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1. Wstęp
QPrinter 2.0 umożliwia generowanie dokumentów PDF z aplikacji
działających pod systemem operacyjnym Windows (XP, Vista 32bit), jest
następcą popularnej już wersji 1.0.. W stosunku do wersji 1.0 zostały dodane
opcje pozwalające na dokonywanie prostych modyfikacji dokumentów PDF,
takich jak łączenie lub dzielenie dokumentów, obracanie stron, skalowanie,
kadrowanie oraz wiele innych. W efekcie QPrinter stanowi idealne
uzupełnienie aplikacji zainstalowanych na komputerze, pozwalając na
utworzenie dokumentu w formacie będącym oficjalnym standardem
wymiany danych tekstowo-graficznych.
Największą zaletą dokumentów PDF jest to, że można je otwierać na różnych
komputerach działających na bazie innych systemów operacyjnych, przy
czym zawartość dokumentu na ekranie jak i na wydruku będzie wyglądała
zawsze tak samo (do otwarcia utworzonego dokumentu PDF wystarczy
darmowa przeglądarka plików PDF taka jak Adobe Reader lub MyBooX
Reader, którego wersja instalacyjna dostarczana jest razem z programem
QPrinter 2.0). To sprawiło, że format PDF stał się najpopularniejszym
sposobem wymiany informacji zapisanych w formie graficznej (tekst + obraz).
QPrinter składa się z wirtualnej drukarki, która pozwala na tworzenie
dokumentów PDF z dowolnej aplikacji posiadającej opcje drukowania oraz
modułu Bookmaker pozwalającego na modyfikacje dokumentów PDF.
QPrinter powstał pierwotnie z myślą o klientach firmy QPrint, którzy w ten
sposób mogli dostarczać swoje dokumenty do druku w formacie PDF. Dzięki
temu, na wydruku uzyskiwali to samo, co mogli zobaczyć na ekranie w
podglądzie dokumentu PDF. Z biegiem lat grono użytkowników przekroczyło
kilkaset tysięcy, a sam program stał się bardzo popularny nie tylko wśród
klientów firmy QPrint. Obecnie firma QPrint sp. z o.o. przy współpracy z firmą
7bulls.com sp. z o.o. mają przyjemność zaprezentowania kolejnej wersji
aplikacji, która daje użytkownikom znacznie większe możliwości. Wersja ta
powstała na podstawie pytań i sugestii pochodzących od użytkowników
QPrintera 1.0, za które serdecznie dziękujemy.
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2. Instalacja oprogramowania na komputerze
W celu zainstalowania oprogramowania na komputerze należy w napędzie
CD umieścić płytę z programem lub ściągnąć instalator ze strony
www.qprint.com.pl/qprinter.
Przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy upewnić się, czy na
komputerze nie jest zainstalowana wcześniejsza wersja programu. Jeżeli na
komputerze jest zainstalowany QPrinter 1.0. należy go odinstalować
wybierając z menu START->Programy->QPrinter->Uninstall QPrinter.
Jeżeli na komputerze zainstalowana jest już wersja QPrinter 2.0, zamiast
programu instalacyjnego należy uruchomić wersję aktualizującą (update),
który można pobrać ze strony www.qprint.com.pl/qprinter.
UWAGA: program instalacyjny nie przeprowadzi instalacji, jeżeli na
komputerze jest zainstalowana jakakolwiek wersja programu QPrinter.
Po uruchomieniu instalatora należy
wykonywać kolejne kroki zgodnie z
instrukcjami na ekranie. Jeżeli pojawi
się komunikat Ekran 1, należy kliknąć
|Uruchom|.
Gdy pojawi się komunikat Eran 2, należy
kliknąć |Zainstaluj oprogramowanie
sterownika mimo to|.
Ekran 1

Po prawidłowym zainstalowaniu
QPritera 2.0 instalator zaproponuje
instalację programu MyBooX Reader,
który umożliwia przeglądanie i
katalogowanie plików PDF.

Ekran 2
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3. Wirtualna drukarka – generator dokumentów PDF
Po prawidłowej instalacji w systemie pojawi się drukarka o nazwie
QPrinter 2.0. Jest to wirtualna drukarka, której działanie polega na tym,
że każdy wydruk wykonany ze wskazaniem na tę drukarkę zostanie
przekonwertowany na format PDF.
Aby uruchomić generator
dokumentów PDF wystarczy z
dowolnego programu wybrać opcję
drukowania (tak jak przy drukowaniu
na standardową drukarkę), a
następnie należy wskazać drukarkę
QPrinter 2.0 jak na ekranie obok
(Ekran 3).
Aby zmienić ustawienia drukarki
należy kliknąć |Preferencje|. W ten
Ekran 3
sposób można określić orientację
oraz wymiar strony (aby określić wymiar strony należy w oknie ustawień
drukarki w zakładce Układ kliknąć |Zaawansowane| i w polu Rozmiar
papieru wskazać jeden z dostępnych formatów lub zadeklarować własny,
wybierając opcję Niestandardowy rozmiar strony PostScript).
Po ustawieniu i zatwierdzeniu
wszystkich parametrów w
oknie Ekran 3 należy kliknąć
|Drukuj|. Po chwili pojawi się
okno Ekran 4, w którym należy
określić przeznaczenie
dokumentu PDF oraz wybrać
jedną z dostępnych funkcji
(patrz rozdział 3.1 i 3.2).

Ekran 4
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3.1. Określanie przeznaczenia dokumentu
Tworząc dokument PDF można skompresować zawarte w nim materiały
graficzne tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Niestety, gdy chcemy
uzyskać bardzo mały plik, który nadawałby się do wysłania mailem, może
okazać się, że jakość elementów graficznych na wydruku nie będzie
zadowalająca. Dlatego program QPrinter przewiduje cztery opcje
przeznaczenia dokumentu PDF:
•

Wydruk cyfrowy –elementy graficzne w postaci bitmap o dużej
rozdzielczości konwertowane są o rozdzielczości 200dpi, która jest
wystarczająca dla wydruków cyfrowych.

•

Wydruk offsetowy –elementy graficzne w postaci bitmap o dużej
rozdzielczości konwertowane są do rozdzielczości 300dpi, która jest
wystarczająca dla wydruków offsetowych.

