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• Wykorzystaj nieznane mo¿liwoœci Worda, Excela, Accessa i PowerPointa
• Ujarzmij nowe interfejsy u¿ytkownika aplikacji
• Odkryj najg³êbiej ukryte narzêdzia

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to prze³om.
Office 2007 nie jest kopi¹ poprzedniej edycji, do której dodano kilka nowych poleceñ.
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pakietu przy tak znacz¹cych zmianach mo¿e okazaæ siê doœæ skomplikowanym
procesem, przy którym warto wspomóc siê dobrym podrêcznikiem. Dokumentacja
do³¹czana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe mo¿liwoœci. Aby staæ siê ekspertem,
potrzebujesz czegoœ wiêcej.
Ksi¹¿ka „Office 2007. Nieoficjalny podrêcznik” na pewno bêdzie doskona³ym asystentem,
dziêki któremu bez problemu opanujesz mo¿liwoœci najnowszego MS Office. Wiadomoœci
w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytaj¹c j¹, poznasz aplikacje
wchodz¹ce w sk³ad pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz
wszystkie ich mo¿liwoœci – nawet te najg³êbiej schowane. Nauczysz siê korzystaæ
z nowego interfejsu u¿ytkownika i dostosowywaæ go do swoich potrzeb, zredagujesz
dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty
oraz zapieraj¹c¹ dech w piersiach prezentacjê.
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ul. Koœciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

• Nowe elementy MS Office 2007
• Tworzenie dokumentów w Wordzie
• Formatowanie czcionek i akapitów
• Drukowanie dokumentów
• Korzystanie z autokorekty i autouzupe³niania w Excelu
• Automatyzacja dzia³ania arkuszy
• Tworzenie formu³, tabel i wykresów
• Przygotowywanie prezentacji w PowerPoincie
• Wyœwietlanie prezentacji
• Projektowanie baz danych w Accessie
• Konstruowanie kwerend
• Tworzenie raportów i formularzy

Nie musisz kupowaæ kilku ksi¹¿ek, aby poznaæ najnowsz¹ wersjê MS Office.
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Wprowadzenie
Posiadanie komputera z pakietem Microsoft Office to dla rzeszy pracowników
korporacyjnych niemale obywatelski obowizek — jeli chodzi o reszt spoeczestwa, to wcale nie jest inaczej. Dla Microsoftu bya to zawsze wietna wiadomo, bo to wanie Word, Excel, PowerPoint i Access byy przyczyn tego, e
wpywy tej firmy przekraczay dochody budetów niejednego maego pastwa.
Przez cae lata firma Microsoft korzystaa z tego niby-monopolu jako pewnego,
zdajc sobie spraw z tego, e pracownicy biurowi z caego wiata bd pilnie aktualizowa posiadane oprogramowanie do kadej nowej wersji. Bo jakby nie patrze, z pracy biurowej, polegajcej na redagowaniu listów, tworzeniu arkuszy
kalkulacyjnych, prezentacji i baz danych, nikt jeszcze nie zosta zwolniony za
posugiwanie si programami Microsoftu.
Obecnie, po wydaniu wersji 2007 nasi przyjaciele z Redmond wreszcie odpacili
si wiernym uytkownikom. Wersje programów biurowych z pakietu Office
2007 zostay gruntownie przerobione, znacznie uatwiajc uytkownikom korzystanie z nich. Zmiany wymagaj co prawda przyzwyczajenia si do nich, rozpoznania i obycia z nimi, ale po to masz t ksik.
Uwaga: Niniejsza ksika dotyczy najnowszego i najlepszego dotychczasowego wydania pakietu
Microsoft Office — Office 2007, przeznaczonego wycznie dla systemów z rodziny Windows. Najnowsze wydanie pakietu dla systemów Macintosh zostao opisane w ksice Office 2004 for Macintosh: The Missing Manual.

Co nowego w pakiecie Office 2007
Odkd Microsoft Office podbi wiat (lata dziewidziesite XX wieku), programy takie jak Word, Excel, PowerPoint i Access nie zmieniay si zanadto. Cho
od czasu do czasu pojawiay si zupenie nowe, przydatne moliwoci, Microsoft
spdza wicej czasu na wprowadzaniu dziwacznych gadetów, takich jak gadajcy spinacz.

