
Primeiros pasos con Writer

Introdución e contidos

Introdución

  

Que é Writer?

Writer é o procesador de texto incluído como compoñente de LibreOffice. Ademais das características comúns dun

procesador de texto (corrector ortográfico, xeración automática de táboas de contido e índices, combinación de

correspondencia e algunhas outras), Writer ofrece estas importantes innovacións:

Modelos e estilos

Métodos de deseño de páxinas, incluíndo marcos, columnas e táboas.

Incrustar ou enlazar imaxes, follas de cálculo e outros obxectos.

Ferramentas incorporadas de debuxo.

Documentos mestres: para agrupar unha colección de documentos a un documento individual.

Cambiar a orde do documento durante a revisión.

Integración da base de datos, incluíndo unha para bibliografías.

Exportación a PDF, incluíndo marcas de texto
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4.1 A interface de Writer

1.1.1 Barra de estado

 4.15  Crear formularios

O espazo principal de traballo de Writer amosase na seguinte captura. Os menús e as barras de ferramentas son descritos na

Introdución a LibreOffice. Outras características da interface de Writer son examinadas neste tema.

A barra de estado de Writer proporciona información sobre o documento e distintas formas de realizar cambios rápidos dalgunhas

características do documento.

Número de páxina. Amosa o número de páxina actual, a orde de secuencia da mesma (en caso de ser diferente), e o
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número total das páxinas do documento. Por exemplo, se reiniciou a numeración a 1 a partir da páxina terceira, o seu

número de páxina é 1 e a súa secuencia é o número 3.

Se definiu algunha marca de texto no documento, faga clic co botón secundario neste campo. Aparecerá unha lista

despregable coas marcas de texto, e a continuación faga clic na marca de texto desexado.

Para saltar a unha páxina específica no documento, faga dobre clic neste campo. Deste xeito ábrese o Navegador. Faga

clic no campo de Número de páxina e escriba o número de páxina desexado.

Estilo de páxina. Amosa o estilo da páxina actual. Para cambiar o estilo de páxina, faga clic co botón secundario neste

campo e abrirase unha lista de Estilos de páxina. A continuación, elixa un estilo diferente facendo clic sobre o estilo

desexado.

Para editar o estilo da páxina actual, faga dobre clic sobre este campo e abrirase a caixa de diálogo para Estilos de páxina.

Idioma. Amosa o idioma seleccionado para o texto actual (ou o texto seleccionado). Faga clic para abrir un menú dende

onde poderá elixir outro idioma para o texto seleccionado, ou para o parágrafo onde está situado o cursor. Do mesmo xeito

pode elixir Ningún(Non comprobar a ortografía) para excluír o texto da corrección ortográfica, ou elixir Máis... (para abrir a

caixa de diálogo de Carácter)

Modo inserir. Faga clic para alternar entre as modalidades de Sobrescribir e Inserir mentres se escribe.

Modo de selección. Faga clic para alternar entres as seleccións de STD (estándar), EXT (estender), AGR (agregar) e BLK

(bloquear). O modo de EXT é unha alternativa a Maiúsculas+clic cando se selecciona un texto. Consulte "Traballar con

texto" na páxina XXX para ter máis información sobre AGR e BLK.

Cambios sen gardar. Aparecerá un asterisco (*) se non se gardaron os cambios do documento.

Sinatura dixital. Se se asinou dixitalmente o documento, amosarase unha icona nesta parte da barra de Estado. Pode

facer dobre clic sobre a icona para ver o certificado.

Información sobre sección ou obxecto. Cando o cursor está sobre unha sección, unha cabeceira, un elemento dunha

lista ou cando se selecciona un obxecto (por exemplo unha imaxe ou táboa), aparecerá información relacionada neste

campo.

Visor de deseño. Faga clic na icona correspondente para cambiar entre páxinas simples, páxinas xuntas e vista de

deseño de libros. Pode editar o documento en calquera destas formas de visualización.
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1.1.2 Deseño da visualización

1.1.3 Desprazarse rápidamete

Escala. Para cambiar o aumento ou a redución da visualización, arrastre o control deslizante da escala, faga clic sobre o

signo +, ou o signo -, ou faga clic co botón secundario sobre a porcentaxe de nivel de escala para que se amose unha lista

de valores e poida seleccionar a amplitude que desexe. A escala está relacionada co visor de deseño para determinar

cantas páxinas poden ser visualizadas na xanela do documento.

Writer ten diferentes xeitos de visualización de documentos: Deseño de impresión, Deseño web, e Pantalla completa. Para ter

acceso e estas, e outras opcións máis, elixa o menú Ver e faga clic sobre a visualización desexada. (Observe que cando se elixiu

Pantalla completa, ao pulsar a tecla ESC volvese ao Deseño de impresión, ou ao Deseño web).

Na configuración da impresora, pode utilizar o Control deslizante de escala e a icona de Deseño de vista localizados na barra de

estado. Cando estea en Deseño web, pode utilizar o Control deslizante da escala.

Tamén pode elixir Ver - Escala dende a barra de menús e amosarase o cadro de diálogo de Deseño de visualización e o zoom,

dende onde pode configurar as mesmas opcións que se poden facer sobre a barra de estado. Observe que na visualización de

Deseño web, moitas desas opcións non se atopan dispoñibles.

Ademais das posibilidades de navegación que ofrece a barra de estado, pódese utilizar a xanela principal do Navegador e a barra

de ferramentas de Navegación segundo se explica na Introdución a LibreOffice.

En Writer, pode visualizarse a barra de ferramentas de Navegación facendo clic na icona pequena de Navegación que aparece

preto da esquina inferior dereita da xanela, situada debaixo da barra de desprazamento vertical.

A barra de ferramentas de Navegación amosa as iconas para todos os tipos de obxectos que aparecen no Navegador, incluíndo

outros máis (por exemplo, os resultados do comando Buscar)
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4.2 Traballar con documentos

Faga clic na icona para seleccionar un tipo de obxecto. Agora todas as iconas Anteriores e Próximos (no propio Navegador, na

barra de ferramentas de Navegación e sobre a barra de desprazamento) darán un salto ao tipo de obxecto seguinte que se

seleccionara. Isto é de gran axuda, sobre todo para atopar obxectos tales como as entradas dun índice que poden resultar difíciles

de ver nun texto. Os nomes das iconas (amósanse con mensaxes emerxentes de axuda) cambian para corresponder á categoría

seleccionada. Por exemplo, Gráfico seguinte, Marca de texto seguinte, ou Continúe buscando ata o final.

