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Zaprojektuj kalendarz
z TKexe Kalender
Początek roku to dobry czas na wykonanie własnego, niepowtarzalnego ściennego kalendarza. Powinien nie tylko prezentować nasze ulubione fotografie, ale również informować nas o rocznicach, imieninach bliskich i innych szczególnie ważnych dla nas datach.
Pomysł na wykonanie takiego kalendarza sprowokował mnie do poszukania w internecie
ciekawego i darmowego oprogramowania. Wśród rozlicznych przetestowanych przeze
mnie aplikacji moją uwagę zwrócił program TKexe Kalender – z powodu swojej prostoty
i możliwości odpowiadających moim wymaganiom.

Wskazówka
Program jest dostępny w wielu miejscach
h w sieci (np. http://tk
http://tkexe-kalender.en.softonic.com),
nder.en.softonic
dla różnych systenych.
mów operacyjnych.
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Krok 1

Krok 3

Wybór rodzaju kalendarza.

Wybór okresu.

Po zainstalowaniu programu można go uruchomić i przystąpić do tworzenia nowego
kalendarza. W tym celu należy otworzyć nowy plik (Plik/Nowy plik), a następnie dokonać wyboru rodzaju kalendarza. Poniższa ilustracja pokazuje możliwości programu.

Po zatwierdzeniu rozmiaru i układu program wymaga od nas podania zakresu czasowego
kalendarza. Najczęściej obejmuje on poszczególne miesiące roku od stycznia do grudnia.
Dodatkowo, dla tego typu kalendarza projektowana jest okładka.

Krok 4
Wybór szablonu.

Jeśli interesuje nas kalendarz podzielony na poszczególne miesiące, wybieramy pierwszy
rodzaj, a więc Kalendarz miesięczny (jeden miesiąc na stronie).

W kolejnym kroku warto zastanowić się nad wyglądem graficznym projektowanego
kalendarza. Autorzy oprogramowania proponują nam kilka wzorców graficznych: black,
classic, columns, pic_background, romantic. Warto przyjrzeć się poszczególnym
szablonom i wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszym gustom. Autor kalendarza
w każdej chwili będzie mógł dokonywać zmian, ingerując w ten sposób w projekt graficzny kalendarza. Poniższe ilustracje prezentują kolejno układ black oraz układ classic.

Krok 2
Wybór układu graficznego.
Wydaje się, że najbardziej interesującym i jednocześnie typowym jest kalendarz miesięczny.
Na każdej stronie kalendarza znajdują się dni danego miesiąca w podziale na tygodnie.
Kolorystyka i wstawiane do niego obrazy zależą jedynie od inwencji twórczej autora.
Po dokonaniu wyboru rodzaju kalendarza, program automatycznie otwiera okno Rozmiar
strony. Należy w nim określić rozmiar kalendarza, miejsce drukowania oraz podjąć decyzję
o układzie graficznym. Układ poziomy sprzyja prezentacji pejzaży, zaś pionowy – portretom.
W przypadku wyboru opcji Drukuj na drukarce lokalnej będzie istnieć potrzeba ustalenia
rozmia
rozmiaru wydruku w pikselach lub dopasowania rozmiaru wydruku do rozmiaru papieru.
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Po wybraniu szablonu należy potwierdzić wybór poprzez kliknięcie w przycisk Użyj
zaznaczonego szablonu. Wtedy program automatycznie wygeneruje 13 stron
kalendarza. Na każdej z nich zostanie wstawione domyślne zdjęcie i zostaną wygenerowane poszczególnie dni w podziale na tygodnie. Od tego momentu następuje właściwy
proces projektowania kalendarza.
tekst:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

dodatkowo uaktualnienia poszczególnych dni w projektowanym kalendarzu poprzez ich zaznaczenie na liście w lewym oknie i skopiowanie przy pomocy przycisku podwójnej strzałki znajdującej się pomiędzy obydwoma oknami. Po obu stronach okna widoczny jest również przycisk
Czcionka. Pozwala na zaprojektowanie specyficznego wyglądu Ważnych dni w kalendarzu.
Dodatkowo należy pamiętać o wypełnieniu pól o nazwie Tekst. Dodany w tych polach opis
zostanie przeniesiony do projektowanego kalendarza. Dzięki tak zaprojektowanym Ważnym
dniom będziemy na pewno pamiętać o imieninach najbliższych.

At litiore sed quam fugita plique voluptate pero
volo eosam alicturion
plat.
Dempori oribus abo.
Am, inim

W przypadku pojawienia się widoku interfejsu programu w języku obcym, np. w języku
angielskim, można dokonać jego zmiany: wywołujemy polecenia Language (Język) w
menu Settings (Ustawienia) i wybieramy z listy polski.

X Efekt zaprojektowanych ważnych dni może
być następujący:

Krok 6
Wstawianie elementów graficznych.
Do kalendarza można dodać własne zdjęcia i wykorzystać efekty graficzne, które umożliwiają prezentację zdjęć w sposób niekonwencjonalny.
Wstawienie własnych obrazów zapewnia opcja Obrazy z menu Elementy.

Zmiana języka nie spowoduje zmiany wyglądu interfejsu programu. Pojawią się jedynie
menu i polecenia przetłumaczone na język polski.