Co nowego w pakiecie
Office 2007

CZSTO ZADAWANE PYTANIA

Odmiany Office 2007
Jak to moliwe, e na moim komputerze nie ma Accessa ani PowerPointa?
Jeli na swoim komputerze nie moesz w ramach pakietu Office 2007 znale programu Access albo PowerPoint, nie martw si — wcale si nie zgubiy. Pakiet
Office 2007 jest wydawany w kilku rónych odmianach
(firma Microsoft nazywa je „wersjami”); wszystkie zawieraj programy Word 2007 i Excel 2007, z pozostaymi rzecz wyglda rónie.
Wybór ogranicza z jednej strony wersja Basic z programami Word, Excel i Outlook (to program do obsugi poczty elektronicznej i organizacji czasu),

a wersja Enterprise z drugiej. Ta ostatnia to wersja dla
pracowników wielkich korporacji i zawiera wszystko:
nie tylko Worda, Excela, PowerPointa i Accessa, ale
i szereg innych aplikacji.
Jeli interesuj Ci rónice pomidzy wersjami pakietu
Microsoft Office 2007, zajrzyj na stron WWW firmy
Microsoft (www.microsoft.pl), gdzie poprzez odnoniki Office, a nastpnie Porównaj wersje dotrzesz do
tabeli zestawiajcej zawarto poszczególnych wariantów. Jeli chcesz uzupeni skad swojego pakietu
o programy PowerPoint i Access bez kupowania caego zestawu, moesz dokupi te programy osobno.

Office 2007 przeamuje ten schemat i wprowadza najwiksze zmiany od czasu
pakietu Office 95. Najbardziej rzucajc si w oczy zmian jest znacznie poprawiony interfejs uytkownika (okna, paski narzdzi, menu i skróty klawiaturowe
uywane w pracy z aplikacjami pakietu Office). Microsoft po zbyt dugim okresie
czasu, w którym stara si uproci chaotyczne, przeadowane paskami narzdzi
interfejsy wikszoci aplikacji z pakietu Office, zebra si w kocu na odwag
i zupenie je przeprojektowa. W efekcie powsta cakowicie nowy interfejs uytkownika, który wreszcie jest odpowiednio intuicyjny. Gównym elementem nowego interfejsu jest nadrzdny pasek narzdziowy — tak zwana Wstka.

Wstka
Najlepsz modyfikacj, któr wprowadzono do pakietu Office na przestrzeni
ostatnich lat, jest koncepcja wstki narzdziowej. Wszystko, co zechcesz zrobi
w programach pakietu Office, zostao na niej umieszczone. Zawarto wstki zaley od programu, ale zasadniczo pozostaje ona spójna: w kadym przypadku stanowi centrum sterowania dla wszystkich wykonywanych czynnoci.
Uwaga: W programie Access 2007 wstka jest niewidoczna do czasu utworzenia bazy danych.
Wstk naley traktowa jako rozbudowany pasek narzdziowy. Na pocztku
wydaje si, e zajmuje w oknie programu zbyt duo miejsca (zobacz rysunek W.1),
ale wcale tak nie jest — wicej przestrzeni w poprzednich wersjach programów
zajmowa klasyczny pasek menu z kilkoma zestawami pasków narzdzi. Poza
tym wstka zawsze jest na swoim miejscu, nigdy si nie powiksza i poniewa
nie mona jej modyfikowa ani przenosi, tak jak paski narzdzi w poprzednich
wersjach, nie mona jej przypadkowo usun.
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Rysunek W.1.
Wstka jest pena
szczegóów. Gdy
przytrzymasz kursor
nad przyciskiem, nie
pojawi si lakoniczny
opis w ótym polu.
Zamiast tego pojawi
si przyjazne okienko
z krótkim, ale treciwym opisem. Tutaj
widoczny jest efekt
przytrzymania kursora nad poleceniem
Tabela w Accesie
2007 PL

Wskazówka: Wstki narzdzi w Office 2007 to jeden z tych nowych elementów, które najatwiej
zrozumie i doceni w akcji — na stronie www.missingmanuals.com, pod odnonikiem Missing
CD-ROM waciwym dla oryginau niniejszej ksiki znajdziesz demonstracj zasady dziaania wstki
w Wordzie.

