valamint kiválassza a háttér színét és a szöveg betűméretét.

7 Ha Lightroom Flash Gallery sablont használ, válasszon témát a Style (Stílus) menüből. Ezután a testreszabási 

műveleteket a Site Info (Webhely-információ), a Color Palette (Színpaletta) és az Appearance (Megjelenés) 

területen végezheti el. A stílusok megfelelnek azoknak a Flash galériáknak, amelyek az Adobe Photoshop 

Lightroom® szoftverben érhetők el.

8 A fotógalériát bármikor megtekintheti az Adobe Bridge programban az Refresh Preview (Előnézet frissítése) 

parancsra kattintva. A Preview In Browser (Előnézet böngészőben) parancs használatával a galériát az 

alapértelmezett böngészőben jelenítheti meg.

9 (Opcionális) A galériában található képek kicseréléséhez navigáljon hozzájuk a Mappák vagy a Kedvencek panelen, 

majd válassza ki azokat a Tartalom panelen. Az Előnézet panelen megtekintheti a képek előnézetét, és pontosíthatja 

a kiválasztást. Ha módosítani szeretné a galériában látható képek sorrendjét, húzza át a bélyegképeket a Tartalom 

panelen.

Ha testreszabta webes fényképgalériáját, a Kimenet panel FTP-funkcióinak használatával automatikusan feltöltheti azt 

egy kiszolgálóra. Az elkészült galériát merevlemezre is mentheti.

10 Ha a galériát FTP-protokollon keresztül szeretné feltölteni, nyissa meg a Kimenet panel Create Gallery (Galéria 

létrehozása) területét, és válassza az Upload (Feltöltés) parancsot. Írja be az FTP-kiszolgáló címét, a 

felhasználónevét és jelszavát, valamint a célmappát. Ezután kattintson az Upload (Feltöltés) parancsra.
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Megjegyzés: Az FTP Server (FTP-kiszolgáló) és a Folder (Mappa) mezőben határozhatja meg a célhelyet a feltöltendő 

webes galéria számára. A kiszolgáló útvonalának beírásakor a könyvtárak meghatározásához perjeleket használjon. 

Internetszolgáltatójától megtudhatja az elérési utat az Ön nyilvános mappájához, amely a webkiszolgálón található.

11 Ha a galériát a merevlemezre szeretné menteni, válassza a Kimenet panel Create Gallery (Galéria létrehozása) 

területén található Save To Disk (Mentés lemezre) parancsot. Adja meg a galéria mentési helyét, és kattintson a 

Mentés gombra.

Ha a galériát helyileg menti, akkor az Adobe Output Module az alábbi HTML- és JPEG-fájlokat menti a célmappába:

• A galéria kezdőlapját index.htm vagy index.html néven. Ezt a fájlt tetszés szerinti böngészőben megnyitva 

előzetesen megtekintheti a galériát.

• JPEG-képek egy külön képalmappában.

• HTML-lapok egy külön tartalom-almappában.

• JPEG-bélyegképek egy külön bélyegkép-almappában.

A webes galériák Adobe Bridge használatával történő létrehozását bemutató videó a 

www.adobe.com/go/lrvid4014_bri_hu címen tekinthető meg.

PDF kontaktlap vagy prezentáció készítése az Adobe Output Module 

parancsfájl használatával

Az Adobe Output Module parancsfájl használatával az Adobe Bridge programban Adobe PDF kontaktlapokat és 

prezentációkat hozhat létre. Kontaktlapokkal könnyedén megtekinthetők és katalogizálhatók a képek különböző 

csoportjai: a program egyetlen oldalon megjeleníti a bélyegképek sorozatait.  A PDF-prezentációkkal különféle 

képekből többoldalas dokumentumokat vagy diaképes bemutatókat hozhat létre. Meghatározhatja a PDF 

képminőség-beállításait, megadhatja a biztonsági beállításokat, illetve beállíthatja, hogy a dokumentum 

automatikusan teljes képernyőn nyíljon-e meg az Adobe Acrobat programban. A PDF egyes képei alatt a fájlnevet is 

feltüntetheti szöveges maszkként.

1 Válassza ki azokat a fájlokat, illetve azt a gyűjteményt vagy mappát, amely a kontaktlapra vagy a prezentációba 

felvenni kívánt képeket tartalmazza.

2 Válassza az Ablak > Munkaterület > Kimenet parancsot.

Ha a Kimenet munkaterület nem szerepel a listán, akkor az Indítási parancsfájlok beállításai között válassza az 

Adobe Output Module lehetőséget.

Az Adobe Bridge program a Kimenet panelt az ablak jobb oldalán, a Mappák panelt pedig a bal oldalán jeleníti meg. 

A kiválasztott fényképeket tartalmazó Tartalom panel az ablak alján, az Előnézet panel pedig a közepén látható.

3 A Kimenet panelen válassza a PDF lehetőséget.

4 Válasszon egy elrendezési lehetőséget a Sablon menüből.

5 Ha a fényképek ki vannak választva a Tartalom panelen, a Refresh Preview (Előnézet frissítése) parancsra kattintva 

megtekintheti a kontaktlapot a Kimenet előnézete panelen.

Megjegyzés: A Kimenet előnézete panel csak egy PDF-oldalt jelenít meg.

6 A kontaktlap megjelenésének testreszabásához a Kimenet panel Document (Dokumentum), Layout (Elrendezés), 

Overlays (Maszkok) és Watermark (Vízjel) területein adhat meg beállításokat.

7 (Opcionális) A PDF-fájlban található képek kicseréléséhez navigáljon hozzájuk a Mappák vagy a Kedvencek 

panelen, majd válassza ki azokat a Tartalom panelen. Az Előnézet panelen megtekintheti a képek előnézetét, és 

pontosíthatja a kiválasztást. Ha módosítani szeretné az oldalon látható képek sorrendjét, húzzon bélyegképeket a 

Tartalom panelre.

http://www.adobe.com/go/lrvid4014_bri_hu
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8 A PDF frissítéséhez kattintson bármikor a Refresh Preview (Előnézet frissítése) parancsra. A módosítások ekkor 

megjelennek a Kimenet előnézete panelen.

9 Prezentációk esetén adja meg a következő beállításokat a Playback (Lejátszás) panelen:

Megnyitás teljes képernyő módban A PDF teljes képernyős megnyitása az Adobe Acrobat programban.

Előrelépés mértéke [x] másodperc után Megadhatja, hogy a bemutató megjelenítésekor a képek hány 

másodpercenként kövessék egymást. Az alapértelmezett beállítás 5 másodperc.

Utolsó oldal után elsőre Megadhatja, hogy a bemutató az utolsó kép megjelenítése után újrakezdődjön-e az első 

képpel. Ha azt szeretné, hogy a bemutató az utolsó kép megjelenítése után befejeződjön, törölje a jelölőnégyzet 

jelölését.

Átmenet Megadhatja a képek váltása közbeni átmenetet. Válasszon egy átmenetet az Átmenet listából. Az átmenettől 

függően irányt (Direction) és sebességet (Speed) is meghatározhat.

10 Ha a mentés után automatikusan meg szeretné nyitni a PDF-fájlt az Acrobat programban, akkor válassza a Kimenet 

panel alján található View PDF After Save (A PDF megtekintése mentés után) lehetőséget. Ellenkező esetben 

egyszerűen kattintson a Mentés parancsra.

11 A Mentés (Windows) vagy Mentés másként (Mac OS) párbeszédpanelen adja meg a PDF nevét, jelölje ki a mentés 

helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

HDR- és panorámaképek automatikus halmozása

Az Adobe Bridge alkalmazás Auto Collection CS4 parancsfájlja a képkészleteket halmokká alakítja, amelyeket magas 

dinamikus tartományú (HDR) képekké vagy panorámaképekké lehet alakítani a Photoshop CS4 alkalmazásban. A 

parancsfájl a készítés ideje, az expozíciós beállítások és a kép tartalma alapján gyűjti a képeket halmokba. Az Auto 

Collection parancsfájl csak abban az esetben dolgozza fel a képeket, ha azok időbélyegei egymáshoz képest 18 

másodpercen belül esnek. Ha az expozíciós beállítások az egyes képeken eltérőek, és a tartalom legalább 80%-ban 

megegyezik, akkor a parancsfájl HDR-készletként értelmezi a fényképeket. Ha az expozíció állandó, és a tartalom 80%-

nál kisebb arányban egyezik meg, akkor a parancsfájl panorámaképként azonosítja a felvételeket.

Megjegyzés: Az Auto Collection CS4 szolgáltatás csak akkor érhető el, ha az Adobe Bridge alkalmazás Photoshop CS4 

programmal működik együtt.

1 Az Auto Collection CS4 parancsfájl aktiválásához válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a 

Bridge CS4 > Beállítások (Mac OS) menüt.

2 Az Indítási parancsfájlok panelen válassza az Auto Collection CS4 lehetőséget, majd az OK gombot.

3 Válasszon egy HDR- vagy panorámaképeket tartalmazó mappát, és válassza a Stacks (Halmok) > Auto-Stack 

Panorama/HDR (Panoráma/HDR automatikus halmozása) parancsot.

4 Válassa az Eszközök > Photoshop > Process Collections In Photoshop (Gyűjtemények feldolgozása Photoshop 

programban) parancsot a képek automatikus összeillesztéséhez, valamint a végeredmény megtekintéséhez az 

Adobe Bridge alkalmazásban.
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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 (például az Adobe Version Cue) az XMP szabványt használják a például a verziómegjegyzések átadására 

és tárolására; ezekben az adatokban az Adobe Bridge segítségével lehet keresni. 

A metaadatok a legtöbb esetben a fájlformátum megváltoztatásakor (így például a PSD fájlok JPG formátumúra 

alakításakor) sem vesznek el. A fájlok Adobe dokumentumokba és projektekbe való helyezésekor is megőrződnek a 

metaadatok.

A C++ és a Java nyelven fejlesztők az XMP Toolkit SDK szoftverfejlesztési csomag használatával szabhatják testre a 

metaadatok feldolgozásának és cseréjének módját. Az Adobe Flash és a Flex fejlesztők az XMP File Info SDK 

szoftverfejlesztési csomag használatával szabhatják testre a Fájlinformáció párbeszédpanelt. További tájékoztatást az 

Adobe webhelyén találhat.

Metaadatok használata az Adobe Bridge alkalmazásban és az Adobe Creative Suite összetevőiben

Az Adobe Bridge számos hasznos, a fájlok és verziók rendszerezését, keresését és nyilvántartását lehetővé tevő 

szolgáltatása a fájlok XMP metaadataira támaszkodik. Az Adobe 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 Fájlinformáció párbeszédpanelen”, 41. oldal

„Metaadatsablonok használata”, 42. oldal

„Metaadatok importálása dokumentumba”, 44. oldal
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A Metaadatok panel – ismertető 

A fájl metaadatai a tartalommal, a szerzői jogi adatokkal, a származási hellyel és a fájllal kapcsolatos előzményekkel 

kapcsolatban tartalmaznak információt. A Metaadatok panelen megtekinthetők és szerkeszthetők a kijelölt fájlok 

metaadatai, metaadatok alapján lehet fájlokat keresni, és sablonokkal lehet metaadatokat betoldani vagy lecserélni.

A kiválasztott fájltól függően az alábbi típusú metaadatok jelenhetnek meg:

Fájl tulajdonságai A fájl jellemzőit írja le, beleértve a méretet, illetve a létrehozás és a módosítás dátumát.

IPTC (IIM, korábbi) Szerkeszthető metaadatokat jelenít meg. Az IPTC-alaphoz hasonlóan ennél is feliratok és szerzői 

jogi információk adhatók a fájlokhoz. Ez a metaadat-készlet alapértelmezés szerint rejtett, mivel az IPTC-alap 

hatálytalanítja azt. Az IPTC (IIM, korábbi) adatok megjelenítése azonban bekapcsolható a Beállítások párbeszédpanel 

Metaadatok lapján.

IPTC-alap Szerkeszthető metaadatokat jelenít meg. A fájlokhoz feliratok és szerzői jogi információk is adhatók. Az 

IPTC-alap egy új specifikáció, amelyet 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.

Betűtípusok Az Adobe InDesign-fájlokban használt betűtípusokat sorolja fel.

Táblák Az Adobe Illustrator fájlokban történő nyomtatáshoz meghatározott CMYK-táblák felsorolása.

Dokumentum színtárai Az Adobe InDesign- és Adobe Illustrator-fájlokban használt színtárakat sorolja fel.

Kameraadatok (Exif) A digitális fényképezőgép által hozzárendelt adatok, például a kép készítéséhez használt 

kamerabeállítások megjelenítése.

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.

Audio (Hang) Metaadatok (előadó, album, zeneszám száma, stílus) megjelenítése hangfájlok esetén.

Videó Metaadatok (pixelarány, helyszín, felvétel) megjelenítése videofájlok esetén.

Szerkesztési előzmények A képeken a Photoshop programmal végzett módosításokat követi naplószerűen.

Megjegyzés: A rendszer csak akkor menti a naplót a fájl metaadatai közé, ha a Photoshop programban be van kapcsolva 

a History Log (Napló) beállítás.

Version Cue A Version Cue-fájlverzióadatok listája.

DICOM A DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formátumban mentett képekről jelenít meg 

adatokat. 

Mobil SWF Az SWF-fájlokkal kapcsolatos adatok felsorolása, beleértve a címet, a szerzőt, a leírást és a szerzői jogi 

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.
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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 CS4 > 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

A metaadattábla általános ikonokkal jelzi a digitális fényképezőgép parancsait és szolgáltatásait.

A metaadattábla jelmagyarázata
A. Rekeszérték  B. Fénymérési mód  C. Fehéregyensúly  D. Kép méretei  E. Képméret  F. Színprofil vagy fájlnév kiterjesztése  G. Záridő  
H. Expozíciókompenzálás  I. ISO  

A metaadattábla ikonjai a mérési mód jelzésére:

Megjegyzés: A mérési módok ikonjaival kapcsolatban további tájékoztatást a fényképezőgéphez tartozó útmutatóban 

olvashat.

A metaadattábla ikonjai a fehéregyensúly jelzésére:

❖ A metaadattábla megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez tegye az alábbiak egyikét:

• A Metaadat panel menüjéről válassza a Metaadattábla megjelenítése menüpontot, vagy szüntesse meg annak 

kiválasztását.

• A Metaadat beállítások között válassza ki a Metaadattábla megjelenítése beállítást, vagy szüntesse meg annak 

kiválasztását.

Középsúlyozott vagy átlag Kiértékelő

Pontszerű Többpontos

Mátrix vagy minta Részleges

Középsúlyozott Egyéb

Digitális ESP

Felvételként Volfrám

Automatikus Fluoreszkáló

Nappali fény Vaku

Felhős Egyéni

Árnyalat

A
B
C

D
E
F

G
H
I
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Metaadatok megjelenítése és szerkesztése 

A metaadatok megjeleníthetők a Metaadatok panelen, a Fájlinformáció párbeszédpanelen, illetve bélyegképeknél a 

Tartalom panelen. A metaadatok módosítását a Metaadat panelen végezheti el.

Metaadatok megtekintése 

❖ 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 válassza ki a párbeszédpanel 

tetején található kategóriák egyikét. A rejtett kategóriák megtekintéséhez használja a balra és a jobbra mutató nyilat, 

vagy kattintson a lefelé nyílra és válasszon egy kategóriát.

• A Nézet > Részletekként parancsot választva a metaadatok a bélyegképek mellett jelennek meg a Tartalom panelen. 

• Ha a metaadatokat a Tartalom panelen is meg szeretné jeleníteni, válassza a Nézet > Listaként lehetőséget. 

• Helyezze a mutatót egy bélyegkép fölé a tartalomterületen. (A metaadatok csak akkor jelennek meg 

eszközleírásban, ha a Beállítások párbeszédpanel Bélyegképek 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.

4 Ha végzett a metaadatok szerkesztésével, kattintson az Alkalmaz gombra  a Metaadatok panel aljánál. Ha vissza 

szeretné vonni a végzett módosításokat, kattintson a Mégse gombra a panel aljánál.

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.

1 Jelöljön ki egy InDesign vagy Illustrator dokumentumot az Adobe 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 Fájlinformáció párbeszédpanelen

A Fájlinformáció párbeszédpanelen a fényképezőgéppel kapcsolatos adatok, a fájl tulajdonságai, a módosítási napló, a 

szerzői jogi adatok, valamint a szerzővel kapcsolatos tájékoztatás jelenik meg. A Fájlinformáció párbeszédpanelen 

egyéni metaadatpanelek is megjelennek. A metaadatokat közvetlenül a Fájlinformáció párbeszédpanelen is 

megadhatja. Ha több fájlt jelöl ki, a párbeszédpanel jelzi, hogy hol térnek el egy adott szövegmező értékei. A mezőkbe 

írt adatok felülbírálják a meglévő metaadatokat, és az összes kiválasztott fájlra alkalmazzák az új értéket.
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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 Válassza az alábbiak bármelyikét a párbeszédpanel tetején található fülek közül:

A fülek lapozásához használja a jobbra és balra nyilat, vagy kattintson a lefelé mutató nyílra, és válasszon egy 

kategóriát a listáról.