•

Prezentacja na ekranie – ponieważ przy prezentacji na ekranie, dla
obiektów graficznych w formie bitmap wystarczy rozdzielczość 72
dpi dlatego wszystkie elementy tego typu konwertowane są do
72dpi.

•

Bez kompresji (duży plik) – jeżeli nie chcemy aby elementy
graficzne były konwertowane, w takim wypadku należy wybrać tę
opcję. UWAGA: w tym wypadku pliki PDF mogą być bardzo duże.

Dodatkowo w trzech pierwszych przypadkach, elementy graficzne
kompresowane są z zastosowaniem kompresji typu JPEG, która w znacznym
stopniu zmniejsza wielkość (ciężar w KB) obiektów bitmapowych.
Jeżeli plik PDF zawiera tylko teksty, bez elementów graficznych w formie
bitmap, wszystkie powyższe opcje powinny dać ten sam rezultat.
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3.2. Podstawowe funkcje
Na samym dole okna generatora dokumentów PDF (Ekran 4) znajdują się
cztery funkcje dalszego działania programu.
•

Otwórz i edytuj - Bookmaker– powoduje wygenerowanie
dokumentu PDF i dodanie go do koszyka jednocześnie
uruchamianego modułu Bookmaker. Dzięki temu można dokument
poddać dalszej obróbce. Dokument z koszyka można zapisać na
dysku wykorzystując dodatkowe możliwości takie jak
zabezpieczenie hasłem lub zablokowanie możliwości drukowania i
kopiowania zawartości (patrz rozdział 4.2.1).

•

Zapisz na dysku – powoduje zapisanie wygenerowanego
dokumentu PDF we wskazanym miejscu na dysku pod podaną
nazwą.

•

Zapisz i otwórz – powoduje zapisanie wygenerowanego
dokumentu PDF we wskazanym miejscu na dysku pod podaną
nazwą i jednocześnie otwiera go w domyślnej przeglądarce
dokumentów PDF zainstalowanej w systemie Windows.

•

Anuluj – zamyka generator bez zapisywania wygenerowanego
dokumentu PDF na dysku.

W prostokątnym polu ponad klawiszami pojawiają się przydatne porady oraz
informacje jak również reklamy sponsorów programu.
Aby dokonać dodatkowych modyfikacji i zmian w dokumentach PDF należy
wybrać opcję |Otwórz i edytuj - Bookmaker|.
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4. Bookmaker
Moduł Bookmaker został zaprojektowany tak aby ułatwić dokonywanie
modyfikacji wielostronicowych dokumentów PDF. Daje on szerokie
możliwości w zakresie wykonywania różnych operacji na wielu stronach
jednocześnie. Dzięki temu z wielu różnych dokumentów można stworzyć
jednolitą publikację. Ciekawe zastosowania tych funkcji zostały
zaprezentowane w rozdziale 5. Praktyczne Porady.
Okno Bookmakera prezentuje Ekran 5 poniżej. Składa się ono z górnego
menu oraz trzech kolumn: lewej kolumny z zawartością koszyka
dokumentów, środkowych zakładek prezentujących miniatury stron
wskazanych dokumentów oraz prawej kolumny z praktycznymi poradami i
informacjami jak również reklamami sponsorów.
Kolumna lewa

Zakładki

Ekran 5
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4.1. Zarządzanie dokumentami w koszyku
W Bookmakerze modyfikacji można dokonywać tylko na dokumentach PDF,
które znajdują się w koszyku. Pełni on rolę folderu roboczego. Może w nim
znajdować się więcej niż jeden dokument PDF. Lista dokumentów dostępna
jest w formie miniatur pierwszych stron dokumentów znajdujących się w
koszyku wraz z nazwą dokumentu. Aby zobaczyć zawartość dokumentu,
należy kliknąć myszką na jego miniaturze. W efekcie w środkowej kolumnie
pojawią się miniatury wszystkich stron wskazanego dokumentu.

4.1.1. Dodawanie dokumentów do koszyka
Dokument można dodać do koszyka na dwa sposoby:
A.

Podczas tworzenia dokumentu PDF z poziomu generatora
wybierając opcję |Otwórz i edytuj - Bookmaker| (patrz rozdział
3.2).

B.

, który znajduje
Z poziomu Bookmakera można kliknąć klawisz
się nad listą dokumentów w koszyku. W ten sposób do koszyka
można zaimportować dowolny dokument PDF z dysku.

4.1.2. Usuwanie dokumentów z koszyka
Aby usunąć dokument PDF znajdujący się w koszyku należy kliknąć na
miniaturze dokumentu w koszyku prawym przyciskiem myszki i z menu
kontekstowego wybrać opcję Zamknij dokument. Dokument można usunąć
również poprzez kliknięcie na wybranym dokumencie otwierając go
w środkowej kolumnie, a następnie przez kliknięcie na klawiszu
, który
znajduje się nad listą dokumentów w koszyku lub klikając tę ikonę w prawym
dolnym rogu miniatury dokumentu w koszyku. Podczas usuwania
9
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dokumentu Bookmaker zaproponuje zapisanie go na dysku aby nie utracić
rezultatów pracy z dokumentem.

4.1.3. Zmiana kolejności dokumentów w koszyku
Po dodaniu dokumentu do koszyka znajdzie się on na samej górze listy w
koszyku. Aby zmienić kolejność dokumentów na liście należy posłużyć się
klawiszami ze strzałkami
dokumentów w koszyku.

, które znajdują się ponad listą

4.1.4. Łączenie dokumentów w koszyku
Aby połączyć dokumenty z koszyka trzeba kliknąć na miniaturze dokumentu
prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybrać opcję Połącz w
dół.W efekcie wybrany dokument zostanie połączony z dokumentem, który
znajduje się pod nim w taki sposób, że strony ze wskazanego dokumentu
będą znajdowały się na początku nowopowstałego dokumentu, a za nimi
będą strony z dokumentu, który znajdował się w koszyku poniżej. Nowo
powstały dokument będzie nosił nazwę Połączone dokumenty. Sposób
łączenia większej ilości dokumentów został opisany w rozdziale 4.3.3.

