
2. Configuración de LibreOffice

Introdución e contidos

Introdución

Contidos

Este tema aborda algunhas das configuracións que se aplican a todos os documentos de LibreOffice. Para

obter máis información sobre as configuracións que non se explican aquí, pode consultar a Axuda en liña.

 2.1  Opcións para LibreOffice
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2.1 Opcións para LibreOffice

 2.1.1  Datos de usuario

 2.1.2  Opcións xerais

 2.1.3  Opcións de memoria

 2.1.4  Opcións de visualización

 2.1.5  Opcións para imprimir

 2.1.6  Opcións de rutas

 2.1.7  Opcións de cores

 2.1.8  Opcións de tipo de letra

 2.1.9  Opcións de seguranza

 2.1.10  Opcións de aparencia

 2.1.11  Opcións de accesibilidade

 2.1.12  Opcións de Java

 2.1.13  Actualización en liña

 2.2  Opcións para Cargar/Gardar documentos

 2.2.1  Opcións xerais

 2.2.2  Opcións de Propiedades VBA

 2.2.3  Opcións para Microsoft Office

 2.2.4  Opcións de compatibilidade HTML

 2.3  Configuración de idioma

 2.3.1  Configuración rexional de idioma

 2.3.2  Recursos ortográficos

 2.4  Opcións de internet

 2.5  Autocorrección

Faga clic en Ferramentas->Opcións. A lista do lado esquerdo do cadro varía dependendo do compoñente de

LibreOffice aberto. As capturas deste tema amosan a lista que aparece cando se abre un documento de Writer.

Faga clic no símbolo + na sección da esquerda de LibreOffice no diálogo Opcións-> LibreOffice. Despregarase unha

lista de subseccións. Ao seleccionar un elemento desa lista, amosarase a páxina relevante na parte dereita do cadro.
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Nota

2.1.1 Datos de usuario

  

O botón Reverter ten o mesmo efecto en todas as páxinas do diálogo de Opcións. Restablece as opcións

aos valores que estaban configurados antes de que se abrira LibreOffice.
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2.1.2 Opcións xerais

Debido a que LibreOffice usa o nome ou as iniciais gardadas na páxina LibreOffice - Datos de usuario para varios

cousas, incluíndo as propiedades do documento (información como "creado por", e "editado por última vez por") e o

nome do autor das notas e os cambios, tal vez deba asegurarse de que aquí aparece a información correcta.

Encha o formulario, engadindo ou eliminando calquera información incorrecta.

As opcións da páxina LibreOffice - Xeral son as seguintes:
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2.1.3 Opcións de memoria

2.1.4 Opcións de visualización

Suxestións. Se están activadas as Suxestións, aparecerán unha ou dúas palabras ao pasar o cursor sobre

unha icona ou campo, sen ter que facer clic.

Suxestións adicionais. Ao pasar o cursor sobre un elemento, aparecerá unha pequena descrición sobre a

función dunha icona ou comando de menú concreto, ou dun campo dun diálogo.

Asistente da axuda. Para desactivar o Asistente de axuda (similar ao Asistente de Microsoft Office), hai que

desmarcar esta caixa de verificación. Para restaurar o comportamento do Axudante, faga clic en Redefinir o

asistente de axuda.

Abrir/Gardar caixas de diálogo. Para usar as caixas de diálogo estándar Abrir e Gardar do seu sistema

operativo, quitamos a marca da caixa de verificación Utilizar as caixas de diálogo de LibreOffice. Se seleccionar

esta opción, utilizaranse as caixas de diálogo proporcionadas por LibreOffice. Neste curso imos utilizar as

caixas de diálogo de Abrir e Gardar de LibreOffice nas capturas.

Estado do documento. Se seleccionamos esta opción, a próxima vez que peche un documento despois de

imprimir, gravarase como cambio nas propiedades do documento a data de impresión, e solicitarase que volva

a gardar o documento, incluso se non se fixeron cambios.