O tema Introdución a LibreOffice inclúe instrucións de como crear documentos novos, abrir documentos xa existentes e gardar

documentos.

Gardar en formato de Microsoft Word

Se ten que intercambiar ficheiros con usuarios de Microsoft Word, quizais eles descoñezan como abrir e gardar ficheiros .odt.

Microsoft Word 2007 con SP2 pode facelo. Os usuarios de Word 2007, 2003, XP e 2000 tamén poden descargar e instalar un

complemento gratuíto en OpenDocument Format (ODF) dende Sun Microsystems.

Algúns usuarios de Microsoft Word non desexarán, ou non poderán recibir ficheiros *.odt. Neste caso, pode gardar un documento

como un ficheiro Microsoft Word.

Importante: garde primeiro o documento en formato de LibreOffice (.odt). Se non o fai así, os cambios que haxa feito

dende a última vez que o gardou aparecerán unicamente na versión do documento de Microsoft Word.

1.

Logo faga clic en Ficheiro - Gardar como2.

No cadro de diálogo Gardar como, no menú despregable do Tipo de ficheiro, seleccione o tipo de formato Word que

necesite.

3.

Faga clic en Gardar.4.

A partir deste punto, todos os cambios que faga no documento aparecerán unicamente no documento de Microsoft Word. En

realidade, cambiou o nome e o tipo de ficheiro do documento. Se desexa regresar e continuar traballando na versión de

LibreOffice, terá que volver a abrilo.
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Suxestión

4.3 Traballar con texto

4.3.1 Seleccionar elementos que non son consecutivos

Para obrigar a que LibreOffice garde os seus documento por defecto en formato de Microsoft Word, utilice Ferramentas

- Opcións - Cargar/Gardar.

Traballar con texto (seleccionar, copiar, pegar e mover) en Writer é similar a facelo en calquera outro programa. LibreOffice dispón

tamén dalgunhas formas cómodas de seleccionar elementos que non están próximos entre si, seleccionar un bloque vertical de

texto, e pegar texto sen formato.
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4.3.2 Seleccionar un bloque vertical de texto

Para seleccionar elementos que non consecutivos mediante o rato:

Seleccione o primeiro fragmento do texto.1.

Manteña pulsada a tecla Control e utilice o rato para seleccionar a parte do texto seguinte.2.

Repita a acción tantas veces como sexa necesario.3.

Xa pode traballar coas seleccións de texto (por exemplo copialo, borralo, cambiar o seu estilo...)

Para seleccionar elementos de texto non consecutivos mediante o teclado:

Seleccione o primeiro fragmento do texto.1.

Pulse Maiúsculas+F8. Esta combinación coloca a Writer no modo "Engadir". A abreviatura ENG aparecerá sobre a barra

de estado.

2.

Utilice as teclas das frechas de dirección para dirixirse ao inicio do seguinte fragmento que se vai seleccionar. Pulse a tecla

Maiúsculas e seleccione o fragmento de texto seguinte.

3.

Repita a acción cantas veces sexa necesario.4.

Pulse ESC para saír do modo "Engadir".

Pode seleccionar un bloque vertical, ou "columna" de texto que estea separado por espazos ou pola acción do tabulador (por

exemplo no texto pegado dun correo, listas de programas ou outras fontes de orixe), mediante o modo de selección de bloque de

LibreOffice. Para cambiar a este modo, utilice Editar - Modo selección - Por bloque, ou faga clic co botón secundario do rato na

barra de estado sobre a abreviatura de STD ata que cambie a BLK.
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4.3.3 Cortar, copiar e pegar textos

4.3.4 Atopar e substituír textos e formatos

Agora faga a selección, mediante o rato ou o teclado, como se amosa na captura.

Cortar e copiar textos en Writer son accións que se executan de xeito similar ás doutros aplicativos. Pode utilizar o rato, ou o

teclado para levalas a cabo. Pode copiar ou mover un texto dentro dun documento, ou entre varios documentos, arrastrando ou

usando as seleccións de menú, as iconas ou os atallos de teclado. Do mesmo xeito, pode copiar un texto a partir doutras fontes,

como páxinas web e pegalo nun documento Writer.

Para mover (cortar e pegar) un texto seleccionado mediante o rato, arrástreo ao novo sitio e sólteo. Se desexa copiar o texto

seleccionado, manteña pulsada a tecla Control mentres o arrastra. O texto conservará o formato que tiña antes de arrastralo.

O resultado ao pegar un texto depende da orixe do texto e do xeito no que se realiza. Se fai clic na icona Pegar, manterase

calquera formato que teño o texto (por exemplo, grosa ou cursiva). O texto pegase procedente de sitios Web e outras fontes

tamén pode colocarse en marcos ou táboas. Se non lle gustan os resultados, faga clic na icona Desfacer ou pulse Control+Z.

Se desexa que o texto pegado adopte o formato do texto ao carón, elixa entre:

Editar - Pegado especial

Faga clic sobre o triángulo situado á dereita da icona Pegar

Faga clic na icona Pegar sen soltar o botón esquerdo do rato

A continuación, seleccione Texto sen formato do menú emerxente.

As distintas opcións no menú de Pegado especial varían en función da orixe e o formato do texto (ou outro obxecto) que se vai a

pegar.

Writer dispón dunha funcionalidade para Atopar e substituír que automatiza o proceso de busca de texto dentro dun documento.

Ademais de buscar e substituír palabras e textos, pode:

Usar comodíns e expresións regulares para afinar a busca.

Atopar e substituír formatos específicos.

Atopar e substituír estilos de parágrafo.

Para amosar o cadro de diálogo Atopar e substituír, utilice o atallo do teclado Control+B, ou seleccione Editar - Atopar e
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Suxestión

Precaución

4.3.5 Inserir caracteres especiais

substituír da barra de menús.

Escriba o texto que desexa atopar na caixa de Buscar.1.

Para substituír o texto con outro diferente, escriba o texto desexado na caixa de Substituír por.2.

Pode seleccionar diferentes opcións, coma coincidencia exacta, só palabras completas ou palabras por semellanza.3.

Unha vez que haxa configurado a súa busca, faga clic en Buscar ou, para substituír o texto, faga clic en Substituír.4.

Se fai clic en Buscar todo, LibreOffice selecciona todos os exemplos do texto da busca que se atopan no documento.

Do mesmo xeito, se fai clic en Substituír todo, LibreOffice substitúe todos os resultados.