4.1.5. Zmiana nazwy dokumentu w koszyku
Aby zmienić nazwę dokumentu w koszyku, należy kliknąć na miniaturze
wybranego dokumentu prawym przyciskiem myszki i wybrać z menu
kontekstowego opcję Zmień nazwę.
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4.2. Operacje na całych dokumentach
Po kliknięciu na miniaturze dokumentu w koszyku, w środkowej kolumnie
otworzy się zakładka zawierająca miniatury wszystkich stron w dokumencie.
Górne menu z klawiszami
pozwala na
dokonywanie działań opisanych poniżej na otwartym dokumencie.
Pierwsza ikona ze strzałką oznacza funkcję Cofnij. Klawisz staje się aktywny,
w momencie użycia operacji, która obsługuje funkcję powrotu do
poprzedniego stanu. UWAGA: klawisz ten umożliwia cofnięcie się jedynie o
jeden krok – anulowanie ostatniej operacji.

4.2.1. Zapisywanie
Aby zapisać otwarty w zakładce
dokument na dysku należy
kliknąć ikonę z dyskietką
.
Po kliknięciu ikony pojawi się
okno (Ekran 6) pozwalające na
ustawienie parametrów
dotyczących zapisu pliku:
• hasło użytkownika i
właściciela pliku
zabezpieczające przed
dostępem do zawartości
dokumentu przez osoby
nieupoważnione

Ekran 6

• kompresję dokumentu
• zabezpieczenie przed drukowaniem, modyfikacją, kopiowaniem treści.
11
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4.2.2. Drukowanie
W celu wydrukowania dokumentu
należy kliknąć ikonę
. Pojawi się
okno dialogowe (Ekran 7a lub b), które
pozwala na wskazanie czy
wydrukowany ma zostać cały
dokument, czy może tylko zakres stron
lub wskazane strony. Można również
wydrukować wszystkie otwarte w
zakładkach dokumenty. Dzięki funkcji
drukowania stron parzystych lub
Ekran 7a (drukowanie natywne)
nieparzystych można wykonać wydruk
dwustronny na drukarkach, które nie
mają duplexu. Po kliknięciu |OK|
pojawi się okno z wyborem drukarki, na
którą mają zostać wydrukowane strony.
Do wyboru są dwa tryby drukowania
(patrz rozdział 6).

Ekran 7b (drukowanie poprzez Adobe ® Readera)

4.2.3. Impozycja – układanie
stron na arkuszu
Bookmaker pozwala na automatyczne
ułożenie kilku stron na jednym arkuszu
o wskazanym formacie. Można ułożyć
dwie lub cztery strony na arkuszu. W
tym celu należy kliknąć ikonę
.
Pojawi się okno (Ekran 8a), w którym
można zadeklarować wszystkie
parametry.

Ekran 8a
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Alternatywną formą impozycji jest
ułożenie stron na arkuszu w stylu
broszurowym/książkowym (Ekran
8b). Polega to na impozycji stron w
taki sposób, że po wydrukowaniu
całych arkuszy i złożeniu na pół
uzyskamy publikację typu
zeszytowego. Aby dokonać takiej
impozycji należy kliknąć ikonę

Ekran 8b

.

Zaleca się aby przed wykonaniem impozycji wszystkie strony dokumentu
miały ten sam wymiar i orientację (ułożenie pion/poziom)

4.2.4. Ujednolicanie orientacji stron w dokumencie
Dokumenty zawierające strony
poziome i pionowe mogą często
sprawiać kłopoty podczas
drukowania. Dlatego w programie
Bookmaker została wprowadzona
funkcja, która pozwala na
ujednolicenie orientacji wszystkich
stron w dokumencie. Wybierając
ikonę
, otworzy się okno
dialogowe (Ekran 9), które pozwala
na wybranie ostatecznej orientacji
stron w całym dokumencie (pion
lub poziom) oraz kierunku, w
którym powinny zostać obrócone
strony o niewłaściwej orientacji.

Ekran 9
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4.2.5. Numerowanie stron
Bardzo przydatna jest
funkcja numerowania
stron w całym
dokumencie, dostępna
pod ikoną . Program
pozwala na wskazanie
miejsca, w którym ma
znaleźć się numer
strony oraz określić
margines od krawędzi
Ekran 10
strony. Do wyboru są
dwa rodzaje czcionek (szeryfowa – typu Times oraz bezszeryfowa – typu
Arial). Można określić również rozmiar czcionki, która będzie użyta do
numeracji stron. Opcja Uwzględnij parzystość stron, powoduje że przy
ułożeniu numeracji na skraju strony, przy stronach parzystych numeracja
strony znajdzie się po przeciwnej stronie niż w przypadku stron
nieparzystych.

4.3. Obsługa zakładek
Zakładki umożliwiają szybkie przełączanie się pomiędzy kilkoma
dokumentami jak również łączenie i drukowanie większej liczby
dokumentów za jednym razem. Użytkownik może otwierać wszystkie
dokumenty w jednej zakładce lub każdy dokument w oddzielnej zakładce. Po
otwarciu dokumentu w nowej zakładce aplikacja automatycznie generuje
miniatury wszystkich stron dokumentu. Zamknięcie Bookmakera powoduje
zamknięcie wszystkich otwartych zakładek.
Wykonywanie działań na zakładkach umożliwia menu znajdujące się po
prawej stronie ponad miniaturami stron:
14
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4.3.1. Otwieranie dokumentu w nowej zakładce
Po kliknięciu na miniaturze
dokumentu w koszyku może pojawić
się okno z zapytaniem (Ekran 11).
Aby pracować tylko na jednej
zakładce na zadane pytanie należy
Ekran 11
odpowiedzieć klikając |Tak|. Jeżeli
chcemy aby wybrany dokument otworzył się w nowej zakładce należy wybrać
opcję |Nie, otwórz w nowej zakładce|. Jeżeli wybrany z koszyka dokument
jest już otwarty w zakładce, Bookmaker automatycznie przełączy się na
zakładkę z wskazanym dokumentem – dla jednego dokumentu z koszyka
może być otwarta tylko jedna zakładka z miniaturami stron.
Aby przełączać się na inną niż widoczna zakładkę należy kliknąć na widocznej
u góry nazwie zakładki. Jeżeli w polu aplikacji nie mieszczą się nazwy
, które
wszystkich otwartych zakładek, można posłużyć się strzałkami
pozwalają na przewijanie otwartych zakładek w wybranym kierunku.