Ano (dous díxitos). Indica como se interpretan os anos de dous díxitos. Por exemplo, se o ano de dous díxitos

se configura a 1930, e escribimos unha data 1/1/30, ou posterior nun documento, a data interpretase coma

1/1/1930, ou posterior. Unha data anterior a esta, interpretase como que pertence ao seguinte século; é dicir,

1/1/20 interpretase como 1/1/2020.

Na caixa de diálogo de Opcións, faga clic en LibreOffice -> Memoria. Hai que ter en conta algúns detalles:

Máis memoria pode facer que LibreOffice sexa máis rápido e cómodo; pero a cambio haberá menos memoria

dispoñible para outros aplicativos e podería darse a circunstancia de que nos quedaramos sen ningunha.

Se os documentos conteñen moitos obxectos, coma imaxes, ou os obxectos son grandes, o rendemento de

LibreOffice pode mellorar se se aumenta a memoria de LibreOffice, ou a memoria por obxecto. Se observa que

dous obxectos parecen desaparecer dun documento que contén moitos, aumente o número de obxectos da

caché (Os obxectos continúan no ficheiro incluso se non se amosan na xanela).

Para cargar o Iniciador rápido ao iniciar o equipo, seleccionar a opción que está cerca da parte inferior do

diálogo. Isto fará que LibreOffice comece máis rápido; a cambio LibreOffice usará algo de memoria aínda que

non se estea utilizando. Esta opción non está dispoñible en tódolos sistemas operativos.
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As opcións da sección LibreOffice - Ver afectan á aparencia e ao comportamento das xanelas do documento. Algunhas

destas opcións descríbense a continuación. Podemos adaptalas aos nosos gustos persoais.

Interface de usuario - Escala. Se o texto nos ficheiros de axuda ou nos menús da interface de usuario de

LibreOffice é moi pequena ou demasiado grande, pode cambiala especificando o factor de escala. En ocasións

un cambio aquí pode ter resultados non esperados, dependendo das fontes da pantalla dispoñibles no seu

sistema. Sen embargo, non afectará ao tamaño actual da fonte que haxa especificado para o texto dos seus

documentos.

Interface de usuario - Tamaño e estilo de iconas. A primeira lista despregable indica o tamaño mostrado nas

iconas da barra de ferramentas (Automático, pequeno ou grande). A opción de tamaño de icona Automático

usa a configuración do sistema operativo. A segunda lista indica o estilo das iconas (tema); aquí a opción

Automático usa un conxunto de iconas compatible co sistema operativo e a elección do escritorio: por exemplo,

KDE ou GNOME en Linux.

Interface de usuario - Usar os tipos de letra do sistema na interface de usuario. Se prefire usar o tipo de

letra do sistema, marque esta caixa en lugar do tipo de letra proporcionado por LibreOffice.

Interface de usuario - Suavizar a letra de pantalla. (Non está dispoñible en Windows). Marque esta opción

para suavizar a aparencia do texto na pantalla. Escriba o tamaño do tipo de letra máis pequeno para aplicar o

suavizado do contorno.

Menú - Iconas e menús. Marque esta opción se quere que sexan visibles as iconas e as palabras nos menús.

Lista de tipos de letra - Previsualizar os tipos de letra. Cando seleccionamos esta opción, a lista de tipos de

letra vese como a captura da esquerda [CAPTURA], xunto cos nomes dos tipos de letra aparece un exemplo da

mesma; se a opción non está seleccionada, a lista de tipos de letra amosa só os nomes das mesmas, sen o

formato.
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Suxestión

Amosar historial do tipo de letra. Cando selecciona esta opción, os último cinco tipos de letra que foron

seleccionados no documento actual amosaranse na parte superior da lista de tipos de letra.

Saída de imaxe - Usar aceleración por hardware. Permite o acceso directo ás características do hardware do

adaptador de pantalla gráfica para mellorar a visualización da imaxe. Non é compatible con todos os sistemas

operativos e distribucións de LibreOffice.

Saída de imaxe - Usar suavizado. Activa ou desactiva o suavizado de tipos de letra, o que permite unha

visualización máis suave e con menos artefactos da maioría de obxectos gráficos. Non é compatible con todos

os sistemas operativos e distribucións de LibreOffice.

