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Per programari lliure s’entén aquell que no solament permet a l’usu-

ari final executar els programes, sinó que també li confereix la lliber-

tat d’accedir al codi font i adaptar-lo a les seves necessitats, distribuir

còpies del programari a terceres persones i publicar noves versions.

A molta gent, quan es parla de programari lliure, li vénen al cap les

aplicacions en format text que funcionen als servidors, però aquest

moviment també té a la seva disposició un gran nombre d’utilitats

per a l’usuari normal d’escriptori.

En el curs Eines i utilitats veurem alguns dels programes pensats per

a l’entorn de treball d’un usuari final. Aquests programes ens perme-

ten navegar de manera segura per la xarxa (Mozilla), gestionar el

nostre correu electrònic i treballar en grup (Ximan Evolution) i crear

documents de text, fulls de càlcul o presentacions a l’estil del Microsoft

Office (OpenOffice.org).

Al llarg del curs veurem com també podem treballar amb aquestes

eines lliures en entorns propietaris com el Microsoft Windows a part,

és clar, de l’entorn GNU/Linux.

Els continguts del curs s’estructuren en dos grans blocs. El primer està

dedicat a les eines d’Internet, representat per les unitats 1 i 2. La resta

del temari està dedicat al programa OpenOffice.org, que, atesa la

seva complexitat, requereix moltes més unitats.

Introducció
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Els objectius que ha d’assolir l’estudiant amb aquesta assignatura

són els següents:

1. Veure els avantatges econòmics, de seguretat i de prestacions que

ens ofereixen les eines lliures.

2. Aprendre a treballar amb eines en entorns diferents com ara

Windows i GNU/Linux.

3. Mostrar a l’usuari com aquestes utilitats poden substituir altres al-

ternatives propietàries sense perdre productivitat.

Objectius
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Firefox és un navegador d’Internet molt ràpid, lleuger, potent i fle-

xible. Aquest programa es basa en el conegut navegador Mozilla,

el codi font del qual va ser alliberat el març de 1998, encara que

conté moltes millores respecte al producte original. De fet, Firefox

es basa només en el cor de Mozilla, el motor de renderització de

pàgines web anomenat Gecko, que dóna a aquest navegador tota

la seva potència, però amb una interfície d’usuari molt més moder-

na i atractiva.

No hem d’oblidar que Netscape Communicator, el producte "pare"

de Mozilla, va introduir en el seu temps la gran majoria de tecnolo-

gies que utilitzem avui dia a Internet, com és el protocol SSL per a ac-

cedir als llocs segurs, els marcs, taules, galetes o cookies o el

llenguatge de programació Javascript, i que va tenir una influència

capital per al desenvolupament de la Xarxa.

En aquesta unitat suposarem que l’estudiant disposa d’uns coneixe-

ments mínims de l’ús d’Internet. En aquesta unitat no ensenyarem els

conceptes bàsics de navegació, sinó com es poden aplicar a aquesta

eina excel·lent.

Veurem la interfície del programa i la seva configuració bàsica, però

ens centrarem molt especialment en les opcions de confidencialitat i

seguretat que creiem que són molt importants i una de les principals

raons per a preferir el programari lliure per sobre d’altres solucions

propietàries.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Aprendre a utilitzar les diferents característiques de navegació

web que ens ofereix el programa Firefox.

1. Firefox: ús i configuració del navegador

1.1. Introducció
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2. Saber com personalitzar aquestes característiques per adaptar-les

a les nostres necessitats.

3. Configurar correctament el programa perquè la nostra navegació

per Internet sigui tan segura com sigui possible.

Firefox és un programa molt popular i ve de sèrie en qualsevol dis-

tribució moderna del sistema GNU/Linux. Per exemple, si estem

treballant amb l’última versió de Red Hat, podem accedir al pro-

grama per mitjà del llançador del tauler o bé per l’opció de menú

principal “Internet -> Navegador web”. Tot i així, es tracta d’un

programa del qual s’alliberen noves versions cada poc temps, i

per això és molt possible que tinguem la temptació de provar una

versió més nova del producte. Explicarem en aquest apartat com

fer-ho.

El primer que cal fer és baixar-nos el paquet original des de la pàgi-

na web del projecte, que té l’adreça següent: http://www.mozi-

lla.com/firefox. Allà veurem directament a la portada un enllaç des

d’on ens podrem baixar el programa. Si ens hi fixem bé, veurem que

hi ha diferents versions disponibles. Tret que sapiguem molt bé el que

estem fent, recomanem baixar la versió normal, anomenada estable,

per a GNU/Linux en forma de paquet amb extensió tar.gz que, al seu

torn, copiarem al nostre directori d’usuari.

Suposarem (òbviament, el nom concret de l’arxiu serà diferent en

cada nova versió del programa) que ens hem baixat un arxiu amb

el següent nom, "Firefox-1.5.tar.gz", i que és al nostre directori

personal. Hi ha diferents mètodes per a extreure el contingut del

paquet i executar el programa d’instal·lació, però el que ens fun-

cionarà quasi amb tota seguretat serà escriure les ordres següents

en una finestra de terminal del nostre sistema $ tar -xvzf firefox-

1.5.tar.gz. 

A la nostra carpeta personal s’haurà creat un directori nou amb el

nom “firefox”. Dins d’aquest directori tenim tots els programes i ar-

1.2. Instal·lació i configuració de Firefox
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xius de configuració necessaris per poder executar l’aplicació al nos-

tre directori home particular. D’aquesta manera és possible tenir

diferents versions d’aquest programa instal·lades al nostre ordinador

sense interferir amb la versió estable que ve per defecte al nostre sis-

tema GNU/Linux.

Per executar el programa anirem al directori que ens ha creat el pa-

quet que ens hem baixat en ser descomprimit i escriurem la següent

ordre:

$ ./firefox &

En uns moments ens apareixerà la finestra principal de Firefox a la

nostra pantalla.

1.2.1. Selecció de perfils

És possible, sobretot si ja teníem una altra versió de Firefox prèvia-

ment instal·lada, que el programa ens pregunti el perfil que volem

utilitzar la primera vegada que l’executem. En el cas que no hi hagi

cap perfil, es crearà automàticament en el nostre directori personal

d’usuari.

Figura 1. Finestra principal de Firefox
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El programa Firefox utilitza els perfils per a desar informació com els

missatges de correu, contactes, historial de navegació, personalitza-

cions del navegador, etc. Per això, si diferents persones utilitzen l’or-

dinador, convé tenir un perfil per a cadascun d’ells. Si tenim més d’un

perfil creat, el programa ens demanarà quin perfil volem utilitzar

cada vegada que l’executem, tret que marquem l’opció corresponent

en aquesta finestra. Si la icona que hi ha al costat del nom del perfil

ens mostra una fletxa verda, és que es tracta d’un perfil d’una versió

anterior del programa, i per tant s’haurà de migrar per poder-lo uti-

litzar. Normalment, aquesta operació es farà de manera automàtica

sense que faci falta cap intervenció per part de l’usuari.

A la part esquerra de la pantalla tenim els botons que ens permeten

realitzar operacions amb els perfils. Podem crear un perfil nou, es-

borrar-lo o canviar-li el nom. Les úniques dades que hem d’introduir

per crear un perfil nou són el nom i la ubicació geogràfica. La infor-

mació sobre ubicació geogràfica s’utilitza per a saber l’idioma en

què el programa ha de mostrar la seva interfície en el cas que el pa-

quet d’idioma estigui instal·lat.

1.2.2. Característiques avançades dels perfils

Una vegada que hem vist que en els perfils es desa tota la nostra

informació i configuració, és important conèixer la ubicació física

real d’aquestes dades per tal de poder-ne fer còpies de seguretat.

Figura 2. Finestra de selecció de perfils
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La seva ubicació dependrà del sistema operatiu en què estiguem

treballant.

En el cas del sistema GNU/Linux, els perfils es troben en el directori

personal de cada usuari en una carpeta oculta que podrem trobar

seguint el patró següent:

~/.mozilla/firefox/[cadena_aleatòria].[nom_del_perfil]

On [nom_del_perfil] és el nom amb el qual hem entrat en el sistema

i [cadena_aleatòria] és una cadena aleatòria que conté números i

lletres. Encara que l’ús d’un directori amb un nom aleatori ens pot

semblar una mica estrany i fins i tot molest per a fer la còpia de se-

guretat, la veritat és que augmenta de manera considerable la segu-

retat de les nostres dades emmagatzemades en el perfil perquè

implica la necessitat de crear programes (virus o troians) molt més

complexos per robar les dades del sistema.

Si treballem sobre la plataforma Windows, el directori del perfil de-

pendrà de si estem treballant en un sistema 95, 98 o ME, o bé en un

sistema NT/2000/XP. En el cas dels primers, el patró per tal de tro-

bar-los serà el següent:

%APPDATA%\Mozilla\Profiles\[nom_del_perfil]\[cadena_aleatòria].slt\

I en el cas de Windows NT/200/XP:

C:\Documents and Settings\[nom_d’usuari]\Dades de Programa\

Mozilla\Profiles\[nom_del_perfil]\[cadena_aleatòria].slt\

Exemple

~/.mozilla/firefox/xq9m0u3x.jesus/

Exemple

C:\Documents and Settings\jesus\

Dades de programa\ Firefox\Profiles\

jesus\xvod4stn.slt
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Si per qualsevol motiu no trobem el nom del perfil, sempre podem

buscar l’arxiu amb el nom “prefs.js” al nostre disc dur. En Windows

podem utilitzar la utilitat de recerca, que podem executar per mitjà

de l’opció “Inicio -> Buscar -> Archivos y carpetas...” des de la barra

principal de l’escriptori.

En el cas de GNU/Linux, podem utilitzar alguna utilitat similar a la

de Windows, que ens proporcioni el nostre entorn de treball, o bé es-

criure l’ordre següent des de la finestra de terminal:

$ find . -name prefs.js -print

Ara veurem breument els arxius més importants que hi ha en el di-

rectori del nostre perfil. Aquesta referència ens serà molt útil en el cas

que tinguem algun problema amb Firefox o simplement vulguem fer

una còpia de seguretat d’unes dades determinades. 

Directoris

Cache Conté els arxius temporals d’Internet

cert8.dir Base de dades dels certificats digitals

chrome Estils definits per l’usuari, temes i aplicacions instal·lades

Arxius

[un_número].s Dades de contrasenyes

[un_número].w Dades de formularis

bookmarks.HTML Dades de marcadors

cert7.db i cert8.db Base de dades de certificats de client

component.reg Registre de components XPCOM de Mozilla

cookies.txt Arxiu amb les galetes que tenim instal·lades

cookperm.txt Dades sobre la configuració de les galetes 
i el permís de les imatges

downloads.rdf Dades del gestor de baixades

history.dat Historial de pàgines visitades

key3.db Base de dades de claus

localstore.rdf Informació sobre l’estat de les finestres, posició, 
icones, barres d’eines, etc.

mimeTypes.rdf Definició dels tipus MIME configurats en Firefox
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Aquí hem presentat una llista parcial amb els elements més impor-

tants que trobem dins del directori del perfil. Si ens interessa tenir una

llista completa d’aquests arxius, hem de visitar la pàgina web se-

güent: http://gemal.dk/mozilla/files.HTML.

1.2.3. Instal·lació d’un paquet d’idioma

Si bé és cert que hi ha versions completament traduïdes a moltes llen-

gües del món, amb instal·lador inclòs, hem optat per instal·lar una

versió en anglès per poder veure com s’instal·la un paquet d’idioma

en el programa. La pàgina web del projecte des de la qual es pot

veure l’estat dels projectes de traducció i es poden baixar els paquets

d’idioma és:

http://wiki.mozilla.org/L10n:Home_Page

Com a exemple, veurem pas a pas la instal·lació del paquet d’idioma

espanyol. Els voluntaris que tradueixen el programa a l’espanyol

s’agrupen en l’anomenat Projecte Nave. Podem accedir a la seva pà-

gina web en l’adreça següent:

http://nave.escomposlinux.org

El paquet d’idioma el trobarem en la seva pàgina de baixades, en la

secció d’XPI. De fet, podem optar per diferents paquets: el d’idioma,

que només és la traducció de la interfície d’usuari; el regional, que

afegeix contingut regional a l’aplicació com poden ser enllaços a pà-

Arxius

panels.rdf Configuració personalitzada del marc lateral

parent.lock Si apareix aquest arxiu a la carpeta, 
és que el perfil està actualment en ús.

prefs.js Totes les nostres personalitzacions

prefs.bak Còpia de seguretat de l’arxiu anterior

search.rdf Dades sobre els motors de cerca

secmod.db Bases de dades dels dispositius de seguretat

URL.tbl Llista de les pàgines web excloses dels formularis 
automàtics

user.js Configuració de l’usuari
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gines web de la comunitat lingüística; o bé podem optar pel global,

que ens proporciona totes dues coses alhora. Per a la nostra demos-

tració, seleccionarem el paquet global.

En fer clic sobre l’enllaç del paquet amb extensió XPI, ens sortirà un qua-

dre de diàleg que ens demanarà permís per instal·lar-lo. Com que es

tracta d’una font de confiança, farem clic a “Instalar ahora” per tal d’ini-

ciar el procés d’instal·lació i el programa es baixarà d’Internet i s’ins-

tal·larà de manera automàtica. Si el procés s’ha acabat correctament,

ens sortirà una finestra d’avís amb les instruccions que hem de seguir.

Fem clic a “Aceptar” i sortim del programa Mozilla tancant la finestra

principal. La pròxima vegada que l’executem, la interfície ens mostrarà

l’idioma que hàgim triat. Podem tenir tants idiomes instal·lats com vul-

guem, però, evidentment, només en podem utilitzar un en cada sessió.

Figura 3.  Quadre de diàleg d’instal·lació d’un paquet

Figura 4. Finestra de preferències de selecció d’idiomes
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1.2.4. Instal·lació dels connectors o plugins

Avui dia hi ha diversos connectors que són gairebé imprescindibles per

a navegar a qualsevol pàgina web moderna. Entre els més coneguts, hi

ha els de Macromedia, que ens permeten visualitzar arxius Flash, el con-

nector d’Acrobat Reader, que ens permet visualitzar els documents en

format PDF, i l’omnipresent connector de Sun Microsystems, que ens

permet executar els programes de Java. Per desgràcia, el projecte Fire-

fox no pot incorporar aquests connectors en el seu programa ni dis-

tribuir-los, perquè es tracta d’aplicacions propietàries. Evidentment,

també per aquesta raó, tampoc no acostumen a distribuir les distribuci-

ons de GNU/Linux. Veiem, doncs, que la instal·lació i configuració

d’aquests connectors serà del tot necessària si volem tenir una experièn-

cia de navegació web completament satisfactòria.

Veurem, pas a pas, com s’instal·la.

Instal·lació del connector de Java

Podem trobar el connector de la màquina virtual de Java en aquesta pà-

gina web de Sun Microsystems, http://java.sun.com/products/connector/,

on trobarem un enllaç a l’última versió del producte. Quan siguem a la

pàgina de la versió més actual del producte, hem de fer clic en la part

superior dreta, on veurem un botó blavós amb el text “Download”.

A la pàgina de baixades hem d’anar a la secció J2SE i buscar la ver-

sió per a la nostra plataforma.

La versió JRE és simplement la màquina virtual que ens serveix per a

executar els programes en Java. La versió SDK inclou les eines de pro-

gramació a més de la màquina virtual. Si no ens interessa desenvolu-

par programes amb aquest llenguatge, no cal que instal·lem l’SDK.

El pas següent del procés és acceptar la llicència d’instal·lació del

producte. Per a això, fem clic a “Accept” a la part inferior de la pà-

gina de llicència.

La versió sobre la plataforma Windows utilitza el Windows Installer

de Microsoft, que l’integra perfectament en l’entorn d’aquest sistema

operatiu.
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La primera pantalla que veurem en executar el programa és la d’ac-

ceptació de llicència. Hi hem de llegir les condicions d’ús del progra-

ma i marcar l’opció d’“I accept the terms of the license agreement”.

Després fem clic a “Next” per continuar.

En la finestra de selecció del tipus d’instal·lació hem d’escollir el tipus

d’instal·lació que volem fer. La millor opció és seleccionar la “Typical”,

que instal·larà tots els components per defecte. Una vegada hem fet

clic a “Next”, s’iniciarà el procés d’instal·lació. Aquest procés pot tri-

gar més o menys temps, segons si ens hem baixat el programa com-

plet o bé només ens hem baixat l’instal·lador. Si només ens hem

Figura 5.  Finestra d’acceptació de llicència

Figura 6. Finestra de selecció del tipus d’instal·lació
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baixat l’instal·lador, el programa haurà de baixar la resta dels arxius

d’Internet i aquest procés pot durar bastant de temps, segons la nos-

tra velocitat de connexió a la Xarxa.

La finestra final d’instal·lació ens indica que el procés ha conclòs de

manera satisfactòria. A partir d’aquest moment, només hem de rei-

niciar Firefox per accedir a totes les funcionalitats que ofereix l’entorn

Java a la nostra navegació web. Quan Firefox estigui executant una

miniaplicació o applet de Java, ens mostrarà una petita icona de co-

lor blanc a la safata d’icones amb el logotip del llenguatge de pro-

gramació Java, que és una tassa de cafè.

A la plataforma GNU/Linux el procés és molt similar, però es fa en

mode text. Ara hem d’acceptar els termes de llicència i després espe-

cificar el directori d’instal·lació. Com en el cas de Windows, no ens

podem baixar només el connector, sinó que ens hem de baixar l’en-

torn d’execució complet. A les seccions dedicades a la instal·lació

dels altres connectors veurem com podem fer aquest procés.

Instal·lació del connector de Macromedia Flash

En el cas que estiguem treballant amb la plataforma Windows, hem

d’anar a la pàgina web de baixades de Macromedia –l’adreça és

http://www.macromedia.com/downloads/– i seleccionar l’opció de

“Macromedia Flash Player”. En fer-hi clic, detectarà la versió del na-

Figura 7. Finestra final d’instal·lació
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vegador que estem utilitzant i ens apareixerà una pàgina amb un en-

llaç on ens podem baixar un programa instal·lador del connector.

Fem clic a “Download now” i desem el programa al disc. El progra-

ma trigarà poc temps a baixar. Una vegada completat el procés, hi

fem doble clic per executar-lo.

A la primera pantalla podem seleccionar l’idioma amb què volem

que se’ns mostri el programa d’instal·lació. Seleccionem l’idioma

que volem i després fem clic a “OK” per continuar.

La primera pantalla és merament informativa. Podem fer clic a “Si-

guiente” tranquil·lament.

Figura 8. Finestra de selecció d’idioma

Figura 9. Finestra de benvinguda
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Aquesta pantalla ens hauria de detectar automàticament que tenim

instal·lat Firefox en el nostre sistema i, a més, la versió. Si no és així,

hem de seleccionar l’opció “Otro Explorador...” i indicar manual-

ment la carpeta on es troba el programa. Quan tenim Firefox selec-

cionat correctament, fem clic a “Instalar”.

Si veiem aquesta finestra, vol dir que el procés d’instal·lació del connec-

tor s’ha completat correctament. En tancar l’aplicació d’instal·lació,

se’ns tancarà Firefox automàticament (atenció si abans hem de desar al-

gun tipus d’informació) i ens llançarà automàticament la pàgina web de

Macromedia, on veurem una aplicació feta en Flash executant-se.

Si estem treballant a la plataforma GNU/Linux i volem instal·lar el

connector de Flash, ens hem de baixar el paquet de la web tal com

Figura 10. Finestra de selecció del navegador web

Figura 11.  Finestra final d’instal·lació
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hem vist en el cas de Windows. Però en lloc de baixar un executable

al nostre directori d’usuari baixarem un paquet comprimit. Després

el descomprimirem i executarem el programa d’instal·lació segons la

pauta marcada per l’exemple següent en què suposem que el nom

del paquet és “install_flash_player_7_linux.tar.gz”:

# tar-xvzf install_flash_player_7_linux.tar.gz

# cd install_flash_player_7_linux

# ./flashplayer-installer

En aquest cas, el procés d’instal·lació serà en format text. Si hem exe-

cutat el programa com a superusuari, podrem instal·lar el connector

per a tots els usuaris del sistema. Si l’executem amb els nostres privi-

legis, el connector s’instal·larà en el nostre perfil personal i només

nosaltres el podrem utilitzar. És possible que el programa ens pre-

gunti si volem instal·lar el connector en el directori de Mozilla o de

Netscape, si tenim o hem tingut instal·lats els dos programes en el

sistema o bé si utilitzem un navegador basat en Mozilla (com, per

exemple, Galeon, Epiphany o el mateix Firefox). En el nostre cas, evi-

dentment, seleccionarem el directori de Firefox.

Instal·lació del connector d’Acrobat Reader

Perquè ens baixi l’última versió disponible del connector d’Acro-

bat Reader que podrem utilitzar per a llegir documents PDF dins

del nostre navegador web, ens hem de dirigir a la pàgina web que

té l’URL:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.HTML 

i allà hem de seleccionar l’idioma de l’aplicació, la nostra plata-

forma de treball i si tenim o no una connexió de banda ampla.

També podem seleccionar si ens volem baixar o no el producte

complet. Una de les opcions més interessants que ens ofereix el

producte complet és la possibilitat de fer recerques de text dins de

documents PDF. Com que l’opció de producte complet ja està

marcada per defecte, la deixem tal com està.
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Una vegada que hem marcat i seleccionat totes les opcions reque-

rides, fem clic al botó de “Download” i se’ns obrirà el quadre de

diàleg de baixades de Firefox. Executem l’aplicació directament o

bé podem desar l’aplicació en disc, en una ubicació que ens sigui

fàcil de localitzar.

En executar el programa que ens hem baixat, s’iniciarà l’Acrobat

Download Manager, que ens baixarà la resta dels arxius necessa-

ris d’Internet. Aquest procés pot trigar una bona estona, segons la

velocitat de la nostra connexió, però menys temps que el connec-

tor de Java.

Quan s’hagin baixat tots els arxius necessaris, ens apareixerà la

pantalla de benvinguda.

La finestra de benvinguda és merament informativa i no ens interessa

gaire. Podem fer clic a “Siguiente” per continuar amb el procés d’ins-

tal·lació.

Figura 12. Finestra de benvinguda
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En aquesta finestra podem seleccionar el directori d’instal·lació de

l’aplicació. Tret que tinguem algun motiu clar per a instal·lar-lo en

una altra ubicació, és millor utilitzar sempre el directori per defecte.

Fem clic a “Siguiente” per continuar.

Figura 13. Finestra de selecció del directori

Figura 14. Finestra de revisió dels paràmetres d’instal·lació
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En arribar a aquesta finestra, el procés d’instal·lació ja està preparat

per a començar, però encara estem a temps de canviar les dades in-

troduïdes fins aquest moment. Per a això, podem fer clic a “Atrás” per

tornar a les finestres que ja hem vist. Si estem segurs que totes les da-

des són correctes, simplement hem de fer clic a “Instalar” per comen-

çar la còpia dels arxius.

Si veiem la finestra final d’instal·lació, és que el procés ha anat cor-

rectament i ja disposem del programa ben instal·lat al sistema. En

aquesta finestra hem de fer clic sobre el botó de “Finalizar” per sortir

del programa d’instal·lació.

Si treballem en la plataforma GNU/Linux, la instal·lació serà molt simi-

lar al procés d’instal·lació de Macromedia Flash. Primer ens baixem el

paquet de la web i el descomprimim en un directori. En aquesta cas no

se’ns crearà un directori nou amb el nom del paquet, sinó que l’haurem

de crear nosaltres mateixos a priori. Per exemple, suposant que el nom

de l’arxiu que ens hem baixat sigui “AdbeRdr701_linux_enu.tar.gz”, po-

dem escriure en una finestra de terminal:

$ tar-xvzf AdbeRdr701_linux_enu.tar.gz

$ cd AdobeReader

$ ./INSTALL

Figura 15. Finestra final d’instal·lació
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El programa ens mostrarà un text amb la llicència que haurem d’ac-

ceptar escrivint la paraula “accept” i després li indicarem el directori

d’instal·lació. Per tal d’instal·lar-lo en el directori suggerit i perquè el

puguin utilitzar tots els usuaris del sistema, hem de tenir privilegis de

superusuari.

La interfície gràfica del programa és molt similar a qualsevol altre

navegador d’Internet, amb la qual cosa no hem de tenir cap proble-

ma per treballar amb ella des del primer moment. Disposa d’una

barra de navegació, botons i menús, les funcions dels quals ens han

de ser familiars a simple vista.

Els que estigueu acostumats a treballar amb altres navegadors

d’Internet molt més complexos, veureu que Firefox no inclou les

icones petites que normalment es troben a la part inferior esquer-

ra de la finestra principal de l’aplicació i que ens permeten acce-

dir a diferents funcions. Firefox és un programa molt simple que

per defecte no inclou ni gestor de correu, ni llibreta d’adreces, ni

programa de xat IRC, però que es pot expandir i completar de

manera molt senzilla a través de diferents extensions, barres de

navegació i temes.

1.3.1. Temes

Per defecte, el programa ve amb un tema anomenat "Firefox 2.0", que

és de color grisenc, però també és possible utilitzar altres temes per a

personalitzar el nostre navegador. És possible fins i tot tenir uns bo-

tons i uns colors molt similars als del programa Internet Explorer. A

més d’aquest tema que ve amb Firefox, també podem aconseguir

molts, moltíssims temes diferents a Internet.

Per a canviar l’aspecte del programa, hem d’anar al menú: “Eines

-> Temes”, on podrem veure les opcions de selecció de temes.

1.3. Interfície i ús general del programa
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Si mai no ens hem baixat un tema de Firefox, només tindrem l’es-

mentat tema "Firefox 2.0", que no es pot desinstal·lar. En selecci-

onar-ne qualsevol veurem l’aspecte que adoptarà el programa en

una finestra de previsualització. A la part inferior de la finestra hi

ha un enllaç amb el nom “Aconsegueix nous temes”, que ens por-

tarà a una pàgina web on podem trobar molts temes diferents que

podem utilitzar. 

El sistema d’instal·lació de temes nous és molt semblant a la instal·la-

ció d’un paquet d’idioma, encara que en aquest cas els arxius no te-

nen una extensió XPI, sinó JAR. Primer se’ns obrirà una finestra d’avís

que ens demanarà si volem instal·lar el tema i, una vegada acceptat,

s’obrirà la finestra d’instal·lació de programari que ens mostrarà el

progrés de la instal·lació. Si tot ha anat bé, tindrem un tema nou a

la finestra de selecció.

Figura 16. Finestra de preferències de selecció de temes

Figura 17. Finestra d’avís d’instal·lació de temes
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Quan hem escollit el tema que volem utilitzar, hem de sortir de

l’aplicació i tornar-hi a entrar perquè el programa adopti l’apa-

rença nova.

1.3.2. La barra Adreces d’interès

La barra d’eines personal permet desar adreces web personalit-

zades a les quals podem accedir molt ràpidament. Si no la tenim

activada per defecte, ho podem fer per mitjà de l’opció de menú

“Visualitza -> Barres d’eines -> Barra Adreces d’interès”.

És una eina molt útil per a desar les pàgines sense haver d’escriu-

re’n l’adreça. Aparentment, és la mateixa funcionalitat que ens

ofereixen els marcadors, però d’una manera molt més accessible.

Per a inserir una pàgina web a la barra personal, simplement hem

de seleccionar l’adreça de la pàgina web i arrossegar-la cap a la

barra.

Figura 18. Finestra principal de Firefox amb un nou tema
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Però no solament podem crear enllaços directes a pàgines web, sinó

que també podem crear carpetes per agrupar-les en categories dife-

rents. Si volem crear una carpeta nova, hem de fer clic sobre la barra

amb el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció “Nova carpeta”. Ens

sortirà un quadre de diàleg, on podrem especificar-ne el nom i, si ho

creiem convenient, una descripció breu.

Per a posar un enllaç dins d’una carpeta, hem d’arrossegar-hi

l’adreça, com ja hem vist en el cas anterior. Per a seleccionar un en-

llaç que estigui dins d’una carpeta, hem de fer clic sobre el nom de

la carpeta i ens apareixerà un menú desplegable amb tots els ele-

ments que hi hàgim introduït.

Figura 19.  Barra d’eines personal de Mozilla

Figura 20.  Quadre de diàleg de propietats 
d’una carpeta
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1.3.3. El marc o barra lateral

Encara que a primera vista ens pot semblar que el marc lateral és una

molèstia perquè ens treu una part de visibilitat de les pàgines web, ben

utilitzat ens pot resultar una eina molt útil per a fer la nostra feina. El

marc lateral ens pot mostrar les baixades, els favorits o l’historial de

navegació i es pot tancar fent clic a la X de la cantonada superior dre-

ta. Per a mostrar el marc lateral, només hem de seleccionar l’opció de

menú “Visualitza -> Barra d’eines -> Barra lateral”. Si fem la mateixa

acció una altra vegada, s’ocultarà.

Les dues opcions que ens ofereix el marc lateral de manera estàndard

són els nostres favorits i l’historial de navegació. A la part superior del

marc trobarem una caixa de text que ens permetrà fer cerques ràpides

dins de cada un d’aquests elements i, en el cas de l’historial, un botó que

ens permetrà ordenar les dades segons diferents criteris predefinits.

1.3.4. Navegació web amb pestanyes

Tradicionalment, podem veure més d’una pàgina web alhora si

obrim una finestra de navegador per a cadascuna. Una de les carac-

Figura 21. Finestra del navegador amb el marc lateral
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terístiques més destacades de Firefox és la possibilitat de navegar per

Internet utilitzant pestanyes, que ens permeten veure diverses pàgines

web alhora dins de la mateixa finestra. Per a obrir una pestanya no-

va, podem seleccionar l’opció del menú principal “Fitxer -> Nova

pestanya” o bé prémer la combinació de tecles Ctrl+t, que és, sens

dubte, la manera més ràpida d’obrir una nova pestanya. 

En una mateixa finestra podem obrir tantes pestanyes com creguem

convenients, encara que hem de pensar que si n’obrim moltes, pot

ser difícil treballar amb totes i per això és millor repartir-les entre fi-

nestres diferents. Per a passar d’una pestanya a l’altra, simplement

hem de fer clic sobre el títol. Si fem clic amb el botó dret del ratolí

sobre el títol d’una pestanya, podrem veure les diferents accions que

podem fer-hi, com per exemple tancar-la. També es pot tancar la

pestanya actual fent clic sobre la icona amb forma de X que trobem

a la dreta de la barra de títol de pestanyes.

De la mateixa manera que podem forçar que s’obri un enllaç en una

finestra nova, també podem fer que s’obri en una pestanya. Per a això,

hem de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre l’enllaç i després se-

leccionar l’opció “Obre l’enllaç en una nova pestanya” del menú

contextual.

Figura 22.  Navegar utilitzant pestanyes
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A partir de la versió de Firefox 1.5 és possible arrossegar les pestanyes

dins de la finestra principal per organitzar-les millor. Per a això, sim-

plement arrossegarem la pestanya pel títol fent clic i mantenint premut

el botó esquerre del ratolí fins a arribar a la ubicació que volem.

1.3.5. Ajuda

El navegador Firefox és un dels projectes de programari lliure que té

una documentació més bona. Normalment, hi podem accedir per

mitjà de l’opció del menú “Ajuda -> Contingut de l’ajuda”, però

també tindrem un botó d’ajuda en la majoria de finestres i quadres

de diàleg. L’ajuda és molt completa i és gairebé segur que ens ofe-

rirà la resposta a qualsevol dubte que tinguem.

Ara estudiarem les eines de configuració i personalització que ens

ofereix el programa. Concretament, veurem com especificar el com-

portament del navegador, la recerca a Internet i la gestió dels dife-

rents tipus d’arxius que podem trobar navegant per la Xarxa.

Figura 23.  Pàgina principal d’ajuda

1.4. Configuració bàsica del navegador
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En aquest apartat ens centrarem en la configuració bàsica del

programa i veurem només les opcions més importants. En el se-

güent apartat ens centrarem en tot allò que està relacionat amb

la seguretat en la navegació web.

Totes aquestes opcions es troben agrupades en un seguit de finestres

dins de les preferències. Els que recordeu les versions antigues de

Mozilla o Netscape, veureu que aquest quadre de diàleg s’ha simpli-

ficat molt. Per a accedir a aquestes opcions, seguirem el següent

camí "Eines -> Opcions".

En aquesta primera finestra de preferències podem personalitzar les

opcions següents:

• Pàgina d'inici

Al quadre de text podem seleccionar o introduir la pàgina que mostra

el programa a cada una de les següents accions: en executar Firefox,

en obrir una nova finestra o bé en obrir una pestanya nova. També

serà la pàgina que ens apareixerà si fem clic a la icona de "Pàgina

Figura 24. Finestra amb les preferències 
del navegador
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d’inici". Això ens dóna una gran flexibilitat per personalitzar el com-

portament del navegador. Aquestes són les opcions que podem es-

collir:

– Pàgina actual: marcant aquesta opció, Firefox obrirà l’última

pàgina que hem visitat. A efectes de confidencialitat, en el cas

que compartim l’ordinador amb altres persones, és important

comprovar la pàgina seleccionada perquè veuran l’última pà-

gina que hem visitat i pot ser que aquesta contingui informació

confidencial. Si tenim més d’una pestanya, el Firefox ens obrirà

tantes pestanyes com tinguem obertes amb les seves adreces

actuals.

– Favorits: ens permet seleccionar una adreça web de la nostra car-

peta de favorits que substituirà la pàgina que hàgim especificat en

el camp de text de "Adreça" com a pàgina d’inici.

– Pàgina en blanc: amb aquesta opció el programa no ens mos-

trarà cap pàgina, i així el procés d’obrir una nova finestra o pes-

tanya serà instantani perquè no farà falta que es mostri la pàgina

per començar a treballar amb el navegador.

Figura 25. Finestra de selecció de favorit
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• Navegador predeterminat

El botó que trobem dins de "Navegador predeterminat" ens permet

fer que Firefox sigui el navegador predeterminat del sistema. Podem

especificar les següents opcions:

– Comprovar si Firefox és el navegador per defecte: cada vegada

que iniciem el programa, el Firefox comprovarà si és el navega-

dor per defecte del sistema. En el cas que no sigui així, ens mos-

trarà un quadre de diàleg preguntant-nos si volem que ho sigui.

– Comprovar ara: en fer clic en aquest botó, Firefox comprovarà de

manera immediata si és el navegador web predeterminat del sis-

tema.

• Connexió

Per motius evidents de seguretat, moltes companyies bloquen l’accés

a Internet des de les seves xarxes. Això evita que tercers puguin acce-

dir a informació important dins de la xarxa de l’empresa des d’altres

ordinadors. Aquesta protecció es realitza a través d’un servidor inter-

mediari o proxy o bé a través d’un tallafoc o firewall.

Si la nostra empresa té un tallafoc, o el nostre proveïdor d’Internet en

necessita, el navegador pot haver d’accedir a un servidor intermedi-

ari per poder connectar-se a Internet. El botó d’"Opcions de conne-

xió" ens permetrà especificar-ho.

Figura 26. Finestra de configuració de les opcions d'Internet
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Les opcions que ens ofereix aquesta finestra de configuració són les

següents:

• Connexió directa a Internet: aquesta és l’opció per defecte del

programa i hi indiquem que no volem usar un intermediari per

connectar-nos a Internet.

• Detectar l'intermediari automàticament: si la xarxa està configu-

rada perquè els paràmetres de l’intermediari siguin automàtics

(mitjançant un fitxer de configuració), podem seleccionar aquesta

opció. D’aquesta manera no farà falta que actualitzem els parà-

metres en cas que es produeixi algun canvi de configuració de la

xarxa.

• Configuració manual d'intermediari: en el cas que hi hagi un in-

termediari únic per a connectar-se a Internet, escriurem la seva

adreça al quadre de text corresponent. També ens és possible es-

pecificar una adreça o un port diferent per a cada un dels serveis

disponibles en cas que necessitem una flexibilitat més gran en els

paràmetres de configuració.

1.4.1. Historial

Figura 27. Finestra amb les preferències d’historial



43

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

La finestra de preferències de l’historial ens permet personalitzar

el comportament de Firefox amb referència a les pàgines que hem

visitat. Els camps que podem personalitzar són els següents:

• Historial de navegació

L’arxiu d’historial conté totes les adreces que hem vist en els últims

dies. Hi podem accedir pel marc lateral o polsant la combinació de

tecles Ctrl+H.

En el camp de text podem especificar el nombre de dies que volem

tenir un registre de les pàgines visitades. Per a eliminar aquest regis-

tre, podem fer clic al botó “Buida l’historial”.

• Historial de la barra d’ubicació

A la barra d’ubicació també tenim un minihistorial de les últimes pàgi-

nes visitades, encara que no és, ni de bon tros, tan complet com l’his-

torial en si mateix. A més, en començar a escriure una adreça web a la

barra de adreces, ens mostrarà les últimes pàgines visitades que con-

cordin amb l’adreça que estem escrivint. D’aquesta manera, si sempre

visitem les mateixes pàgines, hi podrem accedir molt ràpidament. Per a

accedir a una de les pàgines suggerides, farem clic a l’adreça dins del

desplegable. El botó “Buida adreces” ens permet esborrar aquest his-

torial perquè no es produeixin els suggeriments que hem vist.