Use Substituír todo con coidado ou do contrario pode provocar erros non agardados. Un erro en Substituír todo

implicará realizar unha busca manual palabra por palabra para pode facer as correccións necesarias.

Os caracteres especiais son símbolos que non existen nos teclados estándar dun equipo. Algúns deles son ©, ®, por exemplo.

Para inserilos nun documento:

Sitúe o cursor no lugar que desexe inserir o carácter.1.

Faga clic en Inserir - Símbolos para abrir a xanela de Símbolos.2.

Seleccione os símbolos que desexe inserir, na súa orde correspondente, e faga clic en Aceptar. Os símbolos3.

Primeiros pasos con Writer

10 of 31



Nota

Suxestión

4.3.6 Inserir raias, espazos sen salto e guións

seleccionados, un tras outro, amósanse na parte inferior esquerda do cadro de diálogo. Ao mesmo tempo que seleccionar

un símbolo, amosase na parte inferior dereita da xanela, ao igual que o seu código numérico.

Os distintos grupos de tipos de letra inclúen diferentes símbolos, polo que se non atopa o símbolo que necesita, probe a

cambiar a selección de Tipo de letra.

Observe que os caracteres seleccionados aparecen un tras outro na parte inferior esquerda da xanela de caracteres

especiais.

Para evitar que dúas palabras se separen ao final dunha liña, pulse Control+Maiúsculas+barra de espazos trala primeira palabra

para inserir un espazo sen salto.

Naqueles casos nos que non desexe que o guión apareza ao final da liña, por exemplo nun número coma 123-4567, pode pulsar

Control+Maiúsculas+signo menos e inserirá un guión sen salto.

Se desexa introducir guións e raias, pode usar a opción Substituír guións na lapela de Opcións, dentro de Ferramentas - Opcións

de autocorrección. Esta opción substitúe, baixo determinadas circunstancias, ao dous guións pola correspondente raia.
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4.3.7 Configurar tabulacións e sangrías

4.3.8 Cambiar o intervalo de tabulación predeterminado

Nota

 é un guión. Escriba polo menos un carácter, un espazo, un ou dous guións (-), outro espazo, e polo menos unha letra

máis, e a continuación un espazo. Un ou dous guións substituiranse por -.

 é unha raia. Escriba polo menos un carácter, dous guións (-), e polo menos un carácter máis, e a continuación un

espazo. Os dous guións substitúense por -.

A regra horizontal amosa tanto as tabulacións predeterminadas como as que haxa definido. Os valores de tabulador afectan á

sangría do parágrafos completos (a través das iconas de Reducir sangría e Aumentar sangría da barra de ferramentas de

Formato) así como á sangría das partes dun parágrafo (pulsando a tecla Tabulador do teclado).

O uso do espazado do tabulador predeterminado pode provocar problemas de formato se comparte documentos con outras

persoas. Se utiliza o espazado do tabulador predeterminado e despois envía o documento a outra persoa que haxa configurado un

espazado predeterminado diferente, os elementos tabulados pasarán a aplicar os valores establecidos pola outra persoa, o que

pode causar graves problemas de formato. En lugar de utilizar os predeterminados, defina os seus propios valores do tabulador,

tal e como se describe nesta sección.

Para definir as sangrías e os valores do tabulador para un ou máis parágrafos seleccionados, faga dobre clic nunha parte da regra

que non estea entre as iconas de sangría esquerda e dereita, e abrirase a lapela Sangrías e espazamento do cadro de diálogo

Parágrafo. Faga dobre clic en calquera lugar entre as iconas de sangría esquerda e dereito da regra e abrirase a lapela

Tabuladores do cadro de diálogo Parágrafo.

Unha estratexia mellor é definir os tabuladores para o estilo de parágrafo.

Calquera cambio nos valores do tabulador predeterminados afectarán ás tabulacións predeterminadas existentes en

calquera documento que abra no futuro, así como as tabulacións que insire tras executar o cambio.

Para configurar as unidades de medida e o espazado dos intervalos de tabulación predeterminados, abra o menú Ferramentas -

Opcións - LibreOffice Writer - Xeral.

Tamén pode cambiar as unidades de medida no documento actual facendo clic co botón secundario sobre a regra para abrir unha

lista de unidadesde medida, tal e como se amosa na captura. Faga clic nunha delas para cambiar a regra a esa unidade. O valor

seleccionado aplicase só a esa regra.
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4.3.9 Comprobar a ortografía e a gramática

Writer ofrece un corrector ortográfico, que se pode utilizar de dous xeitos diferentes:

Revisión automática comproba cada palabra que se escribe, e sinala os erros cunha liña vermella ondulada. Cando a palabra

é corrixida, a liña desaparece.

Para executar unha comprobación ortográfica individual do documento (ou dunha selección de texto), faga clic no botón

Ortografía e gramática, o que iniciará a comprobación do documento ou da selección e abrirá o cadro de diálogo Ortografía e

gramática en caso de que se atopen erros ortográficos.

O corrector ortográfico posúe ademais outras funcións:

Pode facer clic co botón secundario sobre unha palabra subliñada coa liña ondulada de cor vermella e abrirase un menú

contextual. Se selecciona unha das suxestións do menú, substituirá á que contén o erro ortográfico.

Pode cambiar o idioma do dicionario (por exemplo, inglés, francés, español...) no cadro de diálogo de Ortografía e

gramática.

Pode engadir palabras ao dicionario. Faga clic en Engadir no cadro de diálogo de Ortografía e gramática, e elixa o

dicionario ao que desexa engadir a palabra.

Faga clic no botón Opcións do cadro de diálogo de Ortografía e gramática para abrir un diálogo similar ao de

Ferramentas - Opcións - Configuración do idioma - Recursos ortográficos. Neste cadro temos diferentes opcións que

permiten a corrección de palabras con maiúsculas ou palabras con números, así como xestionar os dicionarios

personalizados.

Na lapela Tipo de letra do cadro de diálogo de Estilos de parágrafo, pode configurar os parágrafos en diferentes idiomas

para que se corrixan dacordo aos seus respectivos dicionarios.
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4.3.10 Utilizar ferramentas de idiomas integradas

Writer non inclúe un corrector gramatical, pero pode instalar unha extensión como Ferramenta de idioma e acceder a ela dende

Ferramentas - Ortografía e gramática.

Ferramenta de idioma engade un elemento de menú e un submenú novos ao menú Ferramentas dende os que configurar a

ferramenta e comprobar o documento.