Pulse Maiús+Ctrl+R para restaurar ou actualizar a visualización do documento actual.

Posicionamento do rato. Indica se o rato se situará nun novo diálogo aberto, e como o fará.

Botón central do rato. Define a función do botón central do rato

Desprazamento automático: ao arrastrar mentres se pulsa o botón do medio do rato, cambiase a

vista.

Pegar o portapapeis: ao pulsar o botón central insírese o contido da "Selección do portapapeis" na

posición do cursor.

A "Selección do portapapeis" é independente do portapapeis normal que se usa con Editar -

Copiar/Cortar/Pegar ou as súas respectivas teclas de acceso directo. O portapapeis e a "Selección de

portapapeis" pode ter diferente contido ao mesmo tempo.

Configuración de LibreOffice

7 of 26



2.1.5 Opcións para imprimir

Suxestión

Función Portapapeis Selección do portapapeis

Copiar contido Editar → Copiar Control+C Seleccionar texto, táboa ou obxecto .

Pegar contido
Editar → Pegar Control+V pega onde

está ol cursor.

Ao facer clic co botón medio do rato, pegase na

posición do punteiro.

Pegar noutro

documento
Sen efecto no contido do portapapeis.

A última selección marcada é o contido da selección

do portapapeis.

Na páxina LibreOffice - Imprimir podemos configurar as opcións de impresión para adaptarse á impresora

predeterminada e o método habitual de impresión.

Na sección de Avisos de impresión, cara a parte inferior da páxina, pode elixir se desexa ser advertido en caso de que

o tamaño ou orientación do papel especificado no documento non concorde co tamaño do papel ou a orientación

dispoñible na impresora. Pode ser moi útil ter activadas estas advertencias, sobre todo se traballa con documentos

feitos por persoas en países onde o tamaño estándar do papel é diferente ao noso.

Se as impresións saen de forma incorrecta na páxina, ou cortadas na parte superior, inferior ou nos lados, ou

a impresora rexeita a impresión, o motivo principal é a incompatibilidade do tamaño da páxina.
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2.1.6 Opcións de rutas

Suxestión

2.1.7 Opcións de cores

Na páxina LibreOffice - Rutas pode cambiar a situación dos ficheiros asociados con, ou asociados por LibreOffice

para axustarse á situación de traballo. Nun sistema Windows, por exemplo, tal vez desexe gardar documentos de xeito

predeterminado noutro lugar que non sexa Os meus documentos.

Para realizar os cambios, seleccione un elemento da lista que se amosa e faga clic en Editar. No diálogo Seleccionar

ruta, engada ou borre as carpetas que necesite e faga clic en Aceptar para volver ao diálogo de Opcións. Teña en

conta que algúns elementos teñen alomenos dúas rutas na lista: unha para o cartafol compartido (que pode estar

nunha rede), e outra para o cartafol especificado polo usuario (normalmente no PC do usuario).

Pode usar as entradas do diálogo LibreOffice - Rutas para compilar unha lista de ficheiros, como por

exemplo aqueles que conteñan Autotexto, dos que ten que facer unha copia de seguranza ou copiar a outro

equipo.
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Na páxina LibreOffice - Cores, pode indicar as cores que vai utilizar nos documentos de LibreOffice. Pode seleccionar

unha cor da táboa de cor, editar unha cor existente e definir novas cores. Estas cores estarán dispoñibles na paleta de

selección de cor en LibreOffice.

Se desexa modificar unha cor, faga o seguinte:

Seleccione unha cor que desexa modificar da lista ou da táboa de cores.

Introduza os novos valores que definen a cor. Se é necesario, cambie a configuración de RGB a CYMK, ou

viceversa. A cor modificada amosase na parte inferior dos dous cadros de vista previa de cores situados na

parte superior do diálogo.

Cambie o Nome se é necesario.

Faga clic sobre o botón Modificar. A cor que acaba de definir aparece listado na Táboa de cores.