Dziki wstce znacznie atwiej jest znale  poszczególne funkcje i zapamita
ich pooenie, poniewa kade z narzdzi znajduje si w logicznie powizanych
zakadkach (zwanych te kartami). Co wicej, gdy uytkownik odnajdzie interesujcy go przycisk, zwykle bez trudu moe równie odnale  inne powizane
z nim polecenia, przegldajc jedynie grup, w której przycisk si znajduje. Inaczej mówic, wstka nie jest tylko kolejnym wygodnym narzdziem, ale take
doskonaym rozwizaniem do poznania moliwoci poszczególnych programów.
Wskazówka: Chcesz odzyska przestrze zajmowan przez wstk? Po prostu kliknij dwukrotnie
aktywn zakadk, a wstka zostanie zwinita, pozostawiajc jedynie wiersz z tytuami zakadek.
Ponownie kliknij dwukrotnie zakadk, aby przywróci przyciski.
Jedn z przyjemniejszych cech zakadek wstki jest to, e nigdy si nie zmieniaj — to znaczy, e nie ma tu tajemniczego przemieszczania si i znikania polece. Wstka zostaa zaprojektowana tak, aby polecenia pozostaway zawsze
w tych samych miejscach i by wiedzia, gdzie ich szuka. Jedynie kiedy powikszysz okno programu, zmieni swój ukad tak, aby lepiej wykorzysta dostpne
miejsce (rysunek W.2).
W zalenoci od wielkoci okna przycisk, który bdziesz musia klikn, moe
nie zawiera tekstu. Zamiast tego moe pojawi si jako maa ikona. W takiej sytuacji, aby pozna nazw tajemniczego przycisku, moesz przytrzyma nad nim
wska nik myszy, zanim zdecydujesz si, czy go klikn.
WPROWADZENIE
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Rysunek W.2. W tym
przykadzie Accessowi
zabrako miejsca na wywietlenie sekcji Widoki,
Rekordy i Znajdowanie
zakadki Narzdzia gówne, wic zostay one zastpione przyciskami.
Gdy klikniesz który z tych
przycisków, zostanie wywietlony panel zawierajcy poszukiwane elementy

Zakadki
Aby rozmieci wszystkie te przyciski, trzeba byo podzieli wstk na zakadki
odpowiadajce kategoriom czynnoci. Po uruchomieniu kadego z programów
z pakietu Office zobaczysz zakadk Narzdzia gówne — to, jakie bd pozostae
zakadki, zaley od tego, o jaki program chodzi. Na przykad Excel na pocztku
udostpnia na wstce siedem zakadek. Gdy która z nich zostanie kliknita, na
ekranie pojawi si zupenie nowa kolekcja przycisków (rysunek W.3).

Rysunek W.3. Po uruchomieniu Excela aktywna jest zakadka Narzdzia gówne, natomiast po klikniciu zakadki Ukad strony uytkownik zyskuje dostp do szeregu zada takich jak dostosowywanie rozmiaru strony
i wykonywanie wydruków. Przyciski obecne na zakadce s zebrane w mniejsze grupy, dziki czemu ich organizacja jest bardziej czytelna
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Zakadki kontekstowe pozwalaj pracowa ze specjalnymi obiektami, takimi jak
obrazy czy wykresy. Pojawiaj si nad wstk, a w ksice s zapisywane z pionow kresk po kontekstowej czci ich nazwy, na przykad Narzdzia wykresów|Formatowanie. Zakadki kontekstowe pojawiaj si tylko wtedy, gdy s rzeczywicie potrzebne, i automatycznie znikaj, kiedy staj si zbdne. Na przykad
gdy zaznaczymy wykres umieszczony na slajdzie, pojawi si trzy nowe zakadki: Narzdzia wykresów|Projektowanie, Narzdzia wykresów|Ukad i Narzdzia wykresów|Formatowanie. Jeli nastpnie zaznaczymy fragment tekstu, PowerPoint uzna, e zakoczylimy formatowanie wykresu, i ukryje te zakadki.
Warto powici troch czasu na przyzwyczajenie si do wstki z zakadkami.
Poklikaj poszczególne zakadki, aby dowiedzie si, co dokadnie si w nich znajduje. W trakcie lektury tej ksiki bdziesz poznawa kolejne z tych polece.
Wskazówka: Jeeli dysponujesz mysz z rolk, moesz jeszcze sprawniej porusza si po elementach zakadek poprzez ustawienie kursora nad wstk i krcenie pokrtem.

Grupy
Po uruchomieniu kadego z programów pakietu Office 2007 PL automatycznie
wywietlana jest karta Narzdzia gówne, która zawiera opcje formatowania tekstu podzielone na odpowiednie sekcje, czyli grupy. Na przykad jeli korzystasz
z programu PowerPoint, opcje z grupy Czcionka pozwalaj zmieni tekst na pogrubiony lub podkrelony, a opcje z grupy Akapit su m.in. do wyrównywania tekstu i formatowania go jako listy punktowanej lub numerowanej.

Przyciski polece
Jak atwo si domyli, aby wybra jak opcj na wstce, naley klikn odpowiedni przycisk. Na przykad aby podkreli tekst nagówka, wystarczy go zaznaczy i w grupie Czcionka klikn przycisk Podkrelenie. Podobnie, aby zmieni kolor tekstu, naley go najpierw zaznaczy, a nastpnie w grupie Czcionka na
zakadce Narzdzia gówne klikn przycisk Kolor czcionki.