4.3.2. Zmiana kolejności zakładek
Kolejność ustawienia zakładek można zmieniać, co jest bardzo przydatne przy
łączeniu wielu dokumentów PDF w jeden. Aby przesunąć wybraną zakładkę
należy kliknąć zieloną strzałkę w prawo lub w lewo

.

4.3.3. Łączenie dokumentów z otwartych zakładek w jeden PDF
Aby połączyć wszystkie zakładki w jeden dokument wystarczy kliknąć
ikonę
. W efekcie wszystkie otwarte zakładki zostaną połączone w jeden
dokument o nazwie Połączone dokumenty. Strony z zakładki znajdującej się z
lewej będą na początku dokumentu.
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4.3.4. Zamykanie niepotrzebnych zakładek
Aby zamknąć zakładkę wystarczy kliknąć ikonę

.

4.4. Operacje na wybranych stronach
Bookmaker pozwala na dokonywanie
wielu przekształceń nie tylko na
całych dokumentach ale również na
wybranych stronach/fragmentach
pliku PDF. Wybrane operacje mogą
być wykonywane na jednej lub wielu
stronach jednocześnie, co pozwala na
znaczne przyśpieszenie obróbki całej
publikacji (dotyczy to np. korekty
marginesów czy dodawania
wspólnego nagłówka dla wybranych
stron dokumentu).
Część modyfikacji wykonywana jest w
oknie powiększonego podglądu, które
pojawia się po dwukrotnym kliknięciu
Ekran 12
prawym przyciskiem myszki na
wybranej stronie (patrz Ekran 12). Okno to umożliwia dokładniejszy podgląd
strony oraz wykonanie takich operacji jak kadrowanie, wstawianie innego
obiektu do dokumentu, przesłanianie fragmentu, wstawianie pustych stron.
UWAGA: większość działań wykonanych w oknie powiększonego podglądu
zostanie zastosowana do wszystkich wybranych stron, których lista znajduje
się w dolnej części okna w formie prostokątów z numerami stron.
Szczegółowy opis funkcji poszczególnych ikon pojawia się po najechaniu
myszką na ikonę.
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4.4.1. Wskazywanie stron do modyfikacji
Pole wyboru w prawym dolnym rogu obok każdej
miniatury strony (patrz obrazek obok) pozwala
na wskazanie dowolnej ilości stron, które zostaną
poddane następnie takiej samej modyfikacji. Po
kliknięciu myszką na polu wyboru zostanie ono
zaznaczone i w ten sposób możemy wskazać
wiele stron.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na
miniaturze strony pojawia się kontekstowe
menu, które pozwala na szybkie zaznaczenie: wszystkich stron dokumentu,
tylko stron parzystych, tylko stron nieparzystych, jak również na odznaczenie
wybranych stron lub odwrócenie zaznaczenia.

4.4.2. Drukowanie wybranych stron
Aby wydrukować tylko część spośród stron całego dokumentu, należy
wskazać te strony klikając pole wyboru w prawym dolnym rogu każdej z nich.
i w otwartym oknie (Ekran 7a) wybrać
Następnie należy kliknąć ikonę
opcję Zaznaczone strony. Opcja niedostępna przy drukowaniu poprzez
Adobe ® Readera (patrz rozdział 6).

4.4.3. Dodawanie pustych stron
Czasami w dokumencie trzeba wstawić pustą stronę – np. w sytuacji gdy
kolejna strona jest początkiem
rozdziału, a chcemy aby
zaczynała się na nieparzystej
stronie, a poprzedni rozdział
Ekran 13
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kończy się na stronie nieparzystej. Aby dodać pustą stronę należy w widoku
powiększonego podglądu strony (Ekran 12) kliknąć ikonę
. W efekcie
pojawi się zapytanie (Ekran 13), z której strony dodać pustą:
•

po lewej – pusta strona zostanie dodana przed oglądaną w
podglądzie stroną

•

po prawej – pusta strona zostanie dodana po oglądanej w
podglądzie stronie

•

anuluj – pusta strona nie zostanie dodana

4.4.4. Usuwanie wybranych stron.
Istnieją trzy sposoby pozwalające na usunięcie wskazanych stron z
dokumentu:
A.

W podglądzie miniatur strony zaznaczamy pola wyboru przy
stronach, które chcemy usunąć, a następnie klikamy na jedną z
wskazanych stron prawym przyciskiem myszy i z kontekstowego
menu wybieramy Usuń zaznaczone strony.

B.

W powiększonym podglądzie po kliknięciu ikony
dokumentu usunięta oglądana strona

C.

W powiększonym podglądzie po kliknięciu ikony
zostaną
usunięte wszystkie strony, których numery znajdują się na pasku u
dołu okna podglądu.

zostanie z

Operacja usuwania stron może być cofnięta poprzez kliknięcie ikony
tylko o jeden/ostatni krok.