1.4.2. Idiomes

Figura 28. Finestra amb les preferències d’idiomes
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La secció següent, “Idiomes”, ens permet especificar el llenguatge en

què se’ns mostraran les pàgines web si és que una mateixa pàgina

web té versions en diferents idiomes. Normalment, les pàgines web

d’empreses importants ja tenen aquestes característiques. Si la pàgi-

na només té un idioma, aquestes opcions no tindran cap efecte.

• Idiomes per a pàgines web

Per defecte, el programa només té activat l’anglès dels Estats Units. Si

volem activar més idiomes, podem fer clic al botó “Afegeix...”. Aquesta

acció ens obrirà un quadre de diàleg, on podrem escollir l’idioma desit-

jat, o bé en el camp de text, introduir-ne el codi segons les normes ISO.

Els idiomes estan agrupats segons l’ordre de preferència, amb la qual

cosa, si volem, per exemple, que les pàgines web es mostrin preferent-

ment en català i després en anglès, hem de seleccionar l’idioma català

i fer-lo arribar a dalt de tot amb el botó “Mou amunt” que trobarem a

la dreta de la pantalla.

• Codificació de caràcters

La codificació dels caràcters determina la descodificació dels textos.

En general la que ve per defecte serà correcta i no haurem de modi-

ficar-la. Aquest és el lloc on haurem d’acudir si, per exemple, algu-

nes lletres ens apareixen com a interrogants o símbols estranys. Això

indica que el joc de caràcters no és el correcte.

Per a canviar la codificació de caràcters per defecte del navegador,

anirem a "Eines -> Opcions -> Contingut -> Fonts i colors -> Avan-

çat" i hi especificarem la codificació per defecte.

Figura 29. Finestra on podem especificar la codificació per defecte
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1.4.3. Aplicacions auxiliars

Aquesta finestra ens permet establir les aplicacions auxiliars. Hi ha

molts formats d’arxiu que podem trobar a Internet i que el programa

Firefox no pot obrir per si mateix, com, per exemple, cançons en for-

mat mp3 o bé arxius de vídeo. El que fa el programa en aquests ca-

sos és cridar les aplicacions auxiliars que s’encarregaran de mostrar-

nos aquests arxius.

Normalment, no farà falta que modifiquem cap de les opcions

que tenim en aquest finestra perquè el programa sempre ens de-

manarà que li indiquem quin programa volem utilitzar per a obrir

un arxiu amb un format que Firefox desconeix. Però sí que ens pot

ser útil si volem introduir-hi formats nous perquè s’obrin automà-

ticament sense que ens ho pregunti, o bé, i això és important, si

ens hem equivocat. Imagineu que volem obrir un arxiu d’àudio i

li diem sense voler al programa que utilitzi el bloc de notes del sis-

tema (per exemple, gEdit) per a obrir-lo. A partir d’ara Firefox ens

obrirà sempre aquest determinat tipus d’arxius d’àudio amb

aquest programa. En aquesta finestra de configuració el podrem

canviar.

Per a modificar un tipus existent, primer l’hem de seleccionar i des-

prés fer clic a “Edita”. Ens apareixerà una finestra amb diversos

camps, tal com veiem a continuació:

Figura 30. Finestra amb les preferències de les aplicacions auxiliars
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A la part superior de la finestra veiem les característiques del tipus

d’arxiu. Cadascun té un tipus MIME concret.

MIME és la sigla de multipurpose Internet mail extensions i es tracta

d’un estàndard per a representar el contingut dels missatges de cor-

reu electrònic. Per exemple: “text/plain” per a text o “image/jpeg”

per a una imatge en format JPEG.

Hi ha diferents pàgines web a Internet que tenen llistes de tots els ti-

pus MIME disponibles. Si volem crear un tipus nou, les hem de con-

sultar per saber el tipus que correspon a la seva extensió. Aquest és

un tema molt avançat que no tractarem en aquest mòdul.

En fer clic al botó de "Canvi d’acció", podem especificar el compor-

tament per defecte del navegador quan es troba amb un d’aquests

arxius. Se’ns obrirà una nova finestra on trobarem diferents opcions:

Figura 31.  Finestra d’edició de tipus d’arxiu

Figura 32.  Finestra de "Canvi d'acció"
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• Utilitza el valor per defecte del sistema

En seleccionar aquesta opció l’arxiu s’obrirà amb l’aplicació prede-

terminada del sistema. De la mateixa manera que s’obriria, per

exemple, si hi féssim clic mentre estem treballant amb el Nautilus.

• Aplicació

Si volem que Firefox obri l’arxiu amb una altra aplicació que no sigui

la que inclou el sistema per defecte, podem fer clic a “Trieu (C)...” per

trobar el camí de l’aplicació que volem utilitzar.

• Desa-ho al disc

Si seleccionem aquesta opció, l’arxiu baixarà al nostre directori

d’usuari, i l’haurem d’obrir nosaltres manualment.

• Pregunta-m’ho abans d’obrir fitxers baixats d’aquest tipus

Si aquesta opció està marcada, el programa sempre ens preguntarà

l’acció que s’ha de fer ignorant el que hàgim introduït en els camps

anteriors.

1.4.4. Pestanyes

Figura 33.  Finestra amb les preferències de pestanyes
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Ja hem vist el funcionament bàsic de la navegació amb pestanyes.

En aquesta finestra veurem com configurar algun dels seus aspectes.

Al principi de la finestra veiem, per exemple, que les opcions per a

obrir un enllaç extern d’un altre programa usant el Firefox com a na-

vegador per defecte són les següents:

• Una nova finestra: l’enllaç extern del navegador s’obrirà en una

finestra nova.

• Una pestanya a la finestra actual: l’enllaç extern al qual hem cli-

cat s’obrirà a la nostra finestra actual en una nova pestanya que

s’afegirà automàticament a les pestanyes existents.

• La finestra/pestanya actual: el contingut web de l’enllaç extern

substituirà el contingut de la nostra finestra o pestanya actual,

amb la qual cosa perdrem el contingut actual de la finestra del

navegador.

Aquesta finestra també ens ofereix altres opcions per als usuaris més

avançats. Les estudiarem una a una:

• Forçar que els enllaços que obren una finestra nova s'obrin

a: aquesta opció ens permet canviar el comportament per de-

fecte de les finestres que s’obren en una finestra nova en fer

clic sobre elles dins d’una pàgina web. En marcar aquesta op-

ció, podem especificar que les aquestes finestres s’obrin a la

mateixa finestra actual o bé en una pestanya nova i no en una

finestra nova del Firefox.

• Amaga la barra de pestanyes quan només hi ha una pestanya

a la finestra: en marcar aquesta opció, la barra de pestanyes des-

apareixerà quan la finestra només tingui una pestanya oberta.

Aquesta opció està activada per defecte.

• Seleccionar les noves pestanyes obertes des d'enllaços: si tenim

aquesta opció seleccionada, el Firefox farà que les pestanyes no-

ves que hem obert a partir d’un enllaç passin a ser les pestanyes

actives. Si no tenim aquesta opció marcada, la pestanya activa

serà sempre l’actual quan obrim una nova pestanya a partir d’un

enllaç.
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• Advertir-me quan es tanquen pestanyes múltiples: si estem in-

tentant tancar una finestra que conté més d’una pestanya oberta,

el Firefox ens mostrarà una finestra d’advertència.

1.4.5. Baixades

A la finestra de baixades podem personalitzar el comportament de

Firefox quan baixem algun programa d’Internet.

Les tres opcions que tenim són les següents:

• Carpeta de baixada

Podem indicar al Firefox si volem utilitzar sempre la mateixa car-

peta (per defecte, l’escriptori de l’usuari) per a desar les nostres

Figura 34.  Quadre de diàleg d'advertència en tancar una finestra 
amb múltiples pestanyes

Figura 35. Finestra amb les preferències de baixades
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baixades d’Internet o bé si volem que el Firefox ens pregunti cada

vegada en quina ubicació volem desar l’arxiu que ens estem bai-

xant.

• Obre el gestor de baixades

Si marquem aquesta opció, se’ns mostrarà el gestor de baixades en

el moment en què es facin. El gestor de baixades ens permet aturar

i continuar una baixada dins de la mateixa sessió sempre que el ser-

vidor suporti aquesta acció.

• Accions de baixada

Des d’aquí podem configurar el Firefox perquè realitzi una acció con-

creta després de baixar-se un fitxer d’Internet d’un tipus determinat.

Aquesta opció és molt còmoda per a treballar, però hem d’anar amb

summa cura (sobretot si som usuaris de Windows) perquè determi-

nats tipus de fitxer poden ser en realitat virus o troians que poden po-

sar en perill la seguretat del nostre sistema.

1.4.6. Avançat

Figura 36. Finestra amb les preferències avançades
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La finestra de preferències avançades es divideix en diverses pes-

tanyes que ens ofereixen diferents funcions dividides en tres grans

apartats: general, actualitzacions i seguretat. Veurem, a grans

trets, aquests tres grans apartats.

• General

En aquest apartat podem personalitzar les nostres preferències

d’accessibilitat, navegació i idiomes. Les opcions d’accessibilitat,

pensades sobretot per a persones que tenen algun tipus de disca-

pacitat, ens permeten seleccionar el text amb el teclat en lloc de

fer-ho amb el ratolí, i també realitzar cerques de text dins de la

pàgina de manera automàtica en començar a escriure les parau-

les, sense haver de realitzar cap acció prèvia.

Les opcions configurables de navegació ens permeten especificar

si volem que les imatges que visualitzem dins del navegador

s’ajustin a la mida de la pantalla, i els diferents tipus de scroll que

volem usar quan ens movem pel contingut d’una finestra. Final-

ment, de l’apartat de selecció d’idioma només hem de destacar

que ens permet escollir l’idioma de les pàgines web i que ja ha

estat tractat amb detall anteriorment.

• Actualitzacions

A la pestanya d’actualitzacions podem configurar diferents aspec-

tes relacionats amb l’actualització del Firefox que, per defecte, és

automàtica. Mantenir sempre aquest automatisme és molt interes-

sant perquè ens permetrà que totes les actualitzacions de segure-

tat del programa s’instal·lin sense que l’usuari hagi de realitzar

cap tipus d’acció. D’aquesta manera, estarem sempre protegits.



Programari lliure

52

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

• Seguretat

Les preferències de seguretat avançades ens permeten especificar els

protocols web segurs que volem utilitzar durant la nostra navegació

Figura 37. Finestra amb les preferències avançades 
d’actualització

Figura 38. Finestra amb les preferències avançades de seguretat
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per Internet i també ens permeten treballar amb els nostres certificats

de seguretat. Veurem tot això en el següent apartat, que dedicarem

a aprendre a configurar el Firefox per poder navegar de la manera

més segura possible.

Ens enfrontem ara a un aspecte important que hem de tenir molt

en compte a l’hora d’escollir una eina d’ús comú per a treballar

amb Internet. Avui dia un navegador és una eina completament

imprescindible en qualsevol entorn informàtic. Però, al mateix

temps, també és una de les amenaces principals a la seguretat i

la privadesa de l’usuari.

Firefox és, en general, un navegador web molt segur, tant si l’uti-

litzem en entorns GNU/Linux com en altres entorns propietaris

com el sistema Windows. Més que donar detalls tècnics sobre la

seguretat o repassar els errors importants que històricament s’han

produït en els productes de Microsoft, farem bé d’observar que els

anomenats pirates informàtics se centraran a buscar errors als

productes d’ús més comú i, en aquests moments, la gran majoria

d’usuaris utilitzen Internet Explorer i Outlook.

En la configuració per defecte del programa, podem observar com

tots aquests aspectes s’han tingut molt en compte. Encara que es pot

recordar que la seguretat total no existeix i que, al final, la responsa-

bilitat última sempre és a les mans del mateix usuari. En aquest apar-

tat estudiarem les característiques i opcions de seguretat que ens

ofereix Firefox.

1.5.1. Galetes

De tots els elements que afecten la confidencialitat, les galetes solen

ser l’aspecte que més preocupa els usuaris. Les galetes en si mateixes

no representen cap problema de seguretat perquè es tracta simple-

ment de petits arxius de text amb informació. De fet, en la majoria

1.5.  Confidencialitat i seguretat a Firefox
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dels casos, faciliten la navegació de l’usuari en recordar les pàgines

que ha visitat, les opcions que s’han escollit, etc. Per exemple, si som

usuaris registrats del portal Amazon, les galetes recorden qui som, i

cada vegada que ens hi connectem ens ofereixen informació perso-

nalitzada d’ofertes segons els nostres gustos i aficions. Però les gale-

tes també permeten que algunes companyies, sense que nosaltres ho

sapiguem, guardin estadístiques sobre l’ús que fem d’Internet, les

pàgines visitades, etc.

Podem accedir a les opcions de galetes del programa amb l’opció

de menú “Eines -> Opcions... -> Privadesa -> Galetes”.

Per a una navegació còmoda, a totes les pàgines web hem d’ac-

ceptar les galetes perquè si no ho fem, és possible que no puguem

accedir a totes les funcionalitats o no ens permetin entrar a deter-

minades seccions. Si volem més seguretat, podem marcar l’opció

“Avisa’m abans d’emmagatzemar una galeta” perquè ens surti un

quadre de diàleg que ens preguntarà si volem o no acceptar-la.

Figura 39. Finestra de preferències de galetes

Figura 40. Quadre de diàleg d’acceptació de galetes
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En el cas que l’opció de preguntar ens sembli la més adequada,

hem de marcar l’opció “Utilitza la meva elecció per a totes les ga-

letes d’aquest lloc”; això farà que el programa ens faci aquesta

pregunta només una vegada per pàgina web visitada.

El programa permet, a més, alternatives diferents per a l’ús de les

galetes segons les nostres necessitats i hàbits de navegació. Una

manera segura de poder visitar totes les pàgines web sense que

ens pregunti mai res és marcar l’opció “Acepta’l només per a la

sessió actual” de la política de temps de vida de la galeta.

D’aquesta manera les acceptarem i es desaran al nostre disc dur,

però en tancar el programa s’esborraran totes. Això ens permetrà

accedir a tots els llocs web, però les dades només es desaran du-

rant la sessió actual de navegació.

Encara que poden ser útils per a determinats usuaris, en general,

no es recomana utilitzar les opcions “Habilita les galetes només

per al lloc web original” o “Habilitar les galetes segons els nivells

de privadesa” perquè el seu ús depèn de condicionants que no

sempre podem controlar. Aquestes propietats ens poden permetre

accedir a la gran majoria de llocs web, però sempre podem trobar

algun cas en què no s’esdevingui així. El millor és utilitzar alguna

de les alternatives que hem exposat en primer lloc.

Si som usuaris avançats o simplement ens interessa que només

determinats llocs web ens desin les dades (per exemple, un banc

electrònic del qual som clients), podem utilitzar les eines de l’ad-

ministrador de galetes. Si estem visitant una pàgina web i volem

blocar o permetre l’ús de galetes, simplement hem de seleccionar

l’opció corresponent dins del menú principal de “Tasques -> Ges-

tor de galetes”.

Per a fer una configuració més avançada, hem d’accedir al gestor

de galetes pròpiament dit. Des de la pantalla de preferències hi

podem accedir fent clic al botó “Visualitza les galetes emmagat-

zemades” o bé des de l’opció de menú:

“Tasques -> Gestor de galetes -> Galetes emmagatzemades”.
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Aquesta finestra ens permet personalitzar d’una manera molt precisa

les galetes que volem desar al nostre ordinador.

1.5.2. Imatges i cibertires o banners

Una altra de les característiques del programa permet blocar imatges de

publicitat del menú d’opcions, encara que no el trobarem directament a

la secció de seguretat. Podem accedir a la seva configuració a través de

l’opció de menú "Eines -> Opcions... -> Contingut". 

Figura 41.  Finestra del gestor de galetes de Firefox

Figura 42. Finestra de preferències d’imatges
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Ara veurem les opcions que ens ofereix.

• Mostra les imatges

Com el seu nom indica, desmarcar l’opció “Mostra les imatges”

bloca tot el contingut gràfic que prové d’Internet. Per a veure les

imatges, hem de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el marc

amb el nom i seleccionar l’opció “Mostra la imatge”. La podem

utilitzar per a navegar en mode text. Però al començament del se-

gle XXI, la millor opció per a Internet és, sens dubte, “Accepta les

imatges”, ja que d’aquesta manera podrem veure tot el contingut

gràfic sense cap restricció. L’altra opció de mostrar només les

imatges que provinguin del servidor pot ser molt efectiva per a evi-

tar les cibertires de publicitat, però hem de tenir en compte que

determinats servidors, especialment quan hi ha molta demanda

de pàgines, desen còpies de les imatges en altres servidors. Això

impediria que les poguéssim veure de manera automàtica. Més

endavant veurem com blocar imatges que vénen d’un servidor en

concret.

• Mostrar només les imatges que provenen del servidor original

Encara que no ens centrarem en l’ús del programa de correu elec-

trònic, aquesta opció és molt important, ja que ens evita rebre una

gran part de correu brossa. Si utilitzem Thunderbird per a llegir

correu, és gairebé imprescindible marcar aquesta opció, ja que

molts missatges de correu brossa vénen en format HTML. Gràcies

a aquest format poden incorporar imatges invisibles d’un píxel

que tenen un identificador per a la nostra adreça electrònica. Si

obrim el missatge i es carrega la imatge remota, la persona que

ens envia el missatge sap que l’adreça de correu és correcta i que

hem llegit el missatge, amb la qual cosa ens enviarà més correu

escombraries. Aquesta opció bloca només les imatges remotes,

no bloca les imatges que vénen a la pàgina web que hem obert.

Últimament han aparegut diferents virus i/o troians informàtics que

utilitzen les imatges com a mètode de propagació; aquest risc és molt

més elevat especialment si treballem a la plataforma Windows. És

important, doncs, marcar aquesta opció fins i tot als navegadors web

i no només als programes de correu electrònic.
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Com que aquestes regles són molt generals i és molt probable que

vulguem molta més flexibilitat en el blocatge d’imatges, el Firefox ens

ofereix una eina per personalitzar tot això. Per a accedir a l’adminis-

trador d’imatges pròpiament dit, podem fer clic sobre el botó "Excep-

cions", on podrem modificar el blocatge d’imatges de cada lloc web

en concret.

El gestor d’imatges ens mostra els llocs web dels quals el programa

ens carregarà les imatges. Per a esborrar un lloc de la llista, selecci-

onem el seu nom i després premem el botó “Suprimeix el lloc”.

La manera més ràpida de blocar totes les imatges d’un servidor

en concret és fent clic amb el botó dret del ratolí sobre una de les

seves imatges i després seleccionar l’opció “Bloca les imatges

d’aquest servidor”. 

Tanmateix, hem de tenir en compte que aquest blocatge afecta tot

el domini de l’adreça d’Internet. Així, per exemple, si bloquem les

imatges d’una pàgina personal que es troba al domini www.geo-

cities.com, estem blocant efectivament totes les imatges d’aquest

domini i el més probable és que no ho vulguem fer. A favor seu,

Figura 43. Finestra del gestor d’imatges
de Firefox
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veurem que moltes vegades les imatges amb publicitat provenen

sempre del mateix domini i ens serà molt útil. Per a desblocar les

imatges d’un servidor de manera ràpida, només hem de fer clic

amb el botó dret del ratolí sobre una imatge i seleccionar “Des-

bloca les imatges d’aquest servidor”.

1.5.3. Finestres emergents

Sens dubte les finestres que surten de manera emergent (pop-up) són

un dels elements més molestos que pot trobar un usuari d’Internet

durant la navegació. I els pitjors són les finestres que t’apareixen en

tancar una finestra. Veurem en aquest apartat les eines que posa a

la vostra disposició Firefox per deslliurar-vos d’aquests malsons. Evi-

dentment, poden aparèixer noves tècniques d’obrir finestres emer-

gents que Mozilla encara no sigui capaç de blocar. Podem accedir a

les seves opcions per mitjà de l’opció del menú:

“Eines -> Opcions... -> Contingut”.

Figura 44. Finestra amb les opcions de contingut
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En aquesta finestra hem de seleccionar l’opció (que ja ve seleccio-

nada per defecte en el programa) "Blocar finestres emergents".

Aquesta opció activa el blocatge de finestres emergents i automà-

ticament permet a l’usuari saber en qualsevol moment si existeix

una finestra emergent blocada pel programa. Aquesta caracterís-

tica és important perquè és possible que Firefox bloqui finestres

emergents que no són publicitat. Hi ha alguns llocs web que les uti-

litzen per a “aconseguir” un usuari o per a permetre la baixada

d’un programa des d’un altre servidor. Si som en una pàgina web

i fem clic en un enllaç i ha de passar alguna cosa però no passa

res, hem de comprovar la barra inferior de Firefox per saber si hi

ha una finestra emergent blocada. Si és així, en la part inferior dre-

ta de la finestra ens apareixerà una icona amb el símbol d’admi-

ració sobre fons taronja. En fer-hi doble clic se’ns obrirà el gestor

de finestres emergents del programa, on especificarem que es per-

meti que el lloc web utilitzi finestres emergents. Per defecte, les fi-

nestres emergents estan totes blocades i nosaltres hem

d’especificar explícitament que volem que un lloc web determinat

ens mostri finestres emergents.

Una vegada que hem introduït el permís, hem de tornar a carregar

la pàgina perquè les noves propietats facin efecte.

Figura 45. Finestra del gestor de finestres emergents
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1.5.4. Contrasenyes

Cada vegada és més habitual utilitzar contrasenyes per tal d’ac-

cedir a serveis o determinats continguts d’Internet (per exemple,

notícies de diaris o comptes gratuïts de correu electrònic). Si, com

està recomanat, utilitzem una contrasenya diferent per a cadas-

cun, ens pot costar recordar-les totes. Però és més perillós utilitzar

la mateixa contrasenya per a tot, perquè això permetria que un

usuari malintencionat que l’obtingués pogués accedir a totes les

nostres dades.

Si recordar-les totes de memòria ens resulta pesat, podem utilitzar el

gestor de contrasenyes de Firefox. Per a activar aquesta opció, hem

de tornar a visitar la finestra de preferències del programa. El camí

que hem de seguir és el següent: 

“Eines -> Opcions... -> Privadesa -> Contrasenyes”.

Si volem que el programa ens desi les contrasenyes, hem de mar-

car l’opció “Recorda per als llocs que en demanen informació

d’entrada”. Per defecte Firefox utilitza xifratge per a desar la infor-

Figura 46.  Finestra de preferències 
de contrasenyes
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mació confidencial a fi d’augmentar la seguretat de les contrase-

nyes. Per a això, haurem d’escollir una contrasenya mestra per

poder accedir a les dades. Vegem com es fa.

En primer lloc, hem d’accedir a la finestra de la contrasenya mes-

tra. Si estem en les preferències de contrasenyes, simplement hem

de prémer el botó "Contrasenya mestra", que es troba a la dreta

de la finestra.

Quan som a dins d’aquest finestra, hem de fer clic sobre el botó

“Canvia la contrasenya...”, que ens obrirà el quadre de diàleg

d’introducció de la contrasenya. Una funcionalitat molt útil que

ens presenta el quadre de diàleg és l’avaluador de la qualitat de

la contrasenya, que ens n’indicarà el grau de fiabilitat.

Figura 47. Finestra de preferències de 
contrasenyes mestres

Figura 48. Quadre de diàleg d’introducció 
de la contrasenya mestra
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Hi ha certes normes bàsiques que hem de seguir per tal de triar

una bona contrasenya. La primera és que ha de ser fàcil de recor-

dar. La segona és que no hem d’utilitzar paraules que es puguin

identificar fàcilment amb la nostra persona (com per exemple, el

nostre any de naixement o el nom del nostre gos). És important

utilitzar una combinació de lletres, números i símbols. En in-

troduir-hi aquests elements, la dificultat de desxifrar-la augmenta

de manera exponencial. La barra del mesurador de la qualitat de

la contrasenya ens donarà una idea aproximada sobre la seva di-

ficultat.

És important anar amb molt de compte perquè un usuari malin-

tencionat que l’obtingui podrà accedir a totes les altres contrase-

nyes que el Firefox tingui desades.

Una vegada que hem introduït la nostra contrasenya, hem de fer

clic a “D’acord” per desar-la.

És normal que hi hagi certa reticència a l’hora de desar totes les

nostres contrasenyes a Firefox, tenint en compte que es tracta

d’un programa informàtic que es connecta a Internet i que, per

tant, és vulnerable als atacs informàtics. La seguretat perfecta no

existeix, però el sistema que utilitza el programa per a desar-les,

amb dades xifrades i directori de perfil variable és molt més se-

gur que el que proporciona per defecte Internet Explorer de Mi-

crosoft.

1.5.5. Scripts i connectors

Un dels aspectes més importants de la Internet d’última genera-

ció és l’ús de Javascript i connectors, com el conegudíssim Flash

de Macromedia, per a augmentar la usabilitat i l’atractiu de la

navegació web. Però com que res no és perfecte, totes aquestes

millores poden comportar una disminució important en la segu-

retat i confidencialitat del navegant si no es controlen correcta-

ment. Estudiarem les eines que ens proporciona Mozilla per a

controlar-les.
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Per a accedir a les seves opcions, hem de seguir el camí “Edita ->

Preferències... -> Avançat -> Seqüències i finestres”, i ens aparei-

xerà la finestra següent:

Estudiarem les opcions que ens ofereix:

• Activar Java

La màquina virtual de Java ens pot ser molt útil en determinades

pàgines web amb continguts avançats, com poden ser mapes di-

nàmics creats a petició de l’usuari o altres aplicacions web com-

plexes. En general, els programes Java que procedeixen de

pàgines web conegudes són bastant segurs i no acostumen a pro-

vocar problemes de seguretat. Fins i tot tenint en compte tot això,

si no visitem mai pàgines web que requereixin l’ús de Java, el mi-

llor és tenir-lo desactivat per si de cas. És important tenir desacti-

vat tot allò que no utilitzem.

• Habilita el Javascript:

Per a gaudir d’una navegació web satisfactòria, és imprescindible

tenir activada l’opció de Javascript perquè és un llenguatge que

Figura 49. Finestra amb les opcions de contingut
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utilitzen la majoria de pàgines web d’Internet. Tot i així, mai no

hem de tenir aquesta opció activada en un programa de correu

electrònic. El codi Javascript en un missatge es pot utilitzar per a

enviar dades a un servidor per a un ús similar al de les imatges

invisibles al correu brossa. El Javascript no té cap ús en un missat-

ge normal de correu. Cap amic no ens enviarà un missatge de

correu amb Javascript.

Si volem personalitzar encara més el control sobre el Javascript, per-

què encara que és necessari es pot utilitzar per a molestar-nos amb

publicitat, podem prémer el botó "Avançat", on podrem especificar-

ne el comportament.

Per seguretat, i sobretot per les molèsties que ens pot provocar, és

millor desmarcar les opcions "Moure o canviar la mida de les fines-

tres existents", "Canviar la profunditat de les finestres" i "Amagar la

barra d’estat". En canvi, és important permetre que puguin crear,

modificar i llegir galetes, per la qual cosa hem de seleccionar les op-

cions "Crear o canviar galetes" i "Llegir galetes". Les altres opcions de-

pendran de cada usuari, però no són temes que puguin afectar

directament la seva seguretat.

1.5.6. Certificats digitals

Un dels aspectes de seguretat que cada vegada cobra més importàn-

cia és el dels certificats digitals o electrònics. Es tracta de documents

Figura 50. Finestra amb les opcions avançades de Javascript
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que, en entorn web, serveixen per a validar la veracitat de la font que

exposa les dades. És a dir, que l’emissor d’aquestes dades és real-

ment qui assegura ser. Es tracta, doncs, d’un carnet d’identitat que

ens permet identificar-nos en una xarxa.

Addicionalment, els certificats de seguretat es poden utilitzar per

a signar o xifrar missatges de correu electrònic, però això ho veu-

rem més endavant. Ara ens centrarem exclusivament en l’entorn

web.

Podem obtenir un certificat personal propi per mitjà d’una CA, o au-

toritat certificadora (la sigla està en anglès). Aquestes organitzacions

han de tenir una autoritat reconeguda per poder expendre aquest

tipus de certificats. Hi ha diferents tipus de certificats segons la seva

finalitat, però sol ser bastant senzill obtenir-ne un de propi per a fi-

nalitats purament personals. En el cas que vulguem obtenir un cer-

tificat per a una empresa, el procediment acostuma a ser molt

més complicat. L’entitat certificadora més coneguda és l’empresa

Verisign Inc., a la qual podem accedir des de la seva pàgina web

http://www.verisign.com/, però n’hi ha moltes més.

Pàgines web segures

Dins de l’entorn web, els certificats ens serveixen per a visitar les

pàgines web de manera segura. Si ens fixem en l’adreça d’aques-

tes pàgines, veurem que no comença amb “http://” sinó amb “htt-

ps://”, cosa que ens indica que som en una pàgina segura. En

aquest cas el color de la barra d’adreces del Firefox canviarà tam-

bé a groc intens.

Una altra manera molt més gràfica de veure-ho és amb la icona

del cadenat que es troba a la barra d’estat, a la cantonada infe-

rior dreta de la finestra principal. És molt important saber el sig-

nificat de les diferents posicions que pot adoptar la icona del

cadenat.

• La icona del cadenat tancat significa que totes les dades que s’en-

vien entre el servidor i el nostre navegador web estan xifrades.
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• Un cadenat obert és que la comunicació entre el servidor i el nos-

tre navegador web es fa amb dades que no estan protegides.

• La figura del cadenat trencat sobre vermell significa que no tots

els elements de la pàgina s’han rebut de manera xifrada, encara

que la pàgina que els conté està marcada com a tal.

Per a obtenir més informació sobre l’estat de la pàgina, podem fer

clic sobre la icona del cadenat i se’ns obrirà una finestra d’informa-

ció de la pàgina a la pestanya de seguretat. També és possible ac-

cedir-hi amb l’opció de menú 

“Eines -> Informació de la pàgina -> Seguretat”.

En la meitat superior de la finestra podem veure si el lloc web de

la pàgina està o no validat i qui és l’autoritat que ho certifica. Per

Figura 51. Finestra d’informació de seguretat d’una pàgina
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a veure totes les dades del certificat, podem fer clic al botó “Visu-

alitza”.

A la resta de la finestra podem veure si els continguts de la pàgina

web actual estan xifrats o no i quin és el seu nivell. Hi ha diferents

nivells de xifratge que ens ofereixen més o menys seguretat.

En aquesta unitat dedicada al popular navegador web Firefox hem

vist diferents aspectes de la seva instal·lació i configuració, a més

d’aportar alguns elements essencials que poden ser clau per al seu

ús. Al llarg d’aquestes pàgines sempre hem tingut en compte que

aquesta no és un introducció a la navegació web, sinó a Firefox, i per

això no hem entrat en alguns aspectes bàsics que considerem que

l’estudiant ja coneix.

Hem vist el procés d’instal·lació del programa i també dels diferents

connectors que fan que la navegació web sigui molt més atractiva, ja

que aquest és un dels grans problemes d’usabilitat que es troba

l’usuari en utilitzar altres programes que no siguin els de Microsoft i

de les grans companyies de programari que només suporten Internet

Explorer i Outlook Express.

Un altre aspecte molt important que hem vist en aquesta unitat és

com es fan còpies de seguretat de les nostres dades. Aquest aspecte

normalment es passa per alt, però nosaltres creiem que aquesta in-

formació és fonamental perquè un usuari utilitzi el programa còmo-

dament i amb tota tranquil·litat.

Ens hem centrat molt especialment en tot allò relacionat amb la se-

guretat del programa i la seva configuració, perquè creiem que és un

dels aspectes més importants en què val la pena incidir en Firefox i

en tot el programari lliure en general.

1.6. Resum
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Hem vist ja el funcionament del programa Firefox, el pare del

qual, Mozilla, i el germà del qual, Thunderbird, permeten el seu

ús per al treball diari amb el correu electrònic; però en aquesta

unitat ens centrarem en un dels programes estrella del programari

lliure. Es tracta de Novell Evolution, ara de Novell, després que

aquesta multinacional comprés Ximian, l’empresa creadora del

producte.

Evolution no és simplement un programa per a la gestió del correu

electrònic, sinó que es tracta d’un complet i atractiu entorn de ges-

tió d’informació i de treball en grup amb un aspecte molt similar

al conegut Microsoft Outlook, però per a entorns de programari

lliure i UNIX en general. Una de les seves característiques més in-

teressants és la possibilitat de treballar amb un servidor de Micro-

soft Exchange, que tan estesos es troben avui en dia en els entorns

informàtics empresarials.

En els últims temps aquest programa s’ha anat consolidant com el

gestor de correu per defecte de la majoria de distribucions comer-

cials de GNU/Linux en detriment del gestor de correu de Mozilla, o

el Thumderbird, que ja en si mateixos són dos productes molt bons.

Això ens pot donar una idea de la importància del producte que

analitzarem en les pròximes pàgines.

Hem de tenir en compte que Evolution és un dels programes de

programari lliure que, per la seva enorme importància en els en-

torns empresarials, avança més ràpidament. En aquesta unitat

veurem la base del programa que podrem utilitzar en qualsevol

versió de les que hi ha; tot i així, recomanem utilitzar una versió

prou moderna del programa.

2. Novell Evolution. Gestor de correu i organitzador 
personal

2.1.  Introducció
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En aquesta unitat també veurem les enormes possibilitats que ens

ofereix aquest programa per al treball en grup, a més de la seva po-

tent gestió de contactes i les seves capacitats per a l’organització de

la nostra jornada laboral.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Aprendre a instal·lar i configurar Novell Evolution en la nostra

plataforma GNU/Linux.

2. Estudiar detalladament totes les funcions que ens ofereix el gestor de

correu del programa, des de les més bàsiques a les més avançades.

3. Aprendre a utilitzar l’agenda i el gestor de contactes per a orga-

nitzar el nostre treball en grup.

La gran majoria de les distribucions modernes de GNU/Linux ja te-

nen una versió personalitzada d’aquest producte que avui dia forma

part de l’escriptori GNOME, que s’instal·la al nostre ordinador du-

rant el procés estàndard d’instal·lació de la distribució. Tot i així, es-

pecificarem el procés d’instal·lació que és, en aquest cas, molt ràpid

i còmode.

Per a poder fer aquesta instal·lació automàtica hem de tenir alguna

versió d’una distribució de GNU/Linux. Ens hem d’informar a les pà-

gines de suport de Novell, però si tenim una versió moderna de Red

Hat, SuSE o Mandrake no hauríem de tenir cap problema per a ins-

tal·lar-lo d’aquesta manera.

Després, amb connexió a Internet i essent superusuaris, escrivim en

una finestra de terminal l’ordre següent:

wget -q -O - http://go.novell.com |sh

2.2.  Instal·lació i configuració
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Una vegada iniciat el procés d’instal·lació de Novell Desktop a la

pantalla de selecció de components, anem al Novell Desktop Core

Enviroment i allà desmarquem totes les opcions disponibles excepte

Evolution. Si no disposem d’una distribució suportada i volem ins-

tal·lar una versió més moderna o de desenvolupament del producte,

podem baixar-nos les fonts del programa del CVS de GNOME i com-

pilar-lo nosaltres mateixos. Tot i així, el més probable és que o bé tin-

guem ja aquest programa instal·lat amb la nostra distribució, o el

puguem instal·lar molt fàcilment a través de les eines que ens ofereix,

com poden ser "apt-get" en el cas de les distribucions basades en De-

bian o, per exemple, "yum" en les distribucions que tenen Red Hat

com a base.

Una vegada que hem instal·lat el programa Novell Evolution, el

podem executar des del menú del tauler de l’escriptori o bé des

de la línia d’ordres escrivint “Evolution”. Com en la majoria de

programes, podem accedir a la llista completa d’opcions que po-

dem passar al programa com a paràmetres escrivint “man evolution”

o “evolution –help”.

Quan treballem en un programa que ens permet desar informació

sensible, sempre és molt important saber a quin lloc són les dades

per poder fer-ne una còpia de seguretat. En aquest cas, el progra-

ma crea un directori anomenat “evolution” al nostre directori

d’usuari. Totes les dades es desen allà en formats d’arxiu estàn-

dard que faciliten la recuperació de la informació per part de ter-

ceres aplicacions.

2.2.1. L’assistent de configuració

La primera vegada que executem el programa s’obrirà un assistent

que ens permetrà configurar un compte de correu i importar dades

d’altres aplicacions. Veurem breument aquest procés pas a pas, en-

cara que per comoditat ens saltarem les pantalles de l’assistent, que

són merament informatives.
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La primera pantalla de l’assistent és la de definició de la identitat de

l’usuari. Aquí podem introduir el nostre nom, l’adreça electrònica i, op-

cionalment, la nostra adreça de resposta i organització. Si tenim diver-

sos comptes de correu, podem definir diferents identitats més tard amb

“Editar -> Preferències -> Comptes de correu”.

A la pantalla de rebuda de missatges podem configurar el tipus de

servidor del qual rebrem el correu electrònic. Les opcions de configu-

Figura 1.  Pantalla d’identitat de l’usuari

Figura 2. Pantalla de rebuda de missatges
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ració mostrades dependran del tipus de servidor que haurem selecci-

onat. També és possible no seleccionar cap tipus de servidor si no

utilitzem aquest compte per a consultar el nostre correu.

Si seleccionem POP o IMAP, la informació que se’ns demanarà és la

següent:

• El nom del servidor (també podem utilitzar la seva adreça IP).