Przyciski otwierajce okna dialogowe
Aby da nam pen kontrol nad kadym elementem pokazu slajdów, zachowujc jednak podstawow zasad udostpniania wszystkich opcji na wstce, projektanci interfejsu Office’a 2007 umiecili w prawym dolnym rogu wikszoci
grup malekie przyciski suce do otwierania okien dialogowych. Kliknicie takiego przycisku otwiera okno dialogowe odpowiadajce danej grupie. Na przykad
jeli klikniemy taki przycisk w grupie Czcionka w programie PowerPoint, otworzy si okno Czcionka pokazane na rysunku W.4.

WPROWADZENIE
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Rysunek W.4. Jeli
klikniesz w kwadracik
w prawym dolnym naroniku grupy Czcionka
(zakrelone u góry),
wywietli si okno dialogowe wyboru czcionki
(na dole)

Uywanie wstki z klawiatury
Zdeklarowani mionicy klawiatury uciesz si zapewne na wie o tym, e polecenia wstki mona wywoywa za pomoc klawiszy. Caa sztuka polega na
uyciu skrótów klawiaturowych, czyli serii klawiszy rozpoczynajcej si od klawisza Alt (a zatem tego samego klawisza, za pomoc którego uaktywnia si menu).
Gdy uywa si skrótów klawiaturowych, nie trzeba naciska jednoczenie wszystkich klawiszy. (Wkrótce bdziesz si móg przekona o tym, e niektóre kombinacje
klawiszy skadaj si z tak wielu liter, e gdyby chcia nacisn je wszystkie jednoczenie, musiaby poprosi o pomoc jeszcze jedn osob). Wystarczy w takiej sytuacji naciska poszczególne klawisze jeden po drugim.
Caa sztuka korzystania ze skrótów klawiaturowych polega na tym, by zrozumie, e gdy nacinity zostanie klawisz Alt, trzeba wykona dwie czynnoci
w nastpujcej kolejnoci:

1. wybra zakadk wstki,
2. wybra polecenie na wstce.
Zanim wywoane zostanie konkretne polecenie, trzeba wybra odpowiedni zakadk (nawet jeli zakadka jest ju wywietlona). Kady skrót wymaga nacinicia co najmniej dwóch klawiszy po uprzednim naciniciu klawisza Alt. Jeli
trzeba skorzysta z podmenu, liczba wymaganych nacini klawiszy moe by
jeszcze wiksza.
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Na razie cay proces wyglda zapewne zupenie niepraktycznie. Jak mona zakada, e uytkownik zapamita dziesitki rónych kombinacji klawiszy w ramach skrótów klawiaturowych?
Na szczcie Office pomaga w uyciu nowego rozwizania za pomoc odpowiednich wskazówek nazywanych KeyTips. Jak dziaaj wskazówki? Otó gdy naciniesz klawisz Alt, nad kad zakadk wstki pojawi si litery. Po naciniciu
litery odpowiadajcej zakadce wywietlone zostan litery odpowiadajce poszczególnym poleceniom na tej zakadce (rysunek W.5). Nacinicie danej litery
spowoduje wywoanie odpowiadajcego jej polecenia (rysunek W.6).
Rysunek W.5. Po naciniciu klawisza Alt Excel
wywietli litery odpowiadajce kadej zakadce,
menu Office oraz przyciskom paska narzdzi
Szybki dostp. Gdy naciniesz klawisz M odpowiadajcy zakadce
Formuy, obok kadego
polecenia na zakadce
pojawi si litera, jak
na rysunku W.6

Rysunek W.6. W nastpnym kroku moesz
nacisn klawisz F, aby
wywoa polecenie
Wstaw funkcj, klawisz H
wywoa polecenie Autosumowanie i tak dalej.
Nie masz nawet co próbowa powiza liter
z nazwami polece albo
zakadek. Na wstce
znajduje si tyle funkcji,
e w wikszoci przypadków litery nie maj
adnego zwizku z poleceniem