Writer proporciona algunhas ferramentas que fan o seu traballo máis doado se utiliza diferentes idiomas nun documento ou

escribe documentos en varios idiomas.

A principal vantaxe de cambiar o idioma é que permite usar os dicionarios correctos para comprobar a ortografía e aplicar as

versións localizadas das táboas de substitución, o dicionario de sinónimos e as regras de separación silábica da opción de

Autocorrección.

Igualmente, pode establecer o idioma dun parágrafo ou dun grupo de caracteres en Ningún. Esta opción é especialmente útil se

insire textos como enderezos web ou pedazos de linguaxe de programación dos cales non queremos comprobar a ortografía.

O método preferido é indicar o idioma nos estilos de caracteres e parágrafos porque ditos estilos permiten un nivel maior de

control e aceleran o cambio de idioma. Na lapela Tipo de letra do cadro de diálogo Estilo de parágrafo, pode especificar un idioma

diferente ao que está configurado no resto do documento.

Pode estabelecer o idioma para un documento enteiro, para parágrafos individuais e incluso palabras e caracteres individuais,

todo isto dende Ferramentas - Idioma do menú principal.

Outra forma de cambiar o idioma dun documento enteiro é a través da ruta Ferramentas - Opcións - Configuración do idioma -
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4.3.11 Usar a corrección automática

Suxestión

4.3.12 Usar completar palabras

Idiomas. Na sección Idiomas predeterminados para documentos do cadro de diálogo Opcións, pode elixir un idioma diferente para

todo o texto.

A corrección de ortografía activase unicamente para eses idiomas da lista que teñen o símbolo  ao lado. Se non pode ver ese

símbolo xunto ao idioma desexado, pode instalar o dicionario a través de Ferramentas - Idiomas - Máis dicionarios en liña.

No idioma que se emprega para a corrección ortográfica amosase tamén na barra de estado, xunto ao estilo de páxina que se

está a usar.

A función de Autocorrección de Writer dispón dunha extensa lista de erros comúns de ortografía e escritura que corrixe de xeito

automático. Por exemplo, "ablar" será correxida por "hablar" [en Español].

Seleccione Ferramentas - Opcións de autocorrección para abrir dito cadro de diálogo. Alí poderá definir que cadeas de texto

corrixir e como facelo. Na maioría dos casos, os valores predeterminados son correctos.

Esta función activase ao instalar Writer. Para desactivala, quitamos a marca en Escribir en Formato - Autocorrección.

A autocorrección pode usarse como un xeito rápido de inserir caracteres especiais. Por exemplo, (c) corrixirase de xeito

automático a ©. Tamén pode engadir os seus propios caracteres especiais.

Para evitar que Writer substitúa unha determinada forma ortográfica, vaia á lapela Substituír, subliñe a combinación de palabras,

e faga clic en Borrar.

Para engadir unha nova forma ortográfica á lista, escríbaa nas caixas de Substituír e Con na lapela Substituír e faga clic en

Novo.

Se a función de Completar palabras está activada, Writer trata de adiviñar que palabra está escribindo e ofrecese a completala por

vostede. Se desexa aceptar a suxestión, pulse a tecla de Enter, do contrario continúe escribindo.

Para desactivar Completar palabras, seleccione Ferramentas - Opcións de autocorrección - Completar palabras e quite a

marca na opción Activar completar palabras.

Pode personalizar esta función dende a páxina Completar palabras do cadro de diálogo de Autocorrección:

Engadir (de xeito automático) un espazo despois dunha palabra aceptada.

Amosar a palabra suxerida coma un consello (que aparece ao pasar o punteiro sobre a palabra) en lugar de completar o

texto mentres escribe.
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Nota

4.3.13 Utilizar texto automático

Suxestión

4.4 Dar formato a textos

Cambiar o número máximo de palabras a recordar e a cantidade mínima de letras que unha palabra debe ter para ser

recordada.

Borrar entradas específicas da lista de completar palabras.

Cambiar a tecla que acepta unha entrada suxerida: as opcións son Frecha dereita, Fin, Retorno (Enter) e Barra de

espazos.

Unha palabra completase de xeito automático só despois de que se escriba nun documento por segunda vez.

Texto automático permítelle asignar texto, táboas, gráficos como outros elementos a unha combinación de teclas. Por exemplo, en

lugar de escribir "Señor Director" cada vez que utilice esta secuencia de palabras, pode escribir "sd" e pulsar F3. Igualmente, pode

gardar como Texto automático gráficos ou táboas (por exemplo, unha Suxestión con formato similar ao que aparece nesta páxina).

Para asignar un atallo do teclado a un fragmento de texto:

Escriba o texto no documento.1.

Seleccione o texto de xeito que quede resaltado.2.

Seleccione Editar - Texto auto (ou pulse Control+F3).3.

Escriba un nome para o atallo de teclado. Writer aconsellará un atallo dunha soa letra, pero pódese cambiar.4.

Faga clic no botón de Texto automático situado na parte dereita e seleccione Novo (só texto) dende o menú.5.

Faga clic en Pechar para volver ao seu documento.6.

Se a única opción que aparece debaixo do botón de Texto automático é a de Importar, debese a que non escribimos un

nome ao atallo de teclado, ou non seleccionamos ningún texto no documento.

Recoméndase usar estilos

Unha función central en Writer é o uso de estilos. Os estilos permítenlle dar formato de xeito doado aos seus documentos e

facelos máis coherentes, así como cambiar o formato cun esforzo mínimo. Un estilo é un conxunto de opcións de formato

agrupadas baixo un nome. Writer define diferentes clases de estilos para os diversos tipos de elementos: caracteres, parágrafos,

páxinas, marcos e listas.
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Suxestión

4.4.1 Aplicar formato de xeito automático

Dar formato aos parágrafos

Pode aplicar diferentes formatos aos parágrafos mediante os botóns da barra de ferramentas de Formato. A CAPTURA amosa a

barra de ferramentas de Formato como barra flotante, que se pode personalizar para amosar unicamente as iconas que dan

formato aos parágrafos. A aparencia das iconas pode variar moito dependendo do sistema operativo e a selección do tamaño da

icona e do estilo realizado en Ferramentas - Opcións - LibreOffice - Ver.

Dar formato aos caracteres

Pode aplicar moitos formatos a caracteres mediante os botóns que aparecen na barra de ferramentas de Formato. A captura

amosa a Barra de ferramentas de Formato como unha barra flotante, configurada para amosar tan só as iconas relacionadas co

formato de caracteres.