Outra opción é facer clic no botón Editar e abrir o diálogo de Cores, como se amosa na Captura. Aquí pode seleccionar

a cor das xanelas de cores da parte superior ou introducir os valores na parte inferior mediante a elección dos valores

para RGB, CMYK ou HSB.

A xanela de cor da parte superior dereita está vinculada directamente aos campos de entrada para cor situados na

área inferior, de forma que segundo se elixa unha cor ou outra na xanela superior, cambian os números. Os dous

campos de cor da parte inferior dereita amosan o valor de cor seleccionado á esquerda, e o valor seleccionado

actualmente á dereita.

Modifique os compoñentes de cor se é necesario e faga clic en Aceptar para saír do diálogo. A cor que se definiu

recentemente amosase na parte inferior dos cadros de vista previa de cor que se amosa na captura. Escriba un nome

para esta cor no cadro Nome e a continuación no botón Engadir. Engadirase á táboa de cores unha pequena caixa que

amosa a cor nova.
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2.1.8 Opcións de tipo de letra

Outro xeito de definir ou alterar as cores é a través da páxina Cores do diálogo Área, no cal se pode gardar e cargar

paletas, función esta que non é posible realizar aquí. En Draw, debuxe un obxecto temporal e use o menú contextual

para este obxecto para abrir o diálogo Área. Se carga unha paleta nun compoñente de LibreOffice, só estará activo

nese compoñente; o resto de compoñentes manterá as súas propias paletas.

Pode definir as opcións de substitución para calquera tipo de letra que apareza nos documentos. Se recibe un

documento que contén tipos de letra que non posúe no sistema, LibreOffice substituirá os tipos de letra por aquelas

que non atopa. Quizais desexe especificar un tipo de letra diferente da que escolle o programa.

Na páxina LibreOffice - Tipos de letra:

Selección a opción Aplicar táboa de substitución

Seleccione ou escriba o nome do tipo de letra que desexa substituír no cadro de Tipo de letra. (Se non posúe

este tipo de letra no sistema, non aparecerá na lista despregable neste cadro, así que terá que escribila).

No cadro de Substituír por, seleccione un tipo de letra axeitado da lista despregable de tipos de letra

instalados no equipo.

A icona de verificación á dereita da lista Substituír por porase verde. Faga clic sobre ela. Aparecerá unha fila

con información no cadro máis grande da parte inferior. Seleccione as opcións que debaixo de Sempre e Só en

pantalla.

Na sección inferior da pantalla, pode cambiar o tipo de letra e tamaño do tipo de letra que se usa para amosar o

código fonte de, por exemplo, HTML e Basic (en macros).
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2.1.9 Opcións de seguranza

Utilice a páxina LibreOffice - Seguranza para elixir as opcións de seguridade para gardar documentos e abrir

documentos que conteñen macros.

Opcións de seguranza e advertencias. Se vostede garda cambios, múltiples versións, ou inclúe información

oculta ou notas nos seus documentos, e non quere que algún dos destinatarios vexan esa información, pode

configurar as advertencias para lembrarlle que elimine esta información, ou pode dicirlle a LibreOffice que o

faga de xeito automático. Teña en conta que (a non ser que a borre) moita desta información mantense nun

ficheiro, xa sexa no formato predeterminado OpenDocument de LibreOffice, ou noutros formatos, incluíndo

PDF.

Faga clic no botón de Opcións para abrir un diálogo aparte coas opcións específicas.
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Seguranza de macros. Faga clic no botón Seguranza de macros para abrir o diálogo de Seguranza de

macros, onde pode axustar os niveis de seguranza para executar as macros, e indicar as fontes de confianza.

Retirar información persoal ao gardar. Seleccione esta opción se ao gardar o ficheiro, desexa retirar sempre

das propiedades do mesmo os datos do usuario. Para retirar de xeito manual a información persoal de

documentos concretos, desmarque esta opción, e a continuación desmarque a caixa Aplicar datos de usuario

na ruta Ficheiro - Propiedades - Xeral.