Niektóre pozostae skróty klawiaturowe — zwaszcza te, z których uytkownicy
korzystali od lat — nie wykorzystuj wstki. Przykadem s kombinacje klawiszy z klawiszem Ctrl. Na przykad skrót Ctrl+C „od zawsze” kopiuje zawarto
zaznaczonego obszaru do schowka; Ctrl+S „od zawsze” zapisuje zmiany w biecym dokumencie. Posta skrótu klawiaturowego moesz pozna, zatrzymujc
wska nik myszy nad ikon polecenia — przesu wska nik nad przycisk Wklej na
zakadce Narzdzia gówne, a zobaczysz podpowied : skrótem funkcji wklejania
ze schowka jest kombinacja Ctrl+V.
WPROWADZENIE
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Menu Office
W pakiecie Office 2007 pozosta jeden element tradycyjnego menu obecny we
wczeniejszych wersjach. Dotychczasowe menu Plik, które suyo do otwierania, zapisywania i drukowania plików, zostao przeksztacone w menu Office.
Menu Office mona uaktywni przez nacinicie przycisku Office, który ma posta duej, okrgej ikony Office i znajduje si w lewym górnym rogu okna (rysunek W.7) we wszystkich programach pakietu.
Rysunek W.7.
Menu Office (tu
z programu Excel)
jest wiksze i bardziej czytelne ni
menu tradycyjne.
Po prawej stronie
menu posiada
równie list
ostatnio otwieranych dokumentów

Za pomoc menu Office wykonuje si trzy rodzaje czynnoci:
x Prac z plikami (tworzenie, otwieranie, zamykanie i zapisywanie plików).
x Drukowanie pliku.
x Konfigurowanie sposobu dziaania poszczególnych programów. Kliknicie

przycisku Opcje programu Word (nazwa przycisku zmienia si w zalenoci
od tego, jakiego programu uywasz) znajdujcego si u dou menu spowoduje wywietlenie okna dialogowego z opcjami, w którym definiuje si ustawienia dla programu.
Do jednego z rozwiza wykorzystanych w menu trzeba si nieco przyzwyczai.
Niektóre polecenia menu ukrywaj podmenu z dodatkowymi poleceniami. Dotyczy to na przykad polecenia Drukuj. W menu Office mona wybra polecenie
Drukuj, aby wydrukowa efekty swojej pracy. Jeli jednak kliknita zostanie
znajdujca si obok polecenia Drukuj strzaka wskazujca w prawo (albo gdy na
chwil umieci si nad ni kursor myszy), pojawi si podmenu z dodatkowymi
opcjami, widoczne na rysunku W.8.
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Rysunek W.8.
Drukuj to zarówno
polecenie menu,
które moesz klikn mysz, jak
i polecenie otwierajce podmenu.
Aby ujrze podmenu, musisz
umieci kursor
myszy (lecz nie klika mysz) nad
poleceniem Drukuj
albo klikn strzak po prawej stronie (jak na rysunku). Sama wstka
równie zawiera
kilka przycisków,
które dziaaj
w podobny sposób

Pasek narzdzi Szybki dostp
Bystre oko z pewnoci ju wypatrzyo may fragment ekranu po prawej stronie
przycisku Office, tu nad wstk. Znajduje si tam szereg maych ikon, takich
jak w paskach narzdzi we wczeniejszych wersjach Office’a (rysunek W.9). Jest to
pasek narzdzi Szybki dostp (ang. Quick Access toolbar, a dla ekspertów po prostu QAT).
Rysunek W.9.
Pasek narzdzi
Szybki dostp
umieszcza w zasigu rki polecenia
Zapisz, Cofnij
i Wykonaj ponownie. W tym przykadzie Access
zamieszcza tam
te polecenia, poniewa wikszo
osób korzysta
z nich czciej
ni z pozostaych.
Jednak jak dowiesz si z dodatku A, moesz tam
umieci dowolne
polecenia
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Gdyby pasek narzdzi Szybki dostp by jedynie specjalizowanym skrótem dla
trzech polece, nie warto byoby w ogóle si na nim skupia. Jednak interesujc
cech paska jest to, e mona go dostosowywa do wasnych potrzeb. Inaczej mówic, moesz usun z paska te polecenia, których nie uywasz, oraz doda wasne, ulubione. Sposób wykonywania odpowiednich czynnoci zosta opisany
w dodatku A.
Microsoft celowo nada paskowi Szybki dostp tak mae rozmiary, poniewa jego
zadaniem jest udostpnianie wyselekcjonowanych skrótów dla polece. Nawet
jeeli poszalejesz podczas dodawania wasnych polece do paska Szybki dostp,
reszta wstki pozostanie niezmieniona, a to z kolei oznacza, e kolega z pracy
albo narzeczona nadal mog korzysta z Twojego komputera, unikajc bólu gowy zwizanego z poszukiwaniem polece w zmienionym ukadzie menu.