Para eliminar o formato manual, seleccione o texto e faga clic en Formato - Eliminar formatado directo, ou faga clic co

botón secundario e seleccione Limpar o formatado direto.
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Suxestión

4.4.2 Crear listas numeradas ou con viñetas

Nota

Pode configurar Writer para que aplique formato a determinadas partes dun documento dun xeito automático en función das

opcións que elixira na lapela de Opcións do cadro de diálogo de Autocorrección (Ferramentas - Opcións de autocorrección -

Opcións).

Se observa cambios inesperados no formato do documento, este será o primeiro lugar no que buscar a causa.

Algúns dos cambios frecuentes de formato non desexados ou inesperados inclúen:

Liñas horizontais. Se escribe tres ou máis guións (---), guións baixos (___) ou símbolos de igual (===) seguidos e logo

pulsa Intro, o parágrafo substitúese cunha liña horizontal que abrangue o ancho da páxina. En realidade, esa liña constitúe

o bordo inferior do parágrafo anterior.

Viñetas e numeración. Crease unha lista con viñetas cando escribimos un guión (-) ou un signo máis (+), seguido dun

espazo ou dunha pulsación do tabulador ao principio dun parágrafo. Crease unha numeración cando escribimos unha cifra

seguida por un punto (.), e a continuación un espazo ou unha pulsación do tabulador ao principio dun parágrafo. A

numeración automática aplicase unicamente a parágrafos con formato de estilo Predeterminado, Corpo do texto ou

Sangría do corpo de texto.

Para activar ou desactivar o formato automático, elixa Formato - Autocorrección e seleccione ou elimine as opcións que se

amosan na lista.

Hai diferentes formas de crear listas numeradas ou con viñetas:

Usar o formato automático, como se explicou máis arriba.

Usar estilos de listas (numeradas).

Usar as iconas de Numeración e de Viñetas que aparecen na barra de ferramentas de Formato de parágrafo. Seleccione

os parágrafos da lista e a continuación faga clic na icona axeitada da barra de ferramentas.

É unha cuestión de gusto persoal escribir primeiro a información e logo aplicar os formatos para numeración e viñetas,

ou aplicar os formatos a medida que se escribe a información.
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4.4.3 Separación silábica

Usar as barras de ferramentas de Numeración e viñetas

Pode crear listas xerárquicas con viñetas usando os botóns que aparecen na barra de ferramentas de Numeración e viñetas. Pode

mover os puntos da lista a niveles superiores ou inferiores, ou tamén crear niveis inferiores de puntos e incluso cambiar o estilo

das viñetas. Use Ver - Barras de ferramentas - Numeración e viñetas para ver a barra de ferramentas.

Dispón de varias opcións respecto á división de palabras: permitir que Writer o faga de xeito automático (a través dos dicionarios

de separación silábica), inserir guións manualmente onde sexa necesario, ou non usar guións para separar as palabras.

Separación silábica automática

Para activar ou desactivar esta función:

Pulse F11 para abrir a xanela de Estilos e formatado.1.

Na páxina do Estilo de parágrafo, faga clic co botón secundario en Predeterminado que aparece na lista e seleccione

Modificar.

2.
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Nota

No cadro de diálogo de Estilo de parágrafo, elixa a páxina de Fluxo de texto3.

Debaixo de Guionización, seleccione a opción de Automáticamente. Faga clic en Aceptar para gardar.4.

A activación da separación silábica para o estilo de parágrafo predeterminado afecta a todos os estilos de parágrafos

que se basean nel. Pode cambiar individualmente outros estilos de xeito que a separación silábica non estea activa, por

exemplo, no caso de que non desexe que as cabeceiras admitan separación silábica. Calquera estilo que non se basee

no Predeterminado non se verá afectado.
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4.5 Dar formato a páxinas

Suxestión

Tamén pode configurar as opcións da separación silábica a través de Ferramentas - Opcións - Configuración do idioma -

Recursos ortográficos. En Opcións, na parte inferior do cadro de diálogo, desprace a barra cara abaixo ata atopar as

configuracións de separación silábica.

Se desexa cambiar o tamaño mínimo da palabra para aplicar a separación silábica, o número mínimo de caracteres antes ou

despois dun salto de fila, seleccione o elemento e a continuación faga clic no botón Editar da sección de Opcións.

As opcións de configuración de división silábica no cadro de diálogo de Recursos ortográficos son efectivas só cando a división

silábica está activada a través dos estilos de parágrafo.

Separación silábica manual

Se desexa separar as sílabas de xeito manual, non use o guión normal porque quedará visible aínda cando a palabra xa non está

situada ao final dunha liña, ao engadirse ou borrado texto, ou modificado as marxes, ou o tamaño do tipo de letra. No seu lugar,

utilice o guión condicionado, que é visible só cando é necesario.

Para inserir un guión condicionado no medio dunha palabra, faga clic onde desexe que apareza o guión e pulse Control+guión

(signo menos). A palabra quedará dividida por un guión cando apareza ao final da liña, incluso se a separación silábica automática

está desactivada para este parágrafo.

Writer ofrece diferentes formas de control de deseño de páxinas: estilos de páxina, columnas, marcos, táboas e seccións.

O deseño das páxinas simplifícase se amosa textos, obxectos, táboas e os límites das seccións en Ferramentas -

Opcións - LibreOffice - Aparencia, e fin de parágrafo, tabulacións, saltos de páxina ou outros elementos en

Ferramentas - Opcións - LibreOffice Writer - Axudas de formato.

Que método de deseño debe escoller?

O mellor método de deseño depende do aspecto que deba ter o documento final e do tipo de información que debe aparece no

documento. A continuación amósanse algúns exemplos.

Para un libro, cunha columna de texto, algunhas ilustracións con textos ao

lado e algunhas outras ilustracións con textos descritivos, use estilos de
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páxina para deseños básicos, táboas para colocar as ilustracións con textos

descritivos ao seu lado, en caso de ser necesario.

Para elaborar un índice ou outra clase de documentos de texto dividido en

dúas columnas, no que o texto da columna esquerda continúa na columna

dereita para logo repetirse do mesmo xeito nas páxinas seguintes, é dicir,

nunha secuencia de texto, use entón estilos de páxina con dúas columnas. Se

o título do documento aparece na primeira páxina ocupando todo o ancho,

pódeo situar nunha sección dunha soa columna.