Premer nas hiperligazóns ao tempo que preme a tecla CTRL. En versións anteriores de LibreOffice, ao

facer clic sobre un hipervínculo dun documento, abriase o documento vinculado. Agora pode elixir se mantén

este comportamento. A moitos usuarios, a creación e edición de documentos resúltalles máis doado se os clic

accidentais non activan as ligazóns.
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2.1.10 Opcións de aparencia

2.1.11 Opcións de accesibilidade

O resto de opción deste diálogo son bastante claros para precisar de máis explicacións.

Opción de aparencia. Escribir, editar e configurar o deseño da páxina son cousas doadas de facer cando

poden verse as marxes da páxina (límites de texto), os límites das táboas ou seccións (en Writer), saltos de

páxina en Calc, liñas de cuadrícula en Draw ou Writer, e outras características. Ademais, quizais desexe usar

cores diferentes aos predeterminados de LibreOffice para aqueles elementos como indicadores de notas ou

sombreados de campo.

Na páxina de LibreOffice - Aparencia, pode indicar que elementos son visíbeis e as cores utilizadas para amosar os

diferentes elementos.

Para amosar ou agochar elementos como límites de texto, seleccione ou anule a selección das opcións

situadas xunto ao nome dos elementos.

Para cambiar as cores predeterminadas dos elementos, faga clic na frecha da columna de Configuración de cor

situado xunto ao nome do elemento, e seleccione a cor na xanela emerxente.

Para gardar os cambios de cor, por exemplo a combinación de cores, faga clic en Gardar, escriba un nome no

cadro Esquema e a continuación faga clic en Aceptar.

As opcións de accesibilidade inclúen se permitir gráficos ou texto animados, canto tempo permanecen en pantalla os

consellos de axuda, algunhas opcións para alto contraste de pantalla, e unha forma para cambiar o tipo de letra da

interface de usuario de LibreOffice.

O soporte de accesibilidade é responsabilidade da Tecnoloxía de Java Sun Microsystems para as comunicacións con
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2.1.12 Opcións de Java

ferramentas de tecnoloxía asistida. Vexa máis abaixo "Opcións de Java". A opción Ferramentas de soporte para

tecnoloxía asistida non se amosa en todas as instalacións de LibreOffice. Vexa Tecnoloxía para discapacitados en

LibreOffice na sección de Axuda para máis información.

Seleccione ou cancele a selección das opcións segundo as súas necesidades.

Se instala ou actualiza Java Runtime Environment (JRE) despois de instalar LibreOffice, ou se ten máis dun JRE

instalado no equipo, pode usar a páxina de LibreOffice - Java para seleccionar o JRE que desexa utilizar en

LibreOffice.

Se vostede é un administrador do sistema, programador, ou outra persoa que personalice as instalacións de JRE, pode

utilizar a páxina de Parámetros e Ruta da clase (que se configuran na páxina de Java) para especificar esta
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2.1.13 Actualización en liña

información.

Se ve que non se amosa nada na metade da páxina, espere uns minutos mentres LibreOffice busca se hai algún JRE

no disco do equipo.

Se LibreOffice atopara un, ou máis dun, JRE, amosaraos. Entón poderá seleccionar a opción de Usar un entorno de

execución Java e (se é necesario) elixir un dos que se amosan na lista de JRE.

As opcións de Actualización en liña permiten configurar as comprobacións de novas versións de LibreOffice. Pode

activar a verificación de actualizacións cada día, semana ou mes, ou ben, realizar unha comprobación neste preciso

momento.

Se houbera dispoñible unha nova versión de LibreOffice, amosarase un cadro de diálogo coa información relativa á

nova versión, así como aos datos da versión actual instalada no noso equipo.

Se existira unha nova versión de LibreOffice, podemos descargala ao noso equipo para realizar a actualización máis

tarde, sempre que contemos cos permisos necesarios para instalar novos programas.

Configuración de LibreOffice

16 of 26



2.2 Opcións para Cargar/Gardar documentos

2.2.1 Opcións xerais

Pode configurar as opcións de Cargar/Gardar para axustalas á forma de traballo.

Se a caixa de diálogo de Opcións non está aberto, faga clic en Ferramentas - Opcións, e clic no símbolo + á esquerda

de Cargar/Gardar.