Leírás Megadhatja a fájlt leíró dokumentumadatokat, például a dokumentum címét, a szerzőt, a leírást és a 

dokumentum keresésekor használható kulcsszavakat. Ha szerzői jogi adatokat szeretne megadni, válassza a Szerzői 

jogi adatok listában a Szerzői jog védi lehetőséget. Ezután írja be a szerzői jog tulajdonosát, a közleményt és a szerzői 

jogot tulajdonló személy vagy cég URL-címét.

IPTC  Négy területet foglal magában: A Tartalom a kép vizuális tartalmát írja le. A Kapcsolat a fénykép készítőjének 

elérhetőségi adatait tartalmazza. A Kép leíró információkat közöl a képről. Az Állapot a munkafolyamattal kapcsolatos 

és a szerzői jogi adatokat sorolja fel.

Camera Data  (Fényképezőgép adatai 2) Két területet foglal magában: A Fényképezőgép adatai 1 írásvédett formában 

megjeleníti a fényképezőgép és a fénykép készítésekor érvényes beállítások adatait: márka, típus, záridő, 

fényrekesznyílás stb. A Fényképezőgép adatai 2 írásvédett formában megjeleníti a fénykép adatait, például a 

képpontban kifejezett méreteket és felbontást..

Video Data  (Videoadatok 2) A videofájlról sorol fel információkat, beleértve a képkockák szélességét és magasságát, 

illetve lehetőséget nyújt az adatok (szalag neve, jelenet neve stb.) bevitelére.

Audio Data  (Hangadatok 2) Információkat adhat meg a hangfájlról, például a címet, az előadót, a bitsebességet és a 

ciklusbeállításokat.

Mobil SWF A mobil médiafájlokkal kapcsolatos adatok felsorolása, beleértve a címet, a szerzőt, a leírást és a tartalom 

típusát.

Kategóriák Az Associated Press kategóriái alapján adhat meg információkat.

Származás Itt hírügynökségek számára hasznos információk adhatók meg, például az, hogy mikor és hol jött létre a 

fájl, továbbá az átvitellel kapcsolatos adatok, speciális utasítások, illetve főcímadatok.

DICOM Felsorolja a beteggel, kórteremmel, sorozattal és berendezéssel kapcsolatos adatokat DICOM-képeknél.

Előzmények Megjeleníti az Adobe Photoshop előzménynaplójának adatait a Photoshoppal mentett képeknél. Az 

előzmények opció csak akkor jelenik meg, ha az Adobe Photoshop telepítve van.

Illustrator Lehetővé teszi dokumentumprofil alkalmazását a nyomtatási, a webes vagy a mobil kimenet számára.

Speciális Metaadat-tulajdonságokat jelenít meg abban a formában, ahogyan azok a névtér-struktúrákban 

megtalálhatók.

Raw adatok XMP szöveges információkat jelenít meg a fájllal kapcsolatban. 

4 Írja be a hozzáadni kívánt adatokat a megjelenített mezők bármelyikébe. 

5 Kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához.

Metaadatsablonok használata

Az Adobe Bridge programban a Metaadatsablon létrehozása parancs használatával új metaadatsablonokat hozhat 

létre. A metaadatokat a Fájlinformáció párbeszédpanelen is módosíthatja, és .xmp kiterjesztéssel rendelkező 

szövegfájlba mentheti. Az XMP-fájlokat megoszthatja más felhasználókkal, vagy más fájlokra alkalmazhatja azokat.
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A metaadatok sablonba menthetők, amely az InDesign dokumentumokban, valamint az XMP-kompatibilis 

alkalmazásokkal létrehozott egyéb dokumentumokban használható a metaadatok kitöltésére. A létrehozott sablonok 

megosztott helyen tárolódnak, amelyhez minden XMP-képes szoftver hozzáfér.

Metaadatsablon létrehozása

1 Tegye az alábbiak egyikét:

• Kattintson az Eszközök menü Metaadatsablon létrehozása parancsára.

• Válassza a Metaadatok panel menü Metaadatsablon létrehozása parancsát.

2 Írja be a kívánt nevet a Sablon neve mezőbe.

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.

Megjegyzés: Ha kiválaszt egy metaadatsablon-beállítást, majd az ahhoz tartozó mezőt üresen hagyja, az Adobe Bridge 

törli a meglévő metaadatot a sablon alkalmazásakor.

4 Kattintson a Mentés gombra. 

Metaadatsablonok megjelenítése vagy törlése

1 Ha a metaadatsablonokat a Windows Intézőben (Windows) vagy a Finderben (Mac OS) meg szeretné jeleníteni, 

tegye az alábbiak egyikét:

• Kattintson az Eszközök menü Metaadatsablon létrehozása parancsára. Kattintson a Metaadatsablon létrehozása 

párbeszédpanel jobb felső sarkában lévő előugró menüre, és válassza A Sablonok mappa megjelenítése parancsot.

• Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára. Kattintson a Fájlinformáció párbeszédpanel alján található 

előugró menüre, és válassza a Sablonok mappa megjelenítése parancsot.

2 Válassza ki a törölni kívánt sablont, és nyomja meg a Delete billentyűt, vagy húzza azt a Lomtárba (Windows) vagy 

a Kuka (Mac OS) ikonra.

Metaadatsablonok alkalmazása fájlokra az Adobe 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 ott alkalmazza, ahol a 

fájlban nincs metaadat vagy tulajdonság.

• Metaadatok cseréje, majd a sablon neve. Ez a parancs teljesen lecseréli a meglévő metaadatokat a fájlban a 

sablonban lévőkre.

Metaadatsablonok szerkesztése

1 Tegye a következők egyikét:

• Válassza az Eszközök > Metaadatsablon szerkesztése menüpontot, majd a sablon nevét.

• Válassza a Metaadatsablon szerkesztése parancsot, majd a sablon nevét a Metaadat panel menüjéről.

2 Írja be az új metaadatértékeket a kívánt mezőkbe.

3 Kattintson a Mentés gombra.

A Fájlinformáció párbeszédpanelen látható metaadatok mentése XMP-fájlként

1 Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.
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2 A párbeszédpanel alsó részén válassza a felbukkanó menü Exportálás elemét.

3 Írjon be fájlnevet, adja meg a fájl helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

Metaadatok importálása dokumentumba

1 Jelöljön ki egy vagy több fájlt.  

2 Kattintson a Fájl menü Fájlinformáció parancsára.

3 A párbeszédpanel alsó részén válassza a felbukkanó menü Importálás elemét.

Megjegyzés: Csak akkor importálhat metaadatokat sablonból, ha előbb ment egy metaadatsablont.

4 Határozza meg, hogyan szeretné importálni az adatokat:

A meglévő tulajdonságok törlése és sablontulajdonságokkal történő helyettesítése A fájlban található összes 

metaadat cseréje az XMP-fájlban tárolt metaadatokkal.

Az eredeti metaadatok megtartása, de a sablonból származó egyező tulajdonságok cseréje Csak azokat a 

metaadatokat cseréli, amelyek a sablonban eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az eredeti metaadatok megtartása, de a sablonból származó egyező tulajdonságok hozzáfűzése (Alapértelmezett) A 

sablonban lévő metaadatokat csak ott alkalmazza, ahol a fájlban nincs metaadat vagy tulajdonság.

5 Kattintson az OK gombra.

6 Navigáljon az XMP-szövegfájlhoz, és kattintson a Megnyitás parancsra.

Kulcsszavak alkalmazása fájlokra 

A Kulcsszavak panelen Adobe 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.

A metaadatok és a kulcsszavak Adobe Bridge programban történő használatát bemutató videó a 

www.adobe.com/go/lrvid4013_bri_hu oldalon tekinthető meg.

A Bridge program kulcsszókezelési funkcióival kapcsolatban a következő helyen találhat további tájékoztatást: 

www.adobe.com/go/kb402660_hu.

Lásd még 

„Fájlok rendezése és szűrése”, 23. 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  vagy az Új alkulcsszó gombra , vagy válassza az ugyanilyen nevű parancsokat a 

panel menüjéből.

3 Írja be a kulcsszó nevét, és nyomja meg az Enter (Windows) vagy a Return (Mac OS) billentyűt.

http://www.adobe.com/go/lrvid4013_bri_hu
http://www.adobe.com/go/kb402660_hu
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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 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 Kulcsszavak 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 szülőihez tartozó jelölőnégyzetekből kényszerítve szeretné eltávolítani a jelet, nyomja meg az Alt+Shift 

(Windows) vagy az Option+Shift (Mac OS) billentyűkombinációt, miközben a kulcsszó melletti jelölőnégyzetre 

kattint.

• Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Kulcsszó panel menüjének Kulcsszavak eltávolítása parancsát. Az összes kulcsszó 

fájlból történő eltávolításához kattintson az Igen gombra.

Ha zárolni szeretne egy fájlt, hogy ne lehessen véletlenül törölni, kattintson rá jobb gombbal (Windows) vagy a 

Control lenyomása mellett (Mac OS) a Tartalom panelen, majd válassza az Elem zárolása lehetőséget. Zárolt elem 

esetén nem adhatók hozzá kulcsszavak, nem szerkeszthetők a metaadatok, valamint nem módosítható a címke és a 

besorolás.

Kulcsszavak kezelése

❖ 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 név csak a kijelölt fájlok esetén 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  a panel aljánál, 

vagy válassza a panel menüjének Törlés parancsát.



46AZ ADOBE BRIDGE ÉS AZ ADOBE VERSION CUE HASZNÁLATA CS4

Adobe Bridge

Megjegyzés: Az ideiglenes kulcsszavak, mint például a más felhasználóktól kapott kulcsszavak dőlt betűvel jelennek meg 

a Kulcsszavak panelen. Az ideiglenes kulcsszavak állandóvá tehetők az Adobe Bridge programban. Ehhez kattintson a 

jobb oldali gombbal (Windows) 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”, 20. oldal.)

Kulcsszavak keresése

❖ 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 megjelölni, amelyek a beírt karakterekkel kezdődnek, akkor kattintson a 

keresés mező nagyító ikonjára, és keresési módszerként válassza a Kezdete lehetőséget. 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. Emellett az Adobe Bridge-kulcsszavakat szövegfájlként is exportálhatja. A fájlok 

karakterkódolása UTF-8 vagy ASCII, amely az UTF-8 részét képezi.

• Ha a meglévő kulcsszavak eltávolítása nélkül szeretne kulcsszófájlt importálni az Adobe Bridge alkalmazásba, 

válassza a Kulcsszavak panel menüjének Importálás parancsát, majd kattintson duplán az importálni kívánt fájlra.

• Ha a meglévő kulcsszavakat eltávolítva szeretne kulcsszófájlt importálni az Adobe 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 az Adobe Bridge programmal

A Version Cue használata az Adobe Bridge programban

Adobe Bridge Az és a Version Cue együttműködése intuitív módot nyújt a Version Cue-fájlokhoz és -projektekhez 

való hozzáférésre, illetve ezek kezelésére. Az Adobe Bridge Megtekintő panelje segítségével megjelenítheti és kezelheti 

a Version Cue-kiszolgálók, projektek és eszközök adatait, illetve navigálhat közöttük.  A Megtekintő panelen a 

hivatkozással ellátott feladatok lehetővé teszik a Version Cue-kiszolgálók és -projektek kezelését. Az Adobe Bridge 

programban a Tartalom panel Version Cue gombjaival egyszerűen hozzáférhetők és használhatók a Version Cue 

parancsai.

Megjegyzés: A Version Cue szolgáltatások teljes körének használatához az Adobe Bridge Indítási parancsfájlok panelén 

válassza ki az Adobe Version Cue CS4 és az Adobe Version Cue CS4 SDK lehetőséget is.
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Az Adobe 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. Az Adobe 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.

• Projektfájlok keresése fájlinformációk alapján, például a fájlban lévő verziómegjegyzések, kulcsszavak vagy 

betűtípusok szerint. 

• Egy projektfájl kijelentkeztetése.

• Adobe- és más típusú projektfájlok verzióinak beadása.

• Korábbi verziók megtekintése, törlése és előléptetése a fájloknak a létrehozó alkalmazásban való megnyitása nélkül.

• Version Cue-kiszolgálók és -projektek rendelkezésre állásának és állapotának megtekintése állapotikonokkal.

Version Cue fájlok megtekintése az Adobe Bridge programban

Az Adobe 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.

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.

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. 

Az Adobe 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.

❖ Kattintson jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt lenyomva (Mac OS) a másolni kívánt adatokra, és 

válassza az  [elem neve]  másolása lehetőséget. Kattinthat például egy verziómegjegyzésre jobb gombbal, majd 

választhatja a  [verziómegjegyzés]  másolása lehetőséget.
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A Megtekintő panel beállítása

1 Válassza a Szerkesztés > Beállítások (Windows) vagy a Bridge CS4 > 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 Cue-projektpanelt választja, akkor megjelennek a Version Cue-projekthez tartozó adatok és feladatok.
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3. fejezet: Az Adobe Version Cue

Az Adobe Version Cue® CS4 források kezelésére szolgáló rendszer. Az ezt a rendszert használó tervezők együttesen 

dolgozhatnak közös fájlok egy csoportján. A tervezők egyszerűen nyomon követhetik és kezelhetik a fájlok különféle 

változatait.

Az Adobe Version Cue használata

Version Cue – ismertető 

A Version Cue olyan virtuális kiszolgálóként működik, amely lehetővé teszi a tervezők számára, hogy együttesen 

dolgozzanak közös fájlok egy csoportján. A tervezők egyszerűen nyomon követhetik és kezelhetik a fájlok különféle 

változatait. 

A Version Cue két részből áll, ezek: a Version Cue kiszolgáló és az Adobe Drive. A Version Cue kiszolgáló telepíthető 

helyileg vagy külön számítógépre. Ez a program tárolja a Version Cue projekteket és PDF ellenőrzéseket. Az Adobe 

Drive alkalmazással lehet a Version Cue CS4-kiszolgálókhoz kapcsolódni. Az összekapcsolt kiszolgáló merevlemez-

meghajtóként, illetve leképezett hálózati meghajtóként jelenik meg az Intézőben, a Finderben, valamint a különféle (pl. 

Megnyitás vagy Mentés másként) párbeszédpaneleken.

Version Cue
A) Version Cue kiszolgáló  B) A felhasználók az Adobe Drive alkalmazáson keresztül kapcsolódnak a kiszolgálóhoz   C) A felhasználók 
kivesznek egy fájlt, majd elmentik annak különböző verzióit  

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: az Adobe Bridge használható a Version Cue-projektek 

böngészőjeként. Az Adobe 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 PDF 

ellenőrzéseket; itt végezheti el a biztonsági mentéseket; exportálhat tartalmat; és itt adhatja meg a Version Cue 

kiszolgáló speciális adatait.

Megjegyzés: A Version Cue az Adobe Photoshop® Elements for Macintosh esetén nem használható az Adobe Bridge 

alkalmazásban.

Megtekinthet egy, a Version Cue beállítását bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu weboldalon. 

A B C

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
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Lásd még 

„A Version Cue kiszolgáló használata”, 52. oldal

„Kiszolgálókhoz kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 59. oldal

A Version Cue-t bemutató videoklip

Version Cue munkamenet

A Version Cue használatának megkezdése előtt telepítse és állítsa be a Version Cue-kiszolgálót, hozzon létre egy 

projektet, és tegye azt elérhetővé a felhasználók számára.

1.  A Version Cue kiszolgáló telepítése és konfigurálása

Az Adobe Creative Suite 4 valamelyik verziójának telepítésekor a Version Cue-kiszolgáló települ a számítógépre, de 

ekkor még nem indul el. Az egyszerű fájlmegosztás engedélyezéséhez elegendő elindítani a kiszolgálót, ha azonban a 

Version Cue által kezelt eszközöket meg szeretné osztani egy munkacsoporttal, akkor telepítse a Version Cue 

kiszolgálót a hálózaton mások számára is elérhető külön számítógépre. Lásd: „A Version Cue kiszolgáló és az Adobe 

Drive telepítése”, 52. oldal.

A kiszolgáló első indításakor meg kell adni a kezdeti kiszolgálóbeállításokat, például a rendszergazdai jelszót, a 

kiszolgáló nevét és láthatósági beállításait, valamint az alapértelmezett felhasználói hozzáférési jogosultságokat. 

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. Lásd: „A Version Cue kiszolgáló bekapcsolása és 

konfigurálása”, 53. oldal.