Para crear un boletín informativo cun deseño complexo, de dúas ou tres

columnas sobre unha páxina, ademais de que algúns artigos que aparecen

nunha páxina e continúan noutras máis adiante, use estilos de deseño

básicos. Coloque os artigos en marcos enlazados, e os gráficos ancorados a

posicións fixas sobre a páxina, en caso de ser necesario.

Para crear un documento cunha serie de términos e as súas correspondentes

traducións unha ao lado da outra, como se foran columnas, use unha táboa

para manter as entradas aliñadas, de xeito que poida escribir nas dúas

columnas.
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4.5.1 Crear cabeceiras e rodapés

4.5.2 Numeración de páxinas

Nota

Unha cabeceira é unha área que aparece na parte superior dunha páxina. Un

rodapé aparece na parte inferior. A información inserida nesas áreas (por

exemplo, o número de páxina, nome de capítulo, etc.) amosarase en todas as

páxinas do documento con ese estilo de páxina.

Para inserir unha cabeceira, faga clic en Inserir - Cabeceira - Predeterminado

(ou o estilo de páxina, en caso de non ser o predeterminado).

Outro tipo de información coma títulos de documentos ou de capítulos insírense habitualmente en cabeceiras e rodapés. O mellor

xeito de engadir estes elementos é inserilos como campos. Desta forma, se se fan cambios, as cabeceiras e os rodapés serán

actualizados automaticamente. A continuación veremos un exemplo moi frecuente:

Para inserir o título dun documento dentro da área dun encabezado.

Faga clic en Ficheiro - Propiedade - Descrición e escriba o título do documento.1.

Engada a cabeceira (Inserir - Cabeceira - Predeterminado).2.

Coloque o cursor na área da cabeceira da páxina.3.

Seleccione Inserir - Campos - Título. O título deberá aparecer sobre un fondo de cor gris (o fondo non aparecerá ao

imprimir o documento e pode ser desactivado).

4.

Para cambiar o título de todo un documento, regrese a Ficheiro - Propiedades - Descrición.5.

Se desexa numerar as páxinas dun documento automaticamente, faga o seguinte:

Insira unha cabeceira ou un rodapé, tal e como se explicou no apartado anterior.1.

Coloque o cursor na cabeceira ou no rodapé no que desexe que apareza o número de páxina e elixa Inserir - Número de

páxina.

2.

Engadir o número total de páxinas

Se desexa engadir o número total de páxinas, siga os seguintes pasos:

Escriba a palabra "páxina" seguida dun espazo, logo insira o número de páxina como se indicou.1.

Pulse a barra de espazos unha vez, escriba a palabra "de" e un espazo, a continuación faga clic en Inserir - Campos -

Conta de páxinas.

2.

O campo de contar páxinas insire o número total de páxinas no documento, como se amosa na páxina de Estatísticas

da xanela de Propiedades do documento (Ficheiro - Propiedades). En caso de reiniciar a numeración de páxinas en

calquera parte do documento, pode ocorrer que o contador do número total de páxinas non amose o resultado que

desexa.
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Suxestión

4.5.3 Cambiar as marxes das páxinas

Reiniciar a numeración de páxinas

Se desexa reiniciar a numeración das páxinas dun documento a 1, por exemplo na páxina seguinte á portada ou a un índice

temático. Ademais, moitos documentos posúen páxinas preliminares (como índices de contido) numeradas con números romanos

e o texto principal con números arábicos, comezando pola cifra 1.

Pode reiniciar a numeración das páxinas de dúas maneiras:

Método 1:

Coloque o cursor no primeiro parágrafo da nova páxina.1.

Elixa Formato - Parágrafo.2.

Na lapela Fluxo de texto do cadro de diálogo de Parágrafo, seleccione Quebras.3.

Seleccione Inserir, logo Con estilo de páxina e indique o estilo de páxina que se vai usar.4.

Especifique o número de páxina dende onde se vai iniciar e faga clic en Aceptar.5.

O método 1 é práctico cando se vai numerar a primeira páxina dun documento que conteña máis dunha páxina 1. Por

exemplo, se está escribindo un libro, onde cada capítulo equivale a un ficheiro individual. O Capítulo 1 pode empezar

pola páxina 1, pero o Capítulo 2 podería empezar pola páxina 25 e o terceiro pola 51.

Método 2.

Inserir - Quebra manual.1.

De xeito predeterminado, o Quebra de páxina seleccionase no cadro de diálogo de Inserir quebra.2.

Elixa o Estilo de páxina que desexe.3.

Seleccione Modificar número de páxina.4.

Indique a páxina a partir da cal se vai a comezar a numeración e logo faga clic en Aceptar.5.
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Nota

Suxestión

Pode cambiar as marxes das páxinas de dúas formas diferentes:

Mediante as regras das páxinas: é un método doado e rápido, pero non ten un control detallado nos axustes de medidas.

A través do diálogo de Estilos de páxina, onde se pode indicar exactamente as medidas das marxes (incluso con

decimais).

Se cambia as marxes mediante as regras, as novas medidas afectarán ao estilo de páxina e amosaranse no diálogo de

Estilo de páxina a próxima vez que o abra.

Se desexa cambiar as marxes por medio das regras, faga o seguinte:

As marxes son as seccións en cor gris das regras. Coloque o cursor sobre a liña entre as seccións de cor gris e branca. O

cursor converterase nunha frecha de dúas puntas.

1.

Manteña pulsado o botón esquerdo do rato e arrastre o rato para mover o límite das marxes.2.

As frechas pequenas que aparecen nas regras que se utilizan para facer sangrías nos parágrafos. Soen estar no

mesmo lugar que as marxes da páxina, polo que debe ter coidado e mover as marcas de texto das marxes, non as

frechas. Coloque o punteiro do rato no medio das frechas e cando cambie de forma e se converta nunha frecha de dúas

puntas, poderá mover as marxes.
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4.6 Engadir comentarios

4.7 Crear un índice temático

Para cambiar as marxes utilizando o diálogo de Estilos de páxina, faga o seguinte:

Faga clic co botón secundario en calquera parte da páxina e seleccione Páxina no menú emerxente.1.

Na lapela Páxina do cadro de diálogo, escriba as medidas que desexe nas caixas de Marxes.2.

Con frecuencia os autores e os editores usan comentarios para intercambiar ideas, solicitar suxestións ou marcar aqueles

elementos que requiren atención.

Para inserir unha nota no texto, coloque o cursor no lugar ao que se refire o comentario e seleccione Inserir - Comentario ou

pulse Ctrl+Alt+N. O punto de anclaxe do comentario é conectado a través dunha liña de puntos a unha caixa situada á dereita da

páxina onde poderá escribir o texto do comentario. Writer engadirá automaticamente o nome ou as iniciais do autor ao final, así

como a data e a hora da súa creación.