  

A maioría das opcións na páxina de Cargar/Gardar - Xeral son coñecidas para aqueles usuarios de outras suites

ofimáticas. Algúns elementos de interese amósanse máis abaixo.

Configuración de LibreOffice

17 of 26



Cargar co documento a configuración específica do usuario. Cando garda un documento, gardanse

algunhas configuracións co mesmo. Por exemplo, o nome da impresora ou a fonte de datos vinculada ao

documento, aínda que non seleccionemos esta opción. Se activamos esta opción, a configuración que teña o

documento non será cargada, e manterase a do usuario que abre o documento. Se cancelamos a selección, a

configuración persoal do usuario non invalidará a configuración do documento.

Cargar a configuración da impresora co documento. Se esta opción non está seleccionada, as

configuracións para a impresora que se gardan co documento non se teñen en conta cando se imprime usando

a icona Imprimir ficheiro directamente. Usarase a impresora predeterminada no sistema.

Editar as propiedades do documento antes de gardar. Se selecciona esta opción, aparecerá o cadro de

diálogo de Propiedades do documento para soliticar información relevante a primeira vez que garde un

documento novo (ou sempre que use Gardar como).

Gardar a información de recuperación automática cada. A recuperación automática en LibreOffice

sobrescribe o ficheiro orixinal. Se tamén escollemos Crear sempre unha copia de seguranza, o ficheiro orixinal

sobrescribirá dita copia. Se está configurada esta opción, será máis doado recuperar o documento despois

dunha caída do sistema; pero recuperar unha versión recente do documento pode ser difícil.

Gardar os URL relativos ao sistema de ficheiros/Internet. O enderezo relativo a un sistema de ficheiros só é

posible se o documento fonte e o documento referenciado están na mesma unidade. Un enderezo relativo

sempre comeza dende o cartafol onde se atopa o documento actual. Aconsellase gardar de forma relativa se

quere crear unha estrutura de cartafoles nun servidor de internet.

Formato predeterminado dos ficheiros e configuración de ODF.

Versión de formato ODF. LibreOffice garda os documentos en versión de Formato OpenDocument

versión 1.2. Mentres que permite unha funcionalidade mellorada, hai algúns problemas de

compatibilidade. Cando un ficheiro se gardar en formato ODF 1.2, e ábrese en versións anteriores de

LibreOffice (por medio de ODF1.0/1.1) pode que se perdan algunhas características avanzadas. Por

exemplo, as referencias cruzadas ás cabeceiras, e o formato das listas numeradas. Se ten pensado

compartir documentos con persoas que aínda utilizan versións antigas de LibreOffice, é recomendable

que garde o documento coa versión de ODF 1.0/1.1.

Optimización de tamaño para o formato ODF. Os documentos de LibreOffice son ficheiros XML. Ao

seleccionar esta opción, LibreOffice escribe os datos de XML sen tabulacións e saltos de liña. Se quere

pode ler os ficheiros XML nun editor de texto dunha forma estruturada, cancele a selección desta

opción.
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Nota

2.2.2 Opcións de Propiedades VBA

2.2.3 Opcións para Microsoft Office

Tipo de documento. Se soe compartir ficheiros con usuarios de Microsoft Office, quizais desexe

cambiar o atributo Gardar sempre como para os documentos de texto a un dos formatos de Microsoft

Office.

Aínda que LibreOffice pode abrir ficheiros gardados nos formatos .docx, .xlsx e .pptx de Microsoft Office

2007, non pode gardalos en ditos formatos. Esta funcionalidade está prevista en futuras versións.

Na páxina de Cargar/Gardar - Propiedade de VBA, pode elixir se mantén calquera macro de documentos Microsoft

Office que se abren con LibreOffice.

Se selecciona Gardar código orixinal Basic, as macros non funcionarán, pero conservaranse se os garda nun

ficheiro de formato de Microsoft Office.

Se selecciona Cargar código Basic, o código cambiado gardase nun documento LibreOffice pero non se

conservará se o garda en formato Microsoft Office.