Natychmiastowy podgld
Czy kiedykolwiek Twoja rka zatrzymaa si nad poleceniem albo opcj formatowania, bo zastanawiao Ci, co ona zrobi z dokumentem? Czasy takich rozterek masz za sob, a to za spraw kolejnej nowoci z Office 2007, czyli funkcji
Podgld na ywo. Teraz w programie Word, Excel i PowerPoint 2007 kiedy
chcesz na przykad zmieni formatowanie czy kolor czcionki, to efekt ewentualnego zatwierdzenia zmiany zobaczysz w dokumencie, arkuszu lub biecym
slajdzie prezentacji ju po zatrzymaniu wska nika nad polem koloru (patrz rysunek W.10). Jeli zmiana Ci si podoba, wystarczy, e klikniesz. Jeli nie, odsu
wska nik myszy znad pola opcji czy polecenia, a dokument wróci do pierwotnej
postaci. Oczywicie, podgld nie dotyczy tylko czcionek i barw.
Rysunek W.10.
Widoczna tu galeria
motywów jest jedn
z wielu istniejcych
w PowerPoincie.
Umieszczenie
wska nika myszy
nad elementem
galerii powoduje
automatyczne
wygenerowanie
jego podgldu
w biecym slajdzie
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Podgld na ywo oszczdzi Ci czasu i wysiku, bo bdziesz móg oglda wpyw
dziaania opcji na dokument „na ywo”, jeszcze zanim zatwierdzisz opcj czy
polecenie (w poprzednich wersjach trzeba byo wybra opcj i zatwierdzi j, dopiero potem mona byo obejrze efekt; jeli by niezadowalajcy, trzeba byo wycofa operacj i zacz wszystko od nowa).
Uwaga: Funkcja podgldu nie jest obowizkowa. Jednym z powodów jej wyczenia moe by to,
e okno galerii bdzie zasania akurat t cz slajdu, któr chcesz zmodyfikowa, i jej podgld nie
bdzie widoczny. Innym powodem moe by to, e niektórzy ludzie po prostu nie lubi, gdy program zmienia cokolwiek w wygldzie slajdu — nawet gdy jest to zmiana tylko tymczasowa — bez
ich zgody, czyli kliknicia mysz. Aby wyczy t funkcj, kliknij kolejno Przycisk pakietu Office/Opcje programu PowerPoint/Popularne i usu zaznaczenie opcji Wcz podgld na ywo.

Minipasek narzdzi
Office 2007 pozby si wikszoci pasków narzdzi, ale nie wszystkich. Jednym
z tych, które pozostay, jest minipasek narzdzi pokazany na rysunku W.11. Polecenia formatowania zebrane na miniaturowym pasku zada s identyczne
z poleceniami wstki, wic wcale nie jest on niezbdny, ale niektórzy uwaaj,
e jest porczny. Jeli Ci irytuje, moesz go wyczy, klikajc Przycisk pakietu
Office, a potem przycisk Opcje programu [Word/Excel/PowerPoint/Access]. Nastpnie w wywietlonym oknie w lewej kolumnie przejd do Popularne i usu
zaznaczenie pola Poka minipasek narzdzi przy zaznaczaniu.

Rysunek W.11. Minipasek narzdzi stanowi wyjtek od zasady przyjtej przez projektantów Office’a 2007,
zgodnie z któr aden element nie powinien nagle pojawia si i znika, ale jako e wielu uytkowników powica duo czasu na formatowanie tekstu, postanowiono tak moliwo zachowa. Minipasek jest czciowo przezroczysty i znika natychmiast, gdy tylko go zignorujemy i rozpoczniemy wpisywanie nowego tekstu

Same podstawy
Piszc t ksik, staralimy si unika stosowania specjalistycznego argonu
i technicznej terminologii, ale pewne pojcia z zakresu obsugi komputera bd
w niej wystpowa dosy czsto. Jeli Twoje rce znajdoway si kiedy na klawiaturze komputera, to zapewne czynnoci opisane poniej nie s Ci obce:
WPROWADZENIE

33

Same podstawy

x Naciskasz klawisze klawiatury, a w Twoim dokumencie pojawia si tekst.
x Aby wpisa wielkie litery lub róne znaki, które znajduj si nad klawi-

szami numerycznymi (!@#$&*^), musisz przytrzyma klawisz Shift.
x Kiedy wciniesz klawisz Caps Lock, bdziesz pisa jedynie wielkimi literami,

ale cyfry i inne symbole bd pojawiay si normalnie.
x Jeeli chcesz poprawi jaki bd, który pojawi si w trakcie pisania, sko-

rzystaj z klawisza Backspace. Jedno wcinicie spowoduje przesunicie kursora o jedno miejsce wstecz i wymazanie ostatniego znaku. Jego dusze przytrzymanie spowoduje, e kursor bdzie przesuwa si wstecz, „zjadajc”
efekt Twojej pracy, jak godujcy pochaniaby zawarto szwedzkiego stou.
x Klawisz Delete (Del), który znajduje si z reguy w pobliu numerycznej cz-