18
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4.4.5. Kadrowanie
Kadrowanie jest to przycinanie stron
dokumentu do mniejszego wymiaru.
Kadrowanie można wykonać w
powiększonym podglądzie strony
(Ekran 12) wybierając ikonę
.
Następnie na obszarze strony klikając
i przytrzymując klawisz myszki należy
wskazać obszar do jakiego strona ma
być pomniejszona. W efekcie
powstanie prostokąt z zacieniowanym
(przyciemnionym) polem, który
określa obszar kadrowania. Klikając
w środku prostokąta kursor zamienia
Ekran 14
się w strzałki pozwalając na
przesuwanie pola kadrowania. Aby zmienić rozmiar pola kadrowania można
kliknąć myszką na prawej lub dolnej krawędzi pola i przesunąć krawędź o
pożądaną odległość. Ekran 14 pokazuje przykładowy obszar kadrowania
strony.
UWAGA: należy pamiętać, że operacja kadrowania zostanie wykonana na
wszystkich wybranych stronach, których numery pojawiają się w dolnym
pasku okna powiększonego podglądu. Aby zobaczyć jak zostaną skadrowanie
pozostałe strony dokumentu wystarczy klikać na numerach wybranych stron.
Gdy obszar kadrowania jest już określony prawidłowo należy kliknąć |OK| w
prawym dolnym rogu okna. Jeżeli chcemy zrezygnować z kadrowania należy
wybrać |Anuluj|.
Jeżeli operacja kadrowania została wykonana nieprawidłowo można ją cofnąć
klikając ikonę
. Należy pamiętać, że operacje można cofać tylko o jeden
(ostatnio wykonany) krok. Jeżeli po kadrowaniu zostanie wykonana jakaś
inna operacja, to kadrowania nie da się już cofnąć.
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4.4.6. Obracanie
Obracanie stron można wykonać zarówno z poziomu okna podglądu miniatur
w zakładce, jak również z poziomu okna powiększonego podglądu stron.
Aby obrócić strony z poziomu okna podglądu miniatur, należy wskazać
wybrane strony klikając pola wyboru w prawym dolnym rogu miniatur, a
następnie kliknąć na jednej z wybranych stron prawym przyciskiem myszy i z
menu kontekstowego wybrać opcję Obróć w prawo lub Obróć w lewo. Jeżeli
nie zaznaczymy żadnej strony to obrócona zostanie tylko wskazana myszką
strona.
Aby obrócić strony z poziomu okna powiększonego podglądu strony należy
kliknąć ikonę

(obrót w prawo) lub

(obrót w lewo).

4.4.7. Wstawianie nowych elementów
Bookmaker pozwala na wstawienie nowego elementu graficznego do
istniejącego dokumentu PDF. Może to być bardzo przydatne do wstawienia
zeskanowanego podpisu lub tła dla całego dokumentu. Do dokumentu PDF
można wstawić inne obiekty graficzne lub tekstowe zapisane w formatach
JPG, PNG, BMP oraz PDF.
Nowy element można wstawić tylko z poziomu okna powiększonego
podglądu strony (Ekran 12). Element zostanie automatycznie dodany na
wszystkich stronach wyświetlonych na pasku u dołu okna. Aby wstawić nowy
,a następnie wskazać plik z grafiką na dysku.
element należy wybrać ikonę
Wybrany element graficzny pojawi się w lewym górnym rogu strony.
Wystarczy kliknąć na nim myszką i przesunąć, aby zmienić jego położenie w
dokumencie. Rozmiar elementu można zmieniać klikając na prawej lub dolnej
krawędzi obiektu przesuwając ją myszką. Nowy element można dodać tak,
aby znajdował się na wierzchu albo w tle strony wybierając opcję Wstaw
obraz jako tło u dołu okna. Aby zakończyć operacje należy wybrać |OK|.
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4.4.8. Przesłanianie fragmentu
Ciekawą funkcją jest przesłanianie fragmentu strony dostępne w oknie
powiększonego podglądu strony (Ekran 12). Dzięki temu można zasłonić
białym polem wybrane elementy strony, które w ten sposób nie będą
widoczne zarówno na ekranie przy podglądzie dokumentu jak również na
wydruku. Aby przesłonić fragment strony należy w oknie powiększonego
, a następnie wskazać przesłaniany obszar klikając
podglądu wybrać ikonę
i przesuwając myszkę na dokumencie. Wskazany obszar można przesuwać jak
również zmieniać jego wielkość podobnie jak w przypadku kadrowania
(rozdział 4.4.5). Należy pamiętać, że wskazany obszar zostanie przesłonięty
na wszystkich stronach, których numery wyświetlone są na pasku u dołu
okna. Gdy obszar jest już prawidłowo ustawiony wystarczy kliknąć |OK|, a
wybrany obszar na wszystkich wskazanych stronach zostanie zasłonięty
białym polem. Aby cofnąć operację można posłużyć się ikoną

4.4.9. Skalowanie
Bookmaker udostępnia dwie formy
skalowania. Pierwsza polega na
przeskalowaniu całego dokumentu
do wybranego formatu (np. zmianie
rozmiaru strony z A5 do A3 lub
innego wskazanego formatu), druga
zaś pozwala na zmianę wielkości
strony lub jej zawartości o
określony procent wielkości
(pominiejszając od 99 do 10%
wielkości lub powiększając od 101%
wzwyż). Obie funkcje dostępne są
Ekran 15
zarówno w oknie podglądu miniatur
jak i oknie powiększonego podglądu strony.
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Aby zmienić rozmiar strony na inny wystarczy w oknie podglądu miniatur
wskazać wybrane strony poprzez pole wyboru a następnie po kliknięciu
prawym przyciskiem myszki na jednej z nich wybrać opcję Dopasuj do
formatu. Aby wywołać tę samą funkcję z poziomu okna powiększonego
podglądu strony należy kliknąć ikonę
. W efekcie pojawi się okno (Ekran
15), które pozwala na określenie formatu i orientacji strony (również podanie
niestandardowych wymiarów) oraz na określenie sposobu pozycjonowania
zawartości strony w nowym układzie (jeżeli proporcje boków strony są inne
niż oryginalnej strony, wtedy zawartość strony może być wycentrowana lub
dosunięta to któregoś z wybranych boków). Po kliknięciu |OK| operacja
skalowania zostanie wykonana na wszystkich wybranych wcześniej stronach.
Drugi sposób kadrowania dostępny jest z
poziomu okna podglądu miniatur po
kliknięciu prawym przyciskiem myszki na
wybranej stronie i wybraniu z menu
kontekstowego opcji Skaluj. Z poziomu
okna powiększonego podglądu strony
należy wybrać ikonę
. Pojawi się okno
(Ekran 16), w którym można określić, czy
skalowana ma być cała strona, czy tylko
sama zawartość (bez zmiany wymiarów
strony), oraz określić skalę w procentach i
sposób pozycjonowania – w przypadku
skalowania samej zawartości strony. Po
Ekran 16
kliknięciu |OK| operacja zostanie
wykonana na wszystkich wybranych stronach.
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4.4.10. Przesuwanie zawartości
Funkcja przesuwania zawartości strony jest bardzo przydatna do
ustawiania/poprawiania wielkości marginesów strony. W bardzo prosty
sposób można wskazać wszystkie parzyste lub nieparzyste strony i przesunąć
zawartość strony o żądaną odległość w prawo lub w lewo. Dzięki temu można
np. wygospodarować dodatkowy margines od strony grzbietu publikacji.
Funkcja dostępna jest zarówno z poziomu podglądu miniatur – po kliknięciu
prawym myszką na miniaturze i wybraniu opcji Przesuń stronę z menu
kontekstowego, lub z poziomu powiększonego podglądu strony poprzez
wybranie ikony
. Po wybraniu
funkcji pojawi się okno (Ekran 17), w
którym można ustalić w którą stronę i o
jaką odległość ma zostać przesunięta
zawartość strony. Po ustaleniu
parametrów należy kliknąć |OK|.
Funkcja ta, podobnie jak poprzednie
zostanie zastosowana do wszystkich
wybranych stron.