• El nom d’usuari.

• Si volem utilitzar connexions segures per mitjà d’SSL (sempre que

el nostre servidor ho permeti).

• El tipus d’autenticació (si no estem segurs podem fer clic a “Com-

prova els tipus suportats”).

• Si volem que el programa recordi la contrasenya (per no haver-la

d’introduir cada vegada que executem el programa).

Si no estem segurs del servidor que hem d’utilitzar o de les dades de

configuració d’aquesta pàgina, hem de consultar amb l’administra-

dor de sistemes del nostre servei de correu electrònic. La majoria de

vegades es tractarà d’un servidor de tipus POP.

Figura 3. Pantalla de més opcions de correu
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Si hem seleccionat POP o IMAP, ens apareixerà una altra pantalla

amb més opcions de configuració de correu. Aquestes opcions de-

pendran del tipus de servidor seleccionat. Per a modificar aquesta

configuració una vegada que hem creat el compte, ens podem dirigir

a “Eines -> Configuració -> Comptes de correu”, després seleccio-

nem el compte que volem modificar i fem clic a “Edita”.

En el cas d’un servidor POP, les dues opcions que ens demanarà són:

• Si volem que el programa comprovi si tenim correu nou i cada

quants minuts.

• Si volem deixar una còpia dels missatges que hem baixat al servidor.

A la pantalla d’“Enviar correu” tenim fonamentalment dues opcions:

utilitzar el nostre propi ordinador per a enviar el correu electrònic o

bé utilitzar un servidor remot.

Per a poder enviar correu des de la nostra màquina, hem de tenir el

programa Sendmail (o una aplicació amb la mateixa funcionalitat com

Postfix) correctament instal·lat i configurat com a servei. Si utilitzem

qualsevol distribució moderna de GNU/Linux, és molt probable que el

fabricant ja ho hagi fet per nosaltres. Tanmateix, es pot considerar que

si no tenim el programa correctament configurat i actualitzat, pot re-

Figura 4. Pantalla de tramesa de correu
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presentar un risc important de seguretat per al sistema. Si no sabem

res del programa Sendmail, el millor és utilitzar un servidor de tramesa

de correu extern.

En aquest últim cas, les opcions que s’han d’emplenar són les se-

güents:

• Servidor: el nom del servidor o la seva adreça IP.

• Utilitzar connexions segures (SSL): si volem utilitzar connexions

segures per mitjà d’SSL (que és la millor opció si el nostre servidor

ho permet).

• El servidor requereix autenticació: hem de deixar l’opció marca-

da si el servidor de tramesa de correu requereix que escriguem

una contrasenya per poder enviar els missatges.

• Tipus d’autenticació: la millor opció en aquest cas és deixar l’op-

ció per defecte tret que l’administrador del nostre sistema ens hagi

demanat el contrari.

• Nom d’usuari: normalment el mateix que utilitzeu per a llegir el

correu.

• Recorda la contrassenya: si no volem introduir la contrasenya cada

vegada que enviem un missatge, podem seleccionar aquesta opció.

Figura 5. Pantalla de gestió del compte de correu
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A la pantalla de l’“Administració de comptes” podem escriure un

nom per referir-nos a aquest compte dins del programa i deixar

constància de si volem que aquest compte sigui el predeterminat.

A la pantalla de selecció de zona horària simplement seleccionem la

nostra ubicació geogràfica al mapamundi.

Una vegada que hem finalitzat aquest pas, ja tenim Novell Evolution

configurat i preparat per a utilitzar-lo.

2.2.2. Importació de les dades

La importació del correu electrònic d’altres programes es fa per l’op-

ció del menú “Fitxer -> Importa...” encara que si durant el procés de

configuració del programa l’assistent detecta que en el sistema hi ha

correu electrònic desat al nostre disc dur o bé arxius coneguts amb

dades de contactes, ens executarà l’assistent d’importació durant el

procés inicial de configuració.

El programa Novell Evolution pot importar els formats de dades següents:

• VCard (vcf, gcrd). Aquest és el format estàndard de llibretes

d’adreces utilitzat per la gran majoria de gestors de contactes.

Figura 6.  Pantalla de selecció de zona horària
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Qualsevol programa d’aquest tipus ha de ser capaç d’exportar les seves

dades a aquest format perquè després Novell Evolution els pot importar.

• Microsoft Outlook. Les dades de correu d’aquest programa es

poden importar directament a Novell Evolution, depenent de la

seva versió. Hi ha algunes versions del programa que no es po-

den importar, a causa de l’ús d’un format propietari de dades

en el programa de Microsoft. Tot i així, podem intentar importar

el correu utilitzant Mozilla com a pas intermedi entre Outlook i

Novell Evolution o bé exportant les dades a CSV.

• LDAP. És un protocol molt estès que va ser creat per a permetre

que els usuaris poguessin intercanviar informació de contactes a

través de xarxa, compartint l’accés a un directori central on s’em-

magatzemen tots els contactes. Moltes empreses mantenen un di-

rectori LDAP amb els contactes interns o dels seus clients.

• Bústia de correu de Berkeley (mbox). Aquest és el sistema de da-

des de correu estàndard de UNIX utilitzat per Mozilla, Netscape i

Eudora entre d’altres. La majoria de programes històrics suporten

aquest format.

2.2.3. Exportació de les dades

Si la importació de dades és molt important, encara ho és més l’ex-

portació, per això Novell Evolution utilitza formats estàndard per a

emmagatzemar tota la informació. Si desem dades importants amb

aquest programa, no hauríem de tenir cap problema per a exportar-

los a altres aplicacions en cas necessari.

Per a la nostra referència el format de correu és Mbox, per al calendari

és iCal, i vCards per a la llibreta d’adreces. Si analitzem qualsevol

aplicació de gestió d’informació del mercat, podrem comprovar que

la gran majoria ens permet recuperar dades d’aquests formats.

2.2.4. Connexió a un servidor Microsoft Exchange

Una de les característiques més interessants que ens ofereix Evoluti-

on, si l’utilitzem dins d’un entorn empresarial, és la possibilitat de

connectar-nos a un servidor de Microsoft Exchange per a obtenir i
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sincronitzar el correu electrònic, els contactes i les cites amb els altres

membres de la nostra empresa, tant si utilitzen Windows com GNU/

Linux. En aquest apartat veurem els passos que hem de seguir per-

què ens connecti a un servidor Microsoft Exchange versió 2000 o

2003 a través del connector Evolution Exchange. Aquest connector és

programari lliure i està llicenciat utilitzant la llicència GNU GPL.

Per a poder-nos connectar a un servidor Exchange, tenim dos requisits.

En primer lloc necessitem tenir el connector Evolution Exchange instal·lat

al sistema. Aquest connector estarà disponible per a la nostra platafor-

ma, però és molt possible que la distribució de GNU/Linux que utilitzem

no l’instal·li per defecte. Si no instal·lem el connector, les opcions que

veurem a continuació no estaran disponibles al programa.

L’altre requisit és que el servidor Microsoft Exchange sigui una de les ver-

sions suportades pel programa. Ara mateix només suporta les versions

2000 i 2003 i, així mateix, requereix que l’accés a Outlook a través del

Web (OWA) estigui activat. A més, cada usuari necessita un compte de

servidor vàlid de Microsoft Exchange, incloent-hi una llicència vàlida.

A partir de la versió d’Evolution 2.6, el programa ve amb una eina de

creació de comptes d’Exchange molt simple. Si no tenim cap compte

configurat, el mateix assistent de configuració que s’executa a l’inici

d’Evolution ens permetrà crear-la. L’assistent ens demanarà només

l’URL de l’Outlook Web Access (OWA) i el nom d’usuari i contrasenya.

Evolution obtindrà la informació restant de manera automàtica.

Figura 7. Pantalla de l'assistent d'Evolution Exchange
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Si no podem executar la configuració automàtica de comptes, nor-

malment perquè ja hem afegit algun compte al nostre equip, haurem

de crear la configuració de manera manual. Per a això, ens dirigirem

a "Edició -> Preferències" i premerem el botó d’"Afegir". En aquest

cas, crearem el compte de la mateixa manera que ja hem vist en

l’apartat anterior, seleccionant Microsoft Exchange a la pantalla de

rebuda de missatges.

Si volem crear més comptes de Microsoft Exchange, haurem de

tornar a seguir els mateixos passos una altra vegada. De moment,

Evolution només ens permet configurar un compte alhora.

Un dels aspectes més interessants, i potser el més important del pro-

grama Novell Evolution, és la seva capacitat per al treball i la gestió

del correu electrònic. Al llarg d’aquest apartat veurem totes aquestes

característiques amb profunditat.

Per a iniciar el programa client de correu, podem fer clic a la icona

“Bústia d’entrada” a la barra de dreceres o bé seleccionar una car-

peta de correu a la barra de carpetes.

2.3. Correu electrònic

Figura 8.  Pantalla principal de la funció de gestió de correu
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2.3.1. Operacions simples amb el lector de correu 
electrònic

En aquest apartat veurem les opcions més habituals d’ús del correu

electrònic com són la lectura o eliminació dels missatges.

Llegir

Per a llegir un missatge, simplement l’hem de seleccionar de la llista

de missatges i el veurem a la pantalla de visualització, a la part inferior

dreta de l’aplicació. Per a veure un missatge a pantalla completa, hi

fem doble clic, i si volem utilitzar el teclat, premem la combinació de

tecles Ctrl+O.

Una vegada que n’aprenem l’ús, el teclat ens proporciona una ma-

nera molt ràpida d’accedir a les diferents accions del programa. Per

exemple, resulta més ràpid utilitzar la barra d’espai i la tecla de re-

trocés per a moure’ns amunt i avall en un missatge de correu elec-

trònic que utilitzant el ratolí.

Figura 9. Un missatge de correu vist a pantalla completa
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Ordenar

Com la gran majoria de programes lectors de correu electrònic, el

Novell Evolution també ens permet ordenar la llista de missatges de

correu electrònic. Els podem ordenar per remitent, assumpte o data,

fent clic a les barres que hi ha a sobre de la llista de missatges.

L’adreça de les fletxes que hi ha al costat del nom de les barres ens

indica l’adreça de l’ordre, que podem invertir fent clic una altra ve-

gada sobre la barra que ens interessa.

Per defecte, la columna de la llista de missatges conté els camps se-

güents: el primer és una icona que representa un sobre i que ens in-

forma si hem llegit o respost un missatge, una exclamació que ens

indica la seva prioritat i els camps de destinatari, assumpte i de data

del missatge. Fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la barra, tam-

bé ens permet configurar-ne l’ordre i afegir o treure la informació dels

missatges que ens interessi. Per exemple, si estem treballant amb una

connexió lenta a Internet, és molt útil que se’ns mostri la mida dels mis-

satges. El procés per a afegir una columna nova és el següent:

1) Fem clic amb el botó dret del ratolí a la capçalera de la columna.

2) Seleccionem l’opció “Afegeix columna”.

3) Arrosseguem la columna que volem afegir a una posició entre

dues capçaleres de columnes que ja existeixen. Una fletxa verme-

lla ens mostrarà el lloc on s’inserirà la columna nova.

Figura 10. Els missatges de correu ordenats segons el nom del remitent
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Per a obtenir una llista amb les opcions d’ordenació dels missatges,

seleccionem la capçalera de columna pel criteri amb què volem or-

denar els missatges i després hi fem clic amb el botó dret del ratolí.

Ens apareixerà una llista amb les accions que podem fer, que són les

següents:

• Ordre ascendent: ordena els missatges des del valor més alt que

pot prendre el camp que identifica la columna al més baix.

• Ordre descendent: ordena els missatges des del valor més baix

del camp de la columna al més alt.

• Agrupa per aquest camp: en lloc d’ordenar els missatges per un

criteri determinat, s’agrupen els missatges amb el mateix valor

(per exemple: el remitent o la data) i se separen dels altres.

• Esborra la columna: elimina la columna seleccionada de la vista

de missatges. Una altra manera d’esborrar-la és arrossegar-la

fora de la capçalera de columnes.

• Afegeix columna: aquesta opció ens permet afegir una columna

nova pel procediment d’arrossegament cap a la barra de capça-

leres que hem vist fa un moment.

Figura 11. Diverses característiques dels missatges de correu
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Informació del missatge

Encara hi ha dues opcions interessants per a configurar la manera

amb què el programa ens mostra els missatges. Totes dues es poden

activar o desactivar per mitjà del menú “Visualitza”. La primera la

trobem a “Visualitza -> Mostra missatge” i ens permet escollir la in-

formació que volem veure. Si només volem veure’n el contingut, és

millor deixar l’opció que ve per defecte en el programa, que és “Vista

Normal”.

Agrupar missatges d’un mateix tema

L’altra de les opcions interessants que ens ofereix el programa per

millorar la visualització és la capacitat d’agrupar els missatges que

provenen de la rèplica d’un sol missatge original per facilitar el se-

guiment de la discussió. Podem activar o desactivar aquesta funció

per mitjà de “Visualitza -> Llista de missatges encadenats”.

Esborrar missatges

Per a esborrar un missatge de correu electrònic, primer el seleccionem

fent-hi clic amb el ratolí i després tenim diferents opcions per a esborrar-

lo. La primera és fer clic a la icona que té forma de galleda d’escombra-

Figura 12. Un missatge de correu encadenat mostrat 
amb la capçalera completa



Programari lliure

84

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

ries a la barra d’icones principal de l’aplicació. També, com a alterna-

tives, podem utilitzar la tecla “Supr” del teclat o fer clic amb el botó dret

del ratolí sobre el missatge per seleccionar l’opció “Suprimeix”.

És important tenir en consideració que quan diem al programa que

esborri un missatge, no s’esborra, sinó que queda marcat per esbor-

rar-se en el moment en què comprimim la carpeta.

Per a comprimir la carpeta, anem al menú “Carpeta” i seleccionem

l’opció “Comprimeix” o bé premem la combinació de tecles Ctrl+E.

Si realitzem aquesta acció, ens apareixerà un missatge d’avís que ens

preguntarà si realment volem esborrar definitivament els missatges

de la carpeta. Si no volem veure aquest missatge cada vegada que

comprimim una carpeta de correu, podem seleccionar l’opció “No

tornis a mostrar aquest missatge” en el quadre de diàleg d’avís.

Figura 13. Missatge de correu marcat per esborrar

Figura 14. Diàleg d’avís mostrat abans 
de comprimir una carpeta
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Encara que aquest sistema implica una capa més de seguretat per im-

pedir esborrar missatges sense voler-ho, a l’usuari acostumat a utilit-

zar altres programes de gestió de correu electrònic li pot resultar un

procediment incòmode perquè afegeix un pas més al procés. En

aquest cas, podem amagar aquest procés amb l’opció “Visualitza ->

Oculta missatges esborrats” i els missatges esborrats només ens apa-

reixeran a la paperera, tal com estem acostumats en altres programes.

Recuperar missatges esborrats

Hem de tenir en compte que no hi ha cap manera de recuperar els

missatges que hem eliminat definitivament d’una carpeta en compri-

mir-la. Però podem recuperar els missatges que hem marcat com a

esborrats seleccionant l’opció de menú “Edita -> Recupera” o bé la

combinació de tecles Ctrl+U.

Aquesta acció desmarcarà el missatge com a esborrat i el traurà de

la paperera.

Comprovar si hi ha missatges nous

Per a comprovar si hi ha missatges de correu nous, farem clic a

“Envia/Rep” de la barra d’eines. Si mai no hem introduït les dades

del nostre compte de correu, ens apareixerà una altra vegada l’assis-

tent que apareix la primera vegada que iniciem el programa Novell

Evolution i que ja hem vist anteriorment. Si és la primera vegada que

baixem el correu o no hem dit al programa que ens desi la contrasenya,

ens sortirà un quadre de diàleg que ens demanarà que la introduïm.

Carpetes

El programa Novell Evolution desa els missatges de correu en carpe-

tes, i també els altres elements del programa per tenir-los sempre or-

ganitzats. Podem aprofitar aquesta característica per a crear les

nostres pròpies carpetes de correu. El programa ja té predefinides les

carpetes bàsiques com són les de “Bústia d’entrada”, “Outbox” (sa-

fata de sortida) o “Paperera”, però nosaltres podem crear-ne tantes
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com vulguem per millorar l’organització del nostre correu electrònic.

Per exemple, podem crear una carpeta anomenada “Universitat” i de-

sar-hi tots els missatges que facin referència a aquest tema. Per a crear

una carpeta nova, hem d’anar a l’opció de menú “Carpeta -> Nueva”.

El programa ens mostrarà un quadre de diàleg on podrem escriure el

nom de la carpeta, el tipus i la ubicació on la volem crear.

En el moment de fer clic a “Crea”, es crearà la carpeta que podrem veu-

re a l’arbre de carpetes. Podrem utilitzar aquesta carpeta nova de la ma-

teixa manera que les altres. Per a posar missatges a la carpeta nova,

n’hi haurà prou d’arrossegar-los o bé utilitzar la icona “Mou” de la bar-

ra d’eines principal. Si volem arrossegar més d’un missatge alhora,

podem utilitzar la mateixa tècnica que l’Explorador de Windows de Mi-

crosoft Windows. Si mantenim polsada la tecla Ctrl i fem clic sobre dife-

rents missatges, els anem seleccionant un a un, mentre que si deixem

premuda la tecla Shift, podrem seleccionar un rang de missatges.

Cerca de missatges de correu electrònic

Si tenim molts missatges en el nostre programa de correu, tindrem el

problema d’haver de buscar-ne un de concret. Encara que siguem

molt organitzats i tinguem una carpeta per a cada tipus de missatge

segons el tema, se’ns farà imprescindible utilitzar les facilitats de cer-

ca que ens ofereix Novell Evolution.

Per a utilitzar la cerca del programa, simplement hem d’escriure una

paraula o frase al camp de text que trobem just sota de la barra d’ei-

Figura 15.  Quadre de diàleg 
de carpeta nova
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nes principal i després hem de seleccionar el tipus de cerca. El pro-

grama ens ofereix diferents opcions:

• El cos o l’assumpte conté

Aquesta opció buscarà en els assumptes dels missatges de correu

electrònic i, en els textos, la paraula o frase que hem introduït en el

camp de cerca.

• El cos conté

Amb aquesta opció buscarem només el text al cos dels missatges, no

en l’assumpte.

• L’assumpte conté

Aquesta opció trobarà els missatges que contenen el text buscat en

l’assumpte. No buscarà en el text dels missatges.

• El cos no conté

Hem de seleccionar aquesta opció si volem trobar missatges que no

continguin la paraula o la frase introduïda en el cos. També mostrarà

missatges que continguin el text buscat en l’assumpte sempre que el

text no es trobi al cos.

• L’assumpte no conté

Aquesta opció serveix per a buscar qualsevol missatge l’assumpte del

qual no contingui el text buscat.

• El remitent conté

Per a trobar missatges el remitent dels quals contingui el nom o la

cadena de text assenyalada.

• Els destinataris contenen

Seleccionant aquesta opció, buscarem missatges els destinataris dels

quals continguin les paraules o el text especificat.
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Una vegada que hem introduït el text i els criteris de recerca, pre-

mem la tecla “Entra” i el programa ens mostrarà els missatges tro-

bats.

Per a tornar a veure tots els missatges, hem de seleccionar l’opció

“Neteja” a la barra de cerques. Alternativament, podem fer una

recerca en blanc, que ens oferirà el mateix resultat que l’operació

anterior.

Encara que aquest sistema ens permet fer cerques de manera molt

ràpida, les opcions que ens ofereix són bastant limitades. Per a fer

recerques complexes, hem de seleccionar l’opció “Cerca avança-

da...” de la llista d’opcions de la barra de recerques. Ens apareixerà

un nou quadre de diàleg on podrem seleccionar els criteris de recer-

ca que ja hem vist, però aquesta vegada de manera molt més flexible

perquè ens permet buscar missatges que coincideixin amb tots els cri-

teris configurats o només un. Per a iniciar el procés de cerca de missat-

ges, hem de fer clic a “Cerca ara”.

Arxius adjunts i HTML

El programa normalment mostrarà els arxius adjunts dels missat-

ges de correu electrònic al final del missatge, excepte en el cas

que els arxius adjunts formin part del format d’un missatge HTML.

En aquest últim cas, els elements (per exemple, imatges o so inse-

rit dins del text) apareixeran dins del missatge, i no com un arxiu

adjunt.

Figura 16. Quadre de diàleg de cerca avançada
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No és necessari que la imatge estigui inclosa en el missatge com a

adjunt perquè el programa ens la mostri amb el text. La imatge

també pot ser un enllaç a una imatge situada en un servidor remot.

Novell Evolution pot visualitzar aquest tipus d’imatges remotes si,

una vegada som dins del missatge, activem l’opció “Visualitza ->

Carregar imatges”.

Aquestes imatges no es mostren per defecte, perquè hi ha molts mis-

satges de correu brossa que les utilitzen per a obtenir estadístiques

Figura 17. Un missatge de correu amb arxius adjunts

Figura 18. Pestanya per a configurar la visualització 
d’imatges remotes
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de l’eficàcia del missatge i un altre tipus de dades que afecten la con-

fidencialitat del receptor. Podem personalitzar aquesta opció amb:

“Editar -> Preferències... -> Opcions de correu -> Correu HTML”.

Si rebem un missatge de correu electrònic amb un text adjunt, el po-

dem desar al disc o obrir-lo directament amb una aplicació. Podem

desar l’arxiu al disc de la manera següent:

1) Fem clic a la fletxa de la icona d’adjunt que hi ha al final del missatge.

2) Escollim la ubicació on volem desar el missatge.

3) Fem clic a “Desa”.

El procés per a obrir-lo amb una aplicació és molt similar a l’anterior:

1) Fem clic a la fletxa de la icona d’adjunt que hi ha al final del mis-

satge.

2) Escollim el programa amb què volem obrir l’arxiu adjunt.

Aquesta acció iniciarà el programa que hàgim escollit obrint-hi l’ar-

xiu adjunt seleccionat.

Figura 19. Desar un adjunt de correu al disc
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Creació de missatges de correu electrònic

Podem crear un nou missatge de correu electrònic seleccionant al menú

l’opció “Missatges -> Nou missatge de correu” o bé prement la icona

“Redacta un missatge” a la barra d’eines quan estem treballant amb

l’aplicació de correu electrònic. Podem veure que, encara que el botó

canviï de nou segons l’aplicació, sempre podem utilitzar la fletxa que hi

ha al costat per a seleccionar l’element nou que volem crear.

Una vegada que haurem seleccionat l’opció, se’ns obrirà la finestra

de creació de missatges nous.

Figura 20. Obertura d’un adjunt de correu amb una aplicació

Figura 21. Finestra de creació de missatges de correu nous
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El procés de redacció del missatge és molt similar en tots els progra-

mes de gestió de correu electrònic. Repassarem molt breument el

procés: escrivim en el camp de text “Per a:” l’adreça a la qual volem

enviar el missatge, afegim un “Assumpte” i escrivim el missatge de

text en el quadre que hi ha al final de la finestra. Una vegada escrit

el missatge, premem el botó “Envia”.

Esborranys

Si estem treballant en un missatge molt llarg i complicat, o simplement

volem deixar un moment la nostra feina, podem desar els esborranys

dels missatges en una carpeta especial d’esborranys i després continuar

treballant en el punt on l’hem deixat, amb la seguretat que les dades

estaran ben desades. Per a fer aquesta acció, simplement seleccio-

nem l’opció de menú “Fitxer -> Desa l’esborrany” a la finestra de re-

dacció del missatge.

Una altra opció que ens proporciona el programa és desar els missatges

com a arxius de text. Per a fer-ho, només hem d’anar a “Fitxer -> Desa

com...” i després escollir un nom d’arxiu per al nostre text.

Treballar desconnectat

El programa Novell Evolution ofereix la modalitat de funcionament

anomenada “Treballa desconnectat” per als equips que no disposen

d’una connexió a Internet permanent. Això permet treballar amb tota

normalitat però les accions que requereixen una connexió a Internet

es fan quan s’ha establert correctament. Els missatges de correu elec-

trònic es desen en una carpeta anomenada “Safata de sortida”.

Per a activar aquesta manera, hem d’anar al menú “Fitxer -> Treba-

lla desconnectat” i per a tornar a l’estat de connectat, seleccionem

“Arxiu -> Treballa connectat”.

La disponibilitat dels missatges de correu electrònic durant l’opció

desconnectada dependrà molt del protocol de comunicació que uti-

litzem per a llegir els missatges del servidor. Si utilitzem POP, tindrem

tots els missatges disponibles perquè s’esborren del servidor i des-

prés es copien a la carpeta del nostre ordinador. Però si treballem

amb altres protocols, per exemple amb IMAP, els missatges es desen

al servidor i per norma general no hi tenim accés sense connexió.



93

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

Si treballem amb un d’aquests protocols, podem obligar el progra-

ma que mantingui una còpia d’aquests missatges en local per poder-

hi accedir sempre, hi hagi o no connexió amb el servidor de correu.

Per a això seleccionem la carpeta i hi fem clic amb el botó secundari

del ratolí i anem a "Propietats". Després seleccionem l’opció "Copiar

el contingut de la carpeta localment per a operació desconnectada".

D’aquesta manera, quan Novell Evolution està connectat, fa una cò-

pia dels continguts d’aquesta carpeta a l’ordinador local de l’usuari.

2.3.2. Característiques avançades de composició

Quan hem estudiat el funcionament general del programa que fa re-

ferència a la feina amb el correu electrònic, ens centrarem en aspec-

tes més avançats de la composició de missatges que no hem vist en

l’apartat anterior.

Adjunts

Ja va passar el temps en què l’ús del correu electrònic es limitava a

l’intercanvi de missatges de text. Cada vegada és més freqüent la tra-

mesa de documents adjunts amb els missatges.

Novell Evolution fa molt fàcil aquesta tasca. Per a crear una adjunció,

ens situem a la finestra de composició de text i seguim els passos se-

güents:

1) Premem el botó “Adjunta” a la barra d’eines.

2) Seleccionem l’arxiu o els arxius que volem adjuntar al missatge.

Figura 22. Pestanya de selecció de carpetes desconnectades
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3) Premem el botó “D’acord”.

Quan tornem a la pantalla de redacció del missatge, veiem que els

arxius adjunts s’han incorporat a la part inferior de la nostra finestra

de redacció. Si hem comès un error durant el procés de selecció d’ar-

xius, podem treure les adjuncions fent-hi clic amb el botó dret del ra-

tolí i després “Suprimeix”.

Amb l’opció del menú principal “Visualitza -> Mostra adjunts”, po-

dem decidir si volem o no mostrar explícitament els arxius adjunts del

missatge. És recomanable tenir sempre aquesta opció marcada per

a la nostra referència i així evitar equivocacions.

A més de l’opció que ja hem indicat, hi ha una alternativa molt ràpi-

da per a crear de manera automàtica adjunts de correu. Es tracta

d’arrossegar els adjunts a la finestra de composició. A l’hora de fer

aquesta acció ens hem d’assegurar que realment estem arrossegant

l’arxiu amb el contingut que ens interessa i no, per exemple, un en-

llaç simbòlic. En aquest cas, la mida de l’arxiu adjuntat ens pot ser

molt útil per a saber si ens hem equivocat.

Figura 23. Creació d’un adjunt de correu
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Especificació dels destinataris

Tots els programes de gestió de correu electrònic permeten especifi-

car tres tipus diferents de destinataris del missatge que podem clas-

sificar de la manera següent:

• Destinataris de primer nivell (A:)

• Destinataris de segon nivell (CC:)

• Destinataris de tercer nivell o ocults (BCC:)

La classificació dels destinataris en un o un altre nivell és en última

instància una elecció personal i no hi ha teories en què ens pu-

guem recolzar. Per norma general, utilitzem el primer nivell en el

cas que hi hagi un o uns quants destinataris i combinem el primer

i el segon si hi ha moltes persones, considerant el grau d’interès

que puguin tenir aquestes persones pel missatge.

En general utilitzem el segon nivell simplement per a enviar còpies

del missatge a aquelles persones que no estan directament inte-

ressades en l’assumpte. Les sigles CC provenen de l’anglès car-

bon copy, és a dir, còpia en carbó. El paper de carbó era el

mètode que s’utilitzava antigament per a fer còpies de documents.

El tercer nivell és més complex. La sigla BCC significa blind carbon

copy. S’usa de la mateixa manera que el segon nivell, però els

destinataris d’aquest estan ocults als altres destinataris del missat-

ge. Es pot utilitzar per a enviar missatges a grans grups de gent

que no es coneixen entre si o bé en aquells casos en què és im-

portant que hi hagi confidencialitat. Si a la finestra de composició

no veiem aquest camp, el podem activar amb l’opció del menú

“Visualitza-> Camp BCC”.

Una última opció que ens ofereix Novell Evolution és la capacitat

d’especificar una adreça de resposta diferent de la del remitent

del missatge. D’aquesta manera, la contestació del missatge (en

el cas de produir-se) del destinatari s’enviarà a aquesta adreça i

no a l’adreça des de la qual l’enviem. Per a activar aquest camp,

hem d’escollir l’opció del menú “Visualitza -> Camp respon” i,

una vegada actiu, introduir l’adreça.
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El programa permet introduir ràpidament els destinataris que te-

nim en la llista de contactes. Per a fer-ho, simplement fem clic so-

bre el camp de destinataris que vulguem i ens sortirà una finestra

on podrem escollir les persones que hem introduït en la nostra llis-

ta de contactes.

Respondre a missatges de correu

Per a respondre un missatge de correu electrònic, podem prémer la

icona de “Respon” de la barra d’eines o bé seleccionar el missatge i

després, mitjançant el botó dret del ratolí, escollim l’opció desitjada.

Això últim ens permet una flexibilitat més gran perquè tenim diferents

opcions, com respondre només el remitent, una llista, o bé tots els

destinataris del missatge.

Atenció: l’opció de respondre tots els destinataris no inclou els que

en el missatge original eren a BCC, perquè nosaltres no els podem

veure i per tant no podem saber la seva adreça de correu.

Quan responem a un missatge s’obre la pantalla de composició amb

els camps d’“Per a:” i d’”Assumpte”: completats automàticament pel

programa, encara que nosaltres podem canviar aquestes dades si al-

gun no satisfà les nostres necessitats de resposta. A més, el text complet

del missatge anterior s’insereix en el nou per poder utilitzar, en cas ne-

cessari, el text anterior com a referència de la resposta.

Figura 24.  Missatge de correu amb tots els camps de destinació 
actius
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Ús d’elements HTML en la composició de missatges

Encara que, com la majoria de programes de gestió de correu elec-

trònic moderns, Novell Evolution ens permet crear missatges de correu

en format HTML, aquesta opció no està activada per defecte pels mo-

tius que veurem a continuació.

En general, és millor no enviar missatges en aquest format perquè

només presenta, des del nostre punt de vista, un avantatge i molts in-

convenients.

• L’avantatge és simplement una qüestió estètica. Els missatges són

efectivament molt més bonics: s’hi poden inserir gràfics, utilitzar

estils, diversos tipus de lletra amb els respectius formats, etc.

• Els inconvenients són molts més: no tothom té clients de correu

que acceptin missatges HTML; els missatges són molt més grans

encara que siguin només de text, cosa que pot resultar molt mo-

lesta si, per exemple, es consulta el correu personal en un dispo-

sitiu PDA amb poca memòria amb una connexió GPRS d’un

telèfon mòbil; normalment, les llistes de distribució d’Internet no

Figura 25. La resposta automàtica d’un missatge de correu
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accepten aquests missatges i, finalment, hi ha molta gent que pre-

fereix rebre els missatges en text pla.

Una vegada esmentats els avantatges i inconvenients, veiem que en

general és una mala idea enviar text amb format HTML a gent que

no coneixem, a llistes de correu d’Internet o per a qualsevol gestió

seriosa; però el podem utilitzar sense problemes per a enviar missat-

ges personals a amics o a persones que sabem del cert que no tenen

problemes per a rebre’n.

Per a canviar el format d’un missatge de correu durant la composició,

podem anar a l’opció del menú “Format -> HTML” per marcar-la o des-

marcar-la segons si volem utilitzar o no aquest format en la composició

del missatge en concret. Es pot canviar aquesta preferència a escala glo-

bal si anem al menú “Editar -> Preferències... -> Preferències de l’Evo-

lution -> General” i allà seleccionem l’opció “Missatges en format

HTML”, però, com ja hem dit abans, no recomanem aquesta opció per

defecte, tret que l’ús majoritari que farem del correu electrònic sigui en-

viar missatges a amics o a coneguts que sabem que poden llegir aquest

tipus de missatges sense problemes.

Ara veurem les facilitats de composició HTML que ens ofereix Novell

Evolution. Per a això, obrim una finestra de creació d’un missatge

nou fent clic a la barra d’icones principal. Després anem a format per

assegurar-nos que tenim el format HTML activat. Si no és així, l’hem

d’activar per a poder utilitzar qualsevol de les facilitats de composició

que assenyalarem a continuació.

Figura 26. Pestanya de selecció del format de tramesa de missatges
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Les eines de format HTML es troben disponibles a la barra d’ico-

nes que hi ha a l’espai immediatament superior de la part de la

finestra on s’escriu el text del cos del missatge, i també als menús

de “Format” i “Insereix”. En passar el ratolí a sobre de cadascuna

de les icones, ens apareixerà una descripció breu que hauria de

ser suficient per a donar-nos una idea clara de l’acció que fa ca-

dascuna.

Veurem cadascuna d’aquestes accions classificant-les segons el grup

de funcions a què pertanyen:

• Capçaleres i llistes

A la part esquerra de la barra d’icones de format trobem una llista

on podem seleccionar l’estil del text que volem escriure. Utilitzem

l’estil “Normal” com a text per defecte del missatge i els estils “Cap-

çalera 1” a “Capçalera 6 “ per a diferents mides de capçaleres pre-

formatades, des de la més gran a la més petita. Hi ha altres estils,

com les llistes, que ens permeten organitzar de manera eficaç els

continguts del missatge.

Figura 27. La barra d’icones de format HTML a la finestra 
de composició
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• Estil de text

Els botons de l’estil de text (negreta, subratllat, cursiva i ratllat) deter-

minen l’aspecte de les lletres del text que escrivim. Si tenim un text

seleccionat i seleccionem un estil nou, l’estil s’aplicarà a aquest text.

En el cas que no tinguem cap text seleccionat, l’estil s’aplicarà a par-

tir de la següent lletra que escriguem.

Figura 28. Missatge formatat amb capçaleres i llistes

Figura 29. Missatge formatat amb estils de text
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• Alineació

A l’esquerra dels botons d’estil que hem vist en l’apartat anterior, trobem

tres icones d’alineació de paràgraf que, com les anteriors, segur que us

són familiars. El botó de més a l’esquerra alinea el text del paràgraf a

l’esquerra, el del mig el centra, i el de la dreta alinea el text a la dreta.

• Sagnat

La icona amb la fletxa que apunta cap a l’esquerra redueix el sag-

nat del paràgraf, mentre que la icona amb la fletxa cap a la dreta

l’augmenta.

Figura 30. Missatge amb textos alienats

Figura 31. Missatge amb sagnats
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• Selecció de color

A la part més a la dreta de la barra de format trobem l’eina de

selecció de color. El color actual del botó ens indica el color que

tenim seleccionat en aquests moments. Si tenim algun text selec-

cionat en el moment d’escollir un color nou, s’actualitzarà auto-

màticament. En cas contrari, el color nou s’aplicarà a partir de la

pròxima lletra que escriguem. Amb aquesta opció només podem

canviar el color del text; per a canviar el color de la pàgina, hem

de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el quadre on tenim el

missatge de text i després seleccionar “Pàgina”. Ens sortirà un

quadre de diàleg on, entre altres opcions, podrem seleccionar el

color de fons de la pàgina.

Altres opcions per a millorar el format del document utilitzant les

característiques pròpies de l’HTML les trobem al menú “Insereix”

de la finestra de composició de missatges. N’enumerarem les fun-

cions.

Figura 32. Missatge amb textos de diferents colors
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• Enllaços

L’opció d’“Enllaç” del menú “Insereix”, també accessible per mitjà

de la barra d’eines, ens permet inserir un enllaç associat a un text.

Si volem simplement inserir un enllaç, per exemple, en una pàgina

web que pugui ser interessant per al nostre receptor, no necessi-

tem utilitzar aquesta opció. Escrivim l’adreça web dins del cos del

missatge i el programa ens la detectarà automàticament i ens la

convertirà.

En el cas que ja tinguem el text escrit amb anterioritat, el selecci-

onem i després activem la funció. Veiem que d’aquesta manera el

text ja ens apareix automàticament en el camp de text associat a

l’enllaç.

Figura 33. Missatge amb enllaç i text amb enllaç
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• Imatge

Per a inserir una imatge en el text, podem anar al menú “Insereix”

i seleccionar “Imatge” o fer clic a la icona de la barra d’eines.

Ens apareixerà el quadre de diàleg d’inserció d’imatges on po-

drem escollir la ubicació de la imatge que volem inserir en el mis-

satge, i també diferents possibilitats de format i fins i tot la

possibilitat de convertir la imatge inserida en un enllaç.