ci klawiatury, równie usuwa jeden znak, tyle e znajdujcy si z przodu
kursora.
Jeli ju to opanujesz, bdziesz gotów do pracy z ksik Office 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik. Zakadam te, e znane Ci s inne pojcia, podane poniej:
x Kliknicie. Wiele opisywanych w tej ksice polece wymaga uycia myszy

lub panelu dotykowego (ang. trackpad lub touchpad) w przypadku laptopa.
Kliknicie polega na wskazaniu kursorem w postaci strzaki okrelonego elementu na ekranie monitora, a nastpnie — bez przesuwania kursora — wciniciu i natychmiastowym zwolnieniu lewego przycisku myszy (lub trackpadu).
Dwukrotne kliknicie oznacza wykonanie drugiego kliknicia bezporednio
po pierwszym, przy czym kursor nie moe w tym czasie zmieni swego pooenia. Przeciganie polega na przesuwaniu kursora przy wcinitym cigle lewym przycisku myszy. Kliknicie prawym przyciskiem myszy róni si od
zwykego kliknicia tylko tym, e uywany jest prawy przycisk myszy zamiast
lewego.
Wywoanie niektórych polece wymaga, aby podczas kliknicia wcinity
by okrelony klawisz, na przykad Shift lub Ctrl.
x Skróty klawiaturowe. Za kadym razem, gdy odrywamy do od klawiatury,

by wykona ruch mysz, tracimy czas i potencjalnie zakócamy tok pracy
twórczej. Dlatego wielu dowiadczonych uytkowników komputera stosuje, gdy
tylko jest to moliwe, skróty klawiaturowe zamiast wybierania polece za pomoc myszy. Przykadowo Ctrl+B jest skrótem wczajcym pogrubienie
tekstu (nie tylko w PowerPoincie 2007, ale równie w wikszoci innych
programów). Chcc zastosowa skrót klawiaturowy typu Ctrl+S (który suy
do zapisywania zmian w biecym dokumencie), musimy przytrzyma wcinity klawisz Ctrl, wcisn w tym czasie dodatkowo klawisz S, a nastpnie
zwolni je obydwa. Z kolei gdy zechcemy zastosowa skrót typu Alt+F,S
(nowsza wersja skrótu dla polecenia Zapisz), musimy wcisn klawisz Alt,
potem F i na koniec S.
Uwaga: W niektórych przypadkach poleceniu mog odpowiada dwie litery, co oznacza, e uytkownik
musi nacisn dwa klawisze jeden po drugim. Na przykad skrót Alt+G, FD oznacza nacinicie klawiszy Alt potem G, nastpnie F i na koniec klawisza D.
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x Wszystkie drogi prowadz do Rzymu. PowerPoint 2007 zwykle oferuje kilka

sposobów wybrania tej samej opcji — przez kliknicie przycisku na wstce,
przez kliknicie prawym przyciskiem myszy obiektu umieszczonego na slajdzie i wybranie opcji z menu podrcznego lub przez wcinicie odpowiedniej
kombinacji klawiszy. Niektórzy preferuj szybko dziaania i wybieraj skróty
klawiaturowe, a inni wol widzie wszystkie dostpne polecenia w formie menu
lub paska narzdzi. W ksice podawane s obie moliwoci, aby kady móg
sprawdzi, które z tych rozwiza odpowiada mu najbardziej.

O ksice
Mimo wielu ulepsze w samym oprogramowaniu, jedno — dokumentacja — nie
polepszyo si ani troch. Faktycznie, w programach pakietu Office 2007 nie
znajdziesz w ogóle drukowanego podrcznika. Specjalici z firmy Microsoft
oczekuj, e nauk o tysicach funkcji tego pakietu bdziesz pobiera od systemu
pomocy.
Od czasu do czasu pomoc jest faktycznie przydatna, na przykad kiedy szukasz
krótkiego objanienia tajemniczej nowej funkcji. Z drugiej strony, jeli próbujesz
nauczy si na przykad tego, jak utworzy atrakcyjny wykres, znajdziesz tu jedynie zwize, a czsto niejasne instrukcje.
Ta ksika to wanie podrcznik, którego brakuje w pakiecie Office 2007. Na jej
stronach znajdziesz szczegóowe instrukcje i wskazówki dotyczce stosowania
niemal wszystkich funkcji programów pakietu Office — równie tych, które
wczeniej nie byy Ci znane.

