
Жылдам қатынау құралы
Таңдаулы пәрмендер қажет болған кезде үнемі көрініп 
тұратындай етіп Жылдам қатынау құралдарына қосыңыз.

Суреттер қосу
Бір немесе одан да көп суреттерді компьютерден, Office.com 
клиптер галереясынан немесе интернеттен жарияланымға қосыңыз.

Файлдарды басқару
Файлдарды жасау, ашу, 
сақтау, басып шығару және 
ортақ пайдалану үшін және 
сол сияқты іскери ақпаратты 
өңдеу және басқа да 
параметрлерді таңдау үшін 
Файл түймешігін басыңыз.

Онлайн тіркелгілерді көру немесе ауыстырып қосу
Егер бұлтта жұмыс істеп жатсаңыз, параметрлерді өзгерту немесе 
тіркелгілерді ауыстыру үшін Файл > Тіркелгі түймешігін басыңыз.

Шарлау тақтасы
Жарияланымды жылжыту 
үшін әрі беттерді қосу және 
алу үшін Шарлау тақтасын 
пайдаланыңыз.

Масштабтау
Жарияланым бетінде жылдам 
ұлғайту және кішірейту үшін 
осы жүгірткіні пайдаланыңыз.

Көру
Басу арқылы дара және қос 
бетті аудару үшін ауыстырып 
қосыңыз.

Таспаны көрсету немесе 
жасыру
Таспаны жасыру үшін осы 
көрсетіні басыңыз. Таспаны 
көрсету үшін қойындыны 
басып, шеге белгішесін 
басыңыз.

Жылдам бастау нұсқаулығы 
Microsoft Publisher 2013 бағдарламасы алдыңғы нұсқалардан ерекшеленедi, 
сондықтан үйренудi жеңiлдету үшiн осы нұсқаулықты жасадық.



Таспаны пайдалану
Таспа аталатын кең жолақ жарияланым терезесінің үстіңгі бөлігінде созылып 
орналасады. Таспадағы әр қойындының топтастырылған түрлі түймелері мен 
пәрмендері бар.

Publіsher 2013 бағдарламасында жарияланым ашылғанда Басты қойындысы 
ең жиі қолданылатын Publіsher тапрсымалары мен пәрмендерін көрсетеді. 

Үлгімен бастау
Әр жарияланымды жаңа көрнекі үлгілер жиынынан бастауға болады. Жаңа 
жарияланымнан немесе шығатын жаңа жарияланым үлгілерінен таңдаңыз.

Таспаны жасыру немесе 
көрсету
Таспаны жасыру арқылы экранда көбірек бөлме алуыңызға болады. Таспаның 
шеткі оң жағындағы кішкентай көрсеткіні басыңыз. Таспаны кейін қайта 
шығару үшін қойынды тақырыбын басып, көрсеткі орнында шыққан мық шеге 
белгішесін басыңыз.

Publіsher 2013 бағдарламасында жұмыс істеу барысында Файл > Жаңа 
түймешігін басу арқылы үлгілер жиынын кез келген уақытта шығаруыңызға 
болады.



Іздеп жатқан болуыңыз мүмкін нәрселер 
Әлдеқайда көп қолданылатын құралдар мен командалары Publisher 2013 бағдарламасында 
табу үшiн төмендегi тiзiмдi пайдаланыңыз.

Үшін... Басыңыз... Бұдан кейін қараңыз...

Ашу, жасау, сақтау, ортақ пайдалану, экспорттау немесе басып шығару Файл Фон көрінісі (сол жақ тақтада пәрмендерді басыңыз).

Пішім бояғыш, қаріптер мен қаріп пішімдеу, еже пішімдеу, туралау Басты Аралық сақтағыш, Қаріп, Еже және Реттеу топтары.

Мәтін жолақтарын, суреттерді, кестелерді, пішіндерді енгізу Кірістіру Кестелер, Суреттер, және Мәтін топтар.

Үлгілерді, жиектерді, бағыттарды немесе бет өлшемін өзгерту; 
орналасу бағыттарын орнату, схемалар қолдану; негізгі бетті табу

Бет құрастыру Үлгі, Бет параметрлері, Орналасу, Схемалар және Бет фоны 
топтары.

Пошта мен электрондық поштаны біріктіру Пошта жіберу Бастау, Жазу және Жолақтар енгізу, Алдын ала қарау нәтижелері 
және Аяқтау топтары.

Емле тексеру, онлайн іздеу жасау, мәтін тексеру, тіл орнату Шолу Тексеру және Тіл топтары.

Қалыпты/Негізгі бет көрінісі, орналасу көрінісі, бағыттарды, 
сызғыштарды, графикалық реттеушіні көрсету

Көру Көріністер, Орналасу және Көрсету топтары.



Суреттер қосу 
Publіsher 2013 бағдарламасы суреттерді кез келген жерден: компьютерден, 
Office.com клиптер галереясынан немесе интернеттен болсын оңай енгізуге 
мүмкіндік береді.

Суреттерді ауыстыру
Екі суретте бір бетте болса да не біреуі жұмыс аймағында болса да, 
орналасудағы суретті басқасына оңай ауыстыруға болады.

Бірінші суретті таңдап, екінші суретте пайда болатын тау белгішесін апарыңыз. 
Суреттің айналасынан қызғылт түсті жиектер көргенде тінтуір түймесін 
босатыңыз.

Бірнеше суретті бір мезгілде енгізген кезде Publіsher 2013 бағдарламасы 
оларды жұмыс аумағындағы бағанға қояды. Жұмыс аумағынан суретті 
жарияланым бетіне апаруыңызға, одан қайта әкелуіңізге немесе сурет 
ұнамаса оны басқасымен ауыстыруыңызға болады.



Сурет әсерлерін қосу
Publіsher 2013 бағдарламасы бірнеше жаңа сурет әсерлерін ұсынады. 
Суреттерге көлеңкелер, жарықтар, жұмсақ жиектер, кескіндер, көлбеулер 
және кеңстікте айналдыруды қосуға болады.

Қалаған әсерді қолдану үшін суретті таңдап, Сурет әсерлері түймешігін Сурет 
құралдары – Пішімдеу қойындысынан басыңыз.

Мәтін әсерлерін қосу
Publіsher бағдарламасы жарияланымдарға көрнекі түр береді. Көлеңкелерден, 
жарықтардан, кескіндерден және көлбеулерден таңдап алыңыз.

Қалаған әсерді қолдану үшін мәтінді таңдап, Мәтін әсерлері түймешігін Мәтін 
жолағы құралдары – Пішімдеу қойындысынан басыңыз.



Фото орталығынан 
басып шығару
Онлайн фото басып шығару Publіsher 2013 бағдарламасындағы ендірілген 
Жиынтық және Өту параметрлері көмегімен бұрын-соңды болмаған 
үйлесімділікке қол жетікізді.

Жарияланымдарды енді фото басып шығару үшін сақтауға болады. 
Жарияланымның әр беті JPEG суреті ретінде экспортталады, оларды кейін басып 
шығару үшін фото орталығының веб-сайтына жіберуіңізге болады.

Суреттерді бет фондары 
ретінде пайдалану
Суреттер тамаша жарияланым фондарын жасай алады. Суретті тінтуірдің оң 
жақ пернесімен басып, Фонға қолдану тармағын таңдаңыз да, сурет толық 
бетке шығуы үшін Толтыру түймешігін таңдаңыз немесе суреттің көптеген 
көшірмелерін фонға қосу үшін Қатар түймешігін таңдаңыз.