• Barres

Una altra de les possibilitats que ens ofereix el compositor de mis-

satges és la inserció de barres horitzontals dins del text per dividir-

lo en seccions diferents. Per a inserir una barra horitzontal, selec-

cionem l’opció al menú “Insereix” o bé a la barra d’eines. Ens sor-

tirà el quadre de diàleg d’inserció de barres. Aquí hem de decidir

el tipus de barra entre les diverses opcions que ens proposa el

programa, la mida, l’alineació i el seu estil. Una vegada que hem

pres les decisions oportunes, pitgem el botó “Insereix”.

Figura 34. Quadre de diàleg d’inserció d’imatges
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• Taules

Una altra manera molt més neta i elegant que les barres de dividir el

text en diferents seccions és utilitzant taules. Com en el cas de les al-

tres opcions, les podem activar per mitjà del menú “Insereix” o bé de

la barra d’eines. En el quadre de diàleg d’inserció de taules podem

seleccionar diverses plantilles que permeten donar un toc diferent a

les taules generades. Sens dubte, també podem canviar atributs com

el nombre de files, columnes, espais entre elles, etc. Una vegada que

hàgim personalitzat la taula segons les nostres necessitats, fem clic a

“Insereix” per afegir-la al document.

Figura 35. Quadre de 
diàleg d’inserció d’imatges

Figura 36. Quadre de diàleg d’inserció de taules
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Una vegada que hem inserit una taula en un missatge, la podem mo-

dificar fent-hi clic amb el botó dret del ratolí. Si seleccionem l’opció

“Taula...”, tornarem a un quadre de diàleg molt semblant a l’anteri-

or on podrem canviar-ne les característiques. Per a inserir o eliminar

files o columnes, tenim les opcions “Insereix taula“ i “Suprimeix tau-

la”, que ens permeten fer aquesta mena d’operacions.

• Plantilles HTML

A més de poder inserir separadament cadascun dels diferents ele-

ments de què disposem en treballar amb missatges formatats en

HTML, el programa posa a la nostra disposició diferents plantilles

amb elements ja creats que podem utilitzar per a millorar la imatge

dels nostres missatges d’una manera molt fàcil i amb un resultat pro-

fessional. Per a inserir una plantilla en el nostre missatge, podem uti-

litzar el menú “Insereix” i després “Plantilla”, o simplement per la

barra d’eines, seleccionant la icona corresponent. S’obrirà el quadre

d’inserció de plantilles, on podrem escollir la plantilla desitjada entre

les que estiguin disponibles, la seva mida i alienació. Després fem

clic a “Insereix” per col·locar la plantilla en la posició actual del cur-

Figura 37. Missatge formatat amb taules
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sor. Per a personalitzar les plantilles, hem de fer clic sobre els textos

o imatges i substituir-los pels que ens interessin.

2.3.3. Altres funcionalitats auxiliars del gestor
de correu electrònic

Fins aquí hem vist les principals eines i opcions de què disposem per a

treballar amb el correu electrònic i hem vist totes les opcions de compo-

sició més importants que ens ofereix el programa. Però per a tenir una

visió completa de tot el programa, hi ha alguns aspectes que encara és

important que vegem, encara que no siguin d’ús habitual per a tots els

usuaris. Els repassarem de manera breu.

Rebuda d’invitacions per correu electrònic

Com que el programa Novell Evolution no és solament un programa

de gestió de correu electrònic sinó tot un organitzador personal, ens

permet crear esdeveniments al calendari i després enviar-los per cor-

reu electrònic per l’eina de gestió de correu. La invitació es veu com

un adjunt en format iCal.

Figura 38. Missatge formatat amb plantilles HTML
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Per a respondre la convocatòria, hem de fer clic al botó de l’adjunció

i després seleccionar l’opció “Visualitzar en línia”, on podrem veure

tota la informació que hi ha. Quan hem llegit tota la informació, po-

dem escollir entre diferents opcions:

• Acceptar

Podem seleccionar aquesta opció si estem segurs que podrem assistir

a la reunió. En fer clic en “D’acord”, la reunió s’introduirà automàti-

cament a la nostra agenda.

• Temptativa

Aquesta opció ens permet especificar que probablement assistirem a

la reunió, però que no estem segurs al cent per cent. En fer clic al

botó “D’acord”, introduirem la cita a l’agenda, però aquesta cita es-

tarà marcada com a temptativa.

• Rebuig

Si no podem anar a la reunió, seleccionem aquesta opció. La reunió

no s’afegirà automàticament a la nostra agenda, però s’enviarà una

resposta a l’organitzador de l’esdeveniment si hem marcat “RSVP”.

Figura 39. Invitació que arriba pel correu electrònic com a adjunt 
del missatge
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• RSVP

Amb aquesta opció marcada, com recomanem, s’enviarà la nostra

resposta a l’organitzador de l’esdeveniment.

Més endavant veurem com s’envien aquestes invitacions en estudiar

la funcionalitat d’agenda del programa.

Sistema de subscripció de carpetes

Si treballem amb el protocol IMAP per connectar-nos amb el ser-

vidor de correu, una eina molt important és la que ens ofereix la

possibilitat de subscriure’ns només a unes determinades carpetes

per consultar si hi ha correu o no. En termes generals, només hi

haurà una, dues o tres carpetes del servidor en què ens interessa

saber si hi ha correu nou, perquè en tractar-se d’un protocol que

treballa de manera remota, el consum de temps i recursos a l’ho-

ra de fer aquestes operacions és considerable. A més, el servidor

pot contenir carpetes que són buides i és inútil comprovar si hi ha

correu nou.

Veurem com es fa la subscripció a les carpetes que ens interessin.

1) Anem a l’opció de menú “Carpetes -> Subscripcions”.

Figura 40. Diàleg d’acceptació d’invitacions
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2) Seleccionem el compte de correu del qual volem canviar les subs-

cripcions.

3) Escollim les carpetes a les quals ens volem subscriure fent-hi clic.

Alguns servidors que utilitzen el protocol IMAP també poden mos-

trar carpetes que no són de correu. En aquest cas, les hem d’ig-

norar i subscriure’ns-hi.

4) Una vegada que tenim totes les carpetes seleccionades segons els

criteris que ja hem esmentat, fem clic a “Subscriu” per afegir-les

a la llista de carpetes subscrites.

5) Tanquem la finestra.

Xifratge dels missatges de correu

Encara que no pretenem entrar amb tot detall en un món tan com-

plex com el del xifratge, necessàriament hem d’introduir certs con-

ceptes per poder entendre com funciona aquest procés aplicat a

les funcionalitats que ens ofereix el programa Novell Evolution.

El xifratge és una tècnica que permet enviar un missatge codificat, de

manera que només el destinatari el pugui llegir. Encara que algú po-

Figura 41. Pestanya de subscripció a carpetes remotes
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gués interceptar el missatge abans d’arribar al seu destinatari, el

contingut seria indesxifrable per a aquesta persona.

Novell Evolution utilitza el programa GPG per a poder xifrar i desxi-

frar els missatges.

El programa GPG fa servir dos tipus de claus: la clau pública i la pri-

vada. Gràcies a aquesta tècnica podem donar la nostra clau pública

a qualsevol que vulgui rebre missatges xifrats o també la podem pu-

jar a un servidor de claus públiques d’Internet perquè qualsevol hi

pugui accedir. Al contrari, la clau privada s’ha de mantenir molt ben

guardada i mai no s’ha de permetre que ningú hi tingui accés.

Aquest doble sistema de claus és molt segur però no és gaire senzill

d’utilitzar, ja que hem de realitzar accions diferents segons quina si-

gui la nostra intenció:

• Xifrar totalment el missatge perquè només el pugui llegir el

destinatari

Per a enviar un missatge xifrat a algú hem de xifrar el missatge utilit-

zant la clau pública del destinatari. Així, per a poder rebre missatges

xifrats ens hem d’assegurar que la persona que ens els vol enviar té

la nostra clau pública.

• Escriure el missatge en text normal i després adjuntar una sig-

natura xifrada perquè tothom pugui llegir el missatge i el des-

tinatari pugui utilitzar la signatura xifrada per a verificar-ne

l’autenticitat

Per a signar missatges, hem de fer l’operació inversa. Xifrem la sig-

natura utilitzant la nostra clau privada de manera que el destinatari

del missatge pot utilitzar la nostra clau pública per a verificar l’auten-

ticitat de la signatura i del missatge.

Podem fer que el programa de correu xifri sempre tots els missatges

sortints. Per a això, anem al menú “Edició -> Preferències...->

Comptes de correu”, seleccionem el compte des del qual volem enviar

sempre els missatges xifrats i fem clic a “Edita”. Ens apareixerà la

pantalla de configuració del compte de correu i farem clic a la pestanya
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de “Seguretat”. Una vegada a dins, marquem l’opció “Firmar siempre

el correo saliente al utilizar esta cuenta”.

Ús bàsic del programa GNU Privacy Guard (GPG)

Ja hem vist que per a poder signar digitalment un missatge necessi-

tem les claus de xifratge, una de pública i l’altra privada. Vegem, pas

a pas, com les obtenim amb el programa GPG.

1) Obrim un terminal i escrivim “gpg -gen-key”.

2) Quan ens demani l’algoritme de xifratge, seleccionem el que ve

per defecte en el programa “DSA and ElGamal”.

3) Ara és el moment d’escollir la longitud de la clau. Com més gran

sigui la longitud, més difícil serà desxifrar el missatge per part de

terceres persones. L’opció per defecte, 1.024 bits, és més que su-

ficient avui dia.

4) Ara haurem d’escollir si volem que les nostres claus caduquin i

quan ho han de fer.

5) El pas següent és introduir les nostres dades: nom, adreça elec-

trònica i un comentari. El comentari pot ser qualsevol informació

personal o sobre les dades que hem introduït que creguem que

val la pena destacar. Per exemple, podem apuntar que aquestes

Figura 42. Pestanya de seguretat del compte de correu
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són les nostres claus personals si tenim previst crear-ne d’altres a

escala professional. És important que la informació introduïda si-

gui correcta, ja que es tracta de la nostra signatura electrònica.

6) Després introduirem la clau. És molt important no perdre-la per-

què, si no, les claus quedarien invalidades i no podríem llegir els

missatges xifrats que ens envien les altres persones. També és in-

teressant utilitzar una clau diferent de qualsevol altra del sistema

perquè sigui molt difícil descobrir-la per part de terceres persones.

7) Una vegada completat el pas anterior, el programa generarà les

claus. Segons la mida de la clau escollida, el procés pot durar una

mica. GPG utilitza diferents variables de l’estat de l’ordinador per a

generar números aleatoris, per la qual cosa és interessant moure el

ratolí o bé executar un programa mentre dura el procés de genera-

ció de claus perquè així la qualitat de la clau generada és més gran.

Per a assegurar-nos que el procés ha funcionat correctament, po-

dem veure la informació de les claus instal·lades utilitzant l’ordre

“gpg -list-keys” tal com veiem a continuació:

Durant el procés de creació de les claus, el programa GPG també

crea una llista amb les claus públiques i les privades. Aquestes llistes

es troben en arxius diferents en el directori de l’usuari sota el camí

“~/.gnupg/”. L’arxiu amb les claus públiques es diu “pubring.gpg”,

que és el que podem enviar a les persones que volem que tinguin

la nostra clau pública per poder-nos enviar missatges xifrats.

Figura 43. Finestra de terminal amb la llista 
de les claus generades
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En el cas que vulguem que les claus estiguin disponibles de manera

general, podem pujar-les a un servidor públic de claus. Això permet

que qualsevol persona pugui accedir a la nostra clau pública i ens

pugui enviar missatges xifrats o bé verificar la nostra signatura sense

que s’hagi de posar en contacte amb nosaltres perquè li enviem la

clau. Per a poder fer aquesta operació, hem de continuar treballant

des de la finestra del terminal.

El primer que hem de fer és esbrinar l’identificador de la nostra clau. La

manera més fàcil de fer-ho és tornar a escriure l’ordre “gpg -list-keys” i

copiar la cadena de vuit caràcters que hi ha darrere de 1.024 D en

la línia que comença amb la paraula “pub”. En la captura de panta-

lla anterior aquesta seria: 7 A 1 DC 5 F 7.

Quan ja tenim l’identificador de la clau, hem de teclejar l’ordre

“gpg -send-keys -keyserver wwwkeys.pgp.net 7 A 1 DC 5 F 7”.

Hem d’escriure la contrasenya de la clau quan ens la demani.

Abans de donar per acabada aquesta petita introducció a l’ús de

GPG, hem de veure com s’obtenen i s’importen claus públiques d’al-

tres persones per poder-los enviar missatges xifrats. Encara que tota

l’operació la farà el programa Novell Evolution de manera automà-

tica, nosaltres hem d’importar manualment la clau pública del desti-

natari a la nostra llista.

L’ordre per a fer l’operació, que també hem d’escriure des d’una fi-

nestra de terminal, és el següent:

“gpg -revolució-keys -keyserver wwwkeys.pgp.net clau”

substituint la clau per l’identificador del nostre destinatari. Una altra

vegada haurem d’escriure la nostra contrasenya i la nostra clau s’im-

portarà automàticament a la llista de claus. D’aquesta manera, quan

li enviem un missatge, Novell Evolution ens permetrà xifrar-lo.

Si aquesta persona ens envia la clau per correu electrònic, el procés

per a importar-la és guardar-la com a text al disc i després utilitzar

l’ordre “gpg nom_de_l’arxiu”, on nom_de_l’arxiu és el camí de l’ar-

xiu que hem desat al disc amb la clau.
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Xifratge en Evolution

Quan ja tenim una clau pública i una de privada, podem utilitzar

Evolution per a xifrar completament un missatge o simplement sig-

nar-lo. A continuació veurem els passos que hem de seguir.

Per a activar el xifratge d’un compte de correu, hem d’anar a l’opció

de menú “Edició -> Preferències...” i després seleccionar el compte

de correu que vulguem utilitzar i pitgem “Edita”. La pestanya “Segu-

retat” ens permet introduir l’identificador de la nostra clau. Recordem

que per a conèixer l’identificador de la nostra clau, hem d’escriure

l’ordre “gpg -list-keys” com acabem de veure en l’apartat anterior.

Una vegada introduïda la clau, el programa ja està preparat per a

treballar-hi.

Signar un missatge

Per a signar un missatge, ens hem de situar a la finestra de compo-

sició i seleccionar l’opció de menú “Seguretat -> Signa sempre els

missatges de sortida quan facis servir aquest compte”. Si la clau està

correctament instal·lada, ens demanarà la contrasenya. La introduïm

i fem clic a “D’acord”. Si tot ha anat bé, el missatge ja està signat.

Figura 44. Pestanya de seguretat del compte de correu
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Xifrar un missatge

El xifratge dels missatges es fa d’una manera molt similar a la signa-

tura que hem vist en l’opció anterior, però seleccionant en lloc seu

l’opció “Seguretat -> Xifra’m sempre quan enviï correu xifrat”.

Desxifrar un missatge

Per a llegir un missatge xifrat, primer l’hem de desxifrar. Com que el

remitent ha d’haver utilitzat la nostra clau pública per a enviar-nos el

missatge, hem d’introduir la nostra contrasenya per veure’l. El pro-

grama ens demanarà la nostra contrasenya en el moment en què

vulguem veure el missatge. La introduïm i el missatge es mostrarà

correctament.

Filtres de missatges

Els filtres serveixen per a classificar els missatges rebuts en diferents

carpetes segons unes regles prèviament definides. També podem te-

nir diferents filtres funcionant alhora, la qual cosa permet que un

missatge de correu es pugui copiar en carpetes diferents. 

Per a poder aprofitar al màxim les seves possibilitats, hem d’entendre

en quin moment s’executen aquests filtres. Com en altres casos que

ja hem vist, el temps d’execució depèn del tipus de protocol que uti-

litzem per a comunicar-nos amb el servidor de correu.

Si utilitzem el protocol POP i ens baixem el correu per treballar de

manera local, els filtres s’apliquen cada vegada que comprovem si

hi ha correu nou perquè és en aquest moment quan es baixen els

missatges del servidor.

En el cas que utilitzem el protocol IMAP i treballem remotament, els

filtres s’aplicaran en el moment en què obrim la carpeta d’entrada

“Safata d’entrada” al servidor. Hem de tenir en compte que si tenim

un filtre que mou els missatges del servidor a una carpeta local, els

missatges de correu ja no estaran disponibles al servidor, sinó només

de manera local a l’ordinador on llegim el correu.
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Per a crear un filtre de correu nou, hem de seguir els passos se-

güents:

1) Al menú principal de l’aplicació seleccionem l’opció “Edició ->

Filtres...” i se’ns obrirà el quadre de diàleg de filtres.

2) En el quadre d’opcions que hi ha a la part superior seleccionem

si volem que el filtre sigui entrant o sortint. La majoria de vegades

serà entrant. Fem clic al botó “Afegeix”.

3) Ara hem d’escollir un nom per al filtre. El nom ha de ser significa-

tiu per a poder saber ràpidament la seva funció. Això serà espe-

cialment important si tenim molts filtres que funcionin alhora. Una

regla que ens pot ser útil és utilitzar com a nom la carpeta on ani-

ran a parar els missatges filtrats.

4) Per a cadascun dels diferents criteris de filtratge, el primer que

hem de fer és escollir les parts del missatge que volem que el filtre

analitzi. La majoria d’aquestes parts són evidents, però n’hi ha al-

gunes que tenen alguns petits matisos que veurem a continuació:

• Remitent: l’adreça electrònica del remitent.

• Destinataris: els destinataris del missatge.

• Assumpte: la línia d’assumpte del missatge.

• Capçalera específica: el filtre pot buscar a qualsevol part de

la capçalera del missatge que li indiquem. En el primer quadre

de text hem d’introduir el camp de la capçalera i en el segon

el text que volem buscar. Hem de tenir en compte que el pro-

grama només buscarà en la primera ocurrència. Si a la cap-

çalera del missatge hi ha dos valors iguals, només serà vàlid

el primer a efectes del filtratge.

• Cos del missatge: el text del missatge en si mateix.

• Expressió: si coneixem el llenguatge de programació Scheme,

podem utilitzar aquesta opció per a introduir una expressió de

recerca.
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• Data de tramesa: el filtratge dels missatges es fa segons la

data de tramesa. Primer hem de seleccionar la condició del

missatge (“és”, “no és”, ”abans de”, “després de”) i després es-

collim la data. El filtre compararà el camp de data del missat-

ge amb la data i hora actual del sistema o bé amb una data

concreta del calendari. Fins i tot podem filtrar els missatges

que compleixin un rang específic de temps. Per exemple, els

missatges dels últims set dies.

• Data de recepció: aquest camp funciona igual que l’anterior

però compara la data en què hem rebut el missatge, no en la

qual s’ha enviat.

• Etiqueta: els missatges electrònics tenen una escala estàndard

de prioritat que va des del –3 al 3, de menys a més important.

A partir d’aquests valors, podem establir diferents accions.

També podem canviar aquesta prioritat segons altres criteris

(remitent, data de recepció, etc.) i posteriorment filtrar-los.

• Mida (kb): la mida del missatge en kilobytes.

• Estat: es pot filtrar un missatge segons el seu estat. Els estats

d’un missatge poden ser: llegit, respost, important i esborrany.

• Seguiment: si el missatge està o no marcat.

• Adjunts: si hi ha o no un arxiu adjuntat al missatge.

• Llista de correu: aquest filtre ens permet establir si el missatge

procedeix o no d’una llista de correu i actuar en conseqüència.

La procedència d’un missatge mitjançant una llista de correu

es pot comprovar per mitjà dels valors de la capçalera.

• Expressions regulars: si tenim coneixement de les expressions

regulars o “regex”, podem aprofitar-les per a especificar crite-

ris de recerca.

• Compte d’origen: en el cas que tinguem més d’un compte

configurat en el programa, aquesta opció ens pot ser útil per

al filtratge si volem aplicar criteris diferents segons el compte

que sigui.

• Entubar missatges a ordre de shell: amb aquest nom tan es-

trany i aparentment complicat, s’especifica una opció per a

usuaris avançats que permet aplicar una ordre de finestra de
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terminal al text del missatge rebut i aplicar les regles segons el

valor que ens torni aquesta ordre.

5) Una vegada que hem seleccionat el criteri amb el qual volem apli-

car el filtre, hem d’especificar la condició per la qual es fa. Si vo-

lem utilitzar més d’un criteri per al filtre (per exemple, aplicar-lo a

missatges d’un compte de correu electrònic determinat), premem

el botó “Añadir criterio” i repetim el pas anterior.

6) A la secció del quadre de diàleg marcat com a “entonces”, espe-

cifiquem l’acció que s’ha de fer si trobem un missatge que com-

pleixi els requisits que hem establert. Les opcions disponibles són

les que veiem a continuació:

• Moure a la carpeta: seleccionant aquesta opció, el programa

ens mourà el missatge a la carpeta que li especifiquem.

• Copiar a la carpeta: amb aquesta opció el programa farà una

còpia del missatge a la carpeta especificada.

• Esborrar: es marca el missatge com a esborrat. Recordeu que

estem a temps de recuperar el missatge fins que no compri-

mim la carpeta.

• Aturar el procés: podem especificar aquesta acció si hi ha di-

ferents filtres que poden afectar un mateix missatge, però una

vegada fetes les accions necessàries, no volem que ja s’apli-

quin els altres filtres.

• Assignar color: aquesta acció permet marcar el missatge amb

el color que especifiquem.

• Assignar puntuació: podem assignar una puntuació al missat-

ge segons la seva importància. Més endavant, en un filtre pos-

terior, podem utilitzar la puntuació per a fer un altre tipus de

classificació segons la seva prioritat.

• Posar estat: amb aquesta acció podem afegir un estat al mis-

satge.

• Sense estat: aquesta opció ens permet treure un dels estats del

missatge.
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• Xiular: si un missatge compleix els criteris del filtre, el nostre

ordinador emetrà un xiulet.

• Tocar un so: relacionat amb l’opció anterior, aquesta altra ens

permet seleccionar un so personalitzat. Hem de tenir en comp-

te que l’ordinador ha d’estar correctament configurat per eme-

tre sons.

• Ordre de shell: aquesta és una opció molt potent perquè ens

permet realitzar qualsevol acció per mitjà d’una ordre de fines-

tra de terminal a l’arribada d’un missatge, la qual cosa ens

proporciona molta flexibilitat. Per exemple, si el nostre usuari

té els privilegis necessaris, podem enviar un missatge de cor-

reu electrònic des de qualsevol lloc del món al nostre ordina-

dor perquè s’aturi.

7) Una vegada hem especificat tots els elements necessaris per rea-

litzar l’acció, podem afegir altres accions noves mitjançant el botó

“Afegeix” i repetint el mateix procés que ja hem vist.

8) Per a finalitzar la creació del filtre, fem clic sobre “D’acord”.

Moltes vegades, la creació d’un bon filtre de correu esdevé una

tasca complexa perquè no sempre, en el moment de crear-lo, te-

nim en compte totes les possibilitats que ens anirem trobant du-

rant la nostra feina diària. Una vegada tenim els filtres creats,

podem modificar-los o esborrar-los mitjançant el quadre de dià-

Figura 45. Quadre de diàleg d’edició de filtres
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leg accessible per mitjà de l’opció de menú “Editar -> Filtres...”.

Per a canviar els paràmetres d’un filtre existent, hem de seleccio-

nar el filtre que volem editar i després fem clic a “Editar”. Aquesta

acció ens tornarà a obrir el quadre d’edició de filtres que ja hem

vist en el moment de crear-lo. En aquesta pantalla podem canviar

les diferents opcions que ja hem configurat. En canvi, si el que vo-

lem és desfer-nos d’un filtre existent, el seleccionem i fem clic a

“Suprimeix”.

Carpetes virtuals (vFolders)

Una de les opcions de classificació de missatges de correu més

avançades que ofereix el programa Novell Evolution, i que no tro-

bem en la majoria d’altres programes, són les carpetes virtuals.

Sota aquest nom s’amaga una manera avançada de visualitzar

els missatges de correu, que ens resultarà útil si rebem una gran

quantitat de missatges de correu electrònic i els volem tenir ben

classificats.

Una carpeta virtual és, en realitat, una combinació d’elements que ja

hem estudiat. Aparentment, és una carpeta normal i corrent però la

Figura 46. Quadre de diàleg per 
configurar els filtres de correu
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creem de la mateixa manera que creem un filtre de correu. Utilitzant

aquests dos elements, es converteix en una potent eina de visualitza-

ció dels missatges que es troben realment en altres carpetes, però

que veiem agrupats per un criteri de selecció.

Si els missatges que arriben del nostre servidor de correu complei-

xen els requisits dels filtres d’una carpeta virtual, automàticament

hi apareixeran. I si esborrem el missatge, aquest també s’esbor-

rarà en la seva ubicació original i de qualsevol altra carpeta vir-

tual on pogués ser. Així, veiem que podem treballar amb

normalitat en una carpeta virtual com si es tractés d’una carpeta

de correu ordinària.

Les últimes versions de Novell Evolution porten unes carpetes vir-

tuals predefinides que ens poden ajudar a comprendre aquest

concepte. Per a això, ens hem de col·locar al selector de carpetes

que es troba sota de la barra d’eines i seleccionar el grup de

“vFolders”, on trobarem tres carpetes virtuals ja creades: la de

“Correu important”, una altra amb el nom de “No coincidente” i

una última de “Correo no llegit”. De les tres, la que ens pot crear

una mica de confusió en aquests moments és la segona, la “No

coincident”, que és on apareixen els missatges que no es poden

col·locar a les altres carpetes perquè no coincideixen amb cap cri-

teri de cap carpeta virtual. En la carpeta virtual de “Correu no lle-

git” apareix tot el correu que està marcat com a no llegit i en la

de “Correu important” passa el mateix amb els missatges marcats

com a importants.

Veurem els passos que hem de seguir per crear una carpeta virtu-

al. Veurem que, per les seves característiques, són molt similars

als de creació d’un filtre de correu que ja hem vist en l’apartat an-

terior.

1) Seleccionem l’opció de menú “Cerques -> Edició de cerques

guardades”.

2) Fem clic a “Afegeix”.

3) Introduïm un nom per a la carpeta virtual en el camp “Nom de la

regla”.
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4) A continuació, hem de seleccionar el criteri de cerca dels missat-

ges que volem que formin part de la nostra carpeta virtual. Les

parts dels missatges que podem utilitzar són les següents:

• Remitent: l’adreça electrònica del remitent.

• Destinataris: els destinataris del missatge.

• Assumpte: la línia d’assumpte del missatge.

• Capçalera específica: el filtre pot buscar a qualsevol part de

la capçalera del missatge que li indiquem. En el primer quadre

de text hem d’introduir el camp de la capçalera i en el segon,

el text que volem buscar. Hem de tenir en compte que el pro-

grama només buscarà en la primera ocurrència. Si a la cap-

çalera del missatge hi ha dos valors iguals, només serà vàlid

el primer a efectes del filtratge.

• Cos del missatge: el text del missatge en si mateix.

• Expressió: en el cas que coneguem el llenguatge de progra-

mació Scheme, podem utilitzar aquesta opció per a introduir

una expressió de recerca.

• Data de tramesa: el filtratge dels missatges es fa segons la data

en què es trameten. Primer hem de seleccionar la condició del

missatge (“és”, “no és”, “abans de”, “després de”) i després

escollim la data. El filtre compararà el camp de data del missatge

amb la data i hora actual del sistema o bé amb una data

concreta del calendari. Fins i tot podem filtrar els missatges

que compleixin un rang específic de temps. Per exemple, els

missatges dels últims set dies.

• Data de recepció: aquest camp funciona igual que l’anterior

però compara la data en què hem rebut el missatge, no la

data en què s’ha enviat.

• Etiqueta: els missatges electrònics tenen una escala estàndard

de prioritat que va des del –3 fins al 3, de menys a més impor-
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tant. A partir d’aquests valors, podem establir diferents accions.

O podem canviar aquesta prioritat segons altres criteris (remi-

tent, data de recepció, etc.) i posteriorment filtrar-los nosaltres.

• Mida (kb): la mida del missatge en kilobytes, incloent-hi els ar-

xius adjunts.

• Estat: es pot filtrar un missatge segons el seu estat. Els estats

d’un missatge poden ser: llegit, respost, important i esbor-

rany.

• Seguiment: si el missatge està marcat o no.

• Adjunts: si hi ha o no un arxiu adjunt al missatge.

• Llista de correu: aquest filtre ens permet establir si el missatge

procedeix d’una llista de correu o no i actuar en conseqüència.

La procedència d’un missatge d’una llista de correu es pot

comprovar pels valors de la capçalera.

Una vegada seleccionat el criteri i les opcions, hem d’escollir les

carpetes en què volem fer la cerca dels missatges que reuneixin

les característiques especificades. Les opcions disponibles són les

següents:

• “Només carpetes especificades”. Evidentment, en aquest cas

hem d’especificar manualment el nom de les carpetes.

• “Amb totes les carpetes locals”.

• “Amb totes les carpetes remotes actives”. Les carpetes remotes

es consideren actives quan estem connectats al servidor de correu

remot. Si no hi estem connectats, la carpeta virtual no mostrarà

cap missatge.

• “Amb totes les carpetes locals i remotes actives”.
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Fins aquí hem vist les opcions principals que ens ofereix el programa

Ximian Evolution per treballar amb el correu electrònic. Creiem que

amb el que hem anat dient en aquestes pàgines n’hi ha prou per a

començar a utilitzar aquest programa amb tota normalitat per a ges-

tionar les nostres necessitats en aquest camp. Molt més enllà de la

funcionalitat que ens ofereix, hem de tenir en compte que es tracta

d’un programa molt potent i fàcil d’utilitzar que no ha d’envejar res

altres programes semblants en el sistema GNU/Linux o altres siste-

mes operatius.

En aquest apartat veurem com s’utilitza el gestor de contactes que ve

incorporat amb el programa i que ens permet realitzar aquesta tasca

d’una manera molt intuïtiva. Per a entrar a l’eina de gestió de con-

tactes, només hem de fer clic sobre la icona “Contactes” a la barra

vertical de dreceres i ens trobarem davant d’una interfície molt sen-

zilla d’utilitzar.

Com podem observar, la barra d’eines se simplifica molt comparada

amb l’eina de gestió de missatges de correu electrònic. Els elements

que hi trobem tenen les funcions següents:

• El botó “Nou” ha canviat de missatge nou de correu electrònic a

contacte nou. Durant el treball amb contactes, aquest serà el seu

valor per defecte. Hi hem de fer clic per crear una targeta de con-

tacte nova. Una altra opció molt ràpida per a crear un contacte

nou és fer doble clic amb el botó esquerre del ratolí en un espai

en blanc de la llista de contactes.

• Mitjançant la fletxa que apareix darrere del botó “Nou”, podem

seleccionar l’opció de “Llista de contactes”, que ens permet crear

una llista amb diferents persones unides per interessos comuns.

Per exemple, una llista de companys de classe.

• La icona “Envia/rep” ens és útil per a sincronitzar la informació

dels contactes per mitjà de la xarxa, en el cas que utilitzem aques-

ta característica més pròpia d’entorns empresarials.

2.4. Gestor de contactes
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• La icona amb una impressora a la barra d’eines ens permet impri-

mir una o més targetes. Hem de tenir una impressora correctament

configurada en el sistema per poder utilitzar aquesta opció.

• La icona amb una galleda d’escombraries ens permet eliminar

immediatament el contacte que tinguem seleccionat en aquells

moments.

• La icona amb el símbol de estop serveix per a aturar la sincronit-

zació de dades des d’una xarxa, en el cas que estiguem treballant

en xarxa.

La resta de la pantalla està ocupada per la informació dels nostres

contactes. A la dreta de la finestra principal trobem diversos botons

ordenats alfabèticament que ens permeten seleccionar els contactes

que comencin amb aquesta lletra. Si la finestra és massa petita per-

què puguin aparèixer totes les lletres, ens apareixerà automàtica-

ment una barra de desplaçament vertical.

2.4.1. L’editor de contactes

L’editor de contactes és l’eina que ens permet afegir fitxes noves

o modificar les fitxes existents. Si volem modificar una fitxa que ja

existeix, només hi hem de fer doble clic i s’obrirà l’editor de con-

Figura 47. Finestra principal del gestor de contactes



127

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

tactes. La manera més ràpida de crear una fitxa nova és fer clic al

botó “Nou” de la barra d’eines, com ja hem vist en l’apartat anterior.

És possible també crear una fitxa de contactes mentre estem tre-

ballant amb el gestor de correu electrònic o amb l’agenda. Per a

això, hem de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre una adreça

electrònica o un missatge i després seleccionar l’opció “Crea una

fitxa per a aquesta adreça” o bé “Crea una fitxa per a aquest re-

mitent”. Aquestes opcions també ens portaran a l’editor de con-

tactes del programa.

La pantalla de l’editor de contactes té tres pestanyes. Una que es

diu “Contacte” per a la informació bàsica, una altra que es diu

“Informació personal” si volem especificar informació més deta-

llada sobre aquest contacte i una última que és “Adreça de correu

electrònic”, que permet sincronitzar informació sobre disponibili-

tat o calendari d’aquesta persona per Internet en el cas que

aquest contacte faci pública la informació. El més habitual serà

que mai no utilitzem aquesta prestació del programa.

La pestanya “Contacte” té set seccions, cadascuna acompanyada

per una icona que representa el tipus d’informació que hi podem in-

Figura 48. Pestanya general de l’editor de contactes
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troduir una cara, un telèfon, un sobre de correu, un globus terraqüi,

una casa, un arxivador de fitxes i una maleta que representen res-

pectivament: nom i companyia, números de telèfon, adreça electrò-

nica, pàgina web, adreça postal, contactes i categories.

Ara veurem algun d’aquests camps que permeten fer accions avan-

çades:

• Nom complet

El camp “Nom complet” permet que l’usuari introdueixi directament

el nom complet del contacte, però també podem fer clic sobre el botó

amb el mateix nom perquè ens surti un assistent en forma de quadre

de diàleg per introduir-lo.

Una petita ajuda per introduir els valors en aquest quadre de diàleg

seria la següent:

• Títol

El podem introduir nosaltres mateixos o triar-ne un dels que vénen

predeterminats al menú.

Figura 49. Quadre de diàleg 
d’introducció del nom complet
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• Primer

Aquí introduïm el nom de la persona.

• Mig

Si la persona té un segon nom, el podem introduir aquí.

• Últim

Introduïm aquí el cognom del contacte. Les fitxes es classifiquen

per aquest valor.

• Sufix

En el cas que el nostre contacte utilitzi qualsevol sufix en nom seu,

el podem introduir en aquest camp. També en podem triar un

dels que vénen predeterminats.

Hem d’anar amb compte en introduir els noms dels contactes perquè

per mitjà d’aquest nom el programa el classificarà i serà la manera

més habitual de fer les nostres recerques en el cas que disposem de

molts contactes. El nom també s’utilitza com a identificador per a de-

sar internament totes les dades relatives a la fitxa. Per això és molt

important ser sempre coherents amb la manera d’introduir-les i uti-

litzar sempre la mateixa forma.

• Valors múltiples per a camps

Les fletxes en forma de triangle invertit que hi ha al costat d’alguns

camps ens permeten introduir dades addicionals relacionades

amb el contacte. Encara que en el moment de visualitzar les dades

només veurem un dels tipus de dades seleccionades, es desaran

tots a la fitxa i hi podrem accedir de la mateixa manera més en-

davant.

La pestanya “Informació personal” és molt senzilla d’utilitzar.
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2.4.2. Recerca de contactes

El programa ens ofereix amb els contactes les mateixes facilitats

de recerca que ens ofereix amb els missatges de correu electrònic.

Disposem també d’una barra de recerca a la part superior de la

finestra, sota de la barra d’eines. Per a fer una recerca ràpida,

hem de triar en primer lloc el tipus de recerca que volem fer al pri-

mer quadre de la llista de la barra, escriure el text i fer clic a

“D’acord”. Una vegada que hem finalitzat el treball amb les fitxes

trobades, hem de fer clic a “Neteja” per tornar a la vista normal

dels contactes.

Per a fer una recerca més avançada a les fitxes de contactes, hem

de seleccionar l’opció “Cerca avançada...” al quadre amb la llista

de criteris de la barra de recerca o alternativament anar a l’opció

de menú “Eines -> Cerca contactes”. Qualsevol d’aquestes dues

accions ens portarà al quadre de diàleg de recerques avançades.

Ja hem vist una finestra molt similar a aquesta en el procés de cre-

ació de carpetes virtuals i en la recerca de missatges, per la qual

cosa no hauríem de tenir cap tipus de dificultat per a treballar-hi.

Figura 50. Pestanya de detalls de l’editor de contactes
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2.4.3. Agrupació de contactes

L’organització de la llista de contactes és similar a la del gestor de

correu electrònic perquè podem utilitzar carpetes per a organit-

zar-los, encara que no permet utilitzar carpetes virtuals. Però, com

veurem més endavant, podem organitzar cada fitxa de contacte

en diferents categories que podem crear segons les nostres neces-

sitats organitzatives. Veurem diferents maneres d’organitzar les nos-

tres fitxes per mitjà dels grups de contacte.

La manera més senzilla d’agrupar contactes és mitjançant l’ús de

carpetes, a l’estil de les carpetes de correu electrònic. Una flexibilitat

més gran ens l’ofereix l’opció de marcar les fitxes dels contactes com

a elements d’una o més categories. Finalment, les llistes de contactes

simples ens permeten enviar missatges de correu electrònic al grup

de persones que hi ha com si enviéssim un sol missatge de correu.