2.  Projekt létrehozása és felhasználók hozzárendelése

Az a felhasználó, aki rendelkezik jogosultságokkal, valamint a kiszolgáló rendszergazdája létrehozhatja a projekteket, 

és hozzájuk rendelheti a felhasználókat. A projektekben tárolódnak a projektet képező fájlok, illetve a fájlok 

metaadatai, például a verzióadatok és a megjegyzések. A Version Cue programban alapértelmezés szerint saját 

projektek hozhatók létre. A projekt megosztott állapotát bármikor módosíthatja, a projekthez való hozzáférést pedig 

úgy korlátozhatja, hogy a felhasználók számára bejelentkezéshez köti a projekt elérését.

Projekteket az Adobe Bridge, az Adobe Drive helyi menü és a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával hozhat 

létre. A projekt speciális tulajdonságait, például a felhasználói bejelentkezést és a hozzáférési engedélyeket a 

Version Cue Kiszolgálófelügyelet segítségével állíthatja be. Lásd: „Projektek létrehozása”, 61. oldal és „Projektek 

létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 81. oldal.

3.  Kiszolgálóhoz kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással

A Version Cue kiszolgáló indítása után az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódhat a Version Cue CS4 kiszolgálóhoz. 

Az Adobe Drive alkalmazás a Mentés másként, a Megnyitás és az Exportálás párbeszédpanelen, valamint az Intézőben 

(Windows) és a Finderben (Mac OS) nyújt hozzáférést a Version Cue kiszolgálón tárolt projektfájlokhoz. Lásd: 

„Kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 58. oldal.

4.  Fájlok hozzáadása projekthez

Miután létrehozott egy projektet, a kiszolgáló rendszergazdája, valamint a hozzáféréssel rendelkező felhasználók 

fájlokat adhatnak a projekthez. A felhasználók kivehetik a projektbe tartozó fájlokat, majd módosítást követően 

beadhatják azokat. Lásd: „Fájlok és mappák hozzáadása a projektekhez”, 65. oldal.

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
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5.  Projektfájlok verzióinak megnyitása, mentése és létrehozása

A projektfájlokat a Megnyitás, a Mentés másként és a fájlkezelésre való egyéb párbeszédpaneleken nyithatja meg és 

mentheti el. Ha a Photoshop, Flash, InDesign, InCopy vagy Illustrator programok valamelyikében elkezdi szerkeszteni 

a projektbe tartozó fájlokat, akkor azokat automatikusan kiveszi a program. Ezekben az alkalmazásokban a Fájl menü 

Beadás parancsával, illetve a módosított fájlok bezárásával adhatja be a fájlokat. A többi alkalmazásban manuálisan kell 

beadni és kivenni a fájlokat vagy az Adobe Bridge alkalmazással vagy a Windows Intéző, illetve a Finder Adobe Drive 

helyi menüjén keresztül.

Módosított projektfájlok beadásakor megjegyzéssel is elláthatja a mentett verziót. 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. Lásd: „Version Cue-beli 

verziók”, 73. oldal.

Megtekinthet egy, a Version Cue munkafolyamat kialakítását bemutató videoklipet a 

www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu weboldalon.

A Version Cue CS4 más alkalmazásokkal való használata

Az Adobe Drive lehetővé teszi, hogy a Version Cue kiszolgálón tárolt fájlokat ne csak a Creative Suite 

alkalmazásokban, hanem egyéb alkalmazásokban is meg lehessen nyitni. Az alkalmazások egy része teljes körűen 

használható a Version Cue programban. Ha például a Photoshop CS4 programban nyit meg egy Version Cue 

kiszolgálón tárolt fájlt, a program automatikusan kiveszi a fájlt. A fájl bezárásakor eldöntheti, hogy beadja vagy 

egyszerűen csak menti azt. Az ilyen teljes körűen használható alkalmazások az Adobe Bridge, a Photoshop, az 

Illustrator, a Flash, az InDesign és az InCopy. 

Megjegyzés: A Version Cue Flash programmal való használatához a General Preferences (Általános beállítások) között 

jelölje be az Enable Version Cue (Version Cue engedélyezése) mellett látható négyzetet.

A Version Cue használata nem Adobe által készített alkalmazásokkal

A Version Cue kiszolgálón található fájlok. más alkalmazások (pl. a Microsoft Word) számára is elérhetők. Ezeknél az 

alkalmazásoknál azonban manuálisan kell beadni és kivenni a fájlokat vagy az Adobe Bridge alkalmazással vagy a 

Windows Intéző, illetve a Finder Adobe Drive helyi menüjén keresztül. 

A Version Cue használata a CS3 programcsomagba tartozó alkalmazásokkal

Ha vegyesen vannak CS3 és CS4 verziót futtató felhasználók a munkacsoportban, akkor a CS3 verziót futtatók az 

Adobe párbeszédpanelen keresztül férhetnek hozzá a fájlokhoz a megszokott módon. A munkafolyamaton nem kell 

változtatni. A CS3 verziót futtató felhasználók azonban nem tudják megnyitni a CS4 verzióban mentett fájlokat. Ha 

például egy InDesign CS4 verzióban mentett fájlt nem Interchange formátum mentenek, akkor az InDesign CS3 

verzióját futtató felhasználók azt nem fogják tudni megnyitni.

A Version Cue használata az Adobe Production Premium csoportba tartozó alkalmazásokkal

A Version Cue CS4 programot nem lehet együtt használni az Adobe After Effects® és az Adobe Premiere® Pro 

videoszerkesztő alkalmazással.

Lásd még 

„Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 81. oldal

„Projektek áttelepítése a Version Cue CS4 kiszolgálóra”, 56. oldal

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
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A Version Cue adatainak megtekintése

A Photoshop, az Illustrator, az InDesign, az InCopy és a Flash programban a dokumentumablak alján található 

állapotsorban látható a szerkesztés alatt álló projektfájl állapota (pl. Aktuális vagy Saját kivétel). Ha rákattint erre az 

állapotjelző területre, akkor megjelenik egy menü, amelyben a Version Cue programmal kapcsolatos lehetőségek közül 

választhat.

Állapotsor

A Bridge állapotikonokkal jelöli a Version Cue kiszolgálók és projektek állapotát. Ez megosztott, illetve saját lehet. 

Kapcsolat nélküli projektekre és kiszolgálókra vonatkozó állapotikonok nem jelennek meg az Adobe Bridge 

programban.

Megosztott projekt  Jelzi, hogy a projekt elérhető, és meg van osztva másokkal.

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

Hálózati kiszolgáló  Távoli, elérhető Version Cue-kiszolgálót jelöl.

A Version Cue kiszolgálókra, projektekre és eszközökre vonatkozó adatokat az Adobe Bridge Megtekintő panelén is 

megjelenítheti. 

Lásd még 

„Version Cue fájlok megtekintése az Adobe Bridge programban”, 47. oldal

„Fájlállapotok”, 67. oldal

A Version Cue kiszolgáló használata

A Version Cue kiszolgáló és az Adobe Drive telepítése

A Version Cue kiszolgáló tárolja a Version Cue projekteket és az azokhoz tartozó eszközöket. Ha a saját számítógépére 

van telepítve a Version Cue kiszolgáló, akkor az csak akkor használható, ha be van kapcsolva a számítógépe, és a 

csoportba tartozó felhasználók az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódnak a kiszolgálóhoz. Ez a helyzet megfelelő 

személyes használatra vagy magánszemélyek közti fájlmegosztásra.

A Version Cue-kiszolgálót telepítheti a hálózatában mások által is elérhető külön számítógépre is. A Version Cue által 

kezelt eszközök mindig elérhetők a munkacsoport számára, ha az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódnak a 

kiszolgálóhoz. 
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Megtekinthet egy, a Version Cue munkacsoportban való használatát bemutató videoklipet a 

www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu weboldalon.

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 Cue-
kiszolgáló külön számítógépen található.

Lásd még 

A Version Cue munkafolyamat kialakítását bemutató videoklip

A Version Cue kiszolgáló saját számítógépre telepítése

Az Adobe Creative Suite 4 Design, Web, Production Premium vagy Master Collection változatának alapértelmezett 

telepítésekor a Version Cue telepíti a Version Cue kiszolgálót a számítógépre, de nem kapcsolja be.

Ha a Creative Suite programok egyéni telepítése során nincs bejelölve a Version Cue kiszolgáló, illetve az Adobe Drive 

telepítése, akkor ezeket az alkalmazásokat nem telepíti a telepítő. A Version Cue alkalmazás telepítéséhez hajtson végre 

újra egy egyéni telepítést, ám ezúttal jelölje be a Version Cue kiszolgáló és az Adobe Drive melletti négyzetet.

A Version Cue kiszolgáló külön számítógépre telepítése

❖ Ha a Version Cue kiszolgálót külön számítógépre szeretné telepíteni, futtassa az adott gépen a Creative Suite 4 

Design, Web, Production Premium vagy Master Collection telepítőjét, és a képernyőn megjelenő utasításokat 

követve csak a Version Cue kiszolgálót telepítse. 

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.

Megtekinthet egy, a Version Cue kiszolgáló beállítását bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu 

weboldalon.

1 Tegye a következők egyikét:

• (Windows) Nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson duplán az Adobe Version Cue CS4 elemre, majd kattintson az 

Indítás gombra.

• (Macintosh) Nyissa meg a Rendszerbeállításokat, kattintson az Adobe Version Cue CS4 ikonra, majd kattintson az 