Ekran 17

4.5. Wysyłanie dokumentów i składanie zamówień
Klawisz Wyślij/Zamów znajdujący się z prawej pod oknem z miniaturami
stron umożliwia wysłanie dokumentu na serwer QPrint i złożenie
zamówienia. Po kliknięciu Wyśilj/Zamów otworzy się okno, które pozwala na
wybranie usługi i parametrów zamówienia jak również podanie wszystkich
innych niezbędnych danych do wykonania transakcji. Po zaakceptowaniu
warunków i cen podanych na stronie nastąpi przesłanie dokumentu na
serwer QPrint i złożenie zamówienia.
Dla użytkowników QPrintera będziemy zawsze przygotowywać specjalne
oferty promocyjne gwarantujące wysoką jakość usługi i atrakcyjną cenę.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępną po kliknięciu Wyślij/Zamów.
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5. Praktyczne porady
Poniżej prezentujemy kilka ciekawych zastosowań QPrintera z
wykorzystaniem modułu Bookmaker pozwalającego na modyfikacje
dokumentów PDF.

5.1. Oszczędzanie papieru podczas drukowania zawartości
stron www
Często zdarza się, że podczas drukowania zawartości stron www, na drukarce
drukuje się wiele niepotrzebnych kartek papieru zwiększając w ten sposób
koszty druku. QPrinter pozwala na podgląd tego co zostanie skierowane na
drukarkę i usunięcie zbędnych stron.
Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy, że z poziomu okna drukowania
przeglądarki internetowej wskażemy drukarkę QPrinter 2.0 i na nią zrobimy
wydruk. Następnie w oknie generatora należy wybrać opcję |Otwórz i edytuj
- Bookmaker|. W efekcie zostanie otwarte okno Bookmakera, w którym
pojawi się podgląd/miniatury wszystkich stron, jakie zostały wydrukowane z
przeglądarki internetowej. Dwukrotne kliknięcie myszką na miniaturze strony
powoduje otwarcie powiększonego podglądu strony i dokładniejszą
weryfikację zawartości. Aby na drukarkę wydrukować tylko wybrane strony
należy wskazać wybrane strony poprzez kliknięcie pola wyboru w prawym
dolnym rogu każdej miniatury, a następnie użycie ikony
, co spowoduje
otwarcie okna opcji druku (Ekran 7), w którym należy wybrać opcję
|Zaznaczone strony| oraz określić pozostałe parametry (patrz rozdział 4.2.2
Drukowanie).
Można również usunąć niepotrzebne strony dokumentu w koszyku poprzez
kliknięcie na nich prawym przyciskiem myszki i wybranie z menu opcji Usuń
zaznaczone strony i dopiero wtedy wydrukować cały dokument.
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5.2. Wstawianie własnego podpisu do dokumentu PDF
Aby do dokumentu PDF wstawić własny podpis, należy najpierw zeskanować
go i zapisać w pliku JPG lub BMP. Kiedy posiadamy już plik graficzny z naszym
podpisem, możemy zaimportować dokument PDF do koszyka Bookmakera
(patrz rozdział 4.1.1. Dodawanie dokumentów do koszyka). Jeżeli podpis ma
zostać wstawiony w tym samym miejscu na kilku stronach dokumentu,
należy wybrane strony wskazać poprzez kliknięcie pola wyboru w prawym
dolnym rogu przy każdej z miniatur. Następnie dwukrotnie klikając kursorem
na jednej z wybranych stron należy otworzyć okno powiększonego podglądu i
skorzystać z funkcji Wstaw obrazek dostępnej pod ikoną
. Dalej należy
postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziale 4.4.7 Wstawianie
nowych elementów.