Carpetes

Per defecte, totes les fitxes de contactes que anem creant aniran a pa-

rar a la carpeta que es diu “Contactes” dins de les carpetes locals.

Com ja hem vist en el gestor de missatges de correu electrònic, po-

dem crear una carpeta nova per mitjà de l’opció del menú “Fitxer ->

Nou -> Carpeta” i la podem ubicar on crèiem convenient dins de

l’arbre de carpetes. Evidentment, ens hem d’assegurar que el tipus

de carpeta és de “Contactes”, que serà l’opció per defecte si la creem

Figura 51. Quadre de diàleg de recerques avançades
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quan estem treballant amb el gestor de contactes. Per a moure un

contacte d’una carpeta de contactes a una altra, simplement l’arros-

seguem de la mateixa manera que els missatges de correu. Hem de

tenir en compte que no podem tenir un mateix contacte en dues car-

petes diferents.

Categories

L’altra manera d’agrupar contactes és per mitjà de les categories.

Podem posar cada fitxa en les categories que vulguem. Per exem-

ple, podem posar un company de classe en la categoria d’estudis,

però alhora també en la d’amics. Per a especificar la categoria

d’un contacte, hem d’acudir a l’editor de contactes (per exemple,

creant un contacte nou o bé fent doble clic sobre un contacte ja

existent) i allà seleccionar-la amb el botó “Categories...” que tro-

bem a la part inferior dreta de la finestra. S’obrirà l’editor de ca-

tegories, on podrem seleccionar totes les categories que vulguem

per a aquest contacte o, si ho creiem necessari, podem crear tipus

nous.

Figura 52. Quadre de diàleg 
de creació de noves carpetes

Figura 53. Finestra de l’editor 
de categories
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Llista de contactes

Les llistes de contactes ens són útils per tal de crear un grup de persones

a les quals podem enviar un missatge de correu electrònic simultània-

ment com si fossin una sola persona. Per a crear una llista de contactes,

hem de seguir els passos següents:

1) Obrim la finestra de creació de llistes per mitjà del botó “Nou” de la

barra d’eines o de l’opció de menú “Arxiu -> Nou -> Llista de con-

tactes”.

2) A l’editor de llistes de contactes, escrivim un nom per a la llista.

3) Introduïm els noms o adreces electròniques dels contactes que volem

afegir, o simplement els arrosseguem des de la finestra principal.

4) Decidim si volem marcar l’opció “Oculta adreces en enviar correu a

aquesta llista”. Amb aquesta opció marcada, els destinataris de la

llista, en rebre un missatge, no veuran les adreces dels altres contac-

tes que la formen. És millor deixar aquesta opció sempre marcada,

especialment si es tracta de llistes una mica grans. Utilitzar aquesta

opció és el mateix que fer que les adreces dels destinataris surtin al

camp “BCC” en el programa de correu.

5) Una vegada finalitzada la llista, fem clic a “Desa i tanca” per desar-

la. La llista ens apareixerà com una altra fitxa de contactes i, de fet,

la podem utilitzar com si es tractés d’una fitxa normal i corrent.

Per a enviar un missatge a la llista, hem de crear un missatge nou de

correu i posar com a destinatari el nom de la llista que hem creat. Una

altra opció és fer clic a la llista amb el botó dret del ratolí i seleccionar

l’opció “Envia un missatge al contacte”.

La penúltima funcionalitat del programa que estudiarem és la de

l’agenda electrònica o calendari. Hi podem accedir per mitjà de la

barra vertical de dreceres seleccionant “Calendaris”.

2.5. Agenda
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A les icones que trobem més a la dreta de la barra d’eines podrem

configurar la vista de calendari de la finestra principal. El programa

ens ofereix diferents opcions preconfigurades com “Dia”, “Setmana la-

borable”, “Setmana” i “Mes”, però també podem personalitzar aques-

tes vistes mitjançant el calendari que hi ha ubicat a la part superior

dreta, seleccionant els dies que ens interessin. Per a seleccionar més

d’un dia, hem de mantenir el botó esquerre del ratolí polsat mentre

ens movem sobre els dies. La vista del calendari s’actualitzarà automà-

ticament en el moment en què deixem anar el botó esquerre del ratolí.

Els botons de la barra d’eines “Anterior” i “Següent” ens permeten anar

cap endavant o cap enrere a les pàgines del calendari. La magnitud del

moviment dependrà del tipus de vista que tinguem seleccionat. Si estem

en vista diària, es mourà dia a dia, en canvi si estem en vista setmanal,

es mourà de setmana en setmana. La icona que trobem entre les dues

fletxes, “Avui”, ens portarà al dia d’avui, com indica el seu nom.

Si volem anar a una data en concret, podem fer clic a la icona de “Vés

a” i seleccionar-la al calendari que ens apareixerà.

2.5.1. Creació de cites

Com la majoria de vegades que hem vist anteriorment, tenim diver-

ses opcions per a crear una cita nova al calendari. Podem seleccio-

nar l’opció de menú “Fitxer -> Nou -> Cita” o bé que fer clic a la

Figura 54. Vista general de la gestió d’agenda



135

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

icona “Nou” de la barra d’eines. Una altra opció molt més ràpida i

intuïtiva és buscar el dia i l’hora de la cita i després fer clic sobre l’es-

pai en blanc del calendari. En aquest últim cas tenim dues opcions.

Si fem un sol clic sobre l’espai en blanc, podem escriure el text del

resum de la cita sobre el calendari. Si hi fem doble clic, s’obrirà la

finestra de l’editor de cites.

Tota cita creada ha de tenir un inici i un final. Si no hem accedit

a l’editor de cites mitjançant el calendari, haurem d’especificar

aquests valors manualment. També podem seleccionar l’opció

“Esdeveniment de tot el dia” i la cita apareixerà en gris a sota de

la data, cosa que evitarà que se superposi amb altres cites. Si cre-

em una cita amb les mateixes dades temporals que una altra, les

dues apareixeran l’una al costat de l’altra.

El programa també suporta l’especificació de zones horàries en el

cas que estiguem compartint el calendari amb altres persones que

puguin ser en una zona horària diferent de la nostra. Si aquest és

el cas, és important especificar correctament la nostra zona horà-

ria per evitar equívocs. Els passos per configurar-la són els se-

güents:

1) Anem a l’opció de menú “Eines -> Configuració... -> Calendari

i tasques”.

2) Una vegada dins de la pestanya “General”, anem a la secció

de “Zona horària” i seleccionem el botó amb la imatge d’un

globus terraqüi.

Figura 55. Finestra de l’editor de cites
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3) Fem clic sobre la nostra ciutat o una ciutat pròxima amb la qual

compartim la mateixa zona horària. Finalment, premem el botó

“D’acord”.

Per mitjà de la pestanya de “Cita”, podem configurar diverses alarmes

que ens avisin un quant temps abans de l’inici de les cites, que a més

és personalitzable. Les alarmes poden ser dels tipus següents:

• Mostrar un missatge

Es mostrarà una finestra amb un recordatori en el moment indicat.

• Tocar un so

El sistema emetrà un so. Hem de tenir el sistema correctament

configurat.

• Executar un programa

Aquesta opció llança un programa a l’hora assenyalada. Podem

introduir el nom del programa en el camp de text o bé utilitzar el

botó de “Cerca” per seleccionar-ho.

El camp de “Classificació” només s’aplica en el cas que tinguem un

calendari sincronitzat per mitjà d’una xarxa. La categoria que ve per

defecte és la “Públic”, que significa que la pot veure qualsevol perso-

na que tingui accés al calendari de la xarxa. La categoria “Privada”

augmenta el nivell de seguretat que es fa màxim quan seleccionem

“Confidencial”.

Si som en una cita, normalment estarem ocupats, i per aquesta raó

el camp “Show time as busy” es posa per defecte en estat “Activat”.

En el cas que compartim un calendari entre moltes persones, és in-

teressant disposar d’aquesta opció perquè les altres persones puguin

saber quan disposem de temps lliure.

El programa permet posar les cites dins de categories que facili-

taran molt la nostra organització si en tenim moltes. Per a accedir-

hi, hem de fer clic sobre el botó que trobarem a la pestanya de

cites. Una vegada dins del quadre de diàleg de selecció de cate-

gories, podem seleccionar les que vulguem marcant-les en fer-hi

clic. També és possible afegir noves categories a la llista creada

per nosaltres. Per a això, a la finestra de selecció, fem clic al botó

“Categories” i després a “Cliqueu per afegir una categoria”.
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Les categories ens permeten agrupar totes les cites que represen-

tin activitats semblants. Per a això, les hem d’introduir manual-

ment en el camp de categories de cada una de les cites

La pestanya de “Periodicitat” ens permet establir la repetició de les

cites que poden anar d’un rang des d’una vegada al dia fins a

cada cent anys. Aquest rang de temps hauria de ser suficient per

a satisfer totes les nostres necessitats. També se’ns permet escollir

una hora o una data en què aquest esdeveniment deixarà de ser

recurrent. Una flexibilitat més gran en la recurrència ens la pro-

porcionen les excepcions, que ens permeten escollir dies individu-

als en què el nostre esdeveniment tampoc no serà recurrent.

Una vegada que hem introduït totes aquestes dades, hem de fer clic

a la icona que representa un disc a la barra d’eines per desar les da-

des i tancar la venda de l’editor. Més endavant podem canviar totes

aquestes dades introduïdes fent clic sobre la cita al calendari.

2.5.2. Tramesa d’invitacions per correu electrònic

El programa Novell Evolution permet enviar d’una manera molt àgil

i còmoda invitacions a les persones que han d’assistir a una cita o a

una reunió, ja que ens permet gestionar de manera automàtica les

respostes que rebem.

Quan creem una reunió de grup, podem especificar a les persones que

hi estan relacionades en diverses categories com “Assistent”. En el mo-

ment de desar les dades de la cita, s’enviarà automàticament un missat-

ge de correu electrònic a cadascun amb tota la informació sobre l’acte.

Al correu electrònic tindran l’opció de contestar la invitació. Si no volem

obtenir cap informació dels assistents, sinó que simplement volem anun-

ciar l’acte a determinades persones, podem fer-ho per l’opció “Accions

-> Reenvia com a iCalendari” que ens apareixerà en fer clic amb el botó

dret del ratolí sobre la cita. Això provocarà que s’obri un missatge de

correu nou amb les dades de la reunió adjuntes, però sense el missatge

automàtic de confirmació de retorn.

Els passos que s’han de seguir per crear una reunió són:

1) Seleccionar una cita creada prèviament i fer-hi clic amb el botó dret

del ratolí. Després seleccionem l’opció “Planifica una reunió”.
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2) En el cas de tenir més d’una identitat en el programa, hem de triar

la que vulguem utilitzar al camp “Organitzador”.

3) Fem clic en l’espai que porta per nom “Afegeix” i introduïm el

nom i les adreces electròniques de les persones que volem convi-

dar. També es poden seleccionar els nostres convidats de les fitxes

de la nostra llista de contactes.

4) En el moment que desem la reunió, s’envia automàticament un

missatge de correu a tots els convidats.

Les invitacions a una reunió s’envien per correu electrònic en format

iCal, com a adjunts al missatge. Per a respondre-hi, si és que no ens

apareix el missatge de text, hi hem de fer clic i seleccionar “Visualitza

adjunt en línia”. En aquest moment el destinatari podrà veure tota la

informació relativa a la invitació i podrà escollir la resposta adequa-

da. El programa ofereix tres opcions predefinides:

• Accepto

• Temptativa

• Rebuig

En fer clic a “D’acord”, s’enviarà un missatge a l’organitzador amb la

resposta que hem seleccionat. En el cas que hàgim acceptat participar-

hi, s’afegirà automàticament al nostre calendari. Tanmateix, hi ha un

Figura 56. Invitació a una reunió enviada per correu electrònic
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petit problema en aquest cas, i és que només hi pot haver un organit-

zador de l’acte i si hi fem alguna modificació, s’hi pot sobreescriure si

és que l’organitzador real ens envia alguna actualització de la invita-

ció. Si per alguna raó hem de modificar alguna característica d’una in-

vitació que ens han enviat, la millor opció és posar-nos en contacte

amb el seu organitzador perquè hi faci les modificacions pertinents.

En rebre una resposta, l’hem de veure en línia al visualitzador de correu

electrònic. Per a això, hem de fer clic sobre l’adjunt i seleccionar “Visu-

alitza en línia” en el cas que no vegem l’adjunt automàticament. Al final

del missatge, farem clic a “D’acord” per actualitzar la llista de convidats.

El tauler de tasques és una utilitat que ens permet desar una llista de

tasques sense assignar-les a cap data concreta del calendari.

Des de l’agenda mateixa, o mitjançant la drecera corresponent a la

barra vertical, podem accedir al tauler de tasques. Així, podem acce-

dir a una carpeta de tasques per l’arbre de carpetes del programa.

L’aplicació d’agenda té aquesta opció a la part inferior dreta de la

finestra, però es pot consultar de manera molt més còmoda per la

vista de tasques.

Figura 57. Resposta a una invitació rebuda per correu electrònic

2.6. Tasques
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Per a crear una tasca nova, simplement hem de fer clic sobre l’espai on

hi ha el text “Nou” i allà hi podem escriure el nom. Després d’escriure el

nom i pressionar la tecla d’“Entra”, la tasca s’afegirà a la llista de tas-

ques. A continuació, per a especificar-ne més opcions, hi hem de fer do-

ble clic i ens apareixerà la finestra de l’editor de tasques.

Aquesta primera pantalla té diferents seccions que veurem breument:

• Resum: la descripció de la tasca que apareixerà en la llista de co-

ses per fer.

Figura 58. Vista del gestor de tasques de Novell Evolution

Figura 59. Finestra de l’editor de tasques
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• Data de final: la data en què s’ha d’acabar la tasca. La podem

escriure al camp de text o bé seleccionar-la del calendari.

• Data d’inici: la data en què esperem començar a treballar en la

tasca.

• Descripció: si volem afegir més informació sobre la tasca que la

que ens proporciona el resum, podem utilitzar aquest camp. Per

exemple, podem anar introduint els progressos que anem fent.

• Classificació: en el cas que estiguem compartint el calendari en

xarxa, aquest camp estableix la visibilitat de la tasca.

• Contactes: podem afegir contactes a la tasca per compartir-la

amb altres persones.

• Categories: si hem creat moltes tasques, les podem classificar en

diferents categories per ajudar-nos a ordenar-les.

A la pestanya d’“Estat” de l’editor de tasques podem establir valors

com els de prioritat i progrés de la tasca. I finalment, a la pestanya

de “Tasca” podem incloure diversos contactes i els rols que hi realit-

zaran. Una vegada que hem especificat les dades necessàries, hem

de fer clic al botó “Desa i tanca” de la barra d’eines de la finestra.

Per a visualitzar o editar una tasca creada, hi podem fer doble clic o

bé seleccionar-la i després fer-hi clic amb el botó dret i escollir l’opció

“Obre”. Qualsevol d’aquestes opcions ens portaran a l’editor de tas-

ques que acabem de veure. Per a esborrar una tasca seleccionada,

hem de fer clic a la icona “Suprimeix” que hi ha a la barra d’eines.

Figura 60. Pestanya d’“Estat” de l’editor 
de tasques
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El resum de la tasca ens apareixerà ratllat tal com passa amb els mis-

satges de correu electrònic.

La llista de tasques també la podem ordenar utilitzant les capçaleres

de les columnes dels continguts de les tasques. Si hi fem clic, podem

escollir el tipus d’ordenació i l’adreça. També podem afegir o treure

les columnes que creguem convenient.

En aquesta unitat hem vist el procés d’instal·lació i de configuració

del programa Novell Evolution i també les principals funcions, com

són la gestió dels missatges de correu electrònic, l’agenda i les seves

característiques, que el converteixen en una eina excel·lent de treball

en grup.

La major part d’aquesta unitat l’hem dedicat al programa de gestió

de correu, on hem vist des del procés de crear un compte de correu

nou i, amb ell, un usuari nou, a la composició de missatges de correu

en format HTML.

Sempre que ens ha estat possible, ens hem centrat en les caracterís-

tiques de seguretat del programa, com és el cas de la possibilitat de

rebre i enviar missatges xifrats per mitjà de les claus generades amb

el programa GPG.

2.7. Resum
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El paquet ofimàtic OpenOffice.org, fruit del projecte del mateix nom

fundat per l’empresa americana Sun Microsystems, és un dels aven-

ços més importants que s’han produït en el món del programari lliure

al llarg dels últims anys. Per a poder competir de tu a tu en el món

empresarial amb altres solucions i plataformes, és imprescindible tenir

una eina capaç d’oferir les mateixes prestacions que la competència.

I, avui dia, no ens és possible concebre un entorn de producció sense

l’omnipresent paquet ofimàtic Microsoft Office amb els seus Word,

Excel, Access o PowerPoint. En aquesta unitat estudiarem una alter-

nativa que, a partir d’ara mateix, hem de començar a tenir molt en

compte.

La prehistòria d’aquest projecte la trobem en el paquet StarOffice de

l’empresa alemanya StarDivision, que a partir dels anys vuitanta va

començar a desenvolupar una eina multiplataforma completa per al

treball d’oficina. Aquest paquet va començar a tenir una gran popula-

ritat a final dels anys noranta en entorns UNIX i de programari lliure,

encara que, en ser un producte propietari, no gaudia de la benedicció

dels gurus del moviment ni de gaires usuaris. Tot i així, moltes distribu-

cions van començar a posar-lo com a opció en les seves versions de

pagament que incloïen programes comercials.

L’any 1999 la multinacional Sun Microsystems va adquirir l’empresa

alemanya, i va treure al mercat l’última versió, la 5.2, basada en el

codi original de StarDivision, el juny del 2000. A partir d’aquell mo-

ment es va crear el projecte de programari lliure OpenOffice.org a

partir del qual es crearia la nova versió del programa.

Hi ha dues versions diferents del programa: una que es diu

OpenOffice.org, que és programari lliure en presentar-se sota una

doble llicència LGPL (GNU Lesser General Public License) i SISSL (Sun

3. OpenOffice.org. Instal·lació del programa

3.1. Introducció
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Industry Standards Source License); i també una versió comercial

anomenada StarOffice, produïda per Sun Microsystems a partir del

codi original d’OpenOffice.org, però que inclou certes millores com

són el suport, filtres i correctors ortogràfics comercials, plantilles, etc.

En aquesta primera unitat dedicada al programa OpenOffice.org

veurem la instal·lació general del programa. Ens centrarem molt

especialment en la instal·lació del producte, ja que és molt impor-

tant perquè funcioni correctament i pot ser una mica complicada

en entorns de xarxa. En unitats posteriors, ens centrarem en la

configuració de diversos elements com poden ser les impressores,

fonts i diccionaris d’usuari que també ens poden causar alguns

problemes.

El propòsit d’aquesta unitat és, sobretot, servir de referència si és que

hem d’instal·lar OpenOffice.org pel nostre compte i aprendre a ava-

luar les diferents possibilitats d’instal·lació que ens ofereix.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Saber distingir quin tipus d’instal·lació és la més convenient se-

gons la nostra plataforma i entorn de treball.

2. Aprendre a instal·lar correctament una versió d’OpenOffice.org.

Seguirem tot el procés pas a pas i veurem totes les opcions que

ens ofereix el programa.

En aquest apartat veurem el procés d’instal·lació de l’aplicació; en-

cara que ens centrarem molt especialment en l’entorn GNU/Linux,

també parlarem de la instal·lació en l’entorn Microsoft Windows.

Aquesta primera part de la unitat està pensada per a ser una re-

ferència tan completa com sigui possible dels diferents tipus

d’instal·lació que ens proporciona el programa. Per això, inevi-

tablement, alguns conceptes comuns a totes les instal·lacions

s’hauran de repetir al llarg de tota la unitat en favor de la clare-

3.2. Procés d’instal·lació del programa
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dat en l’exposició. Tanmateix, intentarem que l’exposició sigui

tan poc redundant com sigui possible dins de les limitacions que

comporta el tema.

És important assenyalar que la majoria de distribucions actuals ja vé-

nen amb el programa. Sempre que tenim un paquet preparat espe-

cialment per a la nostra distribució, és millor utilitzar-lo. Les raons

són, sobretot, integració del producte amb el sistema (per exemple:

que OpenOffice.org aparegui als menús de l’escriptori o que, fent

clic sobre un document, s’obri automàticament amb l’aplicació cor-

responent). Hem de tenir en compte que el programa d’instal·lació

no sempre és capaç d’integrar-se en el sistema perquè hi ha un gran

nombre de distribucions diferents.

3.2.1. Requisits d’instal·lació

Els requisits mínims d’instal·lació del programa no són gaire exigents

per als estàndards d’avui dia, però hem de tenir en compte que si

l’executem en una màquina amb poca memòria RAM, és possible

que funcioni bastant lent. Els altres requisits els compleix perfectament

qualsevol ordinador en què puguem instal·lar una de les últimes dis-

tribucions de GNU/Linux disponibles.

• Ordinador amb processador Pentium o compatible.

• Una versió del nucli igual o superior a la 2.2.13. Totes les distri-

bucions porten ja com a mínim la versió 2.4.

• Una llibreria estàndard de C del sistema, glibc, versió 2.2.0 o su-

perior. Avui dia, l’última versió disponible ja és la 2.3.

• Un servidor d’X (normalment Xfree86) amb la capacitat de mos-

trar una resolució mínima de pantalla de 800 x 600 a 256 colors

amb un gestor de finestres. Encara que OpenOffice.org funciona

amb qualsevol gestor de finestres, està especialment integrat amb

l’entorn GNOME i algunes funcions d’accessibilitat del programa

depenen del fet que hi hagi una versió de GNOME 2.0 o superior

instal·lada.
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• 128 Mb de RAM com a mínim. Encara que, com sempre, com més

memòria hi hagi disponible en el sistema, millor i més ràpidament

s’executaran els programes.

• Un sistema d’arxius que permeti crear enllaços simbòlics, com

l’ext2, l’ext3, el reiserfs, etc. Tots els sistemes d’arxius tipus

UNIX permeten crear enllaços simbòlics, però, per exemple, els

sistemes d’arxius de Windows, no. En GNU/Linux hi ha un sis-

tema d’arxius anomenat VFAT o Virtual FAT que és un clon del

sistema d’arxius de Windows i MS-DOS. OpenOffice.org no es

pot instal·lar en una partició que estigui formatada amb aquest

sistema d’aArxius.

En el cas de la instal·lació en entorn Windows, els requisits són els

següents:

• Microsoft Windows 98, ME, NT (Service Pack 6 o superior),

2000 o XP. Encara que funciona correctament en 98, ME i NT,

recomanem utilitzar un sistema 2000 i XP. Algunes versions

antigues d’OpenOffice.org donen bastants problemes a Windows

98, encara que sembla que aquests problemes ja han estat

resolts.

• Ordinador amb processador Pentium o compatible.

• Segons la documentació d’OpenOffice.org, la memòria míni-

ma del sistema ha de ser de 64 MB de RAM. Nosaltres l’hem

provat i recomanem 128 MB per a Windows 2000 o l’XP.

• Permisos d’administrador en sistemes NT, 2000 i XP. En

aquests casos, és necessari iniciar el procés d’instal·lació com

l’usuari “Administrador”, tret que el nostre usuari particular

disposi ja d’aquests privilegis.

En aquest punt, hem d’afegir que podem utilitzar OpenOffi-

ce.org en un vell sistema Windows 95, però només la vetusta

branca 1.0.x. Ni les versions 1.1 ni 2.0 funcionen en aquest sis-

tema operatiu.
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3.2.2. Obtenir una versió d’OpenOffice.org

Per a obtenir una versió del programa OpenOffice.org hi ha diverses

maneres de fer-ho. La primera de totes és anar a la web del progra-

ma i baixar-la, però com que es tracta d’un programa molt gran, es

recomana intentar aconseguir-ho per altres mitjans (revistes d’infor-

màtica, promocions, etc.) sobretot si tenim una connexió a Internet

amb un mòdem de 56 Kb.

L’adreça de la pàgina web del projecte OpenOffice.org és: http://

www.openoffice.org.

En aquesta pàgina trobarem tota la documentació necessària per uti-

litzar el programa, i les últimes versions. Tret que siguem usuaris

avançats i estiguem disposats a escriure i enviar informes d’errors, és

millor utilitzar sempre l’última versió estable del programa, que en

aquest projecte es diu Legacy Build. Hi trobarem un enllaç a la pàgi-

na principal, i també enllaços a pàgines de diferents idiomes que

contenen les versions traduïdes del programa.

Hi ha versions d’OpenOffice.org per a Windows, GNU/Linux, MacOS X

i Solaris, la qual cosa permet que puguem utilitzar la mateixa eina

ofimàtica si ens trobem amb la necessitat de treballar amb platafor-

mes diferents.

Una vegada seleccionada la plataforma, anirem a parar a una pà-

gina amb enllaços a diferents servidors del món, des dels quals po-

dem baixar el programa. Fem clic a l’enllaç i començarà la baixada

del programa. Aquest procés durarà una bona estona, encara que

tinguem una connexió ràpida.

3.2.3. Descompressió del paquet d’instal·lació

Una vegada s’ha completat l’operació de baixada, tindrem a la nos-

tra disposició els paquets d’instal·lació que tindran un nom diferent

segons la plataforma que hàgim escollit.

Si estem treballant amb Windows i tenim la versió d’OpenOffi-

ce.org 1.1.x, suposarem que el nom de l’arxiu per a Windows és:
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"OOo_1.1_Win32Intel_install.zip". Per a descomprimir aquest ar-

xiu, podem utilitzar el Winzip, WinRAR o qualsevol altra utilitat. El

resultat del procés serà una carpeta amb els arxius d’instal·lació

del programa.

Per a obtenir la carpeta d’instal·lació en GNU/Linux, també hem de

descomprimir primer l’arxiu. Per a això, obrirem un terminal i escriu-

rem les ordres següents:

$tar -xvzf OOo_1.1_LinuxIntel_install.tar.gz

Aquesta ordre crearà un directori nou amb un nom com, per exem-

ple, “OOo_1.1.0_Win32Intel_install” o un de similar que contindrà

els arxius d’instal·lació. En el nostre exemple, per a iniciar el procés

d’instal·lació d’OpenOffice.org, hauríem d’escriure al terminal:

$ cd / OOo_1.1.0_Win32Intel_install

$./setup

Al llarg d’aquesta unitat veurem diferents maneres d’instal·lar

OpenOffice.org, amb la qual cosa hem d’iniciar el procés d’ins-

tal·lació utilitzant paràmetres també diferents. En escriure aquestes

ordres, començarem una instal·lació estàndard.

En el cas que estiguem treballant sobre Windows, buscarem dins de

la carpeta creada durant el procés de descompressió un arxiu ano-

menat “setup.exe” i l’executarem fent-hi doble clic amb el ratolí. En

tots dos casos el resultat serà l’inici de la instal·lació amb l’aparició

de la pantalla de benvinguda.

Si volem instal·lar la nova versió 2.0 o posterior d’OpenOffice.org,

ja disposarem d’instal·ladors natius per a l’aplicació. Aquests ins-

tal·ladors ens facilitaran molt el nostre treball, perquè simplement

fent doble clic sobre la icona de l’instal·lador ja podrem instal·lar-lo

de manera gairebé automàtica.

Però abans d’iniciar el procés d’instal·lació del programa, hem de

decidir el tipus d’instal·lació que més ens convé. Tot això ho veurem

en l’apartat següent.
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3.2.4. Tipus d’instal·lació

És possible instal·lar el programa OpenOffice.org de dues maneres

diferents: la instal·lació per a un sol usuari o bé la instal·lació mul-

tiusuària, també anomenada en xarxa. Veurem les diferències que hi

ha entre cadascuna.

• La instal·lació en entorn uniusuari permet que un usuari que no

tingui privilegis sobre tot el sistema pugui instal·lar el progra-

ma en el seu directori personal. Això s’aplica evidentment en

entorns GNU/Linux però també en les versions de Windows

que admeten de manera real múltiples usuaris amb diferents

privilegis: Windows NT4, 2000 i XP.

En aquest cas, només l’usuari que ha instal·lat el programa hi tin-

drà accés i només hi haurà una configuració personalitzada.

Aquest tipus d’instal·lació ens pot ser útil, per exemple, si ja tenim

una còpia d’OpenOffice.org instal·lada al sistema que ens funci-

ona correctament, però volem instal·lar una versió nova per fer-

hi proves sense modificar la versió estable, que és la que utilitzem

per al treball productiu.

• La instal·lació en xarxa permet que, a partir d’una única instal·la-

ció, tots els usuaris del sistema puguin executar OpenOffice.org

i que cadascun tingui el seu perfil amb els seus paràmetres per-

sonalitzats. En aquest cas s’aplica l’estructura típica de servidor/

client, que permet fins i tot que els usuaris es connectin de manera

remota a aquest servidor. Aquesta és la instal·lació recomanada

en entorns multiusuaris.

Ara veurem els dos tipus d’instal·lació per a les dues versions

d’OpenOffice.org més utilitzades, la 1.x i la 2.x. Encara que no-

més treballem amb una de les dues versions, el procés d’instal·la-

ció de l’altra versió ens pot servir tant de referència com per a

aprendre el funcionament intern del programa.

Com ja hem vist en l’apartat anterior, la instal·lació d’un sol usuari

instal·la l’aplicació en un ordinador i, com indica el seu nom, és no-

més per a l’ús personal de l’usuari que l’ha instal·lat. En l’entorn

3.3. Instal·lació d’OpenOffice.org 1.x
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GNU/Linux, la instal·lació es fa al directori personal de l’usuari (o

qualsevol altre en què tingui accés total), amb el qual aquest tipus

d’instal·lació no requereix privilegis de superusuari. En contra

d’aquest tipus d’instal·lació tenim el fet que només l’usuari que ha

instal·lat l’aplicació podrà utilitzar-la.

3.3.1. Requeriments

La mida de la instal·lació variarà segons els elements que vulguem

instal·lar. Per a la instal·lació d’un sol usuari, necessitarem entre 190

i 250 MB d’espai lliure al disc dur, als quals cal afegir uns 80 MB du-

rant el procés d’instal·lació. En aquests 80 MB es copiaran arxius

temporals que més endavant, una vegada finalitzat el procés d’ins-

tal·lació, s’eliminaran.

3.3.2. El procés d’instal·lació

En el cas que ja tinguem instal·lada una versió anterior del pro-

grama, per exemple: perquè ja hi ha una versió d’OpenOffice.org

instal·lada en el sistema però volem provar la versió nova, hem

de modificar abans uns arxius. Per a això, hem d’anar al nostre

directori d’usuari. En el cas de GNU/Linux, simplement obrirem

una finestra de terminal o bé un navegador d’arxius (per exemple:

Nautilus o Konqueror) i ja serem al nostre directori d’usuari.

Trobar el directori d’usuari a Windows és molt més complicat. Si

estem treballant en un sistema que té múltiples usuaris, normal-

ment el camí cap al nostre directori d’usuari és el següent:

“C:\Documents and Settings\{Nom d’usuari}\Application Data”,

on {Nom d’usuari} és el nom amb què entrem al sistema.

Els arxius que hem de modificar es diuen “.sversionrc”, en el cas

que treballem en GNU/Linux, o bé “sversion.ini”, si estem treba-

llant en Windows.

El contingut d’aquests arxius és el camí cap a la versió instal·lada

d’OpenOffice.org del sistema, com el seu número de versió. Hem

de comprovar el número de la versió per verificar que no sigui

igual que la que volem instal·lar. Si és així, hem de desinstal·lar

primer la versió antiga. Dues instal·lacions amb un número dife-
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rent de versió poden coexistir sense problemes en un mateix ordi-

nador o bé també podem actualitzar la instal·lació antiga amb

totes les dades i configuracions corresponents.

En el cas que hàgim provat algunes versions beta del programa,

és molt important desinstal·lar-les abans d’iniciar el procés d’ins-

tal·lació. Les versions beta són molt útils i serveixen perquè els

usuaris trobin errors i es puguin corregir abans de la versió final,

però poden provocar problemes si no les esborrem abans d’ins-

tal·lar la versió definitiva del producte.

Una vegada que hem arribat a aquest punt, ja podem començar

el procés d’instal·lació. Per a això, executem el programa d’ins-

tal·lació que en Windows es diu “setup.exe” fent doble clic en el

nostre directori d’instal·lació. Si treballem en GNU/Linux, hem

d’anar al directori d’instal·lació i executar l’script de “setup” tal

com hem vist en l’apartat 1.3.

Si tot ha anat correctament, el programa d’instal·lació d’OpenOffice.org

ens mostrarà una pantalla sobre fons blau de benvinguda. Abans de

començar tot el procés, veurem algunes característiques generals

d’aquest programa.

Si fem clic al botó “Cancel·la” durant el procés d’instal·lació,

s’aturarà el procés. Si ja s’hagués iniciat el procés de còpia dels

arxius, en aquest moment podrem indicar si volem que el progra-

ma esborri el directori d’instal·lació amb tot el seu contingut.

També és possible accedir a diferent informació sobre el procés d’ins-

tal·lació fent clic al botó d’“Ajuda” que trobarem en la majoria de les fi-

nestres on hàgim de prendre algun tipus de decisió. És important tenir

en compte que, una vegada visualitzat el text d’ajuda, hem de pressio-

nar el botó “Enrere” per tornar a la finestra del programa d’instal·lació.

Si fem clic al botó amb forma de lletra X a la part de més a la dreta de

la barra de títol, es tancarà l’aplicació.

Figura 1. Quadre de diàleg de cancel·lació del procés d’instal·lació
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3.3.3. Pantalla de benvinguda

La primera pantalla que veurem durant el procés d’instal·lació és la

de benvinguda. La seva funció és merament informativa. Simplement

fem clic a “Següent” per continuar amb la instal·lació.

3.3.4. Pantalla d’actualització

En el cas que el programa d’instal·lació trobi una versió anterior

d’OpenOffice.org o StarOffice instal·lada al sistema, ens mostrarà

aquesta pantalla. El programa no pot actualitzar versions gaire antigues

Figura 2. Pantalla de benvinguda

Figura 3. Pantalla d’actualització
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del programa (només a partir de StarOffice 5.2 o OpenOffice.org 1.0)

ni tampoc permet instal·lar dues vegades una mateixa versió.

En aquesta finestra podem escollir si volem actualitzar la ins-

tal·lació prèvia o bé instal·lar la nova en un altre directori. En ge-

neral no hi ha cap motiu per a mantenir una versió antiga del

producte perquè les noves versions incorporen moltes millores i

correccions.

Una vegada seleccionada l’opció desitjada, fem clic a “Següent”.

3.3.5. Pantalla d’informació important

La pantalla d’informació important mostra el contingut de l’arxiu

amb el nom “Llegiu-me” que es troba en el directori dels paquets

d’instal·lació, amb el qual podem accedir al seu contingut més tard.

El seu contingut pot ser l’estàndard, però hi ha versions i traduccions

d’OpenOffice.org que l’utilitzen per a indicar certes particularitats o pro-

blemes coneguts de la versió. Encara que la tendència general és passar

de pantalla sense llegir el contingut de la pantalla, creiem que és neces-

sari fer-ho com a mínim una vegada. Això serà especialment necessari

en el cas que vulguem fer una feina seriosa amb aquesta aplicació.

Llegim el contingut i després fem clic a “Següent”.

Figura 4. Pantalla d’informació important
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3.3.6. Pantalla d’acceptació de llicència

La pantalla d’acceptació de l’acord de llicència ens obliga a accep-

tar-ne el contingut per poder continuar amb el procés d’instal·lació.

Si no acceptem la llicència, el programa no s’instal·larà. Per a poder

acceptar la llicència és necessari haver-la llegit per complet: ens hem

de situar primer al final del document per activar el botó d’acceptació.

3.3.7. Pantalla de migració

Figura 5. Pantalla d’acceptació de l’acord de llicència

Figura 6. Pantalla de migració
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Si teníem una versió anterior del programa instal·lada i a la pantalla

d’actualització hem seleccionat l’opció de fer una instal·lació nova,

ens sortirà una pantalla que ens permetrà importar les dades a la

instal·lació nova.

Si volem transferir les dades personals i la configuració, hem de mar-

car l’opció d’“Importa dades personals”.

Fem clic a “Següent” per continuar amb el procés d’instal·lació.

3.3.8. Pantalla d’informació d’usuari

Les dades que podem introduir en aquesta pantalla són totalment vo-

luntàries i serveixen perquè el programa OpenOffice.org els utilitzi

per a personalitzar les nostres plantilles o documents o per a in-

troduir-los automàticament en el cas que els ho demanem. Si ens

preocupa la nostra confidencialitat en introduir aquestes dades, hem

de dir que es desen al nostre ordinador i no s’envien enlloc. Amb això

podem estar completament segurs que només s’utilitzen per al que

hem especificat.

En el cas que hàgim importat aquestes dades d’una instal·lació an-

terior, aquesta pantalla no es mostrarà i s’utilitzaran en lloc seu les

dades importades.

Figura 7. Pantalla d’informació d’usuari
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Una vegada finalitzat el procés d’instal·lació, podrem accedir i mo-

dificar aquestes dades per l’opció de menú: “Eines -> Opcions ->

OpenOffice.org -> Dades d’usuari”.

Introduïm les dades que considerem convenients i fem clic al botó

“Següent” per continuar amb el procés d’instal·lació.