Indítás gombra.

```

EGYÉNI 
FELHASZNÁLÓ

Egyéni felhasználók

FELHASZNÁLÓALAPÚ 
KONFIGURÁCIÓ

Munkacsoportok

KISZOLGÁLÓALAPÚ 
KONFIGURÁCIÓ

Munkacsoportok

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
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A Version Cue elindítja a Version Cue Kiszolgálófelügyeletet, és az alapértelmezés szerinti webböngészőben 

megjelenik a Kezdeti konfiguráció ablak. Elképzelhető, hogy nem azonnal indul el a Version Cue Kiszolgálófelügyelet.

2 A Kezdeti konfiguráció ablak Jelszó mezőjében adja meg a rendszergazdai jelszót. A Jelszó megerősítése mezőben 

adja meg a ugyanezt a 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 Cue kiszolgálók 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 CS3 is telepítve van a számítógépre, hagyja nyitva 

az 51000-as portot is (továbbá SSL használata esetén az 51001-est is). További utasításokat a Windows súgójában 

olvashat.

5 Kattintson a Mentés és folytatás gombra. 

6 Adja meg a bejelentkezési nevet (ez alapértelmezés szerint system) és jelszót, majd kattintson a Bejelentkezés 

gombra. Ezt követően már létrehozhat egy projektet, megadhatja a felhasználókat, valamint megadhatja a 

kiszolgáló egyéb beállításait.

A Version Cue kiszolgáló konfigurálása után az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódhat a kiszolgálóhoz. Az Adobe 

Drive alkalmazással való kapcsolódáskor csatolt meghajtóként láthatja a kiszolgálót.

Lásd még 

„Version Cue kiszolgáló – felügyelet”, 76. oldal

„A Version Cue-val kapcsolatos hibák elhárítása”, 92. oldal

„Kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 58. oldal

A Version Cue munkafolyamat kialakítását bemutató videoklip

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. A speciális beállításokat (például az SSL engedélyezése, a Version Cue-kiszolgáló 

nevének módosítása, a felhasználói zárolások alaphelyzetbe állítása) a Version Cue Kiszolgálófelügyeletben adhatja meg.

Lásd még 

„A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogram speciális feladatai”, 85. 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 CS4 elemre (Windows), vagy a 

Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS4 elemre (Mac OS). 

• Windows rendszerben kattintson duplán a képernyő jobb alsó sarkában, a tálcán található Version Cue ikonra .

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
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• Mac OS rendszerben kattintson a képernyő tetején levő menüsorban a Version Cue ikonra , és válassza a 

Version Cue CS4 beállítások lehetőséget a menüből.

Megjegyzés: A Version Cue ikon alapértelmezés szerint nem látható. Megjelenítéséhez válassza A Version Cue CS4 

tálcaikonjának megjelenítése (Windows) vagy A Version Cue CS4 állapotának mutatása a menüsorban (Mac OS) 

beállítást a Version Cue beállításai között.

2 Kattintson az Adobe Version Cue CS4 beállításai panel Beállítások fülére.

A Version Cue kiszolgáló láthatóvá tétele

1 Nyissa meg a Version Cue beállításait.

2 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 CS3 is telepítve van a számítógépre, hagyja 

nyitva az 51000-as portot is (továbbá SSL használata esetén az 51001-est is). További utasításokat a Windows súgójában 

olvashat.

3 Kattintson az Alkalmaz gombra.

Munkacsoport méretének megadása

1 Nyissa meg a Version Cue beállításait.

2 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.

3 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 Nyissa meg a Version Cue beállításait.

2 A Memóriahasználat mezőbe írja be a Version Cue számára rendelkezésre bocsátandó memória mennyiségét (az 

alapértelmezett érték 128 MB). 

3 Kattintson az Alkalmaz gombra. 

A Version Cue ikon elrejtésének letiltása

1 Nyissa meg a Version Cue beállításait.

2 Ha szeretné, hogy a Version Cue ikonja mindig látható legyen, válassza A kiszolgáló tálcaikonjának megjelenítése 

(Windows) vagy A kiszolgáló állapotának mutatása a menüsorban (Mac OS) beállítást.

3 Kattintson az Alkalmaz gombra. 

A Version Cue bekapcsolása a számítógép indításakor

1 Nyissa meg a Version Cue beállításait.
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2 Válassza A kiszolgáló bekapcsolása a számítógép indításakor beállítást.

3 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, törölje a jelet a fájlengedélyek figyelmen kívül hagyására vonatkozó beállítás melletti négyzetből a lemez 

Mutass infót párbeszédpanelén.

Fontos: A mappa áthelyezése előtt állítsa le a Version Cue-kiszolgálót. Ne próbálja meg a mappát manuálisan áthelyezni, 

vagy a Version Cue adatmappa fájljait szerkeszteni. 

1 Kapcsolja ki (állítsa le) a Version Cue-kiszolgálót. 

2 Nyissa meg a Version Cue beállításait.

3 Kattintson az Adobe Version Cue CS4 beállításai panel Helyek fülére.

4 Kattintson az adatmappa jelenlegi helye melletti Kiválasztás gombra, és jelölje ki a mappa új helyét. Válasszon egy 

helyet azon a számítógépen (beleértve a külső lemezeket is), amelyen a Version Cue-kiszolgáló telepítve van.

5 Kattintson az OK gombra.

Lásd még 

„A Version Cue kiszolgáló leállítása vagy újraindítása”, 57. oldal

Projektek áttelepítése a Version Cue CS4 kiszolgálóra

Ha jelenleg a Version Cue CS3-as verzióját használja, át kell telepíteni a projekteket a Version Cue CS4-as verziójára. 

A Version Cue CS3 projektek Version Cue CS4-ra való áttelepítésekor a projektekhez rendelt felhasználók is át lesznek 

telepítve. 

A projektek áttelepítése előtt kérjen meg minden felhasználót eszközeik beadására, hogy naprakészek legyenek a 

projektadatok. 

1 Keresse meg a Version Cue CS4-es verzióját futtató számítógépen a com.adobe.versioncue.migration_3.1.2 

mappát, és másolja a Version Cue CS3 bővítménymappájába.

A com.adobe.versioncue.migration_3.1.2 mappa elérési útja: 

(Windows) Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

(Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

2 Indítsa újra a Version Cue CS3 programot. 

3 Indítsa el a Version Cue CS4 alkalmazást, majd jelentkezzen be a Kiszolgálófelügyeletbe.

4 Kattintson a Speciális fülre, majd a Version Cue CS3 adatok importálása gombra.

5 Írja be a Version Cue CS3 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 CS3-projekt neve megegyezik egy, a Version Cue CS4-kiszolgálón már létező projektével, 

a Version Cue egy számot fűz a Version Cue CS3-projekt nevéhez, például „Tesztprojekt (2)”. Ha egy Version Cue CS3-

felhasználó neve megegyezik egy, a Version Cue CS4-kiszolgálón már létező felhasználóéval, a Version Cue a létező 

Version Cue CS4 felhasználói fiókot használja.
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7 Amikor a Version Cue Kiszolgálófelügyelet megjeleníti a megerősítő oldalt, kattintson a Befejezés elemre.

8 Állítsa le a Version Cue CS3 kiszolgálót.

9 Távolítsa el a Version Cue CS3-es verzióját.

10 Indítsa újra a Version Cue CS4-kiszolgálót. 

Ezzel a művelettel úgy állítja be a portot, hogy az mind az Adobe CS3, mind az Adobe CS4 összetevőiből elérhető 

legyen.

Lásd még 

„Bejelentkezés a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogramba”, 77. oldal

„A Version Cue CS4 más alkalmazásokkal való használata”, 51. 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) Nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson duplán az Adobe Version Cue CS4 elemre, vagy kattintson 

duplán a képernyő jobb alsó sarkában, a tálcán található Version Cue ikonra .

• (Macintosh) A Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS4 elemre, vagy kattintson a képernyő 

tetején levő menüsorban a Version Cue ikonra , és válassza a Version Cue CS4 beállítások lehetőséget.

2 Kattintson az Adobe Version Cue CS4 párbeszédpanel Beállítások fülére.

• A Version Cue-kiszolgáló leállításához kattintson a Leállítás gombra. Ha kérdés jelenik meg, kattintson az Igen 

(Windows), illetve Kikapcsolás 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-kiszolgáló – felügyelet segédprogram speciális feladatai”, 85. oldal

„Kapcsolat bontása a Version Cue kiszolgálóval”, 66. oldal

Kapcsolódás Version Cue-kiszolgálóhoz WebDAV használatával

Az Adobe azt javasolja, hogy a nem Adobe fájlokat az Adobe Drive és az Adobe Bridge programmal kezelje. Az ezeket 

az Adobe alkalmazásokat el nem érő, Önnel együtt dolgozó felhasználók a Version Cue WebDAV kiszolgáló URL-

címe segítségével érhetik el a Version Cue kiszolgáló projektjeit. 
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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 URL-címével. 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.

❖ Írja be a Version Cue WebDAV URL-címet, a portszámot (3703, vagy, amennyiben a kiszolgáló Version Cue CS3 

kiszolgálót is futtató számítógépen van, akkor 51000), a webdav szót és a projekt nevét. Például: 

http://153.32.235.230:3703/webdav/projektnév

Kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással

Adobe Drive – ismertető

Az Adobe Drive alkalmazással lehet a Version Cue CS4-kiszolgálókhoz kapcsolódni. Az összekapcsolt kiszolgálók 

csatolt merevlemez-meghajtóként, illetve leképezett hálózati meghajtóként jelennek meg a rendszerben. Amikor az 

Adobe Drive alkalmazáson keresztül kapcsolódik egy kiszolgálóhoz, többféleképpen is megnyithatja és elmentheti a 

Version Cue fájlokat. Használhatja például az Intéző, illetve a Finder ablakát, valamint a Megnyitás, az Importálás, az 

Exportálás, az Elhelyezés, a Mentés és a Mentés másként párbeszédpanelt. 

Ha be van kapcsolva a Version Cue kiszolgáló, akkor adott mappára, fájlra, illetve az asztalra (Windows) jobb gombbal 

vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) való kattintás hatására megjelenik az Adobe Drive CS4 menü 

lehetőség a helyi menüben. Ezen a menün keresztül rákapcsolódhat egy kiszolgálóra, fájlokat vehet ki és adhat be 

manuálisan, illetve egyéb feladatokat is végrehajthat.

Az Adobe Drive CS4 helyi menüben választható parancsok
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A Megnyitás és a Mentés másként párbeszédpanelen egyszerűen megnyithatók és menthetők a Version Cue fájlok. 

Ugyanúgy választhatja ki a Version Cue kiszolgálót, mintha egy merevlemez-meghajtót vagy egy leképezett hálózati 

meghajtót választana ki. Windows esetén nyissa meg a párbeszédpanelt, majd kattintson a Sajátgép ikonra. Mac OS 

esetén válassza a párbeszédpanel felső részén látható Version Cue kiszolgáló elemet a csatolt merevlemez-meghajtók 

listájában.

Megjegyzés:  A programcsomag korábbi verzióiban van egy „Adobe párbeszédpanel” gomb, ezzel férhet hozzá a Version 

Cue funkcióihoz. Ha az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódik a kiszolgálókhoz, akkor nem kell igénybe venni az Adobe 

párbeszédpanelt.

A Megnyitás párbeszédpanel Version Cue-projektfájlokkal

Kiszolgálókhoz kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással

Ha az Adobe Drive alkalmazáson keresztül kapcsolódik egy kiszolgálóhoz, akkor a Windows Intézőben, illetve a Mac 

OS Finderben is láthatóvá válnak a kiszolgálón tárolt projektfájlok. Ezekhez a fájlokhoz a Megnyitás, a Mentés 

másként, valamint a fájlkezelésre szolgáló egyéb párbeszédpaneleken is hozzáférhet.

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 Kapcsolja be(indítsa el) az Adobe Version Cue Server kiszolgálót.

2 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Az Intézőben, illetve a Finderben a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Mac OS) 

kattintson egy mappa vagy fájl nevére vagy az asztalra, majd a helyi menüben válassza az Adobe Drive CS4 elem 

Csatlakozás parancsát. (Mac OS X Leopard rendszer válassza a Több menü Adobe Drive elemének Csatlakozás 

parancsát.)

• Az Adobe Bridge programban válassza az Eszközök menü Version Cue elemének Csatlakozás parancsát, vagy 

kattintson a Csatlakozás ikonra .

3 Kattintson a Version Cue kiszolgáló ikonjára.
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4 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Helyi vagy látható kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válasszon egyet a választható kiszolgálók közül, majd 

kattintson a Csatlakozás gombra. Ezután adja meg a nevét, jelszavát, valamint az egyéb szükséges információkat, 

majd kattintson a Csatlakozás gombra.

• Távoli kiszolgálóhoz kapcsolódáshoz kattintson a Csatlakozás egy kiszolgálóhoz kézi módszerrel gombra. Adja 

meg a Version Cue kiszolgáló IP címét vagy DNS címét és portját (például: http://153.32.32.32:3703). Ha egy 

Version Cue CS3 kiszolgálónak is helyet adó rendszerben található kiszolgálóhoz kapcsolódik, fűzze az 51000 

portszámot a Version Cue URL-jének végéhez (például: http://153.32.32.32:51000).

Ha szeretné azonosítani azokat a Version Cue URL-címeket, amelyeket a távoli felhasználóknak és a WebDAV-

alkalmazásoknak a kiszolgáló eléréséhez használniuk kell, megjelenítheti a Version Cue Kiszolgálófelügyelet 

ablakát.

A távoli kiszolgálóra mutató parancsikon automatikusan felkerül a választható Version Cue kiszolgálók 

listájára.

Miután kapcsolódott egy kiszolgálóhoz, bezárhatja az Adobe Drive ablakot, a kapcsolat ezt követően is 

fennmarad. Ha módosítani kívánja a beállításokat, illetve ha másik kiszolgálóhoz vagy szolgáltatáshoz 

szeretne kapcsolódni, akkor nyissa meg újra az Adobe Drive ablakot.

Lásd még 

„A Version Cue kiszolgáló bekapcsolása és konfigurálása”, 53. oldal

„A Version Cue-val kapcsolatos hibák elhárítása”, 92. oldal

Az Adobe Drive kapcsolódási beállításainak módosítása

1 A jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Mac OS) kattintson egy mappa vagy fájl nevére 

vagy az asztalra, majd válassza az Adobe Drive elem Csatlakozás parancsát. (Mac OS X Leopard rendszer válassza 

a Több menü Adobe Drive elemének Csatlakozás parancsát.)

2 Kattintson az Adobe Drive ablakban az összekapcsolt kiszolgálók valamelyikének neve alatt látható Beállítások 

elemre.

3 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

Felhasználó megjegyzése Ez a lehetőséget akkor válassza, ha nem akarja, hogy mindig külön meg kelljen adnia 

felhasználónevét és jelszavát, valahányszor a kiszolgálóhoz kapcsolódik.

Automatikusan csatlakozzon a számítógép indításakor Ez a lehetőséget akkor válassza, ha indításakor szeretné 

kiszolgálóhoz csatlakoztatni a számítógépet. Ekkor ne feledje el kiválasztani (illetve ha nem Ön a rendszergazda, 

akkor a rendszergazdával kiválasztatni) az A kiszolgáló bekapcsolása a számítógép indításakor lehetőséget is az 

Adobe Version Cue kiszolgáló párbeszédpanelen, hogy legyen olyan kiszolgáló, amelyhez tud majd csatlakozni az 

Adobe Drive alkalmazás.

Megnyitás Intézőben (Windows) / Megnyitás Finderben (Macintosh) Ez a lehetőséget akkor válassza, ha az 

Intézőben, illetve ha a Finderben szeretné megnyitni a projekt mappáját. Ekkor hozzáadhat fájlokat a projekt 

mappájába, fájlokat távolíthat el abból, illetve módosíthatja az abban található fájlokat.

Kapcsolat bontása a kiszolgálóval Ezzel a lehetőséggel választhatja le az Adobe Drive alkalmazást a Version Cue 

kiszolgálóról.

Kiszolgáló kezelése Ezzel a lehetőséggel nyithatja meg a Version Cue Kiszolgálófelügyelet ablakot. Ugyanez az 

ablak nyílik meg akkor is, ha a Version Cue beállításaiban a Kiszolgálófelügyelet gombra kattint.
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Az Adobe Drive beállításainak megadása

1 Nyissa meg az Adobe Drive alkalmazást, majd kattintson a Beállítások elemre.

2 Az alábbi beállítások közül adja meg a kívántakat, majd kattintson a Mentés gombra.

Gyorsítótárba helyezés Amikor az Adobe Drive alkalmazással kiszolgálóhoz kapcsolódik, akkor a gyorsítótár 

tárolja az információkat, hogy gyorsabban működhessen a rendszer. A gyorsítótár fenntartása azonban 

lemezterületet igényel. 

• A Gyorsítótár áthelyezése gombra való kattintással jelölje ki a gyorsítótárba helyezendő fájlok tárolásának 

helyét.(Ehhez előbb valamennyi kiszolgálóval bontania kell a kapcsolatot.)

• A Gyorsítótár mérete mezőben határozza meg a gyorsítótárba helyezendő fájlokat tartalmazó gyorsítótár 

méretének korlátját. Amikor a gyorsítótárba helyezett fájlok összmérete eléri a gyorsítótár méretkorlátját, a 

program automatikusan törli a legkorábban gyorsítótárba helyezett fájlokat.

• Az összes gyorsítótárba helyezett fájl törléséhez kattintson a Gyorsítótár ürítése elemre.

Naplózás Határozza meg, hogy információként, figyelmeztetésként vagy hibaként kívánja-e megjeleníteni a 

naplóbejegyzéseket. A naplófájl alapértelmezett szövegszerkesztőben való megnyitásához kattintson a Naplófájl 

megnyitása gombra. A naplófájlban láthatók a kiszolgálók telepítésére és konfigurációjára fenntartott helyek.

A Version Cue projektek használata

A Version Cue projektek ismertetése

A Version Cue projektek a Version Cue kiszolgálókon tárolódnak. A projektek tárolják a projekthez adott fájlokat, 

valamint a fájlok verzióit és a fájlokra vonatkozó egyéb adatokat (például a megjegyzéseket és a verziók dátumát). 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.

Projekteket akkor hozhat létre és kezelhet, ha a Version Cue Kiszolgálófelügyeletben megfelelő engedélyekkel 

rendelkezik.

Lásd még 

„Projektfájlok – ismertető”, 67. oldal

„Verziók – ismertető”, 73. oldal

„Felhasználók létrehozása és kezelése”, 78. oldal

Projektek létrehozása 

Projekteket az Adobe Bridge programban, az Adobe Drive helyi menüben, valamint a Version Cue 

Kiszolgálófelügyelettel hozhat létre. Ez utóbbiban a projektek speciális tulajdonságait is megadhatja.

A Version Cue-projektek létrehozásához Projektfelelős jogosultsággal kell rendelkeznie. Megosztott projekt 

létrehozásakor tegye mások számára láthatóvá a Version Cue kiszolgálót. Ha saját állapotúra van állítva a kiszolgáló, 

akkor a többi felhasználó nem tud hozzáférni a megosztott projekthez. A többi felhasználó a beállításoktól függően a 