5.3. Tworzenie spójnej publikacji z wielu dokumentów PDF
z dodaniem wspólnego nagłówka i stopki
Rozwiązanie takie może być bardzo przydatne, gdy tworzymy konspekt, który
składa się z wielu dokumentów dostarczonych przez różnych prelegentów. W
ten sposób możemy połączyć wszystkie dokumenty w jeden, a następnie
dodać wspólny dla wszystkich stron nagłówek lub stopkę, jak również
ponumerować strony w całym dokumencie.
Pracę należy zacząć od zaimportowania wszystkich potrzebnych dokumentów
do koszyka Bookmakera (patrz rozdział 4.1.1). Jeżeli niektóre dokumenty
zawierają własny nagłówek i stopkę lub numerację stron, którą chcemy
ukryć, należy skorzystać z funkcji przesłaniania fragmentów dokumentu
(patrz rozdział 4.4.8). Następnie każdy z dokumentów należy otworzyć w
oddzielnej zakładce ustalając kolejność zakładek w taki sposób, aby zakładki z
dokumentami z początku publikacji były z lewej strony w stosunku do
zakładek w z dokumentami z dalszej części gotowej publikacji. Gdy wszystkie
dokumenty są otwarte w oddzielnych zakładkach i kolejność zakładek jest
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prawidłowa należy połączyć je używając ikony
(patrz rozdział 4.3.3). W
ten sposób wszystkie otwarte w zakładkach dokumenty zostaną połączone w
jeden dokument.
Aby dodać do wszystkich stron wspólny nagłówek lub stopkę najpierw należy
go przygotować w programie takim jak MS Word lub OpenOffice. W tym celu
należy przygotować stronę, na której będzie znajdował się sam nagłówek lub
stopka dokumentu. Gdy projekt jest gotowy, należy wydrukować go na
drukarkę QPrinter i w oknie generatora dokumentów PDF (Ekran 4) należy
wybrać opcję |Zapisz na dysku|. W ten sposób uzyskamy dokument PDF,
który następnie wstawimy na wszystkich stronach naszego połączonego
dokumentu PDF.
Aby nasz nagłówek nie nachodził na inne teksty lub grafiki znajdujące się w
dokumencie, należy zadbać o to, by u góry lub dołu strony był odpowiedni
margines. Można tego dokonać z użyciem funkcji przesuwania zawartości
(patrz rozdział 4.4.10) lub skalowania – pomniejszając zawartość/treść strony
np. do 90% wielkości (patrz rozdział 4.4.9, Ekran 16).
Kiedy wszystkie strony posiadają margines na którym zmieści się nasz
nagłówek lub stopka należy wskazać wszystkie strony dokumentu klikając na
jednej z miniatur prawym przyciskiem myszki i wybierając opcje Zaznacz
wszystkie strony z menu kontekstowego. Można zaznaczyć tylko część
spośród stron, aby nagłówka nie dodawać w całym dokumencie (patrz
rozdział 4.4.1). Następnie należy dwukrotnie kliknąć na miniaturze jednej z
wybranych stron. W efekcie otworzy się okno powiększonego podglądu
stron, w którym należy wskazać funkcję dodawania obiektów dostępną pod
. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami z rozdziału 4.4.7.
ikoną
Zaleca się wybranie opcji Wstaw obraz jako tło – wtedy uzyskamy pewność,
że elementy nagłówka lub stopki nie przesłonią istotnych treści w naszym
dokumencie.
Na koniec można ponumerować wszystkie strony w dokumencie zgodnie z
instrukcją z rozdziału 4.2.5.
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5.4. Korekta marginesów dla dokumentów poddawanych
dalszej oprawie (np. bindowaniu)
Jeżeli dokument chcemy oprawić/bindować, ale marginesy przygotowane w
nim są na tyle małe, że otwory oprawy powodują ucięcie tekstów dokumentu
można bez problemu powiększyć margines z jednej strony (od strony
grzbietu) używając funkcji opisanej w rozdziale 4.4.10 Przesuwanie
zawartości.
W przypadku jeżeli dokument jest drukowany jednostronnie, wszystkie
strony powinny mieć większy lewy margines, dlatego w takiej sytuacji
należałoby użyć funkcji przesuwania zawartości do przesunięcia treści
dokumentu w prawo o zadaną odległość. Należy przy tym pamiętać, aby nie
przesunąć treści zbyt mocno – w wyniku czego część tekstów mogłaby wyjść
poza prawą krawędź strony. Należy pamiętać również, że drukarki zostawiają
biały margines o szerokości ok. 5mm, dlatego teksty nie powinny być bliżej
krawędzi strony niż 5mm.
Jeżeli dokument jest drukowany dwustronnie, to na stronach nieparzystych
należy powiększyć lewy margines, a na stronach parzystych – prawy. W tym
celu pomocna będzie funkcja wyboru stron parzystych i nieparzystych
dostępna w menu kontekstowym pojawiającym się po kliknięciu na
miniaturze strony prawym przyciskiem myszki. Operacje przesuwania
zawartości strony należy w takim wypadku wykonać oddzielnie dla stron
nieparzystych (przesuwając ich zawartość w prawo) i oddzielnie dla stron
nieparzystych (przesuwając ich zawartość w lewo).

5.5. Umieszczanie własnego „znaku wodnego” w dokumencie
PDF
Jako „znak wodny” w tym wypadku rozumiany jest tekst wykonany w tle
strony grubym, jasnoszarym (lub innym jasnym) kolorem. Wiele aplikacji do
edycji tekstów, a także większość sterowników drukarek umożliwia
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wstawienie takiego „znaku wodnego” podczas drukowania dokumentu. Jeżeli
jednak „znak wodny” chcemy dodać w gotowym dokumencie PDF, tak aby
osoba, która go otrzyma, na ekranie i na wydruku widziała nasz „znak
wodny”, możemy posłużyć się modułem Bookmaker.
Najpierw należy przygotować plik PDF, JPG, PNG lub BMP, który będzie
zawierał nasz „znak wodny”. W tym celu można posłużyć się prostą aplikacją
graficzną lub bardziej zaawansowanym edytorem tekstów. Należy pamiętać,
że wszystkie elementy graficzne i tekstowe w przygotowanym dokumencie
PDF muszą być dość jasne, tak aby po wstawieniu jako tło do docelowego
dokumentu nie popsuły jego czytelności.
Gdy posiadamy już plik ze „znakiem wodnym” w jednym z akceptowanych
formatów (PDF, JPG, PNG, BMP), należy zaimportować dokument PDF do
Bookmakera (patrz rozdział 4.1.1). Następnie trzeba wskazać miniatury
wszystkich stron, na których chcemy dodać znak wodny (patrz rozdział 4.4.1)
i otworzyć okno powiększonego podglądu stron klikając dwukrotnie na
miniaturze jednej z wskazanych stron.
Po otwarciu okna powiększonego podglądu należy wybieramy funkcję
dodawania obiektu dostępną pod ikoną
(patrz rozdział 4.4.7). Należy
pamiętać aby wybrać opcję Wstaw obraz jako tło u dołu okna, tuż obok
klawisza |OK|. Gdy pozycja znaku wodnego została już ustalona, wystarczy
kliknąć |OK|.
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6. Ustawienia modułu Bookmaker
W module Bookmaker można
ustawić podstawowe parametry
aplikacji poprzez wywołanie
okna Ustawień (Ekran 18)
wybierając Ustawienia z menu
Koszyk.
W głównej zakładce dostępne są
trzy ustawienia:

Ekran 18

Pokazuj miniatury stron po najechaniu myszką – oznaczenie tej opcji
spowoduje, że po najechaniu myszką na miniaturę strony pojawi się jej
większy podgląd. Opcja ta jest domyślnie wybrana. W przypadku starszych
komputerów może to powodować wolniejsze działanie aplikacji, dlatego
można ją wyłączyć.
Pytaj przed zastąpieniem zawartości otwartej zakładki – moduł Bookmaker
pozwala na otwieranie dokumentów w oddzielnych zakładkach. Wybranie tej
opcji powoduje, że przy wskazaniu kolejnego dokumentu z koszyka program
zapyta, czy otworzyć go w nowej czy w aktualnie otwartej zakładce. Jeżeli
opcja nie będzie wybrana to wszystkie wskazane dokumenty będą
wyświetlane w aktualnie otwartej zakładce.
Użyj Adobe ® Readera do drukowania dokumentów – moduł Bookmaker
pozwala na wysyłanie dokumentów na drukarkę. Można to robić za pomocą
wbudowanego mechanizmu albo poprzez Adobe ® Readera. W obu
wypadkach dostępne będą nieco inne opcje drukowania, również jakość
uzyskiwanego wydruku może być różna.
Usuwaj rozszerzenia z sugerowanych nazw plików – przy zapisywaniu na
dysku gotowego pliku PDF z nazwy oryginalnego pliku będzie usuwane
rozszerzenie aplikacji, w której został utworzony (np. „.doc”, „.xls” itp.).
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7. Licencja
Pakiet QPrinter 2.0
Autorzy: QPrint sp. z o.o., 7bulls.com sp. z o.o.
UWAGA: PRZED ZAINSTALOWANIEM PROGRAMU PROSZĘ UWAśNIE PRZECZYTAĆ.
Niniejsza instalacja stanowi pakiet programów, które zostaną
zainstalowane na komputerze uŜytkownika:
- program QPrinter 2.0 (nakładka graficzna stanowiąca interfejs
uŜytkownika oraz wirtualną drukarkę w systemie Windows)
- pdftex: wersja 1.40,
- pdftk: wersja 1.41,
- ghostscript: wersja 8.60
Program QPrinter 2.0 to działający w środowisku Windows program w
formie nakładki graficznej, ułatwiającej tworzenie oraz proste
modyfikowanie dokumentów PDF z uŜyciem wirtualnej drukarki oraz programów
dostępnych na licencji GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),
przy czym ich źródła są dostępne w następujących lokalizacjach:
- dla pdftex (wersja 1.40): http://www.tug.org/applications/pdftex/README
- dla pdftk (wersja 1.41), http://www.pdftk.com
- dla ghostscript (wersja 8.60): http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/GPL/gpl860.htm
Licencja programu QPrinter 2.0 znajduje się poniŜej.
__________________________________________
LICENCJA QPrinter 2.0
Program QPrinter 2.0 (zwany dalej "Programem") jest rozpowszechniany przez QPrint Sp. z o.o. (zwany dalej "Licencjonodawcą") na
zasadach freeware/adware co oznacza, Ŝe uŜytkownik Programu (zwany dalej "UŜytkownikiem") moŜe go uŜywać pod warunkiem
przestrzegania postanowień niniejszej licencji w niezmienionej postaci wykonywalnej bez jakichkolwiek opłat z wyłączeniem korzystania z
usług zamawianych za pośrednictwem Programu.
1. Licencjonodawca oświadcza, iŜ:
a) Jest właścicielem i zarazem podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych przysługujących jej względem
Programu i wszystkich jego składników oraz przysługują mu niczym nieograniczone prawa autorskie do Programu;
b) Jest uprawniona do zawarcia niniejszej umowy i udzielenia licencji będącej jej przedmiotem;
c) Udzielenie licencji nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.
2. Licencjonodawca udziela nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na eksploatację Programu, obejmującej prawo Odbiorcy do:
a) UŜywania Programu na warunkach określonych w Licencji;
b) Kopiowania i rozpowszechniania Programu wyłącznie jako całości, wyłącznie w celach niezarobkowych w ramach uŜytku osobistego
lub słuŜbowego;
c) Dowolnego dysponowania dokumentami PDF utworzonymi przy uŜyciu Programu, równieŜ w sytuacji kiedy dokumenty te powstały w
celach zarobkowych;
d) Wykonywania czynności określonych w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. UŜytkownik Programu nie ma prawa do:
a) Korzystania z Programu w sposób niezgodny z niniejszą Licencją;
b) SprzedaŜy ani rozpowszechniania Programu w celach zarobkowych. W przypadku wątpliwości czy forma dystrybucji realizowana
przez uŜytkownika jest zgodna z zasadami licencji, uŜytkownik moŜe wystąpić o pisemne zezwolenie do autorów Programu;
c) Reverse-engineering'u, deasemblacji, dekompilacji lub jakiegokolwiek innej formy odtwarzania lub uzyskiwania kodu źródłowego
Programu;
d) Modyfikacji i rozszerzania Programu.
4. Korzystanie z Programu przez UŜytkownika odbywa się na wyłączną odpowiedzialność UŜytkownika, w szczególności Autorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez UŜytkownika Programu przy korzystaniu z Programu jakichkolwiek
przepisów obowiązującego prawa.
5. Autorzy Programu nie udzielają Ŝadnych gwarancji na Program oraz nie zapewniają jego przydatności do określonych zastosowań.
UŜytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.
6. Wyłączona jest odpowiedzialność Autorów z tytułu rękojmi za wady Programu.
7. Program jest dostarczany "jaki jest" bez Ŝadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych. UŜytkownik przyjmuje
całe ryzyko uŜywania Programu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez UŜytkownika bądź
osoby trzecie w związku z korzystaniem z Programu na zasadach określonych w postanowieniach Licencji a takŜe za szkody poniesione
przez UŜytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Licencji. W szczególności Autorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody wynikające z uŜywania, niepoprawnego uŜywania bądź niemoŜliwości uŜywania Programu, szkody powstałe
w następstwie utraty lub zniekształcenia danych.
8. Korzystanie z usług zamawianych za pośrednictwem Programu jest płatne na podstawie aktualnego cennika firmy QPrint sp. z o.o.
UŜytkownik zamawiający usługę za pośrednictwem Programu zobowiązuje się do uregulowania opłat za zamówione usługi.
9. Logo firmy i nazwa QPrint jest zastrzeŜona w Urzędzie Patentowym RP - uŜywanie tych znaków bez zgody QPrint sp. z o.o. jest
zabronione.
Koniec Licencji QPrinter 2.0
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