3.3.9. Pantalla de tipus d’instal·lació

En el cas de fer una instal·lació nova, en aquesta pantalla podrem

seleccionar el tipus d’instal·lació que volem. Les opcions disponibles

són les següents:

• Instal·lació estàndard

Aquesta és la instal·lació recomanada per a la majoria d’usuaris,

ja que instal·la tots els components i els filtres de documents més

habituals. A més, en la majoria de traduccions també instal·la els

diccionaris per a l’idioma determinat.

• Instal·lació personalitzada

Si tenim un coneixement dels diferents elements que conformen el

programa, podem utilitzar aquesta opció per a seleccionar-los un

a un. Aquesta opció ens resultarà útil quan, per exemple, vulguem

instal·lar un filtre de documents o d’imatges que no ve a la ins-

tal·lació estàndard.

Figura 8. Pantalla de tipus d’instal·lació
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• Instal·lació mínima

Hem d’utilitzar aquesta opció només en el cas que tinguem un es-

pai al disc molt reduït. En aquest cas s’instal·laran els components

mínims per poder executar l’aplicació.

Una vegada que hem seleccionat el tipus d’instal·lació, fem clic al

botó “Següent” per continuar.

3.3.10. Pantalla de selecció de components

Si hem seleccionat l’opció d’“Instal·lació personalitzada”, ens sorti-

rà aquesta pantalla, on podem seleccionar els components de

l’aplicació que volem instal·lar. En iniciar el nostre procés de selec-

ció, ens trobarem que ja hi ha uns components seleccionats per de-

fecte –són els de la instal·lació estàndard–, amb la qual cosa no

haurem de començar el procés des de zero, sinó que partirem

d’una base a la qual podrem anar afegint o traient funcionalitats

segons les nostres necessitats.

El procés de selecció i desselecció de components és el següent.

Cada mòdul o component té assignat un símbol de suma (+) al seu

nom. En fer-hi clic s’expandirà la llista dels subcomponents que té ca-

dascun. Per a marcar o desmarcar cada un d’aquests subcompo-

nents, hi podem fer clic.

Figura 9. Pantalla de selecció de components
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El color de la caixa que hi ha abans de cada nom ens indica l’estat

de cadascun:

• Semitransparent: la categoria conté subcomponents que hem

desseleccionat.

• Blau fosc: tots els subcomponents estan seleccionats.

• Blau clar: la categoria inclou subcomponents que no estan selec-

cionats.

• Blanc: aquesta categoria no s’instal·larà.

En el cas que vulguem tornar a començar el procés de selecció i tor-

nar a tenir marcats els components de la instal·lació estàndard, ho

podem fer amb un clic al botó “Per defecte”.

Una vegada finalitzat el procés de selecció de components, fem clic

a “ Següent” per continuar el procés d’instal·lació.

3.3.11. Pantalla del directori d’instal·lació

Si seleccionem actualitzar el producte, la nova versió d’OpenOffice.org

s’instal·larà en la mateixa ubicació on tinguem instal·lada la versió an-

terior. En el cas de tractar-se d’una instal·lació nova, en aquesta finestra

podrem seleccionar el directori o la carpeta d’instal·lació.

Figura 10. Pantalla del directori d’instal·lació
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A la part superior de la finestra veurem una llista amb totes les uni-

tats disponibles, on podem instal·lar el programa i el seu espai dis-

ponible. L’espai necessari per a la instal·lació només és orientatiu,

ja que pot variar segons les característiques del sistema d’arxius de

la unitat.

En general, la millor opció és instal·lar el programa al directori que

ens ha suggerit la instal·lació. Si tenim qualsevol motiu per a ins-

tal·lar-lo en una altra ubicació, l’escrivim en el camp de text subs-

tituint el camí per defecte. També és possible seleccionar el directori

de manera gràfica fent clic al botó “Navega”. Si el directori que in-

troduïm no existeix, el programa ens demanarà confirmació per a

crear-lo.

Fem clic al botó “Següent” per continuar.

3.3.12. Pantalla de verificació de les opcions
d’instal·lació

Aquesta pantalla ens mostra totes les opcions d’instal·lació que

hem introduït per poder revisar-les abans d’iniciar realment el pro-

cés de còpia i de registre d’arxius. En aquest punt encara estem a

temps de modificar la que vulguem.

Figura 11. Pantalla de verificació de les opcions d’instal·lació
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Si estem segurs que les opcions d’instal·lació són les correctes, farem

clic al botó “Instal·a” per iniciar el procés. Si volem modificar alguna

opció, podem fer clic al botó “Enrere” i tornar sobre els nostres passos.

3.3.13. Pantalla d’assignació de tipus d’arxius

La pantalla d’assignació de tipus d’arxius és una de les que ha

provocat més problemes en els usuaris de Windows que simple-

ment volien provar el programa OpenOffice.org per veure com

era. Quan l’han desinstal·lat, s’han trobat amb la sorpresa que no

podien obrir els documents de Word, Excel o PowerPoint fent-hi

doble clic des de l’Explorador de Windows.

Això es deu al fet que algunes versions del programa venien amb

aquests valors marcats per defecte i la gent instal·lava OpenOffice.org

sense prestar cap mena d’atenció a les pantalles del programa.

En aquesta pantalla podem decidir si associem els tipus d’arxiu

del Microsoft Office perquè s’obrin amb OpenOffice.org. Si des-

prés desinstal·lem OpenOffice.org, hem de tornar a associar els

Figura 12. Pantalla d’assignació de tipus d’arxius
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tipus d’arxiu amb Office. La manera més senzilla de fer-ho és la

següent:

1) Obrim el quadre de diàleg d’executar per l’opció de menú “Ini-

ci -> Executa...”, o bé pressionant la combinació de tecles

WINDOWS+R.

2) Fem clic al botó “Examina...” i busquem el directori d’instal·la-

ció del Microsoft Office que normalment serà: “C:\Arxius de

programa\Microsoft Office\Office” i després busquem l’exe-

cutable que vulguem tornar a associar (WINWORD.EXE, EX-

CEL.EXE, etc.). Una vegada seleccionada, fem clic a “Obre”.

3) Tornem al quadre de diàleg anterior amb el camí cap a l’apli-

cació en el quadre de diàleg de text amb l’etiqueta “Obre:”.

Ens situem dins del camp de text i afegim al final del camí cap

a l’arxiu un espai en blanc i “/regserver”. L’ordre ha de quedar

molt similar al següent:

“C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE” /regserver

4) Hem de repetir el procés per a cada aplicació que vulguem tornar

a associar, buscant l’executable corresponent: WINWORD.EXE

per als documents Word, EXCEL.EXE per als fulls de càlcul i

POWERPNT.EXE per a les presentacions.

Si no tenim Office de Microsoft instal·lat o bé volem utilitzar sem-

pre OpenOffice.org per a obrir els documents, podem marcar les

opcions corresponents. En el cas que estiguem treballant amb una

altra plataforma que no sigui Microsoft Windows, podem marcar

aquestes opcions sense cap problema.

Aquesta finestra també ens permet escollir si volem utilitzar

OpenOffice.org com a editor de documents HTML per defecte.

Podem marcar o desmarcar aquesta opció segons el mateix criteri

que hem utilitzat en el cas anterior.
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3.3.14. Pantalla d’instal·lació del JRE

Una altra de les pantalles d’instal·lació que genera més dubte és

la de configuració o instal·lació de l’entorn d’execució de Java

(JRE), que és la que veurem ara mateix.

En arribar a aquest punt, les dues preguntes que es fa l’usuari són

les següents: cal tenir una màquina virtual Java instal·lada? i qui-

na versió de la JRE és la més adient?

A la primera pregunta la resposta és no. Avui dia la gran majoria

de distribucions de GNU/Linux porten el programa OpenOffice.org

i en canvi no porten cap màquina virtual de Java (recordem aquí

que els motius per a això són que encara no hi ha cap implemen-

tació lliure d’aquest llenguatge de programació, encara que cada

dia es produeixen nous avanços en aquest tema).

El programa OpenOffice.org utilitza el Java per a diverses opcions

avançades com són les macros i també algunes utilitats addicionals que

altres programadors poden implementar perquè OpenOffice.org es

pot programar en aquest llenguatge. A més, si un entorn d’execu-

ció de Java està disponible, el programa l’utilitza per a fer-hi al-

gunes operacions.

En general, si volem utilitzar aquest programa en un entorn pro-

ductiu és recomanable tenir una màquina virtual de Java instal·la-

da al sistema. I això ens porta a la qüestió sobre quina versió és

Figura 13. Pantalla d’instal·lació del JRE
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la més adequada. Si podem escollir les versions que volem ins-

tal·lar, la recomanació és la següent:

• Per a OpenOffice 1.0.xJRE 1.3.1

• Per a OpenOffice 1.1.xJRE 1.4.1

Podem baixar les diferents versions del JRE des de la pàgina web de Sun

Microsystems, http://java.sun.com/j2se/, ja que a la pàgina principal

només ens permeten baixar les últimes versions d’aquest producte.

Aquesta recomanació es basa en la versió de JRE que s’ha utilitzat du-

rant la fase de desenvolupament del producte, però això no vol dir, ni

molt menys, que amb altres versions tinguem problemes.

Quan ja hem vist aquestes consideracions prèvies, ens fixarem en les

opcions que ens ofereix aquesta pantalla, on simplement hem de selec-

cionar el JRE que volem utilitzar per a OpenOffice.org. En el cas que no

en tinguem cap d’instal·lat al sistema i no vulguem instal·lar-lo, podem

seleccionar l’opció “No utilitzis Java amb l’OpenOffice.org1.1.0”.

Quan hem finalitzat la configuració, fem clic al botó “D’acord” per pas-

sar a la pantalla següent.

3.3.15. Pantalla de còpia d’arxius

Figura 14. Pantalla de còpia d’arxius
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Quan arribem a aquesta pantalla, començarà la instal·lació real dels

components al nostre ordinador. La pantalla de còpia d’arxius és

molt senzilla i no hi hem de fer cap acció. A la part esquerra de la

pantalla veiem el tipus d’operació que s’està fent, com el temps esti-

mat de durada de tot el procés.

3.3.16. Pantalla final d’instal·lació

Una vegada acabat el procés d’instal·lació, veiem la pantalla final en

què simplement hem de fer clic a “Completa” per sortir del programa

d’instal·lació.

En la plataforma Windows, el procés ja haurà conclòs. Si estem en

GNU/Linux és possible que ens demani que sortim del nostre gestor

de finestres i tornem a entrar per actualitzar la configuració. Això de-

pendrà del gestor de finestres que utilitzem.

3.3.17. Execució d’OpenOffice.org en entorn
uniusuari

Si estem treballant en l’entorn Windows, el programa d’instal·lació

crearà les entrades del programa dins del menú “Inici -> Progra-

mes”. Per mitjà de les diferents opcions, podrem accedir a les dife-

rents funcionalitats del programa.

Figura 15. Pantalla final d’instal·lació
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A més, podrem observar una icona amb el logotip d’OpenOffice.org

situada a la safata d’icones, que normalment està situada a la part

inferior dreta de la pantalla. Es tracta del programa d’inici ràpid que

precarrega OpenOffice.org en memòria durant l’arrencada del sis-

tema perquè s’executi de manera més ràpida. També podem accedir

a les diferents funcionalitats del programa fent-hi clic amb el botó

dret del ratolí.

Per a executar el programa a la plataforma GNU/Linux, hem de bus-

car el directori d’instal·lació que hem especificat i després escriure:

$ cd /program

$ ./ooffice

Com a alternativa, podem afegir el directori on es troba l’executable

en la nostra variable PATH del sistema o crear un enllaç simbòlic al

nostre escriptori del gestor de finestres. Però totes aquestes altres op-

cions es troben més enllà de les expectatives d’aquesta unitat.

Hem de recordar que en una instal·lació uniusuari aquestes opcions de

menú i icones només estaran disponibles per a l’usuari que hagi ins-

tal·lat el programa. Els altres usuaris del sistema no hi podran accedir.

En l’apartat anterior, la instal·lació d’un sol usuari instal·la l’aplicació

en un ordinador i, com el seu nom indica, és només per a l’ús per-

sonal de l’usuari que l’ha instal·lat. En el cas de la versió 2.x d’Ope-

nOffice.org, que inclou ja instal·ladors natius per a cada una de les

plataformes suportades, el procés d’instal·lació és molt més simple.

En aquest apartat veurem el procés d’instal·lació d’OpenOffice.org

sobre la plataforma Windows.

3.4.1. Requisits

La versió 2.x sobre Windows requereix Windows 98 o superior i 128

Mb de RAM. La mida de la instal·lació variarà segons els elements

3.4. Instal·lació d’OpenOffice.org 2.x
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que seleccionem instal·lar. Per a la instal·lació, necessitarem uns 200

MB d’espai lliure al disc dur, als quals cal afegir uns 80 MB durant el

procés d’instal·lació. En aquests 80 MB es copiaran arxius temporals

que després, una vegada finalitzat el procés d’instal·lació, seran eli-

minats.

3.4.2. El procés d'instal·lació

En el cas que ja tinguem instal·lada una versió anterior del progra-

ma, l’instal·lador natiu primer desinstal·larà la versió anterior desant

la personalització i les dades de l’usuari, i després iniciarà el procés

d’instal·lació de la nova versió de manera automàtica. Aquest procés

d’actualització descrit es produirà en el cas d’actualitzar versions de

la mateixa branca. Si, per exemple, tenim una versió 1.x instal·lada

al nostre sistema, l’instal·lador no desinstal·larà la versió anterior.

Per a instal·lar el programa simplement executem el programa

d’instal·lació que a Windows es diu, per exemple,

"Ooo_2.0.4_Win32Intel_Install.exe" (el nom de l’instal·lador in-

clou la versió del programa, amb la qual cosa aquest nom serà

diferent en cada nova versió) fent-hi doble clic al nostre directori

d’instal·lació. L’executable és un instal·lador natiu de Windows,

amb la qual cosa el podem executar directament sense haver-lo

de descomprimir ni haver de fer cap operació addicional.

Si tot ha anat correctament, el programa d’instal·lació d’OpenOffi-

ce.org ens mostrarà una pantalla de benvinguda. Abans de començar

tot el procés, veurem algunes característiques generals d’aquest progra-

ma d’instal·lació. Si fem clic al botó de "Cancel·lar" durant el procés

d’instal·lació, s’aturarà el procés. Si ja s’hagués iniciat el procés de còpia

dels arxius, en aquest moment podrem indicar si volem que el programa

esborri el directori d’instal·lació amb tot el seu contingut.

Figura 16. Quadre de diàleg de cancel·lació del procés 
d'instal·lació
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3.4.3. Pantalla de preparació del procés d'instal·lació

La primera pantalla que veurem durant el procés d’instal·lació és la

de preparació del procés d’instal·lació. La seva funció és merament

informativa: se’ns informa que els arxius d’instal·lació d’OpenOffi-

ce.org s’han de descomprimir en un directori per a poder iniciar el

procés d’instal·lació. Simplement fem clic a "Següent" per continuar.

3.4.4. Pantalla de selecció de la ubicació dels arxius 
descomprimits

Figura 17. Pantalla de preparació del procés d’instal·lació

Figura 18. Pantalla de selecció de la ubicació 
dels arxius descomprimits
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En aquesta pantalla hem d’indicar on volem desempaquetar els ar-

xius d’instal·lació d’OpenOffice.org, però això no vol dir que Ope-

nOffice.org s’instal·li en aquest directori. L’arxiu que ens baixem

d’Internet és en realitat un paquet que conté els diferents arxius ne-

cessaris per a la instal·lació d’OpenOffice.org. Aquí només indiquem

a quina carpeta del nostre disc dur volem desar els arxius que ens

permetran després instal·lar OpenOffice.org. Una vegada hàgim se-

leccionat la carpeta, farem clic a "Desempaquetar".

3.4.5. Pantalla de benvinguda

La primera pantalla que veurem durant el procés d’instal·lació és la

de benvinguda. Simplement fem clic a “Següent” per continuar amb

la instal·lació.

Figura 19. Pantalla de benvinguda
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3.4.6. Pantalla d’acceptació de llicència

La pantalla d’acord de llicència ens obliga a acceptar-ne el contingut per

poder continuar amb el procés d’instal·lació. Per a poder acceptar la lli-

cència, és necessari haver-la llegit per complet, i per això ens hem de si-

tuar primer al final del document per activar el botó d’acceptació.

3.4.7. Pantalla d'informació d'usuari

Les dades que podem introduir en aquesta pantalla són totalment vo-

luntàries i serveixen perquè el programa OpenOffice.org les utilitzi

Figura 20. Pantalla d’acord de llicència

Figura 21. Pantalla d'informació d'usuari
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per a personalitzar les nostres plantilles o documents o per a in-

troduir-les automàticament en el cas que li ho demanem. Si ens pre-

ocupa la nostra confidencialitat en introduir aquestes dades, hem de

dir que aquestes es desin al nostre ordinador i no s’enviïn enlloc.

Amb això, podem estar completament segurs que només s’utilitzen

per al que hem especificat.

En el cas que hàgim importat aquestes dades d’una instal·lació an-

terior, aquesta pantalla no es mostrarà i s’utilitzaran al seu lloc les

dades importades. Una vegada finalitzat el procés d’instal·lació, po-

drem accedir i modificar aquestes dades a través de l’opció de menú

"Eines -> Opcions -> OpenOffice.org -> Dades d’usuari".

En aquesta pantalla també haurem de seleccionar per a quins usua-

ris de l’ordinador volem instal·lar OpenOffice.org. Podem indicar

que volem instal·lar el programa només per a l’usuari actual o bé per

a tots els usuaris de l’equip. És possible que la instal·lació per a tots

els usuaris requereixi més privilegis que els que té l’usuari actual,

amb la qual cosa haurem d’instal·lar OpenOffice.org des d’un

compte d’administrador de l’equip.

Introduïm les dades que creguem convenients i fem clic a "Següent"

per continuar amb el procés d’instal·lació.

3.4.8. Pantalla de tipus d’instal·lació

Figura 22. Pantalla de tipus d’instal·lació
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Si volem fer una instal·lació nova, en aquesta pantalla podrem selec-

cionar el tipus d’instal·lació que volem. Les opcions disponibles són

les següents: 

Les opcions disponibles són les següents:

• Instal·lació estàndard

Aquesta és la instal·lació recomanada per a la majoria d’usuaris, ja

que instal·la tots els components i els filtres de documents més habi-

tuals. A més, en la majoria de les traduccions també instal·la els dic-

cionaris per a l’idioma determinat.

• Instal·lació personalitzada

Si tenim un coneixement dels diferents elements que conformen el pro-

grama, podem utilitzar aquesta opció per a seleccionar-los un a un.

Aquesta opció ens resultarà útil quan, per exemple, vulguem instal·lar

un filtre de documents o d’imatges que no ve a la instal·lació estàndard.

Quan hem seleccionat el tipus d’instal·lació, fem clic a “Següent” per

continuar.

3.4.9. Pantalla de selecció de components

Figura 23. Pantalla de selecció de components
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En seleccionar l’opció d’“Instal·lació personalitzada”, ens sortirà

aquesta pantalla on podem seleccionar els components de l’aplica-

ció que volem instal·lar. En iniciar el nostre procés de selecció, veu-

rem que ja hi ha uns components seleccionats per defecte. Aquests

components són els de la instal·lació estàndard, amb la qual cosa no

haurem de començar el procés des de zero, sinó que tindrem una

base a partir de la qual podrem anar afegint o traient funcionalitats

segons les nostres necessitats.

El procés de selecció i desselecció de components és el següent.

Cada mòdul o component té assignat un símbol de suma (+) al seu

nom. En fer-hi clic, s’expandirà la llista dels subcomponents que té

cadascun. Per a marcar o desmarcar cada un d’aquests subcompo-

nents, podem fer-hi clic.

El color o la figura de la icona de la caixa que hi ha abans de cada

nom ens indica l’estat de cada un d’ells:

• Blanc: tots els subcomponents estan seleccionats.

• Gris: la categoria inclou subcomponents que no estan seleccio-

nats.

• Creu vermella: aquesta categoria no s’instal·larà.

Aquesta pantalla també inclou el directori d’instal·lació. Si seleccio-

nem l’actualització del producte, la nova versió d’OpenOffice.org

s’instal·larà a la mateixa ubicació on tinguem instal·lada la versió an-

terior. En el cas d’una instal·lació nova, en aquesta finestra podrem

seleccionar el directori o la carpeta d’instal·lació.

A la part superior de la finestra veurem una llista amb totes les unitats

disponibles on podem instal·lar el programa i el seu espai disponi-

ble. L’espai necessari per a la instal·lació és només orientatiu, ja que

pot variar segons les característiques del sistema d’arxius de la unitat.

En general, la millor opció és instal·lar el programa al directori que ens

ha suggerit la instal·lació. Si tenim qualsevol motiu per a instal·lar-lo en

una altra ubicació, l’escrivim al camp de text i se substituirà el camí per

defecte. També és possible seleccionar el directori de manera gràfica
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fent clic al botó "Navegar". Si el directori que introduïm no existeix, el

programa ens demanarà confirmació per crear-lo.

Fem clic al botó "Següent" per continuar.

3.4.10. Pantalla d'assignació de tipus d'arxius

La pantalla d’assignació de tipus d’arxius és una de les que més pro-

blemes ha provocat en els usuaris de Windows que simplement voli-

en provar el programa OpenOffice.org per veure com era. Una

vegada l’han desinstal·lat, s’han trobat amb la sorpresa que no po-

dien obrir els seus documents de Word, Excel o PowerPoint fent-hi

doble clic des de l’Explorador de Windows.

Això es deu al fet que algunes versions del programa venien amb

aquests valors marcats per defecte i la gent instal·lava OpenOffi-

ce.org sense prestar cap tipus d’atenció a les pantalles del progra-

ma.

En aquesta pantalla podem decidir si associem els tipus d’arxiu de

Microsoft Office perquè s’obrin amb OpenOffice.org. Si després des-

Figura 24. Pantalla d'assignació de tipus d'arxius
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instal·lem OpenOffice.org, hem de tornar a associar els tipus d’arxiu

amb Office.

3.4.11. Pantalla de verificació de les opcions d’instal·lació

Aquesta pantalla ens mostra totes les opcions d’instal·lació que

hem introduït per poder revisar-les abans d’iniciar realment el

procés de còpia i de registre d’arxius. En aquest punt encara som

a temps de modificar qualsevol opció.

Si estem segurs que les opcions d’instal·lació són les correctes, fa-

rem clic al botó “Instal·lar” per iniciar el procés. Si volem modifi-

car alguna opció, podem fer clic al botó “Enrere” i tornar sobre

els nostres passos.

Figura 25. Pantalla de verificació de les opcions d’instal·lació
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3.4.12. Pantalla de còpia d’arxius

Una vegada arribats a aquesta pantalla, començarà la instal·lació

real dels components al nostre ordinador. La pantalla de còpia d’ar-

xius és molt senzilla i no hi hem de fer cap acció. A la part esquerra

de la pantalla ens mostra la mena d’operació que s’està fent, i també

el temps estimat de durada de tot el procés.

3.4.13. Pantalla final

Figura 26. Pantalla de còpia d’arxius

Figura 27. Pantalla final d’instal·lació
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Una vegada acabat el procés d’instal·lació, se’ns mostra la pantalla

final en què simplement hem de fer clic a “Completa” per sortir del

programa d’instal·lació.

Abans de donar per conclòs el tema de la instal·lació d’OpenOffice.org,

veurem breument alguns temes que ens poden ser d’utilitat durant

la nostra feina amb el programa. Ens centrarem especialment en

el procés de desinstal·lació que, com veurem ara mateix, és molt

senzill.

3.5.1. Desinstal·lació del producte

En haver-hi dos tipus d’instal·lacions possibles –la d’uniusuari i la de

multiusuari–, la desinstal·lació de producte s’ha d’executar de dues

maneres diferents, encara que veurem que, en el fons, les accions se-

ran molt semblants.

Tant si estem treballant en un entorn uniusuari com en un entorn de

xarxa, els primers passos seran per a desinstal·lar l’aplicació client.

Així, en entorn uniusuari tractarem el procés de desinstal·lació com

si es tractés d’una instal·lació client de xarxa.

Abans d’executar el programa de desinstal·lació, és molt impor-

tant haver sortit per complet d’OpenOffice.org, perquè, si no, el

programa de desinstal·lació no podrà esborrar els arxius que en

aquells moments estiguin carregats en memòria. Això inclou, sens

dubte, el programa d’inici ràpid que tenim a la nostra barra d’ico-

nes si estem treballant en la plataforma Windows. Si a la nostra

barra d’icones veiem una icona amb el logotip blanc i blau

d’OpenOffice.org, hem de fer-hi clic amb el botó dret del ratolí i

després seleccionar l’opció de “Surt”.

El primer pas és executar el programa de configuració. En la plata-

forma Windows o en GNU/Linux, si tenim el programa integrat al

gestor de finestres, podem executar l’opció de “Setup” dins del menú

de programes d’OpenOffice.org. Si no el trobem, també el podem

3.5. Temes avançats del procés d’instal·lació
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ubicar al directori “program” a la carpeta d’instal·lació. El seu nom

serà “setup.exe” en Windows o només “setup” en GNU/Linux.

En les últimes versions del programa de la plataforma Windows tam-

bé es pot accedir al programa de configuració pel tauler de control

a “Afegeix o suprimeix programes”.

En executar el programa, se’ns oferiran diferents opcions que podem

seleccionar. En aquest cas, seleccionarem l’opció “Desinstal·lació” i

després “Següent” per continuar amb el procés de desinstal·lació.

Figura 28. Pantalla principal del programa de configuració

Figura 29. Esborrament dels arxius de configuració
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En aquesta pantalla podem seleccionar si volem esborrar tots els ar-

xius de configuració del perfil d’usuari, i també els documents que

hem creat. Una vegada que hem decidit si els volem eliminar o no

del nostre sistema, fem clic a “Completa” per executar el procés de

desinstal·lació per si mateix.

Una vegada que hem arribat a la pantalla final del procés de desins-

tal·lació, el procés ha acabat de manera satisfactòria.

En acabar el procés d’instal·lació, hem de tenir en compte que si hem

associat OpenOffice.org perquè obri determinats arxius, no es po-

dran obrir amb la interfície gràfica de l’usuari. Això és especialment

cert si treballem en la plataforma Windows. En aquest cas, hem de

tornar a associar els arxius que abans obríem amb OpenOffice.org

amb altres programes per poder obrir-los directament en fer-hi do-

ble clic amb el ratolí.

3.5.2. Reparació

El procés de reparació ens pot ajudar si OpenOffice.org deixa de

funcionar correctament en un moment determinat. Evidentment,

aquest programa no és capaç d’eliminar qualsevol error que trobem,

però sí tots els relacionats amb la corrupció o l’esborrament acciden-

tal d’alguns dels arxius dels components.

Figura 30. Pantalla final de desinstal·lació
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El procés d’execució del sistema de reparació que porta OpenOffice.org

incorporat és molt similar al procés de desinstal·lació. Per a això,

hem de seguir els mateixos passos que en l’apartat anterior fins

a arribar a la pantalla principal del programa de configuració

d’OpenOffice.org.

Quan siguem en aquest punt, no hem de seleccionar l’opció “Desins-

tal·lació”, sinó “Repara”. Això iniciarà el programa de recuperació

que intentarà restablir els arxius que puguin estar fets malbé.

3.5.3. Instal·lació de components nous

És possible que durant el procés d’instal·lació no hàgim instal·lat al-

gun component que després necessitem. Per exemple, podem tenir

la necessitat d’importar algun document fosc o un format gràfic que

està disponible a OpenOffice.org, però amb el qual mai no havíem

pensat que hauríem de treballar.

Per a instal·lar els components nous, hem d’executar l’arxiu “setup.exe”

en Windows, com en els casos anteriors, o bé “setup” si estem tre-

ballant en la plataforma GNU/Linux. En Windows hi ha una altra

opció que pot resultar molt més familiar als seus usuaris habituals

que és que anar al tauler de control i després seleccionar “Afegeix

o suprimeix programes”. Dins de l’entrada d’OpenOffice.org, po-

dem trobar un botó que posa “Canvia”, que ens servirà per a anar

automàticament al programa de configuració. Hem de notar aquí

que pot ser que no trobem aquest botó dins d’“Afegeix o suprimeix

programes” si estem utilitzant una versió antiga del sistema ope-

ratiu de Microsoft.

Una vegada que hem accedit a la pantalla principal del programa

de configuració, hem de seleccionar l’opció “Modificació” i després

fer clic a “Següent”.

Apareixerà la finestra de selecció de components que ja hem vist di-

verses vegades durant el procés d’instal·lació d’OpenOffice.org. Per

a estar segurs que instal·lem els components correctes i que tenim

prou espai de disc, la millor opció és marcar totes les caixes que hi

ha al costat dels noms de color blau fosc.
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Una vegada que hi hem seleccionat tots els components que hi vo-

lem afegir, fem clic a “Continua” i s’iniciarà el procés d’instal·lació

de components que ja hem vist de manera àmplia en els apartats

anteriors.

3.5.4. Registre

En iniciar OpenOffice.org, sortirà un quadre de diàleg que ens

demanarà que ens registrem. Ens podem registrar en aquest mo-

ment, demanar que ens ho recordi més tard o seleccionar que ja

som usuaris registrats i evitar que ens ho torni a demanar mai

més. Hem d’assenyalar que el registre no és en cap cas obligatori

per a utilitzar el programa. El programa ho demana perquè així

la comunitat que hi ha al darrere d’OpenOffice.org pugui saber

de manera més o menys exacta les persones que utilitzen el seu

producte.

Si estem treballant en un sistema multiusuari i ens volem registrar, és

millor que ho faci cada usuari individual del producte i no només en

la instal·lació del servidor, perquè així la comunitat disposarà d’una

informació més precisa del seu ús.

En el cas que hàgim decidit no registrar-nos en un primer moment i

després hàgim canviat d’opinió, podem seleccionar l’opció del menú

Figura 31. Finestra de registre
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principal “Ajuda -> Registre”, que ens obrirà automàticament la pà-

gina web amb el formulari de registre.

Una vegada que ens hàgim registrat, ens proporcionarà un nom

d’usuari i una contrasenya perquè puguem canviar les dades de re-

gistre sempre que ho creguem necessari.

3.5.5. Ubicació dels components

Un dels problemes més grans que ens podem trobar a OpenOffice.org

si afegim elements que no vénen amb la instal·lació com, per exem-

ple, noves plantilles o diccionaris, és no saber quin és la ubicació real

de determinats components. Això pot ser molt més complicat si tre-

ballem en una instal·lació de xarxa.

Per a accedir a aquestes dades, hem de seleccionar l’opció de

menú “Eines -> Opcions -> OpenOffice.org -> Rutes” i aparei-

xerà la finestra que veiem a continuació. Per a veure tots els valors

disponibles, haurem d’utilitzar la barra de desplaçament vertical.

Si a la llista podem veure tant les rutes de la instal·lació de servidor

com la de client, vol dir que al directori del servidor trobarem els ar-

xius originals i al directori de la instal·lació client els modificats. Per

exemple, les plantilles per defecte del programa seran al directori de

la instal·lació de servidor, mentre que les plantilles personalitzades

seran al directori de la instal·lació de client.

Figura 32. Finestra de rutes
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La nostra experiència de treball amb el programa ens indica que la

majoria de problemes d’OpenOffice.org es deuen al fet que aquests

paràmetres estan mal configurats. Per a un correcte funcionament

del programa, els camins indicats aquí han d’apuntar efectivament

als components i arxius correctes.

En aquesta unitat hem vist que OpenOffice.org ens ofereix dues

menes diferents d’instal·lació. Una pensada per a entorns uniusuari

i una altra per a entorns de xarxa, utilitzant la típica estructura de

client/servidor.

Partint des d’una perspectiva de multiplataforma, hem vist com es

baixa el paquet d’instal·lació de la pàgina web, com es desempa-

queta i com s’inicia el programa d’instal·lació. Ens hem centrat espe-

cialment en Windows i, sobretot, GNU/Linux.

Després hem seguit el procés d’instal·lació pas a pas per a cadascun

dels diferents modes d’instal·lació i, pel camí, hem anat veient els di-

ferents problemes que ens podem trobar els usuaris i com els podem

solucionar.

3.6. Resum



183

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

En aquesta unitat veurem diferents opcions de configuració

d’OpenOffice.org, que ens ajudaran a millorar la nostra experiència

amb el programa. Com és habitual, ens centrarem en l’entorn

GNU/Linux, però també farem atenció als diferents problemes que

ens poden sorgir en treballar amb la plataforma Windows.

Creiem que, per a treballar còmodament amb un programa infor-

màtic, hem de conèixer les diferents opcions i funcionalitats amb

les quals podem tenir problemes i aprendre com les podem solu-

cionar. Això ens donarà més confiança en el producte.

Ens centrarem molt especialment en les tres àrees que més pro-

blemes acostumen a donar als usuaris que són: la configuració de

les impressores, la compatibilitat dels documents d’OpenOffice.org

amb Microsoft Office i també veurem la instal·lació de diccionaris

nous per al corrector ortogràfic del programa.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Aprendre a instal·lar i configurar qualsevol nova impressora a

OpenOffice.org.

2. Estudiar els problemes de compatibilitat que podem tenir a

l’hora d’importar o exportar documents als formats de Microsoft

Office i també a altres plataformes.

3. Conèixer el procés d’instal·lació d’un diccionari d’idioma nou

per al corrector ortogràfic del programa.

4. OpenOffice.org. Configuració bàsica 
del programa

4.1. Introducció
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Si treballem en la plataforma Windows, el programa OpenOffice.org

pot utilitzar la impressora o impressores que tinguem instal·lades

al sistema de manera transparent per a l’usuari. Simplement, en

el moment d’imprimir un document, seleccionem la impressora

que vulguem utilitzar i el sistema s’encarregarà de tot. Desgra-

ciadament, en l’entorn GNU/Linux això encara no és possible.

OpenOffice.org té una utilitat que permet configurar impressores,

aparells de fax i instal·lar tipus de lletra perquè es puguin utilitzar en

l’entorn productiu del programa. Es diuen “oopadmin”. A continua-

ció, veurem com utilitzar-lo.

Per a executar el programa, hem d’anar al directori d’instal·lació i

després escriure:

$ cd /program

$ ./oopadmin

Al cap d’un moment, apareixerà la finestra principal del programa

d’administració d’impressores.

4.2. Instal·lació i configuració d’impressores 
en entorn GNU/Linux

Figura 1. Finestra principal de l’oopadmin
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Aquest programa s’ha d’executar després de fer una instal·lació de

servidor d’OpenOffice.org. Ara, l’administrador del sistema ha

d’executar el programa oopadmin com a superusuari. Això és així

perquè les impressores creades les puguin utilitzar tots els usuaris de

l’equip. Altrament, cada usuari hauria de crear les seves. 

Després d’executar el programa, l’administrador del sistema ha de

crear un arxiu amb les opcions generals de les impressores. Aquest

arxiu estarà ubicat al directori “/share/psprint/psprint.conf” a partir del

directori principal de la instal·lació del servidor. Qualsevol canvi efec-

tuat en aquest arxiu s’aplicarà de manera immediata a tots els usuaris

clients d’OpenOffice.org.

L’administrador del sistema també pot afegir tipus de lletra nous

que estaran disponibles a tots els usuaris clients, però aquests

canvis no es faran de manera immediata, com en el cas de la con-

figuració de la impressora, sinó que els usuaris hauran de reiniciar

el programa.

En els apartats següents veurem les diverses opcions que ens pro-

porciona el programa.

4.2.1. Configuració d’impressores

La configuració dels dispositius d’impressió millora a grans pas-

sos amb cada versió nova d’OpenOffice.org. Hi ha alguns en-

torns que permeten que, sota la plataforma GNU/Linux, el programa

sigui capaç de detectar de manera automàtica les impressores

instal·lades al sistema. 

Tot i així, és molt probable que, per assegurar-nos que el sistema

funciona correctament, hàgim de recórrer a la instal·lació manual

a OpenOffice.org d’aquests dispositius. Veurem que, encara que la

teoria ens pot semblar una mica complicada, la instal·lació d’una

impressora és un procés relativament senzill.
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Instal·lació d’una nova impressora

Veurem ara el procés que cal seguir per instal·lar una impressora:

1) Fem clic a l’opció “Impressora nova...”, que trobarem a la part in-

ferior esquerra de la finestra. Ens apareixerà la finestra de selec-

ció de dispositiu:

2) Seleccionem l’opció “Afegeix una impressora”. En aquest moment

ens apareixerà la finestra de selecció de controlador.

Figura 2. Finestra de selecció del dispositiu nou

Figura 3. Finestra de selecció del controlador de dispositiu
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3) Seleccionem el controlador adequat per a la nostra impressora. Si

no trobem el nostre model, o la nostra impressora no suporta la

tecnologia PostScript, hem de seleccionar la impressora genèrica.

Sota la plataforma GNU/Linux, el programa només és capaç d’im-

primir en impressores que suportin la tecnologia PostScript. Si ins-

tal·lem una impressora al nostre ordinador que no suporti aquesta

tecnologia, hem de configurar el nostre sistema perquè el pugui uti-

litzar de manera indirecta. Per a això, podem utilitzar un programa

de conversió. Molt probablement el més complet que podem trobar

és Ghostscript, que segurament ja vindrà de sèrie amb la nostra dis-

tribució.