kiszolgálóhoz való kapcsolódást, illetve újrakapcsolódást követően férhet hozzá az új projektekhez.

Lásd még 

„Felhasználók létrehozása és kezelése”, 78. oldal
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Projekt létrehozása a Version Cue kiszolgáló felügyeletével

1 Nyissa meg a Version Cue beállításait. Windows esetén nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán az Adobe 

Version Cue CS4 elemre. Mac OS esetén kattintson a Rendszerbeállításokban az Adobe Version Cue CS4 elemre.

2 Kattintson a Kiszolgálófelügyelet elemre, majd jelentkezzen be. (Projekt létrehozásához rendszergazdai jogokkal 

kell rendelkeznie.)

3 A Kezdőlap lapon válassza a Projekt létrehozása lehetőséget, vagy kattintson a Projektek lapfülre, majd válassza az 

Új lehetőséget.

4 Válassza ki, hogy üres projektet kíván-e létrehozni, vagy olyan projektet, amelyet egy mappából, FTP kiszolgálóról 

vagy WebDAV kiszolgálóról fog majd importálni. 

5 Az utasítások végrehajtásával hozza létre a projektet. (Lásd: „Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue 

kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 81. oldal.) 

Projekt létrehozása az Adobe Bridge programban

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon rendszergazdaként vagy projekt-létrehozási jogosultsággal rendelkező 

felhasználóként valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz.

2 Indítsa el az Adobe Bridge szoftvert.

3 Nyissa meg azt a Version Cue kiszolgálót, amelyre menteni kívánja a projektet, majd válassza az Eszközök menü 

Version Cue elemének Új projekt parancsát.

Ha a Version Cue nem jelenik meg az Eszközök menü elemei között, akkor az Adobe Bridge Automatikusan indítandó 

parancsfájlok beállításaiban jelölje be mind a Version Cue CS4, mind az Adobe Version Cue CS4 SDK mellett látható 

négyzetet. Lásd: „Nem látszanak a Version Cue funkciói az Adobe Bridge alkalmazásban”, 92. oldal.

4 Az Új projekt párbeszédpanel Projekt neve mezőjében adja meg a projekt nevét, a Projektinformációk mezőben 

pedig annak leírását. 

5 Ha szeretné, hogy a projektet és az ahhoz tartozó fájlokat mások is elérhessék, jelölje be a Projekt megosztása 

másokkal jelölőnégyzetet. 

6 Kattintson az OK gombra. 

Projekt létrehozása az Adobe Drive alkalmazásban

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon rendszergazdaként vagy projekt-létrehozási jogosultsággal rendelkező 

felhasználóként valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz.

2 Az Intézőben, illetve a Finderben nyissa meg a Version Cue kiszolgáló mappáját. 

3 Kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) a Version Cue kiszolgáló 

mappájára, majd válassza a helyi menü Adobe Drive CS4 > Új projekt parancsát. (Mac OS X Leopard rendszer 

válassza a Több menü Adobe Drive CS4 elemének Új projekt parancsát.)

4 Az Új projekt párbeszédpanel Projekt neve mezőjében adja meg a projekt nevét, a Projektinformációk mezőben 

pedig annak leírását. 

5 Ha szeretné, hogy a projektet és az ahhoz tartozó fájlokat mások is elérhessék, jelölje be a Projekt megosztása 

másokkal jelölőnégyzetet. 

6 Kattintson az OK gombra. 



63AZ ADOBE BRIDGE ÉS AZ ADOBE VERSION CUE HASZNÁLATA CS4

Az Adobe Version Cue

Projekt megnyitása 

Megnyithatja a helyi Version Cue kiszolgálón tárolt projekteket, illetve a mások számára látható távoli kiszolgálókon 

tárolt megosztott projekteket.

Miután megnyitott egy projektet, további fájlokat adhat annak mappájához, és tovább szerkesztheti azokat. Ha a helyi 

menüt kívánja használni, a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Mac OS) kattintson 

valamelyik projektfájl nevére, majd válassza a kívánt lehetőséget az Adobe Drive CS4 menüben.

Lásd még 

„A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 54. oldal

„Kiszolgálókhoz kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 59. oldal

Projekt megnyitása az Adobe Drive alkalmazásban

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz. 

2 Az Adobe Drive ablakban kattintson az annak a Version Cue kiszolgálónak a neve alatt látható Beállítások elemre, 

amelyhez az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódott, majd kattintson a Megnyitás Intézőben (Windows), illetve a 

Megnyitás Finderben (Macintosh) gombra).

3 Nyissa meg a projektet.

Projekt megnyitása Windows operációs rendszerben

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz. 

2 A Windows Intézőben nyissa meg a Sajátgép(Windows XP), illetve a Számítógép (Vista) elemet.

3 Keresse meg, majd kattintson duplán a Version Cue kiszolgáló nevére.

Projekt megnyitása a Finderben

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz. 

2 A Finder ablakában kattintson a csatolt Version Cue kiszolgáló nevére.

Projekt megnyitása az Adobe Bridge programban

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz. 

2 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen. 

3 A kiszolgáló nevére való duplán kattintással jelenítse meg az adott kiszolgálón tárolt projekteket.

4 Kattintson duplán a projektre a megnyitásához.

Projekt tulajdonságainak szerkesztése

Az Adobe Bridge alkalmazásban is módosíthatja a projekt nevét és leírását. Ha azonban zárolásos védelmet szeretne 

engedélyezni, felhasználókat módosítani vagy hozzárendelni, vagy megkövetelni a felhasználói bejelentkezést, 

használja a Version Cue Kiszolgálófelügyeletet.

1 Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Az Adobe Bridge programban jelölje ki a projektet, és kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjának 

Tulajdonságok szerkesztése parancsára.

• Az Adobe Bridge programban jelölje ki a projektet, kattintson az Ablak menü Megtekintő panel parancsára, majd 

a Megtekintő panel Projektfeladatok területén a Tulajdonságok szerkesztése parancsra.
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2 A Tulajdonságok szerkesztése párbeszédpanelen írja be a nevet a Projekt neve mezőbe. A munka leírásának 

megváltoztatásához írjon be más szöveget a Projektinformációk mezőbe.

3 Kattintson a Mentés gombra. 

Megjegyzés: Ha a projekt speciális tulajdonságait szeretné beállítani a Version Cue Kiszolgálófelügyeletben, kattintson a 

Tulajdonságok szerkesztése párbeszédpanelen a Kiszolgálófelügyelet elemre.

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

„Projektfájlok – ismertető”, 67. oldal

„Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 81. oldal

Projekt megosztott állapotának megváltoztatása

Alapértelmezés szerint a Version Cue CS4-projektek nincsenek megosztva, de állapotuk bármikor módosítható. Ha 

egy projekt állapotát megosztottra állítja, tegye mások számára láthatóvá a Version Cue kiszolgálót. Ha saját állapotúra 

van állítva a kiszolgáló, akkor a többi felhasználó csak akkor tud hozzáférni a megosztott projekthez, ha külön fel van 

ruházva az ehhez szükséges jogosultsággal. 

A megosztott projektekhez a Version Cue Kiszolgálófelügyelet használatával megkövetelheti a bejelentkezést, így a 

hozzáférést adott felhasználókra korlátozhatja.

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

„Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 81. oldal

Projektek megosztása vagy a megosztás megszüntetése az Adobe Bridge programban

1 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, majd kattintson duplán a Tartalom panelen feltüntetett 

kiszolgáló nevére.

2 Jelölje ki a projektet, majd hajtsa végre a következők valamelyikét: 

• Válassza az Eszközök menü Version Cue elemének Projekt megosztása, illetve Projekt megosztásának 

megszüntetése parancsát.

• Válassza az Ablak menü Megtekintő panel parancsát, majd kattintson a Megtekintő panelen látható Tulajdonságok 

szerkesztése parancsra. Jelölje be vagy törölje a Projekt megosztása másokkal jelölőnégyzetet, majd kattintson a 

Mentés gombra.

Projekt megosztása vagy a megosztás megszüntetése a Version Cue kiszolgáló 
felügyeletével

1 Tegye a következők egyikét:

• (Windows) Nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson duplán az Adobe Version Cue CS4 elemre, vagy kattintson a 

jobb gombbal a tálcán található Version Cue ikonra , majd válassza a Kiszolgálófelügyelet lehetőséget.

• (Macintosh) A Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS4 elemre, vagy kattintson a képernyő 

tetején található Version Cue ikonra, majd kattintson a Kiszolgálófelügyelet lehetőségre.

2 Írja be a Version Cue szolgáltatásban használt bejelentkezési nevét és jelszavát a mezőkbe, és kattintson a 

Bejelentkezés gombra. 
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3 Kattintson a Projektek lapfülre, majd a szerkeszteni kívánt projekt nevére.

4 Jelölje be vagy törölje a Projekt megosztása másokkal jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra. 

Biztonsági projektmásolatok helyének módosítása

A biztonsági másolatokat tároló mappa helyének megváltoztatása előtt kapcsolja ki a Version Cue-kiszolgálót. Ne 

helyezze át manuálisan a mappát.

1 Állítsa le a Version Cue-kiszolgálót (lásd: „A Version Cue kiszolgáló leállítása vagy újraindítása”, 57. oldal).

2 A Version Cue beállításainak eléréséhez tegye a következők valamelyikét:

• (Windows) Nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson duplán az Adobe Version Cue CS4 elemre, vagy kattintson a 

jobb gombbal a tálcán található Version Cue ikonra , majd válassza a Kiszolgálófelügyelet lehetőséget.

• (Macintosh) A Rendszerbeállításokban kattintson az Adobe Version Cue CS4 elemre, vagy kattintson a képernyő 

tetején található Version Cue ikonra, majd kattintson a Kiszolgálófelügyelet lehetőségre.

3 Kattintson az Adobe Version Cue CS4 beállításai panel Helyek fülére.

4 Kattintson a biztonsági mentési mappa jelenlegi helye melletti Kiválasztás gombra, és jelölje ki a mappa új helyét.

Válasszon egy helyet azon a számítógépen, amelyen 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.

Lásd még 

„Version Cue-projektek biztonsági másolatának létrehozása”, 84. oldal

Fájlok és mappák hozzáadása a projektekhez

Ha egy fájl változatait szeretné menteni, és ki szeretné használni a Version Cue fájlkezelésének előnyeit, adja hozzá a 

fájlt valamelyik Version Cue-projekthez. A Version Cue projektekhez Adobe és nem Adobe fájlokat is hozzáadhat.

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

Fájl vagy mappa hozzáadása projekthez az Adobe Bridge programban

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz. 

2 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, nyissa meg a kiszolgálót a Tartalom panelen, majd kattintson 

duplán annak a projektnek a nevére, amelyikhez hozzá szeretné adni a fájlokat.

3 Tegye a következők egyikét: 

• Húzza a fájlokat vagy mappákat az Intézőből (Windows), illetve a Finderből (Mac OS) az Adobe Bridge 

programban látható projektre. (Üres mappákat nem húzhat az Adobe Bridge programban látható 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.

4 A Beadás párbeszédpanelen írjon be megjegyzést a verzióhoz, és kattintson az OK gombra.
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Fájl hozzáadása projekthez a Windows Intézőben és a Finderben

1 Indítsa el az Version Cue kiszolgálót, majd az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon az adott kiszolgálóhoz.

2 A Windows Intézőben, illetve a Mac OS Finderben nyissa meg a Version Cue kiszolgálót.

A Version Cue kiszolgáló ugyanott jelenik meg, mint a leképezett hálózati meghajtók és a merevlemez-meghajtók.

3 Nyissa meg a projektet tartalmazó mappát, majd húzza át a hozzáadni kívánt fájlokat a mappába.

4 Ha szeretné beadni, és ezzel mások számára is elérhetővé tenni a fájlt, akkor kattintson a jobb gombbal (Windows), 

illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) a fájl nevére, majd válassza az Adobe Drive CS4 helyi menü 

Beadás parancsát. (Mac OS X Leopard rendszer válassza a Több menü Adobe Drive CS4 elemének Beadás 

parancsát.) Írja be a verzióval kapcsolatos megjegyzést, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha kivesz egy fájlt, majd annak egy újabb verzióját áthúzza egy olyan mappába, amely a fájl korábbi 

verzióját tartalmazza, akkor beadhatja az adott fájlt, és létrehozhatja annak másik verzióját. Ha azonban úgy cseréli le 

a fájlt, hogy az közben nincs kivéve, akkor a rendszer törli a fájl korábbi verzióit.

Fájl hozzáadása egy projekthez valamelyik teljes körűen használható alkalmazásban

Ha valamelyik teljes körűen használható alkalmazásban (Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy és Flash) ment fájlt 

egy projekt mappájába, akkor az adott fájlt a mentési művelet közben is beadhatja.

1 Indítsa el az Version Cue kiszolgálót, majd az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon az adott kiszolgálóhoz.

2 Az adott alkalmazásban (pl. a Photoshop alkalmazásban) válassza a Fájl menü Mentés másként (vagy a Fájl menü 

Beadás) parancsát, majd mentse a fájlt a projekt mappájába.

3 Írja be a verzióval kapcsolatos megjegyzést, majd kattintson az OK gombra.

A program elmenti és beadja a fájlt. Ha módosítja a fájlt, a program újra kiveszi azt az Ön számára. Ezt követően a Fájl 

menü Beadás parancsával adhat be egy másik verziót. A fájl bezárásakor is beadhatja a módosított fájlt.

Kapcsolat bontása a Version Cue kiszolgálóval

Az Adobe Drive alkalmazás Version Cue kiszolgálóval való kapcsolatának bontásakor elérhetetlenné válnak a 

Version Cue kiszolgálón tárolt projektbe tartozó fájlok. A kapcsolat bontásakor a program eltávolítja a projektre 

mutató parancsikonokat az Adobe Bridge alkalmazásból. A kiszolgálóval való kapcsolatot pl. akkor kell bontani, ha a 

munkacsoport valamelyik tagja létrehoz egy projektet. Újrakapcsolódáskor már látni fogja az új projektbe tartozó 

fájlokat.

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét: 

• Nyissa meg az Adobe Drive alkalmazást. Kattintson duplán annak a kiszolgálónak a nevére, amellyel össze van 

kapcsolva a számítógépe, majd kattintson a Kapcsolat bontása a kiszolgálóval gombra. Vagy kattintson az annak a 

kiszolgálónak a neve mellett található háromszög ikonra, amellyel bontani kívánja a kapcsolatot.

• Az Adobe Bridge Kedvencek mappájában kattintson a Version Cue elemre, jelölje ki a kiszolgálót, majd válassza az 

Eszközök menü Version Cue elemének Kapcsolat bontása parancsát.

Lásd még 

„A Version Cue kiszolgáló leállítása vagy újraindítása”, 57. oldal

„A Version Cue kiszolgálóval való kapcsolat bontása kivett fájlokkal”, 93. oldal
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Munka a fájlokkal a Version Cue-ban

Projektfájlok – ismertető 

Version Cue projektbe tartozó fájlokkal való munkavégzés során a fájlnak a kiszolgálón található példányán 

érvényesülnek a módosítások. A Version Cue CS3 verzióban ezzel szemben a fájl helyi merevlemez-meghajtón tárolt 

helyi példányát kell módosítania, és azt követően kell szinkronizálnia a helyben és a kiszolgálón tárolt verziókat. A 

Version Cue CS4 verziójában nem kell szinkronizálni a verziókat, mert a projektbe tartozó fájlok csak a kiszolgálón 

jelennek meg.

A program minden egyes fájlmentési művelet során eltárol egy ideiglenes fájlt. A program akkor hoz létre új verziót a 

kiszolgálón, ha Ön vagy egy másik felhasználó beadja a fájlt vagy menti annak egy verzióját.

Lásd még 

„A Version Cue projektek ismertetése”, 61. oldal

„Verziók – ismertető”, 73. oldal

Fájlállapotok

A Version Cue által kezelt fájlok mellett van egy állapotjelző ikon, amely a Version Cue kiszolgálón lévő fájl állapotát 

írja le. A programmal együtt használható alkalmazásokban (pl. az InDesign és az Illustrator alkalmazásban) a fájlok 

közötti tallózás közben az állapotsorban látható a fájlok állapota.

A fájloknak többféle állapotuk is lehet egyszerre.

Nyitott  A fájl meg van nyitva a számítógépen. A Nyitott állapotot csak a saját számítógépen lévő fájloknál láthatja.

Saját kivétel  Ön szerkeszti a fájlt. A Version Cue ezt az állapotot osztja ki, ha Ön módosítja a fájl tartalmát. 

Szerkesztés előtt Ön is megjelölhet kivettként egy fájlt, így figyelmeztetheti a többi felhasználót, hogy módosítani 

készül a tartalmat.

Kivette: [felhasználónév]  Másik felhasználó szerkeszti a fájlt, és még nem mentett új verziót. 

Aktuális  A fájl legutóbbi ismert verziója be van adva, és szabadon szerkeszthető. 

Ütköző  Verzióütközés van, vagy az aktuális felhasználón kívül más felhasználó is szerkeszti a fájlt.

Új fájl  A fájl szerepel a projekt mappájában, de még nincs beadva a Version Cue kiszolgálóra. Ez az állapota például 

egy olyan fájlnak, amelyet először ment egy létező projektbe, miközben a Version Cue kiszolgálóval nincs kapcsolat. 

Szerkesztheti a fájlt, de ne felejtse el beadni a módosítások mentése után.

Új verzió a kiszolgálón  A fájl újabb verziója jelenik meg a Version Cue kiszolgálón. Ez az ikon akkor jelenik meg, 

ha egy Önnél nyitott és aktuális állapotú fájlból egy másik felhasználó újabb verziót ad be.

A kiszolgáló nem érhető el  Vagy a Version Cue kiszolgálónak vagy az Ön számítógépének nem aktív a hálózati 

kapcsolata, ezért nem lehet elérni a kiszolgálót. 

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

visszaállítható).

Lásd még 

„Fájlok és mappák törlése projektből”, 71. oldal

„Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése”, 68. oldal
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Projekt egy fájljának megnyitása

Csak azon projektek fájljait nyithatja meg, amelyek a helyi Version Cue kiszolgálón, illetve a mások számára látható 

távoli kiszolgálókon vannak tárolva.

Tetszőleges alkalmazásban megnyithatja a projektfájlokat. A Photoshop, az Illustrator, az InDesign, a Flash és az 

InCopy alkalmazásban megnyitott beadott fájlt automatikusan kiveszi a program, és az adott alkalmazáson belül több 

változatot is menthet az adott fájlból. A CS3 verziót futtató felhasználók az Adobe párbeszédpanelen keresztül 