Seleccione Ferramentas - Opcións - LibreOffice - Datos de usuario para configurar o nome que desexa que apareza no campo

do Autor do comentario, ou para cambialo.

Se edita o documento máis dunha persoa, a cada autor asignaráselle un código diferente de fondo de cor, para facilitar a

identificación do autor dos distintos comentarios.

Ao facer clic co botón secundario sobre un comentario, abrirase un menú que lle permitirá eliminar o comentario actual, eliminar

todos os realizados polo mesmo autor, ou eliminar todos os comentarios do documento. Dende este menú, pode aplicar

igualmente algúns formatos básicos ao texto do comentario. Dende o menú principal pode cambiar a tipografía, o tamaño e o

aliñamento.

Se desexa navegar dende un comentario a outro, abra o Navegador, expanda a sección de Comentarios e faga clic no texto para

mover o cursor ao punto de enganche do comentario no documento. Faga clic co botón secundario sobre el para realizar unha

edición rápida ou para eliminalo.

Tamén pode navegar polos comentarios mediante o teclado. Use Ctrl+Alt+Av páx para dirixirse ao seguinte comentario e

Ctrl+Alt+Re páx para volver ao comentario anterior.
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Nota

4.8 Crear índices e bibliografías

4.9 Traballar con gráficos

Writer dispón dunha funcionalidade que lle permite construír un índice temático de xeito automático a partir das cabeceiras do

documento. Antes de empezar, asegúrese de que as cabeceiras teñen un estilo coherente. Por exemplo, pode usar o estilo de

Cabeceira 1 para os títulos dos capítulos e o estilo de Cabeceira 2 e Cabeceira 3 para os subtítulos.

Aínda que Writer permite unha alta personalización desta funcionalidade, na maioría dos casos a configuración predeterminada

será suficiente. Crear un índice temático é sinxelo:

Cando cree un documento, use os seguintes estilos de parágrafo, para establecer os diferentes niveis de cabeceiras (como

títulos de capítulos ou de seccións): Cabeceira 1, Cabeceira 2, e Cabeceira 3....

1.

Coloque o cursor onde desexe inserir o índice.2.

Selecciones Inserir - Índices - Índices e táboas.3.

Non realice ningún cambio no diálogo de Inserir índice /táboa e faga clic en Aceptar.4.

Se engade ou elimina texto (de xeito que as cabeceiras se despracen a outras páxinas diferentes), ou se agrega, elimina ou

cambia cabeceiras, terá que actualizar o índice temático. Para iso, faga o seguinte:

Coloque o cursor dentro da táboa de contidos.1.

Faga clic co botón secundario e selecciones Actualizar índice/táboa no menú contextual.2.

Se non pode colocar o cursor na táboa de contidos, elixa Ferramentas - Opcións - LibreOffice Writer - Recursos de

formatado, e a continuación seleccione Permitir na sección de Cursor en áreas protexidas.

En calquera momento pode personalizar un índice temático xa existente. Faga clic co botón secundario en calquera parte de este

e seleccione Editar índice/táboa no menú contextual.

Esta característica funciona dunha forma parecida e como o fan os índices temáticos.

Aos índices alfabéticos hai que sumar outra clase de índices que Writer proporciona, como os de ilustracións, táboas e obxectos,

ademais dos que o propio usuario pode crear segundo as súas especificacións. Por exemplo, tal vez desexe facer un índice que

conteña só nomes científicos de especies que se mencionan nun texto, e un índice aparte que conteña os nomes comúns de

especies. Antes de crear determinados tipos de índices, primeiro ten que crear un índice de entradas integrado no documento

Writer.

Os gráficos en Writer son de tres tipos:
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4.10 Seguimento de cambios

4.11 Usar campos

4.12 Ligazóns a outros lugares do documento

Ficheiros de imaxes, incluíndo fotografías, debuxos, imaxes procesadas con escáner e algunhas outras.

Diagramas creados a través das ferramentas de debuxo de LibreOffice.

Gráficos de estatística creados coa funcionalidade que proporciona LibreOffice.

Dispón de distintos métodos para seguir os cambios feitos nun documento.

Facer os cambios nunha copia do documento (gardado nun cartafol diferente ou con outro nome, ou ambos), a

continuación utilizar Writer para combinar os dous ficheiros e amosar as diferenzas. Faga clic en Editar - Comparar

documento. Este método resulta especialmente útil en caso de que sexa a única persoa que estea traballando co

documento, posto que evita o incremento do tamaño e que se engada complexidade ao proceso, como ocorre con outros

métodos.

1.

Gardar versións como se fosen partes do documento orixinal. Sen embargo, este método pode causar problemas con

documentos moi extensos ou complexos, especialmente se gardou unha serie de versións. Evite este método na medida

do posible.

2.

Usar as marcas de cambio de Writer ("liñas vermellas" ou "marcas de revisión") para amosar onde foi engadido ou

eliminado material ou en que sección se cambiou o formato. Seleccione Editar - Cambios - Gravar. Despois, vostede ou

calquera persoa pode revisar e aceptar ou rexeitar cada un dos cambios. Faga clic co botón secundario nun cambio

concreto e elixa no menú despregable Aceptar cambio ou Rexeitar cambio, ou elixa Editar - Cambios - Aceptar ou

rexeitar para ver a lista de cambios e aceptalos ou rexeitalos.

3.

Unha das características máis útiles en Writer son os campos. Utilízanse para os datos que se modifican nun documento (a data

actual, número de páxinas total, etc.) e tamén para inserir propiedades dun documento, como por exemplo o nome, o autor, a data

ou a última actualización. Os campos son a base para as referencias cruzadas. Os campos tamén se usan para a numeración

automática de imaxes, táboas, cabeceiras e outros elementos, ademais dunha ampla gama de funcións, tantas que resulta

imposible describilas todas aquí.

Ao establecer referencias a outras partes do documento pode ocorrer que estas non estean actualizadas se se reorganiza a orde

dos temas, se engade ou elimina material ou modifica unha cabeceira. Writer ofrece dúas formas de asegurarse que as

referencias están actualizadas a través da inserción de ligazóns a outras partes do mesmo documento, ou dun documento

diferente:

Hiperligazóns

Referencias cruzadas.