Ukad treci
Ksika jest podzielona na pi czci zawierajcych po kilka rozdziaów:
x Cz I. Word 2007 PL zaczyna si od podstaw, czyli uruchamiania pro-

gramu i tworzenia nowego dokumentu, a koczy na zaawansowanych technikach, na przykad tworzeniu konspektu. Nauczysz si wszystkiego, co potrzebne do posugiwania si Wordem.
x Cz II. Excel 2007 PL pokazuje, jak tworzy i edytowa arkusze kalkula-

cyjne w programie Excel, jak przeprowadza obliczenia za pomoc formu
oraz odwzorowywa dane w tabelach i wykresach.
x Cz III. PowerPoint 2007 PL nauczy Ci tworzenia wszystkiego, co po-

trzebne w profesjonalnej i przyjemnej dla oka prezentacji: slajdów, diagramów, materiaów informacyjnych, obrazów oraz przej slajdów itp.
x Cz IV. Access 2007 PL poprowadzi Ci przez proces tworzenia bazy da-

nych, sortowania danych, czenia tabel za pomoc relacji, tworzenia kwerend i wszystkiego, co potrzebne do zarzdzania cennymi, bo Twoimi danymi.
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x Dodatki. Ksika koczy si dwoma krótkimi dodatkami. Dodatek A jest

powicony modyfikowaniu paska narzdzi Szybki dostp w pakiecie Office
2007. Dodatek B pokazuje, jak porusza si wród artykuów wbudowanego
systemu pomocy i jak uzyska pomoc od rzeszy innych uytkowników, mioników i ekspertów pakietu Office.

O ukonikach
W tej ksice, jak i w caej serii „Nieoficjalnych podrczników”, znajdziesz zdania typu: „Kliknij przycisk Start/Wszystkie programy/Microsoft Office/Microsoft
Office Word 2007”. Jest to skrótowa forma zapisu znacznie duej instrukcji,
zgodnie z któr powinno si otworzy menu Start, a nastpnie wybra Wszystkie
programy. Stamtd masz skierowa si do folderu Microsoft Office i klikn ikon programu Word, co spowoduje jego uruchomienie.
Zgodnie z t zasad wybiera si wszystkie polecenia i menu, jak pokazuje to rysunek W.12.
Rysunek W.12. W tej ksice ukoniki su do uproszczenia zapisu
struktury wstki programu Word
i jego polece. Na przykad, jak pokazuje rysunek, „Wybierz Widok/
Powikszenie/Szeroko strony”
jest skrócon wersj zapisu „kliknij
kart Widok, nastpnie z grupy
Powikszenie wybierz przycisk Szeroko strony”

Przyciski rozwijane
Od czasu do czasu na wstce pojawi si przyciski, z którymi powizane jest
krótkie menu. W zalenoci od rodzaju przycisku menu takie moe si pojawi
zaraz po klikniciu przycisku albo dopiero wówczas, gdy klikniesz strzak rozwijania znajdujc na przycisku, jak na rysunku W.13.
Gdy trzeba skorzysta z tego rodzaju przycisku, ostatni element polece zawartych w tej ksice wskazuje pozycj, jak naley wybra z menu rozwijanego. Na
przykad zaómy, e wybierasz polecenie Narzdzia gówne/Schowek/Wklej/Wklej
specjalnie. Polecenie takie oznacza, e musisz wybra zakadk Narzdzia gówne, odszuka sekcj Schowek, klikn rozwijaln cz przycisku Wklej (i rozwin
tym samym menu z dodatkowymi opcjami), a nastpnie z menu wybra polecenie Wklej specjalnie.
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Rysunek W.13.
W Excelu tekst znajdujcy si w schowku
mona wklei na kilka
sposobów. Aby wklei
tekst w standardowy
sposób (ze wszystkimi
standardowymi ustawieniami), kliknij przycisk Wklej. Moesz take klikn doln cz
przycisku, aby ujrze
menu dostpnych
opcji zwizanych
z wklejaniem

Wskazówka: Na strzaki rozwijajce menu, znajdujce si na wstce, trzeba zwróci szczególn
uwag, poniewa na pocztku mog one by mylce. Aby zobaczy pen list dostpnych opcji, musisz klikn cz przycisku ze strzak. Jeli klikniesz inn cz przycisku, lista nie zostanie wywietlona. Zamiast tego Excel wykona polecenie standardowe (czyli to, które jest najczciej wybierane)
albo polecenie uyte ostatnio.

Przykady
W trakcie lektury niniejszej ksiki napotkasz szereg przykadów obrazujcych
moliwoci poszczególnych programów pakietu Office. Wiele z tych przykadów
mona pobra w postaci plików. Po prostu przejd do witryny www.helion.pl
i wyszukaj stron dotyczc tej ksiki.
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