nyithatják meg a Version Cue CS4 projektekbe tartozó fájlokat. A más alkalmazásban megnyitott projektfájlokat 

manuálisan kell beadnia, illetve kivennie. (Lásd: „A Version Cue CS4 más alkalmazásokkal való használata”, 51. oldal.)

Megjegyzés: Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon a Version Cue kiszolgálón tárolt projekthez. Lásd: 

„Kiszolgálókhoz kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 59. oldal.

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

„A Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 54. oldal

Projektfájl megnyitása alkalmazásból

1 Az alkalmazásban válassza a Fájl menü Megnyitás parancsát.

2 Nyissa meg a Version Cue projektet tároló kiszolgáló meghajtóját.

A Windows Intézőben kattintson a Sajátgép(Windows XP), illetve a Számítógép (Vista) elemre, vagy jelenítse meg a 

Keresés helye menüt. Keresse meg a leképezett hálózati meghajtóként megjelenő projektmappát. Macintosh 

rendszerben kattintson a csatolt kiszolgáló nevére.

3 Kattintson duplán arra a projektre, amelyben a megnyitni kívánt fájl van. 

4 Kattintson a fájlra, majd a Megnyitás gombra.

Projektfájl megnyitása az Adobe Bridge programban

1 Kattintson a Version Cue gombra a Kedvencek panelen. 

2 Kattintson duplán a Tartalom panelen a Version Cue kiszolgáló nevére, kattintson duplán a megnyitni kívánt fájlt 

tartalmazó projektre, majd a fájlra. 

Az Adobe Bridge az operációs rendszer beállításai alapján dönti el, hogy mely alkalmazásban nyíljanak meg az egyes 

fájlok. Ha nem a kívánt alkalmazásban nyílik meg a fájl, akkor vagy a kívánt alkalmazáson belül nyissa azt meg, vagy 

módosítsa úgy az operációs rendszer beállításait, hogy alapértelmezés szerint másik programban nyíljon meg az adott 

típusú fájl.

Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése

Ha valaki egy projektmappában tárolt fájlt szerkeszt, a Version Cue Kivett állapotúra állítja a fájlt, jelezve, hogy a fájlt 

már ki lett véve, mire Ön a projektfájlt módosítani akarta. Ekkor eldöntheti, hogy folytatja-e a munkát a fájl másolatán. 

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. A zárolásos 

védelemmel ellátott projektben lévő fájlokból csak az azokat kivevő felhasználó tudja beadni a fájlok következő 

verzióját a Version Cue-projektbe. További tájékoztatást a „Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – 

felügyelet segédprogrammal”, 81. oldal című témakörben találhat.
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Másik felhasználó által kivett fájlok szerkesztése

1 Nyissa meg a fájlt, és a Kivette állapotra figyelmeztető üzenet megjelenésekor válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

Bezárás A fájlt változtatás nélkül bezárja.

Folytatás A fájl nyitva marad, így dolgozhat a dokumentumon.

2 Ha tovább dolgozik a dokumentumon, és módosítja annak tartalmát, akkor a Version Cue figyelmezteti az ütközés 

veszélyére. Válassza az alábbiak egyikét:

Módosítások elvetése A fájlnak a Version Cue kiszolgálón található legfrissebb verzióját jeleníti meg.

Szerkesztés folytatása Lehetővé teszi a projekt módosítását. Ez ütközést okozhat. 

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:

Mégse 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 állapotú fájlból egy másik verziót, akkor a 

Version Cue figyelmezteti, hogy frissítse a dokumentumot a legfrissebb verzióra. Ez a figyelmeztetés akkor jelenik 

meg, amikor megnyitja a fájlt, módosítási kezdi azt, illetve amikor előrehozza a dokumentumablakot egy 

dokumentumcsoportban.

❖ 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

Az Adobe Bridge Áthelyezés ide és Másolás ide parancsaival helyezhet át és másolhat Version Cue-fájlokat projekteken 

belül, projektek között, illetve projektből asztali mappába. A Windows Intéző, illetve a Finder ablakában is másolhat, 

illetve áthelyezhet fájlokat a projektek között. 

Fájl másolásakor vagy áthelyezésekor a Version Cue csak a legfrissebb verziót másolja vagy helyezi át.

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

Version Cue fájlok másolása

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét: 

• Jelölje ki a fájlokat az Adobe Bridge programban, majd válassza a Szerkesztés menü Másolás parancsát.
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• Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) a fájlra az Adobe Bridge 

programban, válassza a Másolás ide parancsot, és válassza ki a projektet vagy mappát a helyi menüben. Fel nem 

sorolt mappa kijelöléséhez válassza a Mappaválasztás elemet, jelöljön ki egy asztali vagy projektmappát, és 

kattintson az OK gombra.

• A Windows Intézőben vagy a Finderben a Ctrl billentyű (Windows), illetve az Option billentyű (Mac OS) lenyomva 

tartása mellett húzza a fájlokat másik helyre.

Version Cue fájlok áthelyezése

❖ Végezze el a következő műveletek valamelyikét: 

• Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a fájlra az Adobe Bridge 

programban, válassza az Áthelyezés ide parancsot, és adja meg a mappát a helyi menüben. (Fel nem sorolt mappa 

kijelöléséhez válassza a Mappaválasztás elemet, jelöljön ki egy mappát, és kattintson az OK gombra).

• A Windows Intézőben vagy a Finderben húzza a fájlokat másik helyre.

Version Cue fájlok elhelyezése

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. Át 

is húzhatja fájlokat az Adobe Bridge programban megnyitott Version Cue-projektekből az Illustrator, az InCopy, az 

InDesign, a Flash és a 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 panelen láthatók a Version Cue-projektekből elhelyezett fájlok további adatai, valamint az, hogy 

szerkeszti-e valaki a csatolt fájlokat, és ha igen, ki. Szintén a Csatolások panel segítségével állapíthatja meg, hogy a 

csatolt fájlt frissíteni kell-e a Version Cue-kiszolgálóról az újabb verzióval.

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 InDesign-

dokumentumból, mind a Photoshop-fájlból több verziót készít. Ha ezután előlépteti az InDesign-dokumentum egy 

korábbi verzióját, akkor 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 

InDesign-dokumentumot 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 (Illustrator), illetve a Segédprogramok menüjének 

Verziók elemét (InDesign és InCopy).

3 Jelölje ki a kívánt verziót, majd kattintson az Átalakítás aktuális verzióra parancsra. Szükség esetén írja be a 

verzióval kapcsolatos megjegyzéseket, majd kattintson a Mentés gombra.
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Fájlok állapotának és verzióinak megjelenítése a Csatolások panelen

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.

Az Illustrator programban a Csatolások panelen látható, hogy ki szerkeszti a Version Cue projektbe tartozó fájlokat. A 

Csatolások panelen látható egy Version Cue állapotikon is, amely a Version Cue-kiszolgálón lévő fájl állapotát jelzi 

(lásd: „Fájlállapotok”, 67. oldal). Más alkalmazásokban (pl. a Photoshop és az InDesign alkalmazásban) az 

állapotsorban láthatók a Version Cue állapotikonjai.

❖ Tegye a következők egyikét:

• Egy beillesztett fájl verzióinak megtekintéséhez válassza a Csatolások panel menüjének Verziók elemét (Illustrator), 

illetve Segédprogramok menüjének Verziók elemét (InDesign és InCopy).

• (Illustrator) 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

A fájlok, illetve mappák az Adobe Bridge programban, valamint a Finderben, illetve Windows Intézőben törölhetők. 

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 rendelkező felhasználók mindegyike törölhet fájlokat és mappákat, feltéve, 

hogy azok nincsenek Kivettként jelölve. Munkacsoportban, ha egy felhasználó egy törölni kívánt fájlt szerkeszt, a fájl 

zárolását a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal vissza lehet állítani az eredeti állapotba. 

Az Adobe Bridge alkalmazásban a Törölve állapotú projektfájlokat a projekt lomtárának nézetében 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 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

„Version Cue-projekt törlése”, 83. oldal

„Kapcsolat bontása a Version Cue kiszolgálóval”, 66. oldal

„A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogram speciális feladatai”, 85. oldal

Fájlok vagy mappák törlése a Windows Intézőben vagy a Finderben

1 Nyissa meg a Version Cue kiszolgálón található projektet a Finderben, illetve a Windows Intézőben.

2 Jelölje ki, majd húzza át a Lomtár mappába a törölni kívánt fájl vagy mappát. 
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Fájlok vagy mappák törlése az Adobe Bridge alkalmazásban

1 Az Adobe Bridge alkalmazásban kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, kattintson duplán a 

Version Cue kiszolgáló nevére, és nyissa meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó projektet.

2 Jelölje ki a fájlt, és kattintson a Tartalom panel eszköztárának Törlés  ikonjára.

Ha továbbra is látszanak a törölt fájlok, akkor válassza a Nézet menü Frissítés parancsát.

Törölt fájl vagy mappa visszaállítása az Adobe Bridge programban

1 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, kattintson duplán a Version Cue kiszolgáló nevére, és nyissa 

meg a visszaállítani kívánt fájlokat tartalmazó projektet.

2 Válassza az Eszközök menü Version Cue elemének Projekt lomtárának megtekintése parancsára, vagy kattintson a 

Projekt lomtárának megtekintése gombra . 

3 Jelölje ki a visszaállítani kívánt fájlt, és kattintson az Eszközök menü Version Cue pontjában a Visszaállítás 

parancsra, vagy kattintson a Visszaállítás gombra .

A program a fájlt vagy mappát visszaállítja eredeti helyére a Version Cue-projektben. A projekt mappájához való 

visszatéréshez kattintson az alkalmazássávban található Vissza ikonra .

Ha továbbra is látszanak a visszaállított fájlok, akkor válassza a Nézet menü Frissítés parancsát.

Fájl végleges törlése az Adobe Bridge alkalmazásban

1 Kattintson a Kedvencek panel Version Cue elemére, kattintson duplán a Version Cue kiszolgáló nevére, és nyissa 

meg a véglegesen törölni kívánt fájlokat 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.

Ha továbbra is látszanak a törölt fájlok, akkor válassza a Nézet menü Frissítés parancsát.

Fájlok szerkesztése kapcsolat nélkül

Ha akkor készül Version Cue projekthez tartozó fájlokkal dolgozni, amikor nem érhető el a Version Cue kiszolgáló, 

akkor vegye ki a fájlt, és mentse egy olyan helyre, ahol tudja azt módosítani. Miután helyreállt a kapcsolat a 

Version Cue kiszolgálóval, másolja vissza a módosított fájlt a projekt mappájába. A fájl beadásakor másik verziót is 

menthet.

Ha úgy adja be a módosított fájlt, hogy előtte nem vette azt ki, akkor a módosított fájl felülírja az eredeti fájlt és annak 

összes verzióját.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a módosított fájlnak a projekt mappájába való áthúzásakor legyen beadva az eredeti 

fájl. Ha be van adva az eredeti fájl, akkor a módosított fájl felülírja az eredeti fájlt és annak összes verzióját.



73AZ ADOBE BRIDGE ÉS AZ ADOBE VERSION CUE HASZNÁLATA CS4

Az Adobe Version Cue

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.

Lásd még 

„Projektfájlok – ismertető”, 67. oldal

Fájlok kivétele

• Ehhez a Photoshop, az Illustrator, az InDesign, az InCopy és a Flash programban nyissa meg az adott Version Cue 

kiszolgálón tárolt projekthez tartozó kívánt fájlt. Az első módosításkor a rendszer automatikusan kiveszi a fájlt.

• A Windows Intézőben és a Finderben kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva 

(Macintosh) a kívánt fájlra, majd válassza az Adobe Drive CS4 menü Kivétel parancsát. (Mac OS X Leopard 

rendszer válassza a Több menü Adobe Drive CS4 elemének Kivétel parancsát.)

• Az Adobe Bridge programban jelölje ki a fájlt a Version Cue kiszolgálón tárolt projektben, majd válassza az 

Eszközök menü Version Cue elemének Kivétel parancsát, vagy kattintson a Kivétel gombra .

Verziók beadása

Egy fájl új verzióját a Beadás paranccsal adhatja be, ez menti a módosításokat a Version Cue kiszolgálóra, és eltávolítja 

a Kivett állapotot a fájlról. A Photoshop, az Illustrator, az InDesign, az InCopy és a Flash programban magán az 

alkalmazáson belül adhatja be a fájlokat. A többi alkalmazás esetén a Windows Intéző, illetve a Finder helyi menüjében 

adhatja be és veheti ki a fájlokat.

Egy verzió beadásakor a Version Cue csak a módosításokat adja át és menti.

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.

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

Verzió beadása

1 Tegye a következők egyikét: 

• A Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, illetve InCopy alkalmazásban válassza a Fájl menü Beadás parancsát. 
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• Az Adobe Bridge programban jelölje ki a beadni kívánt fájlt vagy fájlokat, majd válassza az Eszközök menü Version 

Cue elemének Beadás parancsát, vagy kattintson a Beadás gombra .

2 A Beadás párbeszédpanelen írja be a verzióhoz társítani kívánt megjegyzéseket, és kattintson az OK gombra.

Ha beadását követően tovább szerkeszti a fájlt, akkor a program újra kiveszi azt, így egy másik verziót is menthet a 

fájlból. A módosított fájlok mentés nélkül való bezárásakor a program javasolja, hogy kattintson a felkínált lehetőségek 

valamelyikére. Ezek a lehetőségek: Mentés (a program elmenti a fájlt, de nem adja azt be), Beadás (a program elmenti 

és be is adja a fájlt), Ne mentse (a program a módosítások nélkül menti a fájlt), illetve Mégse (a program nem menti és 

nem adja be a fájlt).

Fájlok beadása manuálisan

1 Az Intéző, illetve a Finder ablakában kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva 

(Mac OS) a fájl nevére, majd válassza az Adobe Drive CS4 menü Beadás parancsát. (Mac OS X Leopard rendszer 

válassza a Több menü Adobe Drive CS4 elemének Beadás parancsát.)

2 A Beadás párbeszédpanelen írja be a verzióhoz társítani kívánt megjegyzéseket, és kattintson az OK gombra.

Ez a módszer elsősorban a nem Adobe fájlok (pl. Microsoft Word fájlok) esetén előnyös.

Nem Adobe fájlok beadása az Adobe Bridge alkalmazásban

1 Indítsa el az Adobe Bridge szoftvert.

2 Ha be van adva a nem Adobe fájl, akkor vegye azt ki manuálisan. (Lásd: „Fájlok kivétele”, 73. oldal.)

3 Nyissa meg a fájlt az annak létrehozásához használt alkalmazásban, végezze el a módosításokat, majd mentse és 

zárja be a fájlt.

4 Az Adobe Bridge alkalmazásban kattintson a Beadás gombra .

5 A Beadás párbeszédpanelen írja be a verzióhoz társítani kívánt megjegyzéseket, és kattintson az OK gombra.

Verziók megtekintése, előléptetése és törlése

A rendszer külön fájloknak tekinti a verziókat, ezekhez a Tartalom panelen férhet hozzá az Adobe Bridge 

alkalmazásban. A Verziók párbeszédpanelen és az Adobe Bridge alkalmazásban látható az összes fájlverzió bélyegképe 

(sorszámozva), az azokhoz 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.
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Verziók megtekintése

Lásd még 

„Projekt megnyitása”, 63. oldal

„A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet segédprogram speciális feladatai”, 85. oldal

Verziók megtekintése a Windows Intézőben vagy a Finderben

1 Nyissa meg az Intézőben, illetve Finderben azt a projektet, amely tartalmazza azt a fájlt, amelynek szeretné 

megtekinteni a verzióit.

2 Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Mac OS) annak a fájlnak a nevére, 

amelynek szeretné megtekinteni a verzióit, majd válassza az Adobe Drive CS4 menü Verziók megjelenítése 

parancsát. (Mac OS X Leopard rendszer válassza a Több menü Adobe Drive CS4 elemének Verziók megjelenítése 

parancsát.)

Verziók megtekintése az Adobe 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 Válassza az Eszközök menü Version Cue pontjának Verziók elemét, vagy kattintson a Tartalom panelen látható 

Verziók gombra . 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.

1 A CS4 alkalmazások valamelyikének (például az InDesign vagy az Illustrator programnak) az állapotsorában 

található menü Verziók megjelenítése parancsának kiválasztásával jelenítse meg a Verziók párbeszédpanelt.

2 Kattintson a megnyitni kívánt verzióra, majd a Verzió megtekintése gombra.

A Version Cue a saját dokumentumablakában nyitja meg a fájl korábbi verzióját. 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. 
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Verzió előléptetése

Korábbi verzió átalakításakor a rendszer automatikusan ment a korábbi verzióból egy példányt aktuális verzióként. 

Ezzel a módszerrel az előző változat érintetlen marad, így a jövőben bármikor visszatérhet hozzá. A létrehozás és az 

előléptetés közötti módosítások nem jelennek meg az új verzióban.

1 Tegye a következők egyikét:

• A Verziók párbeszédpanelen kattintson arra a verzióra, amelyet elő kíván léptetni, majd kattintson az Átalakítás 

aktuális verzióra parancsra.

• Az Adobe Bridge alkalmazásban kattintson az előléptetni kívánt verzióra, majd az Előléptetés ikonra .

2 A Beadás párbeszédpanelen írjon be egy megjegyzést a verzióhoz, és kattintson az OK gombra.

Verzió törlése

❖ Tegye a következők egyikét:

• A Verziók párbeszédpanelen jelölje ki azt a verziót, amelyet törölni kíván, majd kattintson a Törlés gombra. 

• Az Adobe Bridge programban jelölje ki a törölni kívánt verziót, majd kattintson a Tartalom panelen található 

Törlés gombra. 

A program nem számozza át a megmaradó verziókat. A törölt verziókat nem lehet visszaállítani.

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”, 81. oldal.

A legutolsó verzió visszaállítása

A fájl legutolsó verziójának visszaállításával elveti a fájl legutóbbi beadása, illetve kivétele óta végzett módosításokat.

• A Windows Intézőben és a Finderben kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva 

(Macintosh) a kívánt fájlra, majd válassza az Adobe Drive CS4 menü Lefoglalás törlése parancsát. (Mac OS X 