En el cas que tinguem una impressora d’aquest tipus, l’haurem d’ins-

tal·lar a OpenOffice com a impressora genèrica i ens haurem d’as-

segurar que els marges són correctes en el moment de la configuració.

Si tenim una impressora que suporta la tecnologia PostScript, hau-

rem d’instal·lar l’arxiu de descripció que trobarem al disc o CD-ROM

que conté els seus controladors. Identificarem ràpidament aquest

arxiu perquè té una extensió “.ppd”. En instal·lar-lo, disposarem de

les funcionalitats avançades de la impressora (evidentment, aques-

tes funcionalitats dependran de la marca i el model del dispositiu)

al qual no podríem accedir per mitjà d’un controlador genèric i, a

més, i això és molt important, podrem utilitzar els tipus de lletra que

incorporen per defecte. Encara que, evidentment, si només ens inte-

ressa imprimir i ja està, també podem seleccionar una impressora

genèrica i després posar-hi els marges correctament.

Avui dia, igual com passa amb Windows, la majoria de distribucions

ja tenen controladors per a diferents impressores, amb la qual cosa

és molt probable que ja tinguem un PPD que funciona amb la nostra

impressora. I si no, que el tinguem al disc dels controladors del fa-

bricant. Si no és així, Adobe disposa d’un gran arxiu de PPD a la pà-

gina web: http://www.adobe.com/products/printerdrivers/.

Si la nostra impressora pot treballar internament amb més tipus de

lletra que una impressora PostScript normal, hem de carregar també

els arxius AFM per a aquests tipus de lletra. Per a això, els copiarem
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a la carpeta “/share/psprint/fontmetric” de la instal·lació de servidor

o bé a la carpeta “/user/psprint/fontmetric” de la instal·lació client.

Per a importar els controladors durant el procés de creació d’una im-

pressora nova, seguirem els passos següents:

• Fem clic a “Importa” a la finestra de selecció del controlador de

dispositiu.

• Seleccionem “Navega...” per escollir el directori on tenim els ar-

xius PPD desempaquetats.

• Tornem a la pantalla de selecció de controlador de dispositiu i se-

leccionem el controlador que acabem d’instal·lar.

També és possible esborrar el controlador d’un dispositiu en el mo-

ment de crear una nova impressora. Per a això, simplement hem de

seleccionar el controlador i després fer clic sobre “Suprimeix”.

En el cas que vulguem esborrar un control de dispositiu, hem

d’anar amb molta cura de no esborrar el controlador genèric per-

què OpenOffice.org no funcionaria correctament. També, com hem

esmentat, es pot pensar que qualsevol controlador que hàgim esbor-

rat desapareixerà també de tots els clients que utilitzin aquesta ins-

tal·lació d’ OpenOffice.org com a servidor.

Figura 4. Finestra de selecció de línia de ordres
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4) A la pantalla de selecció de la línia de ordres hem de seleccionar

l’ordre que OpenOffice.org ha d’utilitzar per a imprimir a la im-

pressora. L’ordre serà “lp-d cua”, on “cua“ és el nom de la cua

d’impressió. Una vegada que l’hem seleccionat, fem clic a “Se-

güent”.

5) En aquesta finestra introduïm el nom de la impressora. Aquest

és el nom que veurem a OpenOffice.org en el quadre de dià-

leg de selecció d’impressores. També aquí podem decidir si vo-

lem que aquesta sigui la nostra impressora per defecte. Una

vegada que hem escollit aquestes opcions, fem clic al botó “Fi”.

6) En tornar a la pàgina principal, farem clic al botó “Pàgina de

verificació” per comprovar que la configuració funciona correc-

tament. Si la pàgina no s’imprimeix o s’imprimeix de manera in-

correcta, hem de revisar la configuració de la impressora.

4.2.2. Modificar la configuració d’una impressora

Una vegada que hem instal·lat una impressora, podem modificar-

ne la configuració utilitzant el programa oopadmin. Per a això, hem

d’iniciar el programa, i a la pantalla principal hem de seleccionar

la impressora que volem modificar i després fer clic al botó “Pro-

pietats...”.

Figura 5. Finestra de selecció del nom d’impressora
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Ara ens apareixerà la finestra de propietats que conté diferents pes-

tanyes, en què podem especificar les característiques d’acord amb

l’arxiu PPD de la nostra impressora seleccionada. Per a això, hem de

seleccionar l’ordre de la llista. També és possible esborrar les ordres

que no ens interessin utilitzant el botó “Suprimeix”.

A la pestanya de paper podem especificar opcions com la mida i for-

mat del paper de la impressora, i també les propietats de la safata.

Els valors escrits aquí seran els valors per defecte de la impressora en

Figura 6. Pestanya d’ordres a la finestra de propietats

Figura 7. Pestanya de paper a la finestra de propietats
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OpenOffice.org. Hem de tenir en compte que no tots els valors esta-

ran disponibles per a totes les impressores, ja que aquests depen-

dran de les especificacions de l’arxiu PPD.

És a la pestanya de dispositiu on podem activar les opcions especials

de la nostra impressora. Per exemple, si la nostra impressora només

pot imprimir en blanc i negre, hem d’especificar “Escala de grisos” a

la llista d’opcions de color. Aquestes ordres i el seu significat han

d’estar disponibles al manual de la impressora o a la pàgina web del

fabricant. Si la seva funció no ens és del tot clara, aquí és on hem de

consultar en primer lloc.

Figura 8. Pestanya de dispositiu a la finestra 
de propietats

Figura 9. Pestanya de reemplaçament del tipus 
de lletra a la finestra de propietats
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A la pestanya de reemplaçament del tipus de lletra, podem seleccio-

nar un tipus de lletra intern de la impressora per a cada una de les

fonts instal·lades al nostre ordinador. D’aquesta manera, podem

reduir molt el volum de dades que enviem a la impressora i el temps

d’impressió dels documents.

Podem activar o desactivar la substitució de manera individual per a

cada impressora que tinguem instal·lada al sistema.

A la pestanya d’altres paràmetres, podem especificar els marges correctes

de la nostra impressora si és que tenim problemes d’impressió. També

podem afegir una descripció del dispositiu a la caixa de text “Comentari”,

que es mostrarà al quadre de diàleg d’impressió d’OpenOffice.org.

És important fer notar que molts d’aquests paràmetres es poden es-

pecificar al quadre de diàleg d’impressió o de configuració de la im-

pressió d’OpenOffice.org, amb la qual cosa no fa falta executar

l’oopadmin per modificar qualsevol configuració. De fet, és recoma-

nable utilitzar-lo només en el cas que vulguem accedir a funcionali-

tats avançades del dispositiu.

4.2.3. Canviar de nom o esborrar una impressora

Podem canviar el nom d’una impressora o esborrar-la per la finestra

principal de la utilitat oopadmin. Per a això, seleccionem la impres-

sora sobre la qual volem fer una d’aquestes operacions i seleccio-

nem el botó amb l’acció que volem fer.

Figura 10. Pestanya d’altres paràmetres
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Si escollim canviar-ne el nom, hem d’escriure un nom nou en el qua-

dre de diàleg que ens apareixerà i després fer clic al botó “D’acord”.

El nom no pot coincidir amb cap altra impressora instal·lada al sis-

tema i ha de ser prou significatiu perquè es pugui localitzar fàcilment

si tenim molts dispositius instal·lats (per exemple, si treballem en una

xarxa). Els noms d’impressora han de ser els mateixos per a tots els

usuaris perquè, durant l’intercanvi de documents, la impressora se-

leccionada no canviarà si l’usuari té la mateixa impressora disponi-

ble amb el mateix nom que nosaltres.

Així, hem de tenir en compte, si volem eliminar una impressora, que

la impressora per defecte creada per l’administrador del sistema no

es pot esborrar per mitjà d’aquesta finestra.

Una altra opció que ens ofereix aquesta finestra és la possibilitat de

fer que una impressora instal·lada sigui la impressora per defecte

d’OpenOffice.org. Per a això, farem doble clic al seu nom a la llista

i després marcarem l’opció “Per defecte”.

4.2.4. Configuració d’un dispositiu de fax

La utilitat oopadmin també ens permet configurar un dispositiu de fax

si el nostre sistema té un paquet com Efax o HylaFax instal·lat. Nor-

malment, aquests paquets, o paquets similars amb les mateixes fun-

cionalitats, vindran per defecte en la nostra distribució de GNU/Linux

o en podrem trobar paquets fàcilment.

Per a poder utilitzar un fax en l’entorn OpenOffice.org, l’hem d’ins-

tal·lar de manera similar com hem fet abans amb una impressora.

Per a això, seguirem els passos següents:

Figura 11. Finestra principal de l’oopadmin
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1) A la finestra principal d’oopadmin, seleccionarem l’opció d’“Afe-

geix una impressora” fent clic sobre el botó amb el nom corres-

ponent.

2) A la finestra de selecció del nou dispositiu, farem clic a “Afegeix

un fax” i després a “Següent” per continuar amb el procés.

3) En aquesta finestra podem seleccionar si volem utilitzar el programa

de control o controlador per defecte o bé volem utilitzar un controla-

dor específic. En el cas de voler utilitzar un controlador específic, ens

sortirà una finestra on el podrem seleccionar. Fem clic a “Següent”

per continuar.

Figura 12. Finestra de selecció del nou dispositiu

Figura 13. Finestra de selecció del programa de control
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En aquesta finestra, igual com hem fet amb les impressores, hem

d’especificar l’ordre que ha d’utilitzar OpenOffice.org per a comuni-

car-se amb el dispositiu de fax. En entrar les dades en aquesta fines-

tra, hem de tenir en compte dues variables:

• (TMP), que se substituirà per un arxiu temporal. Si aquesta varia-

ble la trobem en una finestra de terminal, el codi PostScript del fax

es transmetrà en un arxiu, si no s’utilitzarà l’entrada estàndard

per mitjà d’una canonada (pipe).

• (PHONE), que se substituirà pel número de telèfon del destinatari

del fax.

Una vegada hem entrat la línia de ordres pertinent, fem clic a

“Següent” per continuar.

Figura 14. Finestra de selecció de línia d’ordres

Figura 15. Finestra de selecció del nom d’impressora
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En aquesta finestra hem d’assignar un nom al nostre dispositiu de fax

i determinar si els números de fax marcats al text del document s’han

d’eliminar de la impressió o no. Fem clic a “Fi” per acabar el procés

de creació d’un nou dispositiu de fax.

A partir d’aquest moment, ja podem enviar faxos amb el programa

OpenOffice.org. Per a fer-ho, hem d’imprimir el document mitjan-

çant el dispositiu que hem creat.

Per a especificar el número de telèfon del destinatari del fax, hem

d’escriure un text al document. Encara que també podem crear un

camp de text que recuperi aquest número des de qualsevol base de

dades que tinguem activada en el programa. El format del número

de telèfon és el següent:

@@#[número_de_telèfon]@@

On [número_de_telèfon] és el número de telèfon del destinatari del

fax. Per exemple, una entrada de número de telèfon vàlida seria la

següent: @@#9342060801@@.

Si aquests caràcters, incloent-hi el número de telèfon, no s’imprimei-

xen, hem d’activar l’opció “Suprimeix el número de fax” dins de l’op-

ció “Propietats” dins de la pestanya de selecció de línia de ordres. Tot

i així, si no introduïm cap número de telèfon al document que envi-

em, ens apareixerà un quadre de diàleg que ens el preguntarà des-

prés d’imprimir-lo amb el dispositiu de fax.

Dins del programa OpenOffice.org, podem activar l’opció d’enviar

els documents automàticament al fax predeterminat. Per a això, hem

de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre la barra de funcions i des-

prés seleccionar el desplegable:

“Botons disponibles -> Envia fax predeterminat”.

El fax predeterminat el seleccionarem a:

“Eines -> Opcions -> Document de text -> Impressió”.
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És important recordar que hem d’imprimir un document en una tasca

separada per a cada fax que vulguem enviar. Si no és així, el primer des-

tinatari rebrà tots els faxos. Per a això, hem d’anar al quadre diàleg

d’opcions d’impressió mitjançant “Fitxer -> Imprimeix... -> Opcions” i

marcar “Crea tasques individuals d’impressió”.

4.2.5. Conversió de documents a PDF

Les versions més modernes d’OpenOffice.org ja disposen de l’op-

ció de convertir automàticament un document a format PDF sim-

plement fent clic al botó corresponent a la barra de funcions del

programa.

Tot i així, disposem de la possibilitat de crear una impressora que

enviï el document a un programa convertidor com és Acrobat Dis-

Figura 16. Opcions d’impressió del document de text

Figura 17. Finestra d’opcions d’impressió
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tiller en Windows o Ghostscript si treballem en entorn GNU/Linux.

Per a la nostra referència, veurem de manera ràpida els passos

que cal seguir per a crear una impressora d’aquest tipus amb

l’oopadmin:

1) A la pantalla principal de l’oopadmin, seleccionem l’opció “Im-

pressora nova...”. Això obrirà la finestra de selecció d’un disposi-

tiu nou.

2) Seleccionem l’opció “Afegeix un convertidor PDF” i després fem

clic sobre “Següent” per continuar.

Figura 18. Finestra de selecció del nou dispositiu

Figura 19. Finestra de selecció del programa 
de control
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3) En aquesta finestra hem d’escollir el programa de control que vo-

lem utilitzar. Si estem treballant sobre GNU/Linux, el programa

de control genèric és una bona opció. En la plataforma Windows

la millor opció és utilitzar el controlador d’Acrobat Distiller en el

cas que disposem d’aquest producte al nostre ordinador. Fem

clic a “Següent” per continuar.

4) En aquesta finestra hem d’introduir l’ordre per al convertidor de

PostScript a PDF que utilitzarà OpenOffice.org. També hem d’in-

troduir el directori on es desaran els PDF generats; si no n’introduïm

cap, es copiaran al directori personal de l’usuari. Les variables que

podem utilitzar en la línia d’ordres són les següents:

• (TMP), que se substituirà per un arxiu temporal. Si aquesta varia-

ble la trobem en una finestra de terminal, el codi PostScript del

PDF es transmetrà en un arxiu, si no, s’utilitzarà l’entrada estàn-

dard per mitjà d’una canonada (pipe).

• (OUTFILE), que se substituirà per l’arxiu de destinació, el nom del

qual es crea a partir del nom del document.

Si el programa Ghostscript o Adobe Acrobat Distiller es troben en la

ruta de recerca d’arxius, podem utilitzar simplement una de les línies

d’ordres que vénen preconfigurades per defecte. Si no és així, les

hem de modificar.

Figura 20. Finestra de selecció de línia de ordres
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5) En aquesta última finestra introduïm el nom del nostre convertidor

a PDF i fem clic a “Fi” per acabar.

A partir d’aquest moment, per a convertir un document de PDF, sim-

plement l’imprimirem al convertidor a PDF que acabem d’instal·lar.

4.2.6. Configuració de les fonts

En treballar habitualment amb el programa, ens adonarem que

OpenOffice.org no mostra el mateix nombre de tipus de lletra a

tots els documents. Això és així perquè no totes les fonts disponi-

bles es poden utilitzar sempre. Veurem algunes d’aquestes parti-

cularitats:

• Només es mostraran els tipus de lletra al selector de fonts del do-

cument que també podem imprimir. El programa assumeix per

nosaltres que només volem utilitzar les fonts que podem imprimir

en paper.

• Si estem treballant amb un document HTML o bé en un context de

treball en línia, només estaran disponibles les fonts que es puguin

mostrar en pantalla.

Figura 21. Finestra de selecció del nom d’impressora
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• Com a contrapartida, en treballar amb Open Calc o Open Draw,

podrem utilitzar tots els tipus de lletra que puguin imprimir i mos-

trar en pantalla.

El programa OpenOffice.org intenta, sempre que sigui possible, uti-

litzar el mateix tipus de lletra a la pantalla i al document imprès. Això

s’anomena WYSIWYG (What you see is what you get, ‘el que veus és

el que tens’). El programa ens mostrarà les possibles incompatibi-

litats i problemes entre les fonts a la part inferior de la finestra de

caràcters que podem obrir amb l’opció del menú principal “Format

-> Caràcter...”.

Afegir noves fonts

Podem afegir tipus de lletra nous perquè estiguin disponibles dins de

l’entorn d’OpenOffice.org. Segons si volem utilitzar una versió actual

d’OpenOffice.org o bé estem utilitzant una versió antiga, les fonts

afegides estaran disponibles, o no, fora del programa. Les últimes

versions del programa ja ens permeten compartir fonts amb les altres

aplicacions, però no versions 1.0.x que encara podem trobar en mol-

tes distribucions de GNU/Linux.

El programa OpenOffice.org pot mostrar i imprimir fonts PostScript

tipus 1 i també fonts TrueType. Aquestes últimes són les que funcio-

Figura 22. Finestra de format de caràcters
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nen més bé amb el programa, amb la qual cosa es recomana utilit-

zar-les sempre que sigui possible.

Per a integrar nous tipus de lletra dins d’OpenOffice.org, hem de fer

el següent:

1) Iniciem el programa oopadmin tal com ja hem vist i a la finestra

principal de l’aplicació, fem clic al botó que es diu “Tipus de lletra”.

2) La finestra de fonts ens mostra tots els tipus de lletra afegits a

l’OpenOffice.org. Fem clic al botó “Afegeix...”.

3) Al quadre de diàleg que ens apareixerà, podrem introduir el nom

del directori des d’on volem afegir les fonts noves o bé des d’on

fer clic al botó etiquetat com a “...” per seleccionar-ho.

Figura 23. Finestra de tipus de lletra de l’oopadmin

Figura 24. Finestra de selecció de fonts
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4) A la finestra de selecció de tipus de lletra apareixerà una llista

amb tots els tipus de lletra disponibles al directori que hem es-

pecificat. Per a afegir-los tots, simplement hem de fer clic al botó

corresponent. Una opció interessant que ens ofereix aquesta fi-

nestra és la possibilitat de crear enllaços simbòlics dels arxius de

fonts, amb la qual cosa els arxius no es copiaran al directori de fonts

d’OpenOffice.org, sinó que s’utilitzaran des de la seva ubicació

actual. Si estem instal·lant les fonts des d’un dispositiu que no po-

drem tenir sempre disponible, com per exemple un CD-ROM,

hem de desmarcar l’opció perquè es copiïn els arxius. En fer clic

a “D’acord”, les fonts s’afegiran definitivament.

Si estem treballant amb una instal·lació de servidor, hem d’instal·lar

les fonts per mitjà d’aquesta instal·lació, perquè les noves fonts es

trobin disponibles per a tots els usuaris. Si l’usuari té accés d’escrip-

tura al directori de la instal·lació del servidor, les fonts s’instal·laran

al directori corresponent de la seva instal·lació d’estació de treball

perquè l’usuari que les ha instal·lat hi pugui accedir.

Esborrar i rebatejar fonts

A la finestra de fonts de l’oopadmin, podem esborrar els tipus de

lletra que vulguem. Simplement els hem de seleccionar i després

fer clic sobre el botó “Suprimeix”. En aquesta finestra només po-

dem esborrar els tipus de lletra que hem afegit al programa ante-

riorment.

També és possible canviar el nom a les diferents fonts que hem ins-

tal·lat. Per a això, hem de seleccionar la font i després fer clic sobre

Figura 25. Finestra de tipus de lletra de l’oopadmin
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el botó “Reanomena”. Ens sortirà un nou quadre de diàleg que ens

demanarà el nom nou de la font. Si la font conté diversos noms,

n’apareixerà una llista al camp de llista que ens serveix per a in-

troduir el nom nou com a suggeriments. Una vegada que hem intro-

duït el nom, fem clic a “D’acord” per finalitzar el procés.

Si hem seleccionat més d’un tipus de lletra per reanomenar, ens apa-

reixerà un quadre de diàleg diferent per a cadascuna. El mateix ens

passarà si seleccionem una TrueType Collection (TTC), que conté di-

ferents tipus de lletra en un sol arxiu.

Un dels aspectes més interessants que ens ofereix OpenOffice.org és

la possibilitat de treballar amb el mateix programa en diferents pla-

taformes i també la possibilitat d’intercanviar de manera més o

menys automàtica documents amb Microsoft Office que, avui dia, és

el programa ofimàtic més utilitzat del món.

Si bé la compatibilitat entre tots dos productes és molt bona, es-

pecialment en el cas de l’exportació de documents, en ser els

formats de Microsoft molt complexos i només parcialment docu-

mentats, és impossible aconseguir una compatibilitat al cent per

cent. Fins i tot diferents versions de programes de Microsoft tenen

problemes per a llegir documents escrits amb versions anteriors

del programa.

En aquest apartat, intentarem aclarir alguns aspectes de l’intercanvi

de documents que poden ser problemàtics per a l’usuari.

4.3.1. Intercanvi de documents amb els programes
de Microsoft Office

Veurem diferents opcions que ens permetran més integració del pro-

grama OpenOffice.org amb Microsoft Office dividides en diversos

apartats.

4.3. Problemes en l’intercanvi de documents
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Opcions disponibles per a una compatibilitat més gran 
amb Word

Encara que una de les característiques més importants, i una de les

quals s’ha fet més publicitat, d’OpenOffice.org és la compatibilitat

amb els documents de Microsoft Office, hem vist les dificultats que

comporta la conversió i importació de documents a aquest format. 

Veurem ara les opcions que ens ofereix OpenOffice.org per aconse-

guir més compatibilitat.

Per a això, hem de tenir en compte que les definicions de format no

són les mateixes en tots els programes de procés de text. Però podem

activar algunes opcions per obligar que Writer es comporti de mane-

ra similar a Microsoft Word i augmentar, així, la compatibilitat entre

tots dos. Els paràmetres que veurem ara només estan disponibles per

al document en ús actual i no es poden definir de manera global

per a tots els documents, així que les haurem d’especificar manual-

ment a cada document que tingui algun problema de format rela-

cionat amb aquestes opcions.

Per a accedir al quadre de diàleg on podem activar aquestes opcions,

hem d’anar a l’opció del menú principal:

“Eines -> Opcions -> Document de text -> General”.

Figura 26. Finestra amb opcions de compatibilitat
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Dins de l’apartat de compatibilitat trobem tres opcions que ens po-

den ser d’utilitat. Són els següents:

• Afegir els espais entre paràgrafs i taules. En Open Writer l’espai

entre paràgrafs es marca de manera diferent que als documents

de Microsoft Word. Si entre dos paràgrafs hem definit un espai

abans i després del paràgraf, l’espai s’afegeix als documents de

Microsoft Word, mentre que en Open Writer només s’afegeix l’es-

pai més gran. Si volem que el Writer sempre afegeixi els dos es-

pais, hem d’activar aquesta opció.

• Afegir els espais entre taules i paràgrafs al principi de les pàgines.

Si aquesta opció està activada, l’espai anterior del paràgraf tam-

bé s’afegirà al principi de la pàgina o de la columna si el paràgraf

està situat al principi del document. Aquest mateix cas s’aplica en

els canvis de pàgina. Si importem un document de Microsoft

Word, els espais s’afegeixen automàticament durant el procés de

conversió.

• Ajustar la posició dels tabuladors. Amb aquesta opció activada,

els paràgrafs que contenen tabuladors centrats o alineats a la

dreta estan formatats com un tot al centre o a la part dreta. Si

aquesta opció no està activada, només el text a la dreta de l’últim

tabulador s’alinea a la dreta, mentre que el text de l’esquerra es

manté on és.

Conversió automàtica de documents de Microsoft Office

La manera més fàcil i intuïtiva de convertir un document de Microsoft

Word, Excel o PowerPoint al format d’OpenOffice.org és obrir-lo i

després gravar-lo en el format de document Writer, Calc o Impress,

respectivament. Es pot utilitzar fins i tot OpenOffice.org per a conver-

tir documents d’Office d’un format Word a un altre de més antic o

modern.

Una vegada arribats a aquest punt, hem de tenir en compte una ex-

cepció: no es poden importar documents amb format Microsoft Office

protegits amb contrasenya. Microsoft no ha documentat el sistema

amb el qual protegeix els seus arxius, i per això és impossible obrir-los.
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Qualsevol document protegit que vulguem obrir simplement no es

processarà.

OpenOffice.org és capaç d’importar documents en molts formats,

però només disposa d’una eina per a importar de manera automà-

tica documents en format Word, Excel i PowerPoint i les seves respec-

tives plantilles. Una de les característiques més importants que té és

la possibilitat de convertir carpetes senceres de documents i plantilles

d’una sola vegada.

Per a la nostra seguretat, el programa conversor de documents no

modifica els documents originals, sinó que en fa còpies.

Podem executar l’eina de conversió de documents seguint l’opció de

menú següent:

“Fitxes -> AutoPilot -> Conversor de documents”.

Veurem pas a pas el procés:

1) A la primera pantalla hem de seleccionar el tipus de documents

de Microsoft Office que volem convertir. Una vegada seleccionats,

fem clic al botó “Continua”.

Figura 27. Primera pantalla del conversor de documents
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2) A la segona pantalla del conversor hem de seleccionar si volem con-

vertir les plantilles, els documents, o totes dues coses alhora. I també

especificar els directoris d’origen i de destinació. Hem de fer clic a

“Continua” per avançar en l’operació. Si hem seleccionat més d’un

tipus d’arxius diferents, ens apareixerà aquesta mateixa pantalla per

a cada un dels tipus d’arxius de Microsoft Office que hàgim marcat.

Figura 28. Segona pantalla del conversor de documents

Figura 29. Pantalla final del conversor de documents
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3) Aquesta és la pantalla de confirmació de les dades que hem in-

troduït. Els podem repassar per assegurar-nos que totes les op-

cions que hem entrat són correctes. Una vegada que ens hem

assegurat que tot sigui correcte, fem clic al botó de “Converteix”

per iniciar el procés. Veurem que a la pantalla del conversor anirà

apareixent la informació del procés. Una vegada finalitzat el pro-

cés de conversió, hem de fer clic al botó de “Fi” per tancar la fi-

nestra.

En visualitzar els documents convertits, veurem que un document de

Word que té una mida de 260 kb es converteix en un document

de 50 kb. Al principi ens pot preocupar aquest canvi tan important de

mida. Però no hem perdut informació del document Word.

L’explicació és la següent. El format Word (com tots els de Microsoft

Office) és binari, mentre que el format dels documents d’OpenOffice.org

és d’un arxiu de text pla que podem llegir amb qualsevol editor de

text. Amb això ja es redueix molt la mida, però és que, a més, el

format OpenOffice.org ja comprimeix automàticament els arxius i,

per tant, el document que veiem és en realitat un document XML

comprimit.

Podem obrir un document amb WinRAR o WinZip en Windows i veu-

rem que realment es tracta de diversos arxius de text organitzats en

diferents carpetes. Això ens dóna la seguretat que, encara que el pro-

ducte OpenOffice.org desaparegui, no tindrem cap dificultat per a

recuperar la informació creada amb aquest programa. Si passa el

mateix amb Microsoft Office, tindrem molts més problemes.

Desar automàticament documents en format Office

Si treballem habitualment amb documents de Microsoft Office, ens

pot resultar molest treballar amb el format natiu d’OpenOffice.org i

després haver de convertir sempre els documents al format Office

abans d’enviar-los a altres persones. És per això que hi ha una

opció que ens permet especificar el format per defecte quan de-

sem el document per mitjà de l’opció de menú “Fitxer -> Desa”

o bé pressionant el botó de desar el document a la barra de fun-

cions.
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Per a això, hem d’anar a l’opció de menú “Eines -> Opcions... ->

Obre/Desa -> General” i ens apareixerà la finestra següent:

Dins del grup de “Format de fitxer estàndard”, podem triar un tipus

de document i després seleccionar el format amb el qual el volem de-

sar per defecte entre els que tenim disponibles per a cada tipus de

document. En aquesta finestra seleccionarem el format de Microsoft

Office com, per exemple, Microsoft Excel 97/2000/XP per al tipus de

document de full de càlcul.

4.3.2. Intercanvi de documents entre diferents
plataformes

En l’apartat anterior hem vist el procés d’instal·lació de noves fonts

que podem utilitzar en pantalla i/o en impressora, però no hem

tractat un dels aspectes bàsics que hem de tenir en compte si inter-

canviem documents amb persones que treballen amb el programa

OpenOffice.org en diferents plataformes.

És molt possible que hàgim d’escriure un document en GNU/Li-

nux, per exemple, una presentació. Aquesta presentació, després,

l’hem de visualitzar amb un ordinador que té una versió d’Ope-

nOffice.org que està instal·lat sobre la plataforma Windows. En el

moment de visualitzar-la, veiem que es veu molt diferent de com

la vèiem mentre l’estàvem composant i que el tipus de lletra que

s’utilitza per a mostrar els textos ha empitjorat sensiblement res-

pecte a l’original.

Figura 30. Pantalla d’opcions generals de desar documents
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Això es deu al fet que hem utilitzat unes fonts que tenim disponi-

bles al nostre sistema GNU/Linux, però que no estan disponibles

al Windows en què hem visualitzat la presentació.

Per a solucionar aquests problemes, disposem bàsicament de dues op-

cions. La primera i recomanada és utilitzar les mateixes fonts en totes

les plataformes. Si tenim una llicència de Microsoft Windows, podem

instal·lar les seves fonts en una màquina GNU/Linux o bé en una ins-

tal·lació que tinguem en una partició diferent. La majoria de distribu-

cions ens ofereixen utilitats per recuperar-les automàticament.

Si això no és possible, podem utilitzar la taula de substitució de les

fonts diferents que utilitzem en les diverses plataformes. La raó per a

fer-ho és que si el sistema no troba la font d’un document, utilitza un

tipus de lletra estàndard que, moltes vegades, serà molt diferent del

resultat esperat i molt possiblement de menys qualitat.

Per a fer les substitucions, ens hem de dirigir a l’opció del menú “Eines

-> Opcions... -> OpenOffice.org-> Reemplaçament del tipus de

lletra”.

1) El primer que hem de fer és activar la substitució de fonts marcant

l’opció “Aplica la taula de reemplaçament”.

2) Seleccionem la font original i després la de substitució. Un exem-

ple clar és reemplaçar la font “StarMath” per “Wingdings” si tre-

ballem en Windows i al contrari, si treballem en la plataforma

GNU/Linux. Després pitgem la marca verda.

Figura 31. Pantalla de reemplaçament del tipus de lletra
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3) A la llista de fonts, marquem l’opció “Sempre” de la substitució

que acabem d’afegir.

El procés per a poder utilitzar un corrector ortogràfic nou en el pro-

grama OpenOffice.org requereix la realització d’uns senzills passos.

Ara ja hi ha algunes petites utilitats que ens permeten instal·lar els

nous diccionaris de manera més o menys automàtica segons la pla-

taforma que utilitzem, però aquí coneixerem el procés manual per-

què és el més segur i ens funcionarà en tots els casos. Així mateix,

com veurem, el procés no és complicat en absolut.

El procés consta de dues parts. La primera és la instal·lació dels dic-

cionaris en un directori determinat del nostre sistema i la segona és

l’activació dels diccionaris perquè hi puguem corregir els nostres do-

cuments. Els diccionaris de paraules estan formats per dos arxius

amb diferents extensions. Un arxiu amb extensió “.DIC”, que conté

la llista de les paraules, i un altre arxiu amb extensió “.AFF”, que in-

clou les regles de combinació d’afixos.

Podem baixar els diccionaris dins d’un paquet comprimit des de

l’adreça següent de la pàgina web del projecte OpenOffice.org:

http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html.

La majoria dels paquets contenen un document amb les instruccions

de la seva instal·lació. Tot i així, repassarem breument aquest procés.

1) El primer que hem de fer és sortir completament del programa.

En Windows, si utilitzem l’opció d’“Inici ràpid”, hem de fer clic

amb el botó dret del ratolí sobre la icona amb el logotip

d’OpenOffice.org, que trobarem a la barra d’icones i després

seleccionar l’opció “Finalitza inici ràpid”.

2) Després hem de copiar els arxius descomprimits que hi ha dins

del paquet zip al directori del perfil del nostre usuari que es diu

“/user/wordbook”.

4.4. Instal·lació i configuració de correctors 
ortogràfics
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3) Ara hem d’editar l’arxiu amb el nom “dictionary.lst”, que troba-

rem en aquest mateix directori en què acabem de copiar els arxius

descomprimits. Per exemple, per al diccionari d’espanyol hauríem

d’introduir el següent: 

DICT és ES es_ES

Aquesta última línia indica al programa OpenOffice.org que ha d’uti-

litzar un diccionari que conté dos arxius amb nom es_ES (es_ES.aff i

es_ES.dic) en la configuració local com a especificada “es ES” que és,

en aquest cas, l’idioma “espanyol” del país “Espanya”. Com veiem,

el nom de l’arxiu d’afixos i de la llista de paraules ha de ser el mateix

perquè OpenOffice.org ho pugui registrar.

Una vegada tenim el diccionari correctament registrat, l’hem

d’activar. Els diccionaris no s’activen per defecte perquè, si en te-

nim molts d’activats alhora, el programa va realment lent. Per

això hem d’activar manualment els diccionaris que utilitzarem i

deixar sempre activats només els que siguin d’ús habitual. Això

ens permetrà guanyar velocitat a l’OpenOffice.org durant el nos-

tre treball quotidià amb ell. Per a activar un diccionari, hem de fer

el següent:

4) Tornem a executar OpenOffice.org i anem a la següent opció del

menú principal del programa “Eines -> Opcions... -> Configuració de

l’idioma -> Lingüística” i una vegada som en aquesta finestra, hem

de fer clic al botó “Edita...”.

Figura 32. Pantalla d’edició de mòduls
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A la finestra de l’editor de mòduls, podrem veure una llista amb els

idiomes disponibles. Els noms dels idiomes que tenen al principi un

senyal blau amb les lletres “ABC” són els idiomes dels quals tenim un

diccionari registrat. Hem de tenir en compte, com ja hem dit, que el

fet de tenir un diccionari registrat no implica que estigui activat.

5) Per a activar el diccionari d’un idioma, hem de marcar l’opció

“OpenOffice MySpell Spellchecker” que trobem dins del grup

d’ortografia.

Si no ens surt aquest grup, és perquè l’idioma no té un corrector or-

togràfic registrat. Si hem seguit tots els passos, ens hem d’assegurar

que els valors que hem introduït a l’arxiu “dictionary.lst” són els cor-

rectes. Tots els diccionaris tenen un arxiu d’ajuda al paquet compri-

mit que explica aquest procediment. En cas de dubte, hem de buscar

informació en aquest lloc.

4.4.1. Configuració avançada dels diccionaris

En aquesta secció veurem la instal·lació dels diccionaris en una ins-

tal·lació de servidor i, a més, enumerarem alguns problemes que po-

dem trobar durant el procés d’instal·lació dels diccionaris per al

corrector ortogràfic d’OpenOffice i les seves possibles solucions.

Instal·lar diccionaris al servidor

A partir de la versió d’OpenOffice.org 1.0.1, es poden instal·lar

diccionaris al servidor perquè tots els usuaris hi puguin accedir de

manera remota. En l’apartat anterior, hem vist com s’instal·la un

diccionari per a un usuari concret, ja que els arxius copiats i les

modificacions es feien al directori del perfil d’usuari. Permetre que

un usuari es pugui instal·lar lliurement els diccionaris que vulgui

és una bona opció, però també pot resultar útil instal·lar diccio-

naris col·lectius per a tots els clients d’una instal·lació de servidor.

D’aquesta manera, evitem que els usuaris inexperts ho hagin de

fer pel seu compte.

L’administrador del sistema o qualsevol persona que tingui permisos

de superusuari pot instal·lar els diccionaris col·lectius a la carpeta
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“/share/dict/ooo/” de la instal·lació de servidor. Aquests diccionaris

estaran disponibles per a tots els usuaris del sistema. No fa falta en

aquest punt tornar a detallar el procediment perquè és el mateix que

ja hem vist.

Tot i així, hem de remarcar que els usuaris no podran utilitzar el dic-

cionari fins que surtin d’OpenOffice.org completament, el tornin a

iniciar i després activin el diccionari mitjançant l’opció del menú “Ei-

nes -> Opcions... -> Configuració de l’idioma” i després el botó

“Editar...”.

Les rutes cap als diccionaris

Al final, la major part dels problemes amb els diccionaris es pro-

dueixen perquè OpenOffice.org no sap on els ha d’anar a buscar.

Per aquest motiu ens hem d’assegurar que els valors registrats al

programa són els correctes abans de començar a investigar altres

possibilitats.

Podem accedir a aquests valors amb: “Eines -> Opcions... -> Ope-

nOffice.org -> Camins”.

En aquesta pantalla ens hem d’assegurar que els valors de “Diccio-

naris” i “Diccionaris de l’usuari” siguin correctes i que els directoris

especificats siguin on realment tenim els arxius de diccionaris junta-

ment amb el “dictionary.lst”. En el cas que els hàgim de modificar,

simplement farem clic al botó “Edita...” i després seleccionarem el

camí correcte.

Figura 33. Pantalla de configuració de camins
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Problemes amb les fonts

Si tenim el diccionari correctament registrat i activat però no ens

corregeix correctament (per exemple, ens dóna error en totes les

paraules encara que estiguin ben escrites), el més probable és que

el motor del corrector ortogràfic no suporti el tipus de lletra utilitzat.

Els dos casos més probables que poden provocar aquest problema

és que estiguem utilitzant una font de símbols o bé que estiguem

treballant amb un tipus de lletra de lletra que no tenim instal·lat al

sistema.