Con ambos métodos obtense o mesmo resultado se fai Ctrl+clic sobre a ligazón ao abrir o documento en Writer: vai directamente

ao elemento co que se estableceu a referencia cruzada. Sen embargo, tamén hai diferenzas importantes:

O texto dunha hiperligazón non se actualiza automaticamente se se cambia o texto do elemento ligado (aínda que se pode

cambiar de xeito manual), senón que é o texto modificado o que se actualiza automaticamente na referencia cruzada.

Ao utilizar unha hiperligazón, non se pode elixir o contido da ligazón (por exemplo, texto ou número de páxina), mentres

que, ao usar unha referencia cruzada, disponse de varias opcións, incluídas as marcas de texto.

Para establecer unha hiperligazón cun obxecto como unha imaxe e conseguir que a hiperligazón amose un texto útil, como

Figura 6, ten que, ou ben poñerlle un nome útil a ese obxecto en lugar de deixalo co nome predeterminado ("Gráfico6"), ou
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4.12.1 Usar hiperligazóns

4.12.2 Usar referencias cruzadas

ben usar o cadro de diálogo Hiperligazón para modificar o texto visible. Polo contrario, as referencias cruzadas ás

ilustracións con texto amosan de xeito automático o texto útil e permiten distintas variacións do nome.

Se garda un documento Writer en HTML, as hiperligazóns permanecerán activas, pero as referencias cruzadas non.

(Ambos seguen activos se o documento se exporta a PDF).

A forma máis sinxela de inserir unha hiperligazón noutra parte do mesmo documento é mediante o Navegador:

Abra o documento que contén os elementos entre os que desexa establecer a referencia.1.

Abra o Navegador.2.

Faga clic sobre a frecha situada baixo a icona Modo arrastrar e elixa Inserir como hiperligazón3.

Na lista da parte inferior do Navegador, seleccione o documento que contén o elemento co que desexa establecer a

referencia.

4.

Na lista do Navegador, seleccione o elemento que desexa inserir como hiperligazón.5.

Arrastre o elemento á lugar do documento onde desexa inserir a hiperligazón. O nome do elemento insírese como unha

hiperligazón activa no documento.

6.

Do mesmo xeito, pode usar o cadro de diálogo de Hiperligazón se desexa inserir e modificar as hiperligazóns dun documento ou

entre distintos documentos.

Se inclúe de xeito manual referencias cruzadas a outras partes do documento, estas poden quedar facilmente desactualizadas se

modifica algunha palabra dunha cabeceira, engade ou elimina imaxes ou reorganiza os temas. Substitúa as referencias cruzadas

que haxa incluído manualmente por referencias automáticas, de xeito que, cando actualice os campos, todas elas se actualicen de

forma automática e amose a redacción ou os números de páxina actuais. A lapela de Referencias cruzadas do cadro de diálogo

Campos amosa algúns elementos, tales como cabeceiras, marcas de texto, imaxes, táboas e elementos numerados, como por

exemplo os pasos nun procedemento.
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4.13 Usar marcadores

Para inserir unha referencia cruzada a unha cabeceira, ou a un texto:

No documento, coloque o cursor nun lugar onde desexa que apareza a referencia cruzada.1.

Se o diálogo de Campos non está aberto, faga clic en Inserir - Referencia cruzada. Na lapela Referencias cruzadas, na

lista Tipo de campo, seleccione o tipo de elemento ao cal vai facerse a referencia (por exemplo, Títulos ou Figura).

2.

Pode manter esta páxina aberta se insire moitas referencias cruzadas.3.

Faga clic nos elementos que desexa da lista Selección, que amosa todos os elementos do tipo seleccionado. Na lista

Inserir referencia a, elixa o formato desexado. Normalmente será Texto de referencia (para inserir o texto completo dun

título ou dun pe de ilustración), Categoría e número (para inserir a palabra "Ilustración" ou "Táboa" e o seu número

correspondente, pero sen pe), Numeración (para inserir soamente o número da táboa ou da ilustración, sen incluír a

palabra "Ilustración" ou "Táboa"), ou Páxina (Para inserir o número da páxina na que aparece o texto de referencia). Faga

clic en Inserir.

4.

Os marcadores están nunha lista do Navegador e pódese ter acceso a eles directamente dende alí cun simple clic do rato. Poden

facerse referencias cruzadas a marcas de texto, como xa se explicou anteriormente.

Seleccione o texto no que desexa inserir un marcador. Faga clic en Inserir - Marcador.1.

No cadro de diálogo de Inserir marcador, a caixa de maior tamaño amosa as marcas de texto definidas. Escriba o nome

para o marcador na caixa superior e faga clic en Aceptar para gardar.

2.
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4.14 Usar documentos mestres

4.15 Crear formularios

Licenciado baixo a Creative Commons Attribution 3.0 License

Oficina de Software Libre - CIXUG

Os documentos mestres normalmente utilízanse para a produción de documentos extensos, coma un libro, unha tese ou un

informe detallado; ou cando diferentes persoas están escribindo diferentes capítulos ou outras partes do documento, de forma que

non sexa necesario ter que compartir cartafoles. Un documento mestre une diferentes texto de documentos individuais nun só

documento máis extenso, unificando os formatos, os índices temáticos e outros tipos de índices, bibliografías, táboas e listas.

Os documentos mestres funcionan en Writer; sen embargo, e ata que se familiarice con eles, pode chegar a pensar que son

pouco fiables ou difíciles de usar.

Un documento estándar de texto amosa información: unha carta, un informe ou un folleto, por exemplo. Por regra xeral, o lector

tamén pode modificalo todo ou non cambiar nada. Un formulario ten seccións que non se van a modificar e algunhas outras

seccións deseñadas para que o lector realice cambios, por exemplo, un cuestionario ten unha introdución e unha serie de

preguntas (que non cambian) e unha serie de espazos para que o lector insire as súas respostas.

Os formularios úsanse en tres casos:

Para crear un documento simple con espazos para completar, como un cuestionario que se envía a un grupo de persoas

que, unha vez o completen, devolverano.

Para ligar o documento a unha base de datos ou a unha fonte de información e permitir ao usuario agregar información.

Por exemplo, no caso de alguén que anote pedidos e desexe introducir a información de cada un deles nunha base de

datos a través dun formulario.

Para ver a información que contén unha base de datos ou unha fonte de datos. Por exemplo, no caso dun bibliotecario que

desexa recoller información sobre libros.

Writer ofrece diferentes formas de incluír a información nun formulario, incluíndo caixas de verificación, botóns opcionais, caixas

de texto, etc.
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