Leopard rendszer válassza a Több menü Adobe Drive CS4 elemének Lefoglalás törlése parancsát.) Amikor 

megjelenik az erre vonatkozó képernyő, kattintson a Visszatérés a legutóbbi verzióhoz elemre.

• Az Adobe Bridge programban jelölje ki a kívánt projektfájlt, és válassza az Eszközök menü Version Cue pontjának 

Visszatérés a legutóbbi verzióhoz parancsát, vagy kattintson a Visszatérés gombra .

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 PDF-ellenőrzéseket, végrehajthat speciális kiszolgálófelügyeleti feladatokat (például fájlverziók törlése, 

fájlzárolások feloldása 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 a Version Cue 

ikonjával, webböngészőből, illetve az Adobe Drive ablakban nyithatja meg.
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A Version Cue-kiszolgáló – felügyelet kezdőlapja 
A) Lapok  B) Vezérlők  

Megtekinthet egy, a Version Cue munkafolyamat kialakítását bemutató videoklipet a 

www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu weboldalon.

Lásd még 

A Version Cue munkafolyamat kialakítását bemutató videoklip

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 a Sun Microsystems ™ Java webhelyéről a www.java.com/en/download/manual.jsp címen tölthető le.

A Version Cue kiszolgáló – felügyelet a Windows és a Mac OS rendszerhez is Adobe Flash Player 9 vagy újabb 

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 

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”, 53. oldal

Bejelentkezés az Adobe Drive alkalmazásból

1 Kattintson az Adobe Drive ablakban feltüntetett összekapcsolt Version Cue kiszolgálók valamelyikének neve alatt 

látható Beállítások elemre.

2 Kattintson a Kiszolgáló kezelése elemre.

A

B

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_hu
http://www.adobe.com/go/lrvid4037_vc_hu
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Bejelentkezés a Version Cue ikonnal

1 Tegye a következők egyikét:

• (Windows) Kattintson jobb gombbal a rendszertálcán lévő Version Cue ikonra , majd kattintson a 

Kiszolgálóadminisztráció parancsra.

• (Mac OS) Kattintson a képernyő tetején levő Version Cue ikonra, és válassza a menüből a Kiszolgálóadminisztráció 

parancsot.

2 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 

(51000, ha olyan Version Cue CS4-kiszolgálóhoz csatlakozik, amely Version Cue CS3-kiszolgálót is futtató 

rendszerben 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

A Version Cue felhasználóit csak Rendszergazda hozzáférési joggal rendelkező felhasználó hozhatja létre, 

importálhatja, exportálhatja és szerkesztheti.

Hozzon létre olyan Version Cue felhasználóneveket, amelyekkel a rendszergazdai jogokkal nem rendelkező 

felhasználók is el tudják majd érni a Version Cue-kiszolgálón tárolt projekteket. 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 vagy újabb verziója. A felhasználók első létrehozásakor a Version Cue kéri az Adobe Flash 

Player 9 vagy újabb verziójának telepítését.

Lásd még 

„Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogrammal”, 81. 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.

• A Felhasználó beállítással rendelkező felhasználóknak 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. 
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• A Rendszergazda beállítással rendelkező felhasználóknak teljes hozzáférést ad az összes feladathoz a Version Cue 

kiszolgáló – felügyelet segédprogramban.

3 A Projekt létrehozása lehetőség mellett található Engedélyezett négyzet bejelölésével engedélyezheti a 

felhasználónak új Version Cue-projektek létrehozását. 

4 (Nem kötelező.) A többi szövegdobozba 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-beli PDF-ellenőrzésben.

5 Kattintson a Mentés gombra.

Egy felhasználó szerkesztéséhez jelölje ki a felhasználót, kattintson a Szerkesztés gombra, módosítsa a beállításokat a 

párbeszédpanelen, majd 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 egy adott projekten rendelt engedélyek felülírhatják a felhasználókhoz vagy 

csoportokhoz globálisan rendelt engedélyeket. 

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 engedélyek listájának 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.
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• Az Ellenőrzés indítója jogosultság lehetővé teszi PDF ellenőrzések kezdeményezését a Version Cue kiszolgáló – 

felügyelet segédprogramban (lásd: „Version Cue-beli PDF-ellenőrzés indítása”, 88. oldal).

• A Projektfelelős jogosultság lehetővé teszi projektek felügyeletét (például projektek másolását, biztonsági mentését, 

exportálását és törlését).

3 Kattintson az Engedélyek mentése elemre.

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 .

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 Base DN mezőbe az LDAP-kiszolgálón lévő címtár kezdőpontját az LDAP-hierarchiában.

• Ha az LDAP-kiszolgáló hitelesítést igényel, írja be a felhasználónevet és a jelszót a Bind DN és a Jelszó mezőbe.

• Jelölje be az LDAP használata az SSL titkosítással beállítást, ha SSL-en keresztül szeretne kapcsolódni egy SSL 

kompatibilis 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 az attribútumokat 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.
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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 elérési útja:

Windows: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

Mac OS: Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

Ha a listát egy másik Version Cue kiszolgálóra szeretné importálni, másolja a fájlt a megfelelő mappába.

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 összes importálandó felhasználónév melletti négyzetet, vagy ha minden felhasználónevet importálni 

kíván, akkor kattintással jelölje be a Felhasználónév oszlopcíme mellett található négyzetet. 

4 Kattintson a Tovább, majd ismét a Tovább gombra.

Projektek létrehozása és kezelése a Version Cue kiszolgáló – felügyelet 

segédprogrammal

Létrehozhat üres Version Cue-projektet (olyan projektet, amely a Version Cue kiszolgálót futtató számítógépen vagy 

annak külső meghajtóján található mappában lévő fájlokat tartalmazza) vagy WebDAV- illetve FTP-kiszolgálót 

alkalmazó projektet. Egy projekt létrehozása után bármikor szerkesztheti a tulajdonságait a Projektek lapon.

Version Cue-projekt létrehozása 

1 Kattintson a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére, majd kattintson az Új elemre. 

2 Kattintson az alábbi lehetőségek valamelyikére:

• 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. 

3 Írja be a projektnevet az Új projekt neve mezőbe.

4 Adja meg a Version Cue projekt tulajdonságait. (Lásd a „Version Cue projekt tulajdonságai” című következő 

témakörban).

5 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.

6 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.
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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.

7 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 Server (FTP-kiszolgáló) vagy a Server (WebDAV-kiszolgáló) mezőbe írja be annak a WebDAV-

kiszolgálónak a címét, ahonnan a fájlokat importálni szeretné, a Port mezőbe pedig a portszámot. 

• Mappa megadásához adja meg annak nevét a Címtár szövegmezőben. 

• 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.

• (Csak FTP esetén) Ha passzív módban szeretne csatlakozni a kiszolgálóhoz, jelölje be a Passzív mód használata 

beállítást.

8 Ha bejelentkezési adatokat kér egy projekthez, kattintson az Engedélyek hozzárendelése elemre, és rendeljen 

engedélyeket a felhasználókhoz. 

Version Cue-projekt tulajdonságai

Adja meg a következő beállításokat, amikor Version Cue-projekteket hoz létre vagy szerkeszt a Version Cue kiszolgáló 

– felügyelet segédprogramban:

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.

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 új fájlokként, saját verziószámozással.

Megjegyzések A projekttel kapcsolatosan beírt megjegyzéseket tárolja.

Felhasználói engedélyek hozzárendelése

A felhasználókhoz rendelt engedélyekkel határozhatja meg, hogy azok milyen tevékenységek végrehajtására 

férhessenek hozzá a projekthez.

1 A Version Cue-kiszolgáló – felügyeletben kattintson a Projektek lapfülre, jelölje be a projekt neve melletti 

négyzetet, majd kattintson az Engedélyek hozzárendelése gombra.

2 Jelölje ki a felhasználót, illetve csoportot, majd jelölje be az egyes engedélykategóriákhoz tartozó Engedélyezés vagy 

a Megtagadás négyzetet 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.
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• 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”, 88. oldal).

• A Projektfelelős jogosultság lehetővé teszi projektek felügyeletét (például projektek másolását, biztonsági mentését, 

exportálását és törlését).

3 Kattintson az Engedélyek mentése elemre.

Adott felhasználókhoz tartozó jogosultságok hozzárendeléséhez kattintson a Felhasználók/csoportok lapfülre, jelölje 

ki a kívánt felhasználót, illetve csoportot, kattintson a Szerkesztés gombra, majd adja meg a Felügyeleti hozzáférési 

szint értékét.

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 ki azt a projektet, amelyből létre kíván hozni egy másolatot, majd kattintson a Másolat létrehozása gombra.

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 ki a törölni kívántat. 

• 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 ki azt exportálni kívánt projektet, majd 

kattintson az Exportálás gombra.

2 A Projekt exportálása lapon válassza ki a protokollt a projekt exportálásához.

3 Tegye a következők egyikét:

• Ha a 2. lépésben a Projekt exportálása mappába beállítást választja, adja meg, hogy melyik mappába exportálja a 

projektet. 
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• Ha a 2. lépésben a Projekt exportálása FTP-kiszolgálóra vagy a Projekt exportálása WebDAV-kiszolgálóra beállítást 

választotta, adja meg a kiszolgáló címét az FTP-kiszolgáló vagy a WebDAV-kiszolgáló 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 az FTP-kiszolgálóhoz, vagy ha nem 

a 21-es portot adta meg, válassza a Passzív üzemmód használata lehetőséget. (Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, 

ha FTP-kiszolgálóra exportálja a projektet.)

4 Kattintson az Exportálás parancsra.

Projektek biztonsági mentése és helyreállítása

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 

CS4/Server/Backups (Windows) vagy a Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups 

(Mac OS) mappában található.

Lásd még 

„Biztonsági projektmásolatok helyének módosítása”, 65. oldal

Version Cue-projektek biztonsági másolatának létrehozása

1 Kattintson a Version Cue kiszolgáló – felügyelet Projektek fülére.

2 Kattintson a projekt nevére, majd 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).

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 Kattintson a visszaállítani kívánt biztonsági másolatra.

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.
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• Ha szeretné megőrizni az egyes felhasználókhoz rendelt jogokat, jelölje be a Felhasználói hozzárendelések 

visszaállítása jelölőnégyzetet.

• Ha szeretne megjegyzéseket felvenni, írja be őket a Comments (Megjegyzések) mezőbe.

Új biztonságimásolat-beállítás létrehozása

Amikor beállításokat hoz létre, azok lesznek a munka 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 vegyen fel megjegyzéseket a biztonságimásolat-fájlhoz.

7 Kattintson az Ütemezés elemre, és válasszon egy beállítást az Ismétlés menüből, ha szeretné, hogy a 

biztonságimásolat-készítés 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

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”, 56. oldal

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.

2 Adja meg az alapértelmezett FTP-proxykiszolgálót azon felhasználók számára, akik projekteket importálnak FTP-

kiszolgálóra vagy exportálnak onnan.

3 Adja meg az alapértelmezett HTTP-proxykiszolgálót azon felhasználók számára, akik projekteket importálnak 

WebDAV-kiszolgálóra vagy exportálnak onnan.
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SSL engedélyezése

Ha engedélyezi a Secure Sockets Layer (SSL) protokollt a Version Cue-kiszolgálón, lehetővé válik a biztonságos 

kommunikáció a kiszolgáló és az Adobe 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.

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.

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.

Fájlok verzióinak eltávolítása a 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. 

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.
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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 Save (Mentés) gombra. Miután kész a biztonsági másolat, az OK gombra kattintva tekintse át a 

kiszolgáló biztonsági másolatainak listáját.

Projektek visszaállítása

Egy Version Cue kiszolgálón tárolt összes projekt korábbi verzióra való visszaállításához először a biztonsági másolatot 

kell visszaállítania. A biztonsági másolat visszaállítása után leáll a Version Cue-kiszolgáló – felügyelet. 

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 Bejelentkezés a Version Cue Kiszolgálófelügyelet segédprogramba.

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.

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 

URL-címét. 

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.

❖ Kattintson a Version Cue kiszolgáló – felügyelet Speciális fülére, majd tegye az alábbiak egyikét:

• A Version Cue-kiszolgáló adatainak megjelenítéséhez kattintson a Kiszolgálóinformáció elemre.

• 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.
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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 Jelentéslista gombra.

Ha törölni kíván egy jelentést, jelölje ki a jelentéslistában, majd kattintson a Törlés gombra.

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 PDF-

dokumentumok 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 az Acrobat 7.0 

Professional vagy újabb verziójú programra van szükségük. 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 a Version Cue kiszolgáló – felügyelet eléréséhez szükséges 

jogosultságokkal. A PDF-dokumentumnak egyszerre csak egy verziója ellenőrizhető.

Megjegyzés: Az Adobe Acrobat 9 fokozott biztonsági funkciói megakadályozhatják a felhasználókat abban, hogy részt 

vegyenek az ellenőrzésben. Az ellenőrzők figyelmeztetést kaphatnak, amely szerint futtatniuk kell a JavaScript 

alkalmazást, majd az OK gombra való kattintást követően nem működnek náluk a megjegyzések bevitelére szolgáló 

eszközök. Ebben az esetben kérje meg az ellenőrzőket, hogy az Acrobat Biztonság (nagyobb) beállításaiban kapcsolják ki 

a Fokozott biztonság engedélyezése funkciót, majd indítsák újra a böngészőjüket.

1 Jelentkezzen be a Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogramba. (Tudnivalókért lásd: „Bejelentkezés a 

Version Cue kiszolgáló – felügyelet segédprogramba”, 77. oldal.)

2 Kattintson a Version Cue CS4 alkalmazásbeli PDF-ellenőrzés hivatkozására a lap tetején.

3 A Version Cue CS4 alkalmazásbeli PDF-ellenőrzés főoldalán kattintson az Ellenőrzés indítása elemre.

4 Kattintson a Dokumentumok lapra, és válassza az Ellenőrzés állapota menüből a Nincs elindítva elemet.

A listában szerepelni fog az összes érvényes PDF és Adobe Illustrator-fájl. Ha azt szeretné, hogy csak adott projekten 

belüli fájlok szerepeljenek a listán, akkor válassza ki a kívánt projekt nevét a Projekt menüben.
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5 A dokumentumlistán kattintson az ellenőrizendő PDF-dokumentum nevére.

6 Jelölje ki, melyik verziót kívánja ellenőriztetni, majd kattintson az Ellenőrzés indítása gombra.

7 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, jelölje be az Open under Review Mode (Megnyitás 

ellenőrzési módban) beállítást. 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.

8 Kattintson a Tovább gombra.

9 Ha az ellenőrzőknek felkérést kíván küldeni, válassza a Felkérés küldése e-mailben 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.

10 Kattintson az Ellenőrzés indítása gombra.

11 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”, 77. oldal.)

2 Kattintson a Version Cue CS4 alkalmazásbeli PDF-ellenőrzés hivatkozására a lap tetején.

3 Tegye a következők 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.
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2 Kattintson a PDF-dokumentum nevére a dokumentumlistán, majd kattintson valamelyik változatra a 

Dokumentum előzményei listában.

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. 

Majd kattintson a Leállítás gombra.

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.

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, jelölje be az Open under Review Mode (Megnyitás 

ellenőrzési módban) beállítást. 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 a Felkérés küldése e-mailben 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 a 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.



91AZ ADOBE BRIDGE ÉS AZ ADOBE VERSION CUE HASZNÁLATA CS4

Az Adobe Version Cue

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 List Entries 

(Listabejegyzések) menüből [a további fájlokat a List Entries (Listabejegyzések) menütől jobbra található nyilakkal 

tekintheti meg].

• Ha a dokumentum neve alapján kíván szűrni, írja be a dokumentum nevének egy részét a Document Name 

(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 az Adobe 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 a következők 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.

Ha a PDF-dokumentum szövegkörnyezetében szeretné megtekinteni az egyik megjegyzést, jelölje ki a megjegyzést, és 

kattintson az 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”, 89. oldal