Se está importando un ficheiro Microsoft Excel que ten código VBA, pode seleccionar a opción Código

executábel. Normalmente o código conservase pero está inactivo (se o examinamos co IDE de LibreOffice

Basic, veremos que está todo comentado), con esta opción o código estará listo para a súa execución.
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2.2.4 Opcións de Compatibilidade HTML

Na páxina de Cargar/Gardar - Microsoft Office, pode seleccionar que facer cando importa e exporta obxectos de

Microsoft Office OLE (obxectos enlazados ou incrustados).

Seleccione unha das opcións [C] para converter obxectos OLE de Microsoft nos correspondentes obxectos OLE de

LibreOffice ao cargarse un documento Microsoft en LibreOffice.

Seleccione a opción [G] para converter os obxectos OLE de LibreOffice nos obxectos OLE correspondentes de

Microsoft ao gardarse un documento en formato de Microsoft.

As opcións seleccionadas neste apartado afectan ás páxinas HTML importadas en LibreOffice e ás exportadas dende

LibreOffice.

Tamaño de tipo de letra. Use estes campos para definir o respectivo tamaño de tipo de letra para as etiquetas

HTML <font size=1> a <font size=7>, se se usan nas páxinas de HTML.
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Importar - Usar 'Inglés (EE.UU.) para os números. Cando se importan números dende unha páxina HTML, o

decimal e o carácter de separación de millares é distinto segundo a configuración rexional da páxina HTML.

Sen embargo, o portapapeles non contén ningunha información sobre dita configuración. Se esta opción non

está seleccionada, os números interpretaranse dacordo a Idiomas - Configuración local na ruta Ferramentas

- Opcións - Configuración de idioma - Idiomas. Se selecciona esta opción, os números interprétanse como

configuración rexional do idioma inglés (EE.UU.).

Importar - Importar como campos as etiquetas HTML descoñecidas. Seleccione esta opción se quere que

as etiquetas que non se recoñecen en LibreOffice sexan importadas como campos. Para unha etiqueta aberta,

crearase un campo HTML_ON co valor do nome da etiqueta. Para pechar unha etiqueta, crearase un

HTML_OFF. Estes campos converteranse a etiquetas na exportación HTML.

Importar - Ignorar a configuración do tipo de letra. Seleccione esta opción se desexa que LibreOffice ignore

todas as configuracións das fontes ao importar. Utilizaranse os tipos de letra que foron definidas no Estilo de

páxina de HTML.

Exportar. Para optimizar a exportación de HTML, seleccione un navegador HTML predeterminado do cadro

Exportar. Se está seleccionado LibreOffice Writer, exportaranse as instrucións de LibreOffice Writer.

Exportar - LibreOffice Basic. Seleccione esta opción para incluír as macros de LibreOffice Basic (secuencia

de comandos) cando se exporte a formato HTML. Debe activar esta opción antes de crear a macro de

LibreOffice Basic; de outro xeito a secuencia de comandos non se inserirá. As macros de LibreOffice Basic

deben localizarse na cabeceira do documento HTML. Unha vez creada a macro no IDE de LibreOffice Basic,

aparecerá no texto fonte do documento HTML do encabezado.

Se quere que a macro se execute automaticamente cando se abra o documento HTML, elixa Ferramentas -

Personalizar - Eventos.

Exportar - Presentar un aviso. Se a opción anterior non está activada, activase a opción Presentar un aviso.

Se a opción Presentar un aviso está seleccionada, entón cando exporte a HTML amosarase un aviso indicando

que se perderán as macros LibreOffice Basic.

Exportar - Deseño de impresión. Seleccione esta opción para exportar a configuración de impresión do

documento actual. O filtro HTML é compatible con CSS2 para a impresión de documentos. Estas

funcionalidades só teñen efectos se a configuración de impresión está activa.

Exportar - Copiar imaxes locais na internet. Seleccione esta opción para subir automaticamente as imaxes

inseridas ao servidor de internet cando as carga a través de FTP.