Krok 5
Zdefiniowanie ważnych dni.
Oprogramowanie przydziela poszczególnym dniom w miesiącu odpowiednie dni tygodnia. Domyślnie jest zróżnicowana kolorystyka dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Pozostałe istotne dni w roku powinien zdefiniować autor. Oprócz powszechnie znanych
dni świątecznych, dla każdego z nas istnieją dni szczególnie ważne, związane chociażby
z imieninami lub urodzinami bliskich nam osób. Dla tych właśnie dni można zaprojektować specyficzny sposób ich prezentacji. Można więc poszczególnym datom nadać wybrany kolor, rozmiar i rodzaj czcionki oraz dodać ich opisy. Aby zaprojektować ważne dni
należy wybrać z menu Ustawienia polecenie Ważne dni.
Po jego wywołaniu pojawi się okno Ważne dni, które można zaprojektować indywidualnie dla projektowanego kalendarza. W tym celu należy je dodać korzystając z przycisku
Dodaj po prawej stronie okna lub wprowadzić do własnej biblioteki ważnych dni korzystając z przycisku Dodaj po lewej stronie otworzonego okna. Drugi sposób wymaga
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Proces wstawiania własnych elementów graficznych zapewnia w oknie Obrazy przycisk
Otwórz obraz. Za pomocą odpowiednich widocznych w oknie funkcji można modyfikować rozmiar i położenie wstawionych obrazów. Zmiana położenia obrazu w kalendarzu
może polegać na jego przesunięciu lub obróceniu o dowolny kąt. Ponadto można zastosować dodatkowe efekty prezentujące wybraną grafikę. Należą do nich różnego rodzaju
obramowania i maski. Wystarczy w polu Efekty wskazać wybrany i ewentualnie dobrać
dla niego odpowiednie parametry.

Przykładowo, dla efektu maskowanie z opcją frame02 grafika w kalendarzu przedstawia się
w następujący sposób:

Krok 7
Projektowanie kolorystyki tła.
Na każdą stronę kalendarza można wstawić maksymalnie 20 obrazów. Każdy wstawiony
obraz ma swój numer. Licznik wstawianych elementów graficznych znajduje się również
w oknie Obrazy, w jego górnej lewej części. Autor kalendarza dokonuje zmiany pola
Nr obrazu w celu edycji i modyfikacji już wstawionych obrazów lub w celu wstawienia
kolejnych. Korzystając z możliwości okna Obrazy można na przykład przygotować ciekawy kolaż rodzinnych zdjęć.

Warto zaznaczyć, iż w menu Elementy występują opcje odpowiedzialne za kolorystykę poszczególnych elementów kalendarza. Funkcje Górna część tła i Dolna
część tła odpowiadają za wybór koloru odpowiednio górnej i dolnej części tła
kalendarza. Jako tła dla poszczególnych stron kalendarza można użyć gradientu
wybranych kolorów lub gotowej tekstury.

Krok 8
Elementy tekstowe.
Program dysponuje możliwością wstawiania 40 pól tekstowych na każdej stronie
kalendarza. Oprócz numeracji kolejnych dni, nazw dni tygodnia i miesięcy, autor
kalendarza może wstawić dodatkowe napisy – związane choćby z prezentowanymi
w kalendarzu zdjęciami – poprzez wywołanie funkcji Pole tekstowe w menu
Elementy. W oknie Pole tekstowe można wprowadzić tekst oraz określić wszystkie parametry czcionki i sposób wyrównania tekstu w polu tekstowym, stopień
przezroczystości oraz położenie tekstu.

Prezentowany przykład przedstawia układ czterech wstawionych obrazów, w których zastosowano różne efekty, wielkości i sposób położenia.
Oprócz zdjęć i rysunków do kalendarza można wstawiać prostokąty. Wydawałoby
się, że jest to element zbyteczny. Jednak nie. Może bowiem stanowić tło dla wielu
elementów zaprojektowanych w kalendarzu, chociażby dla nazwy miesięcy, dni
tygodnia, a także innych opisów, o edycji których za chwilę będzie mowa. Podobnie
jak w przypadku wstawiania obrazów, na każdą stronę kalendarza można wstawić
maksymalnie 20 prostokątów. Wstawiania i edycji prostokątów można dokonać
poprzez wywołanie polecenia Prostokąty z menu Elementy. Edycja prostokątów
polega na nadaniu im odpowiednich cech, takich jak: wielkość, stopień przezroczystości, kolor, kąt obrotu oraz zaokrąglenie narożników. Aby tworzony prostokąt był
widoczny w projektowanym kalendarzu, należy zaznaczyć pole Pokaż prostokąt
w oknie Prostokąty.

W przypadku wprowadzonych automatycznie tekstów i liczb, można dokonać
modyfikacji ich wyglądu dokonując wyboru rodzaju i koloru czcionki w menu
Elementy w oknach Miesiąc/rok, Nazwy dni, Dni robocze, Święta.
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przechowywana w plikach *. mdb i taki plik otrzymamy po wywołaniu funkcji Plik/
Zapisz jako. Przygotowując go jednak do wydruku należy wybrać opcję Zapisz cały
kalendarz jako obrazy.

REKLAMA
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Zastosowanie tej funkcji spowoduje wygenerowanie 13 plików zapisanych w formacie
graficznym. Użytkownik może wybrać jeden z trzech formatów: jpg, bmp lub png.
Pliki zostaną zapisane we wskazanym przez autora folderze i będą gotowe do wydruku.