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A Version Cue-val kapcsolatos hibák elhárítása

Nem lehet csatlakozni a Version Cue CS4-kiszolgálóra

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelően működik.

• Átmenetileg tiltsa le a tűzfalakat vagy proxykat.

• Indítsa újra a kiszolgálót (lásd: „Kapcsolat bontása a Version Cue kiszolgálóval”, 66. 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-kiszolgáló – felügyelet 

segédprogram speciális feladatai”, 85. oldal).

• Törölje az adatbázishoz tartozó naplófájlokat (VersionCue.log) az alább jelölt helyről:

Windows: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Logs

Mac OS: Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Logs

Nem látszanak a Version Cue funkciói az Adobe Bridge alkalmazásban

Ha az Adobe Bridge indítását követően nem láthatók a Version Cue parancsai az Eszközök menüben, illetve a 

Megtekintő panelen, akkor valószínűleg nincsenek kiválasztva Version Cue beállítási lehetőségek.

1 Az Adobe Drive alkalmazással kapcsolódjon valamelyik Version Cue kiszolgálóhoz. (Lásd: „Kiszolgálókhoz 

kapcsolódás az Adobe Drive alkalmazással”, 59. oldal.)

2 Indítsa el az Adobe Bridge szoftvert.

3 Válassza a Szerkesztés menü Beállítások elemét (Windows), illetve az Adobe Bridge CS4 menü Beállítások (Mac 

OS) elemét, majd az Automatikusan indítandó parancsfájlok lehetőséget.

4 Jelölje ki mind az Adobe Version Cue CS4, mind az Adobe Version Cue CS4 SDK lehetőséget, majd kattintson az 

OK gombra.

5 Indítsa újra az Adobe Bridge alkalmazást.

6 Kattintson a Version Cue lehetőségre. 

Befejezetlen műveletek

Előfordul, hogy a ritkábban használt parancsok nem frissítik automatikusan a Version Cue Adobe Bridge programban 

megjelenített adatait. Ha nem látható az elvégzett művelet eredménye, frissítse a nézetet valamelyik alábbi módszerrel:

• Egy másik elem kijelölésével váltsa át a fókuszt az Adobe Bridge ablakában.

• Váltson másik mappára.

• Méretezze az Adobe Bridge ablakot, vagy hozza az előtérbe az Adobe Bridge ablakot (lehet, hogy a háttérben nem 

frissül az Adobe Bridge ablak).

• Válassza az Adobe Bridge Nézet menüjének Frissítés parancsát.
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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, próbálkozzon a proxykiszolgáló letiltásával. Ha a proxykiszolgáló letiltásával megoldódik a probléma, 

akkor célszerű frissíteni a tűzfalat.

A Version Cue kiszolgálóval való kapcsolat bontása kivett fájlokkal

Ha bontja a kiszolgálóval való kapcsolatot, ám vannak még Saját kivétel állapotú projektfájljai, akkor a projektet 

tartalmazó mappa ideiglenesen nem lesz elérhető, így előfordulhat, hogy időközben elavulttá válnak az Ön által kivett 

fájlok, illetve az is, hogy valaki más is kiveszi azokat. 

Ha a Version Cue kiszolgáló elérhetetlensége miatt nem tudja kivenni a fájlok valamelyik verzióját, akkor két lehetőség 

közül választhat. Az első lehetőség, hogy mindaddig dolgozik a fájlokon, amíg az Adobe Drive párbeszédpanelen 

keresztül újra csatlakozni nem tud a kiszolgálóhoz. Ebben az esetben be tudja majd adni a fájok verzióját. 

Ha·a·másik·lehetőséget·választja,·akkor·mentse·helyben·a·fájlokat,·amint·elérhetővé·válik·a·Version·Cue·kiszolgáló,·k

apcsolódjon rá, majd ügyelve arra, hogy a mások által végzett munkát nem írja felül, adja be a helyben mentett fájlokat. 

Nem láthatók az InDesign fájlokhoz tartozó bélyegképek az Adobe Bridge 

alkalmazásban

Ha nem láthatók az InDesign-fájlok bélyegképei az Adobe Bridge alkalmazásban, jelölje be az InDesign alkalmazásban 

az Előnézetek mentése a dokumentumokkal elemet a Fájlkezelés beállításaiban vagy a Mentés másként 

párbeszédpanelen.

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 felhasználónevet és jelszót adhat meg. A Version Cue-t nem könnyű úgy eltávolítani, hogy emiatt ne 

vesszenek el a Version Cue projektbe tartozó fájlok és az adatok.

A Version Cue-kiszolgáló lassú vagy nem válaszol

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

• Növelje a Version Cue rendelkezésére álló RAM memóriát (lásd: „A Version Cue-kiszolgáló beállításainak 

megadása”, 54. 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.

Nem látható valamelyik Version Cue-projekt a Version Cue CS4-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.
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• Győződjön meg arról, hogy a projektet tároló Version Cue-kiszolgáló látható a többi felhasználó számára (lásd: „A 

Version Cue-kiszolgáló beállításainak megadása”, 54. oldal).

• Győződjön meg arról, hogy van engedélye megtekinteni a projektet.

• Ha nem régiben hozták létre a projektet, bontsa a kiszolgálóval való kapcsolatot, majd csatlakozzon újra.
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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 elsősorban csak azok a billentyűparancsok 

szerepelnek, amelyek nem jelennek meg a menüparancsokban vagy az eszközleírásokban.

Eredmény Windows: Mac OS rendszerben:

Váltás nézetek között Ctrl+\ Command+\

Ugrás az előző nézetre Ctrl+Shift+\ Command+Shift+\

Megjelenítés/elrejtés panel Fül Fül

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 

lépéssel

Ctrl+Shift+mínuszjel (-) Command+Shift+mínuszjel (-)

Egy mappával feljebb lépés (a Mappák 

panelen vagy egy sorban)

Fel nyíl Fel nyíl

Egy mappával lejjebb lépés (a Mappák 

panelen vagy egy sorban)

Lefelé nyíl Lefelé nyíl

Egy szinttel feljebb lépés (a Mappák 

panelen)

Ctrl+felfelé 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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Tartalom panel 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 (fájlnév kijelölve a 

Tartalom panelen)

Fül Fül

Előző átnevezése (fájlnév kijelölve a 

Tartalom panelen)

Shift+Tab Shift+Tab

Az 1-től 5 csillagig terjedő, vagy annál 

magasabb szintű minősítéssel rendelkező 

elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+1 és 5 közötti szám Command+Option+1 és 5 közötti szám

A kiválasztott csillagszámmal rendelkező 

elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+Shift+1 és 5 közötti szám Command+Option+Shift+1 és 5 közötti 

szám

1-től 4-ig terjedő címkékkel rendelkező 

elemek megjelenítése a Szűrés panelen

Ctrl+Alt+6 és 9 közötti szám Command+Option+6 és 9 közötti szám

A legalább a kiválasztott minősítéssel 

rendelkező elemek megjelenítése a Szűrés 

panelen

Shift + kattintás Shift + kattintás

Szűrők törlése Ctrl+Alt+A Command+Option+A

Kijelölés megfordítása a Szűrés panelen Alt + egérgomb Option + egérgomb

A Nagyítólencse eszköz megjelenítése az 

Előnézet panelen vagy Ellenőrzési módban

Egérgomb Egérgomb

A Nagyítólencse eszköz áthelyezése Kattintás vagy húzás egérrel Kattintás vagy húzás egérrel

További nagyítólencsék megjelenítése az 

Előnézet panelen (többszörös kijelölés)

Egérgomb Egérgomb

Több nagyítólencse eszköz egyidejű 

áthelyezése

Ctrl+kattintás vagy Ctrl+húzás egérrel Command+kattintás vagy 

Command+húzás egérrel

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel + +

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel - -

Nagyítás a Nagyítólencse eszközzel 

(többszörös kijelölés)

Ctrl+pluszjel (+) Command+pluszjel (+)

Kicsinyítés a Nagyítólencse eszközzel 

(többszörös kijelölés)

Ctrl+mínuszjel (-) Command+mínuszjel (+)

A halom összes elemének kijelölése Alt + egérgomb Option + egérgomb

Az aktuális kulcsszó és az összes 

szülőkulcsszó alkalmazása vagy eltávolítása 

a Kulcsszavak panelen

Shift + kattintás Shift + kattintás

Az aktuális kulcsszó kényszerített 

eltávolítása a Kulcsszavak panelen

Alt + egérgomb Option + egérgomb

A témakör háromszögének megnyitása a 

Kulcsszavak panelen

Ctrl+Jobbra nyíl Command+Jobbra nyíl

A témakör háromszögének bezárása a 

Kulcsszavak panelen

Ctrl+Balra nyíl Command+Balra nyíl

Eredmény Windows: Mac OS rendszerben:
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A Version Cue CS2 adatok importálása 
parancs 56

a Version Cue újraindítása 57

Adobe Bridge

a bélyegkép minőségének 
meghatározása 14

a program nyelvének megadása 17

ablak átállítása 15

automatikus indítás 7

bemutatás, 6

fájlok hozzáadása Version Cue-
projektekhez 65

használat a Device Central szoftverrel 33

Home 6

indítás 7

metaadatok 38

munkaterület 8

munkaterület világosabbá tétele 15

Version Cue fájlok és -projektek 
törlése 72

Version Cue funkciók megjelenítése 92

Version Cue-projektek létrehozása 62

Adobe Drive

beállítások 61

használata a Version Cue 
alkalmazással 49

ismertető 58

kapcsolódási beállítások 60

kiszolgálókhoz kapcsolódás 59

telepítés 52

Adobe Exchange 2

Adobe Illustrator

metaadatok 38

Adobe InDesign

metaadatok 38

színek és betűtípusok, megjelenítés a 
Bridge programban 41

Adobe Output Module, a Bridge 
programban 34

Adobe Photoshop

metaadatok 38

Adobe Version Cue

a Bridge programban 6

fájlok keresése, a Bridge programban 20

fájlok megtekintése, a Bridge 
programban 47

használat, a Bridge programmal 46

használata más alkalmazásokkal 51

helyi projektfájlok eltávolítása 66

ikon megjelenítése 55

ismertető 49, 50

Adobe Version Cue fájlok

állapotikonok 67

elhelyezés 70

kezelés 69, 70, 71

más felhasználó által használt fájlok 
szerkesztése 68

Adobe Version Cue kiszolgáló

állapotikonok 52

biztonsági mentés 86

név módosítása 85

parancsikonok törlése 66

proxyk megadása 85

SSL engedélyezése 86

telepítés és konfigurálás 52, 53, 54

újraindítás 57, 87

Adobe Version Cue kiszolgáló – felügyelet

bejelentkezés 77

felhasználók és csoportok létrehozása 78

felhasználók importálása és 
exportálása 78

ismertető 76

jelentések megtekintése 87

szoftverkövetelmények 77

Adobe Version Cue Kiszolgálófelügyelet

Speciális lap 87

Adobe Version Cue projektek

kapcsolat bontása 66

megjelenítése az Adobe Bridge 
programban 92

megosztás 64

tulajdonságok szerkesztése 63

Adobe Version Cue-projektek

fájlok hozzáadása 65

korábbi verzióinak áttelepítése 56

létrehozás és szerkesztés 61

tulajdonságok szerkesztése 82

Adobe Version Cue-projektek biztonsági 
másolatának létrehozása 84

Alapértelmezett munkaterület visszaállítása 
parancs, a Bridge programban 11

Alapvető tudnivalók munkaterület 11

Alkalmazás sávja 8

Áthelyezés ide parancs, a Bridge 
programban 25

átméretezés

Bridge paneljei 10

átnevezés

fájlok, a Bridge programban 25

átpörgetés

halmok, a Bridge programban 26

audiofájlok

előnézet, a Bridge programban 32

Auto Collection parancsfájl, a Bridge 
programban 37

automatizált feladatok

futtatás, a Bridge programban 34

Az Adobe Version Cue PDF-ellenőrzései 88, 
89, 91

Az összes halom kibontása parancs, a Bridge 
programban 26

Az összes halom összecsukása parancs, a 
Bridge programban 26

B

bélyegképek

kezelés, a Bridge programban 13

betűméret

módosítás a Metaadatok panelen 41

Betűméret csökkentése parancs, a Bridge 
programban 41

Betűméret növelése parancs, a Bridge 
programban 41

betűtípusok

InDesign megjelenítése, a Bridge 
programban 41

billentyűparancsok

ismertető 95

billentyűparancsok. Lásd 
billentyűparancsok

biztonság

felhasználók hozzárendelése a Version 
Cue programban 78

bővítmények

Adobe Store 2

Bridge

Bridge Home webhely 2

Bridge Home 6

Bridge. Lásd Adobe Bridge
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C

Címke parancsok, a Bridge programban 23

parancsok

Lásd még az egyes parancsneveket

Csatolások paletta

elhelyezett fájlok cseréje korábbi 
verzióra 70

használat Version Cue-
projektfájlokkal 71

csatolt fájlok

a Version Cue-ban 70

csoportmunka, a Version Cue-ban 61

D

Device Central integrációja

Adobe Bridge 33

diavetítés, a Bridge programban 31

É

Elérési út eszköztár 8

elforgatás

képek, a Bridge programban 31

Elhelyezés parancs

a Version Cue-ban 70

Ellenőrzés indítása parancs, a Version Cue-
beli PDF-ellenőrzésekben 88

Ellenőrzési mód, a Bridge programban 29

előnézet

képek, a Bridge programban 26, 29

Előnézet munkaterület 11

Előnézet panel 8

Elvetés parancs, a Bridge programban 23

engedélyek

hozzárendelés a Version Cue 
felhasználóihoz és csoportjaihoz 79

eszközök

elérés billentyűparancsokkal 95

Eszközök menü parancsai, a Bridge 
programban 34

Exchange 2

exportálás

Version Cue-projektek 83

Extensible Metadata Platform (XMP) 38

extrák 3

F

fájlállapot, a Version Cue-ban 67

Fájlinformáció parancs, a Bridge 
programban 42, 43, 44

fájlok

Lásd még Adobe Version Cue fájlok

fájlok beadása és kivétele, a Version Cue-
ban 67, 73

fájlok halmozása, a Bridge programban 26

fájlok minősítése, a Bridge programban 23

fájlok rendezése, a Bridge programban 23

fájlok szűrése, a Bridge programban 23

fájlok, a Bridge programban

címkézés és minősítés 23

halmozás 26

keresés és navigálás 18, 20

kezelés 23, 25

megnyitás és elhelyezés 19

fájlok. Lásd Adobe Version Cue fájlok

fájltallózás, a Bridge programban 6

fájltársítások, megváltoztatás a Bridge 
programban 19

fájlzárolás, eltávolítása a Version Cue-
ban 86

felhasználói csoportok, létrehozás a Version 
Cue kiszolgáló – felügyeletben 78

felhasználók, létrehozás és hozzárendelés a 
Version Cue programban 78, 82

Felminősítés parancs, a Bridge 
programban 23

Fényképek beolvasása fényképezőgépről 
parancs, a Bridge programban 28

fényképek, a Bridge programban 28, 29

Filmszalag munkaterület 11

Filmszalag nézet kiemelése

billentyűparancs-ütközés a Mac OS 
rendszerben 12

frissítések 2

FTP-proxykiszolgáló, megadás a Version 
Cue-ban 85

G

globális helymeghatározási (GPS) adatok 39

GPS-adatok fájlokban 39

gyorsítótár, a Bridge programban 16

gyorsítótár-beállítások, a Bridge 
programban 16

Gyorskeresés mező, a Bridge programban 21

Gyűjtemények panel 8

gyűjtemények, a Bridge programban 21

H

Halmozás beágyazással parancs, a Bridge 
programban 26

hang és videó előzetes lejátszása a Bridge 
programban 32

hangfájlok

előnézet, a Bridge programban 32

helyi projektfájlok, a Version Cue-ban

szerkesztés 67, 72

HTTP-proxykiszolgáló, megadása a Version 
Cue-ban 85

Í

Illustrator. Lásd Adobe Illustrator

Illustrator-színek, megjelenítés a Bridge 
programban 41

InDesign. Lásd Adobe InDesign

IPTC 39, 41

K

Kapcsolat bontása parancs, a Version Cue-
ban 66

Kapcsolódás a kiszolgálóhoz parancs, a 
Version Cue-ban 59

Kedvencek panel

elemek felvétele 10

ismertető 8

képek

előnézet, a Bridge programban 26, 29

Keresés parancs, a Bridge programban 20

Kimenet munkaterület 11

Kivétel a halomból parancs, a Bridge 
programban 26

Kompakt móda Bridge programban 15

Kötegelt átnevezés parancs, a Bridge 
programban 25

Közösségi keresőprogram 1

Közösségi segítségnyújtás 1

kulcsszavak

hozzáadás, a Bridge programban 45

Kulcsszavak munkaterület 11

Kulcsszavak panel 8

Kulcsszavak panel, a Bridge programban 44

L

LDAP-kiszolgálók

Version Cue-felhasználók importálása 80

Leminősítés parancs, a Bridge 
programban 23

letölthető anyagok

frissítések, bővítmények és 
próbaverziók 2

M

Mappák munkaterület 11

Mappák panel 8

Másolás adott helyre parancs, a Bridge 
programban 25
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másolatok készítése

Version Cue-projektek 83

megjelenítés

korábbi verziók 75

megjelenítési módok, változtatás a Bridge 
programban 15

megnyitás

fájlok, a Bridge programban 19

megtekintés

jelentések, a Version Cue kiszolgáló – 
felügyeletben 87

megjegyzések, a Version Cue-beli PDF-
ellenőrzésekben 91

verziók 74

Metaadat munkaterület 11

metaadatok

ismertető 38

Metaadatok panel 8, 39

metaadatok, a Bridge programban 39, 41, 42, 
44

Metaadatsablon létrehozása parancs, a 
Bridge programban 42

Metaadattábla megjelenítése parancs, a 
Bridge programban 39

Minősítés nélkül parancs, a Bridge 
programban 23

monitorméretű előnézeti képek, a Bridge 
programban 14

Montírozóasztal munkaterület 11

mozgóképfájlok

előnézet, a Bridge programban 32

Munkaterület mentése parancs, a Bridge 
programban 11

Munkaterület törlése parancs, a Bridge 
programban 11

munkaterületek

a Bridge programban 11

N

Nagyítólencse eszköz, a Bridge 
programban 29

Nincs címke parancs, a Bridge 
programban 23

Ő

online források 3

P

parancsfájl-útmutatók, a Bridge 
programban 34

parancsok

elérés billentyűparancsokkal 95

Pauszpapír engedélyezése parancs, a Bridge 
programban 26

pauszpapír üzemmód 26

PDF kontaktlapok

létrehozás, a Bridge programban 36

Photoshop. Lásd Adobe Photoshop

próbaverziók 2

projektek. Lásd  Adobe Version Cue 
projektek

R

Raw fájlok

használat, a Bridge programmal 33

S

sidecar fájlok 38

SSL, engedélyezés a Version Cue-ban 86

szerkesztés

ellenőrzési beállítások, a Version Cue 
PDF-ellenőrzéseiben 90

projekt tulajdonságai 63

színek

Illustrator és InDesign megjelenítése, a 
Bridge programban 41

színkezelés, a Bridge programban 17

szoftver

letölthető anyagok 2

szoftveres leképezés az előnézetben, a Bridge 
programban 32

Szűrés panel 8

T

Tartalom panel 8, 13

Teljes képernyős előnézet, a Bridge 
programban 29

Teljes móda Bridge programban 15

törlés

fájlok és mappák törlése, a Version Cue-
ban 71

megjegyzések, a Version Cue-beli PDF-
ellenőrzésekben 91

PDF-ellenőrzések, a Version Cue-ban 90

Ű

Ultra-kompakt mód a Bridge 
programban 15

V

váltás megjelenítési módok között, a Bridge 
programban 15

Version Cue. Lásd Adobe Version Cue

verzió átalakítása 76

verzió előléptetése 70

Verzió mentése parancs 73

verziók

átalakítás 76

ismertető 73

megtekintés 74

törlés 76

verziók, beadás 73

videofájlok

előnézet, a Bridge programban 32

visszaállítás

projektek, a Version Cue-ban 84

W

WebDAV-kiszolgálók

kapcsolódás Version Cue-
projektekhez 57

webes fotógalériák

létrehozás, a Bridge programban 35

X

XMP (Extensible Metadata Platform) 38

XMP szoftverfejlesztési csomag 38

Z

zárolásos védelem, a Version Cue-ban

eltávolítás 86

engedélyezés 82
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