Exportar - Conxunto de caracteres. Seleccione o conxunto de caracteres que desexa exportar.
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2.3 Configuración de idioma

2.3.1 Configuración rexional do idioma

Quizais sexa necesario facer varias cousas para estabelecer as configuracións de idioma que desexa:

Instalar os dicionarios necesarios

Cambiar algunhas configuracións rexionais de idioma

Elixir as opcións do corrector

Instalar os dicionarios necesarios

LibreOffice 3 instala automaticamente varios dicionarios co programa. Para engadir outros dicionarios, utilice

Ferramentas - Idioma - Máis dicionarios en liña. LibreOffice abrirá o navegador predeterminado nunha páxina cos

dicionarios adicionais que pode instalar. Siga as instrucións para instalalos.

Pode cambiar algúns detalles da configuración rexional e do idioma que LibreOffice utilizar para todos os documentos,

ou para documentos concretos.

No cadro de diálogo de Opcións, faga clic en Configuración de idioma - Idiomas

Na parte dereita da páxina cambie a Interface de usuario, Configuración local, Moeda predeterminada, e Idioma

predeterminado para documentos segundo as súas preferencias.

Se quere que a configuración do idioma (dicionario) só se aplique ao documento actual en lugar de ser o

predeterminado para todos os documentos novos, seleccione a opción etiquetada Só para o documento actual.
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2.3.2 Recursos ortográficos

Se é necesario, seleccione as opcións que permiten a compatibilidade cos idiomas asiáticos (chino, xaponés, coreano),

así coma a compatibilidade para idiomas CTL (complex text layout, esquema de texto complexo), coma hindi,

tailandés, hebreo e árabe. Se elixe calquera destas opcións, a próxima vez que abra esta caixa de diálogo, verá

algunhas opcións extra baixo as Configuracións de idioma.

Na sección Opcións desta páxina seleccione as configuracións que lle sexan máis útiles. Teña presentes algunhas

consideracións:

Se non quere que se revise a ortografía mentres escribe, cancele a selección Revisar ortografía mentres se

escribe.

Se usa un dicionario personalizado que inclúe palabras en maiúsculas e palabras con números (por exemplo,

AS/400), seleccione Revisar as palabras en maiúsculas e Revisar palabras con números.

Revisar rexións especiais, inclúe cabeceiras, rodapés, marcos e táboas cando se revisa a ortografía.

Aquí pode revisar que dicionario do usuario (personalizado) está activo de xeito predeterminado; e agregar ou quitar

dicionarios, facendo clic nos botóns Novo e Eliminar.
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Nota

2.4 Opcións de internet

LibreOffice non ten un corrector gramatical, pero pode instalar unha extensión como Ferramenta de idioma e

acceder a ela dende Ferramentas - Ortografía e gramática.

Utilice a páxina de opcións de internet para definir os motores de busca e gardar as configuracións do Proxy que se

van a usar con LibreOffice.

Se está usando un navegador Netscape ou Mozilla (como Firefox), pode activar o plug-in Mozilla para abrir os ficheiros

LibreOffice no navegador, así como imprimilos, gardalos e traballar con eles doutras formas.

Se está usando un sistema operativo baseado en Unix ou Linux (incluíndo Max OS X), terá dispoñible opcións na

páxina adicional de correo electrónico, onde pode indicar o programa de correo electrónico que desexa usar cando

envíe un documento como un correo electrónico. En Windows sempre se utiliza o programa predeterminado

configurado no sistema.
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2.5 Autocorrección

A algúns usuarios resúltanlles molestos algúns ou todos os elementos das funcións de Corrección automática de

LibreOffice, xa que cambian o que se vai escribindo, cando en realidade non desexa que isto ocorra. A outros usuarios,

sen embargo, resúltalles útil; se é así, entón seleccione as opcións que lle interese. Pero se nota que hai cambios

inexplicables no documento, é un bo momento para investigar a causa.

Para abrir a caixa de diálogo de Corrección automática, faga clic en Ferramentas - Opcións de autocorrección (é

necesario ter un documento aberto para que apareza o elemento deste menú).

En Writer, este cadro posúe cinco lapelas, tal e como se amosa na captura. Noutros compoñentes de LibreOffice, o

cadro posúe só catro lapelas.
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