Això pot ocórrer amb el tipus de lletra anomenat “Thorndale”, que és

el que ve per defecte en moltes versions d’OpenOffice.org, però que

no tindrem instal·lat al sistema tret que hàgim tingut alguna vegada

un StarOffice instal·lat. Això pot provocar, encara que no en totes les

versions del programa, que OpenOffice.org sigui incapaç de corre-

gir correctament un document.

En aquesta unitat hem vist les diferents opcions de configuració i

d’instal·lació de dispositius del programa OpenOffice.org que més

problemes solen donar als usuaris, i també possibles solucions.

Ens hem centrat de manera especial en aspectes com la compatibili-

tat dels documents d’OpenOffice.org amb Microsoft Office que

acostuma a ser una de les preocupacions més grans dels usuaris, ja

que, per sort o per desgràcia, vivim en una societat de la informació

dominada pels productes de l’empresa Microsoft.

4.5. Resum
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Open Writer és l’aplicació de creació de documents de text

d’OpenOffice.org. Com veurem, es tracta d’un programa capaç de

fer les mateixes operacions que qualsevol altre programa d’aquestes

característiques del mercat incloent-hi filtres per a altres tipus de do-

cuments (també per a Microsoft Word), suport per a gràfics, creació

de llibres, taules, selecció no consecutiva de blocs de text, control de

versions i creació automàtica de taules de contingut.

En aquesta unitat ens centrarem en el funcionament bàsic del progra-

ma, però no tractarem tots els aspectes bàsics de composició i edició de

documents perquè no és el propòsit d’aquesta unitat. Veurem les fun-

cions que ens ofereix OpenOffice.org per als usuaris que estiguin acos-

tumats a treballar amb altres editors de text com Microsoft Word o

WordPerfect perquè puguin comprovar la viabilitat del programa

OpenOffice.org com a alternativa. Tot i així, introduirem alguns con-

ceptes bàsics quan ho creguem convenient.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Veure l’entorn de treball del programa Open Writer per familia-

ritzar-nos-hi.

2. Aprendre a utilitzar les eines bàsiques de composició i format d’un

document de text.

3. Saber configurar les funcionalitats d’ajuda en la composició del

text per adaptar-les a les nostres necessitats de treball.

En aquest apartat veurem l’entorn de treball del programa Open

Writer. Ens familiaritzarem amb l’entorn i la seva personalització. Al-

5. Open Writer. Processador de text 
d’OpenOffice.org

5.1. Introducció

5.2. L’entorn de treball de Writer
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guns dels conceptes que veurem aquí ens serviran també per als altres

components del programa OpenOffice.org.

Podem iniciar Writer des de qualsevol aplicació d’OpenOffice.org selec-

cionant l’opció de menú “Fitxer -> Crea -> Document de text”.

Les etiquetes emergents ens poden ser molt útils per a aprendre les

diferents funcionalitats que ens ofereix el programa. Hi ha etiquetes

emergents en cada una de les etiquetes i icones de la pantalla, amb

la qual cosa podem conèixer la seva funcionalitat simplement posant

el punter del ratolí a sobre de cadascun. Podem activar i desactivar

aquesta opció per mitjà de l’opció de menú “Ajuda -> Missatges

emergents”.

Si necessitem ajuda en qualsevol quadre de diàleg o finestra, sempre

tindrem l’opció de fer clic al botó “Ajuda” o bé prémer la tecla F1. Ope-

nOffice.org és un programa molt ben documentat i que té una ajuda

molt bona. Hem d’aprendre a consultar-la cada vegada que tinguem

un dubte perquè així millorarem la nostra experiència com a usuaris.

Figura 1. L’entorn de treball de Writer



219

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

Vegem els diferents elements que té l’espai de treball del programa:

• La barra de menús ens mostra les diferents accions que podem

fer globalment al programa OpenOffice.org, i també les especí-

fiques de Writer. A més, en alguns contextos, hi apareixeran entra-

des noves, com per exemple en treballar amb taules.

• La barra de funcions ens mostra el camí complet de l’arxiu que

estem editant i a més ens obre un accés immediat a les funcions

globals del programa.

• La barra d’objectes ens permet aplicar format als objectes amb

els quals estem treballant en un moment determinat. El més habi-

tual serà que vegem les eines de format de text, però també apa-

reixeran les de taules o dibuix en el cas que treballem amb

aquests elements.

• El regle horitzontal ens mostra les dimensions de la pàgina i ens

permet establir les parades del tabulador. Podem canviar les uni-

tats de la barra molt ràpidament fent-hi clic amb el botó dret del

ratolí. Encara que no està activada per defecte, també hi ha la

barra vertical, que és molt útil per a treballar amb dibuixos i tau-

les. La veurem més endavant.

• La barra d’eines principal, que es troba a l’esquerra del document

en posició vertical, ens permet accedir de manera ràpida a les ac-

cions de procés de text més habituals.

• La barra d’estat situada a la part inferior de la pantalla ens permet,

entre altres coses, veure els números de pàgina, aplicar estils de pà-

gina (fent clic amb el botó dret del ratolí a “Estàndard”), canviar el

percentatge de zoom i canviar el tipus de selecció de text per defecte.

5.2.1. Personalització de les barres d’eines

OpenOffice.org, en tots els seus components, ens mostra un gran

nombre d’icones en pantalla en tot moment, amb la qual cosa po-

dem accedir a les seves diferents funcions molt ràpidament. Perquè

el programa ens mostri totes les barres disponibles, les hem de mar-

car en el desplegable que trobarem després de l’opció de menú

“Visualitza -> Barres d’eines”. Allà podrem seleccionar les barres

que volem que ens mostri el programa. És recomanable tenir sem-
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pre marcades les barres de funcions, objectes i eines, ja que des

d’aquí tindrem accés a la majoria d’accions que farem.

La majoria dels botons de les barres d’eines només fan una sola acció,

la que veiem al missatge emergent quan passem el punter del ratolí so-

bre el botó. Però hi ha alguns botons que tenen diferents funcionalitats

disponibles. En aquest cas, veurem que al dibuix de la icona hi ha una

fletxa verda. Per a poder veure totes les opcions disponibles, hem de

fer clic sobre la icona del botó alhora que mantenim pressionada la

tecla esquerra del ratolí. El resultat d’aquesta acció pot ser una barra

d’icones nova o bé un menú desplegable d’opcions.

Per exemple, si fem clic a la icona “Insereix”, el primer de la barra

principal d’eines, ens apareixerà el quadre de diàleg d’inserir tau-

les. En canvi, si hi fem clic i mantenim premut el botó esquerre del

ratolí, ens apareixerà una barra d’icones que conté altres icones

desplegables.

Si accedim molt sovint a les diferents opcions que ens ofereix la bar-

ra, podem fer clic a l’espai blau del seu títol i convertir-la en una barra

real que podem arrossegar a qualsevol lloc de la pantalla i, des

d’allà, accedir directament a les seves funcions.

La barra d’objectes pot canviar el seu aspecte segons el context on

estem treballant. Per exemple, les seves icones seran diferents si es-

tem situats en un paràgraf de text o bé dins d’una taula.

En el cas del paràgraf, ens mostrarà els elements bàsics de format de

text a què estem àmpliament acostumats.

Figura 2. Barra d’icones d’inserir elements

Figura 3. Barra d’objectes en context de text
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Si som dins d’una taula, ens mostrarà les accions més habituals

de treball amb taules. És molt freqüent que, dins d’un context de

taula, ens trobem amb la necessitat d’utilitzar les eines de format

de text. Per a això, simplement hem de fer clic al botó que conté

una fletxa de color blau que trobarem al final de la barra d’objec-

tes. Aquest botó ens permetrà canviar manualment d’un context a

l’altre.

Si trobem que l’ús de les icones de la barra d’objectes és la ma-

nera més ràpida i còmoda de formatar text, és possible que ens

trobem amb la necessitat d’afegir noves funcionalitats a les exis-

tents per defecte a la barra, ja que OpenOffice.org, per defecte,

només inclou les més habituals.

Per a veure totes les opcions disponibles, simplement he de fer clic

amb el botó dret del ratolí sobre la barra d’eines que ens interessi

i després, al menú, seleccionar l’opció “Botons disponibles”.

Aquesta opció ens obrirà un desplegable on podem seleccionar

totes les accions disponibles per a la barra sobre la qual hàgim

fet clic.

Si a més de modificar les icones disponibles les volem ordenar se-

guint un criteri diferent del del programa, hem d’utilitzar l’eina de

personalització de barres d’eines. Per a accedir-hi, farem clic amb

el botó dret del ratolí sobre la barra d’eines que volem persona-

litzar i després seleccionarem l’opció “Personaliza”.

Figura 4. Barra d’objectes en context de taula
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A la llista de l’esquerra trobem totes les funcions del programa

agrupades per diferents categories que podem afegir a la nostra

barra fent clic sobre el botó “Afegeix”. Els botons “A sobre” i

“Avall” ens permeten moure les accions afegides dins de la barra,

i el botó anomenat “Icones...” ens permet personalitzar les icones.

Hem de tenir en compte que hi ha algunes funcionalitats del pro-

grama (les menys habituals) que no tenen una icona predefinida.

Per a tornar a tenir la mateixa barra d’eines tal com ve per defecte

amb el programa, simplement hem de fer clic al botó “Per defecte”.

5.2.2. Personalització dels menús

Últimament, s’ha posat de moda en alguns programes informàtics

amagar les opcions de menú que no estan disponibles, amb la qual

cosa, les opcions de menú a les quals no tenim accés no apareixen

en gris, sinó que simplement desapareixen. Això pot provocar la con-

fusió a molts usuaris que assumeixen que aquesta característica del

programa no existeix o bé que el programa s’ha espatllat. Si l’opció

apareix desactivada i marcada en gris, l’usuari s’adona, en canvi,

que es troba en un context en què aquesta opció no està disponible.

Figura 5. Eina de personalització de barres d’eines
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El comportament del programa OpenOffice.org en aquest aspecte

és diferent segons la versió que utilitzem. Per a activar els menús in-

actius hem d’anar a “Eines -> Opcions -> OpenOffice-> Visualitza”

i allà marcar l’opció “Entrades inactives del menú”.

De la mateixa manera que amb les barres d’eines, també es poden

personalitzar els menús de l’aplicació, però com que normalment

l’accés a les funcions és molt més ràpid per mitjà de les barres, reco-

manem utilitzar les barres per a les accions més habituals. A més, la

personalització de menús és per a usuaris realment avançats. Un

usuari normal no modificarà les opcions per defecte del programa.

Per a anar a l’eina de configuració de menús hem d’escollir “Eines

-> Configuració...” i després seleccionar la pestanya “Menú”.

Cadascuna de les aplicacions que té OpenOffice.org (Writer, Calc,

Impress, etc.) té els seus menús, amb la qual cosa ens hem d’asse-

gurar executar aquesta opció dins de l’aplicació que volem persona-

litzar. Els menús personalitzats es desen en uns arxius amb extensió

“.cfg” dins del directori “/user/config” del perfil personal de cada

usuari. En crear, modificar o desar els menús, estem fent canvis en

aquests arxius.

Figura 6. Eina de personalització dels menús
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El procés de personalització és similar a l’anterior. Podem crear me-

nús i entrades nous o esborrar els existents. En aquest cas, les funcions

estan separades en categories i funcions en si mateixes a les dues fi-

nestres que hi ha a la part inferior del quadre de diàleg.

5.2.3. Definir dreceres de teclat

Una altra de les opcions interessants que ens ofereix aquest quadre

de diàleg de configuració la trobem sota la pestanya de “Teclat”.

També hi podem accedir per “Eines -> Configuració...”.

OpenOffice.org permet assignar accions a tecles o, la majoria de ve-

gades, a combinacions de tecles. Algunes de les tecles ja tenen accions

assignades per defecte al programa com, per exemple, la tecla F11,

que llança la finestra de l’estilista, o F5, que llança el navegador de

documents. Però hi ha accions que depenen de l’aplicació que estem

utilitzant: per exemple, en Writer la tecla F12 activa o desactiva la nu-

meració mentre que en Calc ens permet definir un grup de cel·les.

A part de les funcions del programa, és possible assignar també dre-

ceres de teclat a les macros que hem creat. Això ens permet, per exem-

Figura 7. Eina de personalització del teclat
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ple, crear una combinació de tecles que inserirà un text en el qual

necessitaríem prémer moltes tecles i opcions de format per crear-lo

manualment cada vegada.

Per a crear una nova drecera de teclat, hem de seguir les instruccions

següents:

1) A la llista de combinació de tecles, hem de seleccionar la tecla o

combinació de tecles a la qual volem afegir una funcionalitat.

2) A la llista de categories, hem d’especificar la categoria dins de la

qual es troba la funció que volem assignar. Per a assignar una

macro, hem de seleccionar la categoria dins de la qual l’hem creat

anteriorment. Les accions disponibles dins de la categoria es mos-

traran automàticament a la finestra de funció.

3) Marquem l’ordre que volem assignar a la tecla a la finestra de

funcions.

4) Fem clic al botó “Modifica”. El nom de l’ordre s’inserirà al costat

del nom de la tecla a la llista de combinació de tecles.

Encara que no vulguem assignar ni modificar cap tecla del progra-

ma, aquest quadre de diàleg és la referència més ràpida que tenim

sobre les dreceres de teclat del programa, per això ens pot ser útil si

volem saber amb quina tecla o combinació de tecles podem fer una

acció determinada.

5.2.4. Canviar la mida dels elements del programa

Per a les persones que tenen algun tipus de discapacitat visual, o sim-

plement per a poder treballar més còmodament, és important veure les

opcions d’accessibilitat que ens ofereix el programa OpenOffice.org.

Encara que la intenció d’aquesta unitat no és entrar amb deteniment

en aquests temes, veurem com podem fer que la mida dels elements

del programa sigui més gran de l’habitual. Per a això, hem d’accedir

al quadre de diàleg següent per mitjà de l’opció de menú:

“Eines -> Opcions -> OpenOffice.org-> Visualitza”.
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Encara que aquesta finestra ens ofereix diferents opcions com l’as-

pecte de les finestres del programa, les opcions que ens interessen

són les d’“Escala” i “Mida d’icona”. Podem seleccionar, per exemple,

una escala del 120% i una mida dels botons “Gran” i fer clic a

“D’acord” perquè els canvis en la interfície del programa es pro-

dueixin de manera immediata.

Hem de tenir en compte que els canvis que fem en aquestes opcions

afecten només la visualització del programa. Si augmentem l’escala,

veurem la mida de les lletres dels textos més gran, però la seva mida

real (el que veurem imprès i el que veuran les altres persones) serà

el que determini la mida de la font.

En aquest apartat veurem com s’utilitza Writer per a fer tasques ha-

bituals del treball amb documents de text. Començarem amb la crea-

ció d’un document d’exemple que ens servirà per a introduir-nos en

la funcionalitat bàsica del programa i després veurem les diferents

opcions que tenim per a donar format al nostre text.

5.3.1. Creació d’un document d’exemple

Crearem un document de text que ens ajudarà a familiaritzar-nos

amb l’entorn de treball de Writer. Per a això, haurem de seguir les

indicacions pas a pas.

Figura 8. Finestra d’opcions de visualització

5.3. Funcionalitat bàsica d’Open Writer



227

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

1) Executem OpenOffice.org i creem un document de text nou selec-

cionant l’opció del menú principal “Fitxer -> Crea -> Document

de text”. Això provocarà que s’obri una finestra nova.

2) Al document en blanc escrivim el text següent: “Planificació del

treball de la UOC”.

3) Premem la tecla F11 per activar la finestra de l’estilista i ens asse-

gurem que el títol de la finestra sigui “Estils de paràgraf” prement

el primer botó de la barra d’eines de la finestra. Si premem els

altres botons, veurem els diferents estils que té el programa.

4) Si no estem treballant còmodament amb la mida del text en pan-

talla, podem canviar l’escala del zoom per mitjà de l’opció de

menú “Visualitza -> Escala...” o fent doble clic sobre el percen-

tatge que veiem a la barra d’estat del programa.

5) Ara veurem la funcionalitat de l’estilista. El primer que farem és situar-

nos amb un clic en una posició dins de l’únic text que hem escrit fins

ara i després farem doble clic en l’estilista sobre l’estil “Capçalera

1”. El text canviarà automàticament per adaptar-se a la selecció.

6) Pitgem la tecla Fi per situar-nos al final del text i després pressi-

onem Enter per anar a la línia següent.

Figura 9. L’estilista mostrant 
els estils de paràgraf
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7) Escrivim la llista d’assignatures que tenim aquest semestre, cadas-

cuna separada per una nova línia. Quan hem acabat d’escriure-

les, les seleccionem totes juntes amb el ratolí i fem clic al botó

d’“Activa/Desactiva vinyetes” de la barra d’objectes.

8) Amb el text encara seleccionat, fem clic al botó “Augmenta el sag-

nat”. Això entrarà el text cap a la dreta.

9) Ara canviarem el format del primer paràgraf. Per a això, ens si-

tuarem en el text “Planificació del treball de la UOC” i hi farem

clic amb el botó dret del ratolí i seleccionarem “Paràgraf” del

menú contextual.

A la casella d’espai de darrere del paràgraf, augmentarem el nú-

mero especificat, per exemple a “0,5 cm”. En fer clic al botó

“D’acord”, veurem que la distància entre el títol i el text ha aug-

mentat sensiblement.

10) Per a fer el títol una mica més bonic, veurem com el podem can-

viar de color. Per a això, el tornem a seleccionar i anem a l’opció

del menú principal “Format -> Caràcter”, i a la finestra selecci-

onem la pestanya “Efectes de lletra”.

Figura 10. Finestra de format de paràgraf
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Al camp de llista que es diu “Color de lletra”, podrem escollir el nos-

tre color preferit entre els que hi ha disponibles. En fer clic al botó

“D’acord”, veurem el canvi de color.

11) Ens situem al final del text que hem escrit fins ara. Si el final és el

text que tenim formatat en vinyeta, hem de pressionar la tecla Enter

dues vegades: una per anar a la línia següent i una altra per aca-

bar automàticament el format de vinyeta. Ara inserirem una taula.

12) Anem a la barra principal d’eines i mantenim pressionat el botó

“Insereix” fins que ens aparegui la barra d’elements inseribles.

Ens situem al botó d’“Insereix taula” i seleccionem el nombre de

files i columnes que volem inserir. Utilitzarem dues columnes i el

nombre de files serà el del nombre d’assignatures que hem in-

troduït més una per al títol. Així, si hem escrit tres assignatures,

la taula serà de 4 x 2.

13) A la primera fila de la primera columna escriurem “Assignatura”

i a la primera fila de la segona columna, “Hores que he d’estu-

diar”. A la resta de files introduirem el nom de les assignatures

i les hores que pensem dedicar a estudiar-les. Quan hem com-

pletat la taula, fem clic a fora.

14) Finalment, veurem com s’insereix una capçalera al document.

Per a això, anirem a l’opció de menú “Insereix” -> Capçalera ->

Estàndard” i veurem com s’insereix automàticament un camp de

text al principi de la pàgina.

Figura 11. Finestra de format de caràcter
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15) Ens situem a la capçalera fent-hi clic amb el ratolí i després

podem seleccionar els camps que volem inserir. Per a això,

anem a la barra d’eines principal i fem clic a la icona “Insereix

camps de text” sense deixar anar el botó esquerre fins que ens

aparegui el menú de camps de text inseribles. Per exemple,

podem seleccionar l’opció “Data” o “Número de pàgina”. A

la capçalera ens situarem al centre del camp en pressionar

una vegada el tabulador i ens a la dreta si el pressionem dues

vegades.

Si hem seguit al peu de la lletra aquest exemple, ja estarem fami-

liaritzats amb les funcionalitats bàsiques del programa, i si estem

acostumats a treballar amb un paquet ofimàtic podrem començar

a treballar amb els nostres documents amb tota tranquil·litat.

5.3.2. Text automàtic

La característica del text automàtic ens permet introduir molt ràpida-

ment un conjunt de text o també text combinat amb altres elements.

Això ens serà de molta utilitat si escrivim sovint el mateix text, com pot

ser una signatura de correu electrònic o bé una capçalera de docu-

ment. Ara veurem, pas a pas, com es personalitza el programa per-

què ens permeti inserir aquests elements.

1) En un document de Writer, creem el text que volem convertir en

text automàtic. També hi podem introduir gràfics.

2) Seleccionem amb el ratolí el text que hem escrit i fem clic a la ico-

na “Edita text automàtic”.

Figura 12. Finestra de text automàtic
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3) Al camp “Nom” introduïm el nom del text automàtic i l’abreviatu-

ra al camp del mateix nom. Hem de triar aquest element amb

compte perquè més endavant ens serà molt útil, com veurem en

el seu moment.

4) A la llista que hi ha a sota dels camps del nom i l’abreviatura, es-

collim la categoria a la qual ha de pertànyer. Les categories són

simplement unes carpetes on podem organitzar els nostres textos.

5) Fem clic i mantenim pressionat el botó esquerre del ratolí sobre el

botó “Text automàtic”, i després al menú seleccionem l’opció

“Nou”. En aquest moment el text automàtic ja està creat. El po-

dem veure dins de la categoria que hem seleccionat i inserir-lo si

fem clic a “Insereix”.

Especificar noves rutes

Si volem utilitzar altres directoris a més dels especificats per defecte

en el programa OpenOffice.org per a desar elements de text auto-

màtic, els hem d’especificar fent clic al botó “Camí” i ens apareixerà

el quadre de diàleg següent.

En aquesta finestra veurem els camins predefinits i en podrem es-

pecificar d’altres de noves fent clic a “Afegeix” i després seleccio-

nant el directori. Per tal de canviar les rutes de text automàtic per

defecte del programa, ens hem de dirigir a “Eines -> Opcions ->

OpenOffice.org-> Camins”.

Figura 13. Finestra de selecció de ruta
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Creació de noves categories

Com ja hem dit, les categories de text automàtic són simplement con-

tenidors per a organitzar els textos automàtics. Tanmateix, el progra-

ma ja ve amb unes categories predeterminades, el més probable és

que sigui necessari crear-ne algunes de noves per organitzar-les se-

gons les nostres necessitats.

Per a crear una categoria de text automàtic nova, hem d’anar a la

finestra de text automàtic fent clic al botó “Edita text automàtic” de la

barra d’eines principal i després fer clic al botó d’“Àrees”. Ens apa-

reixerà el quadre de diàleg següent.

Hem d’introduir al camp de text de “Categoria” el nom nou de la

categoria que volem crear i seleccionar-ne el camí d’ubicació. Si

a la llista de les rutes no ens apareix la que volem, l’hem de crear

tal com hem vist en l’apartat anterior. Quan hem seleccionat el

nom i la ruta de la nova categoria, fem clic a “Nou” per afegir-la.

Des d’aquesta finestra també es poden esborrar les categories

que ja no ens facin falta. Fem clic al botó “D’acord” per desar els

canvis fets.

En tornar a la finestra de text automàtic, veurem la categoria nova

que hem creat. Una vegada que hem arribat a aquest punt, és pos-

sible que vulguem tornar a classificar els elements per adaptar-los a

la nova categoria creada. Per a moure un text automàtic d’una cate-

goria a una altra, simplement l’hem de seleccionar i, sense deixar

anar el botó esquerre del ratolí, arrossegar-lo cap a la nova catego-

ria desitjada. Durant l’arrossegament ens apareixerà una barra que

ens indicarà la categoria sobre la qual estem arrossegant el text au-

tomàtic.

Figura 14. Finestra d’edició de les categories
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Inserir text automàtic al document

Fins ara hem vist el procediment de creació de textos automàtics i la

seva organització, però no hem vist com els podem utilitzar als nos-

tres documents. L’opció més fàcil és situar el cursor al lloc on volem

inserir el text i on després fer clic i que manté polsada la icona “Edita

text automàtic” de la barra principal d’eines. Ens apareixerà una llis-

ta amb totes les categories disponibles. Simplement hem de selecci-

onar el text automàtic que volem inserir i apareixerà de manera

automàtica al nostre document.

Una altra manera molt més ràpida d’inserir el text automàtic és uti-

litzar la seva abreviatura. És evident que és molt difícil recordar totes

les abreviatures disponibles, però no representa gaire esforç recor-

dar les que utilitzem més sovint. Per a inserir un text automàtic amb

una abreviatura, l’escrivim al document i després pressionem la tecla

F3. Per exemple, per a inserir el text automàtic que es diu “El meu text

automàtic” i té com a abreviatura “MTA” hem d’escriure aquestes úl-

times tres lletres al document de text i després pressionar F3. Veurem

com ens apareix el contingut d’autotext que hàgim creat.

Donar format a un text, o a un bloc de text, és una de les funcionali-

tats imprescindibles de qualsevol programa d’edició de textos, sobre-

tot si tenim en compte que es tracta de l’activitat a la qual dediquem

més temps durant el procés de composició d’un document. Per tot

això creiem que és imprescindible parlar sobre les possibilitats que

ens ofereix OpenOffice.org.

5.4.1. El format de caràcters

Per a donar format als caràcters de manera ràpida per mitjà d’opera-

cions bàsiques com el canvi de font i la seva mida o aplicar estils com

la negreta, cursiva o subratllat, utilitzarem la barra d’objectes del pro-

grama. Aquesta barra ens serà molt familiar si hem treballat abans

amb qualsevol programa editor de textos, però hi ha dues accions que

val la pena comentar. Són les de “Color de la lletra” i “Fons de lletra”,

que trobarem cap al final de la barra d’objectes.

5.4. Format del document



Programari lliure

234

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

Si fem clic en aquests botons i mantenim pressionat el botó esquerre

del ratolí, podrem escollir el color de la font o del ressaltar.

Fent-hi un sol clic amb el text seleccionat, aplicarem l’últim color del

tipus de lletra o bé l’últim ressaltat que hàgim escollit. Podem utilitzar

qualsevol color disponible de la paleta i fins i tot crear els nostres pro-

pis colors personalitzats.

Creació de colors personalitzats

Per a crear un color personalitzat nou, hem d’anar a l’opció de menú

següent “Eines -> Opcions... -> OpenOffice.org-> Colors”, on veu-

rem els colors disponibles a la paleta del sistema.

Figura 15. Quadre de 
diàleg de selecció del color 

de la lletra

Figura 16. Finestra de preferències de colors
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Si volem afegir un color específic, seleccionem RGB o CMYK i intro-

duïm la seva combinació de valors. Si no sabem els seus valors o vo-

lem utilitzar la nostra intuïció, farem clic al botó “Edita...”.

Una vegada hem escollit el color que ens interessa, fem clic al botó

d’“D’acord” per tornar a la finestra anterior. Després, al camp de

“Nom”, esborrarem el nom del color actual i escriurem el nom que

volem donar al nostre color nou (per exemple: “Verd enciam”). Com

a últim pas, farem clic al botó “Afegeix” per inserir el nostre color nou

a la paleta del programa.

Ús de l’estilista en mode farciment

Si hem utilitzat Microsoft Word alguna vegada, segur que sabrem

què és l’eina “Copia Format”, que ens permet copiar totes les carac-

terístiques de format d’un element a l’altre. OpenOffice.org té una

eina similar que es diu mode farciment. Vegem pas a pas com ens

pot ajudar aquesta característica en la nostra feina.

1) Obrim l’estilista amb l’opció de menú “Format -> Estils de parà-

graf” o bé pitjant la tecla F11. A la part superior dreta de la fines-

tra veurem la icona de mode farciment amb forma de pot de

pintura. La pressionem per activar-la. Veurem que canvia el color

de fons que envolta la icona.

Figura 17. Finestra de selecció de colors
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2) A la llista d’estils disponibles, busquem la categoria que volem apli-

car al text. És possible que vulguem aplicar al text un estil que encara

no tenim definit. Per a això, fem clic amb el botó dret del ratolí sobre

la llista d’estils disponibles i després seleccionem “Crea” i definim

l’estil nou amb què treballarem. Si no volem escriure totes les opcions

i simplement volem copiar l’estil del text de la manera més ràpida

possible, seleccionem el text amb l’estil d’origen al document i a l’es-

tilista, pressionem la icona “Nou estil a partir de la selecció”.

Ens apareixerà la finestra de crear estil, en què introduirem el nom

que volem donar a l’estil creat a partir del format del text.

Figura 18. Finestra de l’estilista

Figura 19. Finestra de crear estil
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3) Quan ja tenim l’estil seleccionat, ens situem sobre el text o objecte

que volem formatar i hi fem clic. L’estil s’aplicarà a qualsevol ele-

ment sobre el qual fem clic. Una vegada hem acabat el procés de

formatatge, tanquem la finestra de l’estilista o fem clic a la icona

del mode farciment.

La finestra de format de caràcters

Fins a aquest punt hem vist les característiques més bàsiques del for-

mat de caràcters. A la finestra de format de caràcters trobarem les

opcions avançades. Per a accedir a aquestes característiques, hem

de seleccionar el text que volem formatar i després anar a l’opció de

menú “Format -> Caràcter...” o també hi podem fer clic amb el botó

dret del ratolí i, al menú de context, seleccionar la mateixa opció. Al

llarg d’aquest apartat, veurem les diferents opcions que ens propor-

ciona aquesta finestra.

En seleccionar el text sobre el qual aplicarem el format de caràcter,

ens hem d’assegurar de no marcar també els espais que hi ha entre

la selecció i la resta del text perquè els espais també es formataran i

el més probable serà que el resultat no sigui l’esperat. Per a evitar

això, podem seleccionar una paraula fent-hi doble clic. Si volem se-

leccionar més d’una paraula, hi fem doble clic i arrosseguem el pun-

ter del ratolí per la resta de les paraules. D’aquesta manera, tindrem

molt més control sobre els elements seleccionats.

Figura 20. Pestanya tipus de lletra del format de caràcters
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A la pestanya “Tipus de lletra” podem configurar els següents parà-

metres d’estil de caràcter:

• Tipus de lletra ens mostra el tipus de lletra actual i ens permet se-

leccionar qualsevol de les fonts disponibles.

• Tipografia permet escollir l’estil que volem aplicar al tipus de lle-

tra seleccionat. La llista dels estils disponibles variarà segons les

característiques del tipus de lletra.

• Mida ens permet seleccionar la mida de la font. Podem triar un

dels números predeterminats o bé escriure la mida de font que vo-

lem, per exemple: “13,5”.

• Idioma serveix sobretot perquè el programa sàpiga el corrector

ortogràfic que volem utilitzar al fragment de text. Si no seleccionem

l’idioma correcte, el corrector ortogràfic no funcionarà correcta-

ment. Els idiomes que tenen una marca blava a la seva esquerra

tenen un diccionari disponible instal·lat a OpenOffice.org. Per

tant, podrem fer-hi correccions de documents.

A la part inferior de la finestra veurem una representació del text

marcat tal com es veurà una vegada que hàgim efectuat els canvis

especificats. També, a sota d’aquest quadre, veurem un text que ens

informarà dels possibles conflictes que podem tenir amb el tipus de lle-

tra seleccionat. Si ens apareix el text “S’utilitzarà el mateix tipus de lletra

a la impressora i a la pantalla” és que no hi ha cap conflicte.

Figura 21. Pestanya d’efectes de lletra del format de caràcters



239

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

En aquesta pestanya podrem seleccionar aspectes més avançats del

format de la font. Els enumerarem:

• Subratllat ens permet escollir-ne un entre diferents tipus de su-

bratllats per a la font seleccionada. Per defecte, la font estarà sen-

se subratllar. El color de la barra de subratllat pot ser diferent que

el de la font. Per això també hem de seleccionar un color.

• Efectes ens pot ser útil si volem controlar la capitalització dels caràc-

ters de manera automàtica. Per exemple, podem fer que totes les lle-

tres del text marcat es converteixin automàticament en majúscules.

• Barrat ens permet seleccionar diferents tipus d’efecte de ratllat so-

bre la font seleccionada. Per defecte, la lletra ens apareixerà sen-

se ratllar.

• Relleu ens permet especificar si volem que la font tingui un efecte

de relleu i amb quines característiques.

• Color de lletra serveix per a canviar el color dels caràcters segons

les opcions disponibles a la paleta del sistema. Ja hem vist en

aquesta mateixa unitat com podem crear colors personalitzats.

• Paraules individuals és una opció molt interessant que s’activarà si

activem el subratllat o el ratllat de la font. En cas que estigui marcat,

el subratllat i el ratllat respectaran els espais del document.

• Contorn, ombra i parpalleig són altres efectes que podem selec-

cionar de manera individual o en combinació amb d’altres.

Figura 22. Pestanya posició del format de caràcters
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Hem dividit les opcions d’aquesta pàgina en els seus tres grans apartats:

• Posició és útil per a especificar les opcions de subíndex i superín-

dex, ja que podem especificar manualment la seva altura i mida

relativa. O bé, podem marcar l’opció “Automàtic” per obtenir els

valors per defecte del programa.

• Rotació/escala ens permet rotar el text en vertical des de baix cap

a dalt (90°) o des de dalt cap a baix (270°). Si volem que el text

ens ocupi tot l’espai de pàgina disponible, haurem demarcar

l’opció “Ajusta a fila”. En aquesta mateixa secció podem persona-

litzar l’ample de la font a “Amplada de l’escala”. Un valor més alt

de 100% ens farà la font més ampla, mentre que un valor més

baix ens la farà més estreta.

• Espaiat ens permet contreure o expandir l’espai entre caràcters se-

gons el nombre de punts especificats al camp corresponent. Si se-

leccionem l’opció “Interlletratge parell”, les lletres se situaran més a

prop les unes de les altres per millorar l’aspecte del text.

En el cas que vulguem convertir el text marcat en un hiperenllaç,

aquesta pestanya ens ofereix totes les opcions que puguem necessitar:

• URL, camp en què hem d’escriure el nom de la pàgina web o de

l’arxiu que volem obrir en polsar l’hiperenllaç. També és possible

seleccionar-lo fent clic al botó “Navega...”.

Figura 23. Pestanya d’hiperenllaç del format de caràcters
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• Text permet especificar el text de l’hiperenllaç que es veurà al do-

cument de text.

• Nom permet escriure un nom per a l’hiperenllaç. OpenOffice.org

utilitza per a això l’etiqueta NAME del llenguatge HTML.

• Marc de destí serveix per a especificar el nom del marc on s’ha

d’obrir l’arxiu o vincle associat. També es pot seleccionar un dels

marcs estàndard predeterminats. Si deixem aquesta opció en

blanc, l’enllaç s’obrirà en la ubicació actual.

• Esdeveniments no és gaire útil si volem que en polsar l’hiperen-

llaç es faci una acció determinada. Per exemple, que s’executi una

macro del programa. Al quadre de diàleg que ens sortirà en pol-

sar el botó, haurem d’especificar l’acció que volem fer.

• Enllaços visitats ens permet especificar l’estil dels enllaços que te-

nen aquest estat. Per a això, haurem de seleccionar un estil dis-

ponible amb l’estilista.

• Enllaços no visitats, igual que l’anterior, ens permet especificar

l’estil per a aquest estat de l’enllaç.

En aquesta pestanya podem seleccionar el color de fons del text mar-

cat. Per a això, podem utilitzar un color de la paleta estàndard del

programa o bé un que hàgim creat nosaltres mateixos. Per a eliminar

el color de fons, seleccionarem l’opció “Sense emplenament”.

Figura 24. Pestanya de fons del format de caràcters
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5.4.2. El format dels paràgrafs

El format de caràcters requereix que el text que vulguem formatar es-

tigui seleccionat. En canvi, per a utilitzar el format de paràgrafs, sim-

plement hem d’estar situats amb el cursor en algun lloc del paràgraf

sobre el qual volem aplicar els canvis de format.

Igual que en el cas dels caràcters, per a fer accions bàsiques de for-

mat, el millor és anar a la barra d’objectes. Des d’allà el podrem jus-

tificar, entrar-lo o bé canviar el color de fons. També veurem com

podem utilitzar el regle per a aplicar opcions bàsiques de formatatge

de paràgrafs.

Si volem canviar el sagnat dels paràgrafs de manera ràpida i sense

passar per la finestra de format de paràgraf, podem utilitzar el regle

horitzontal del programa. Per a fer-ho, seleccionarem primer el pa-

ràgraf que volem sagnar situant-nos-hi amb el cursor i al regle mo-

vem el triangle de la part inferior per especificar el sagnat esquerre

(el triangle superior també es mourà).

Tabuladors

El regle horitzontal també ens permet inserir i moure els tabula-

dors per a un o més paràgrafs del document. Per a configurar els

tabuladors, seleccionarem primer el paràgraf que volem entrar si-

tuant-nos-hi amb el cursor. Al quadre petit que hi ha al límit es-

querre del regle horitzontal podem seleccionar el tipus de

tabulador que volem inserir fent-hi clic unes quantes vegades. Les

opcions disponibles són:

a) Tabulador esquerre

b) Tabulador dret

c) Tabulador decimal (que ens permet alinear text, per exemple una

quantitat, utilitzant el símbol de marca decimal en pressionar el

tabulador)

d) Tabulador central
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Per a afegir un tabulador a una posició del regle, simplement l’arros-

seguem cap a la posició que vulguem. Per a eliminar una marca de

tabulació, l’arrosseguem fora dels límits del regle horitzontal. Si es-

tem treballant amb un document que no té tabuladors especificats,

s’aplicaran els tabuladors per defecte d’OpenOffice.org.

La finestra de format de paràgraf

Veurem, en aquesta secció, la finestra que conté les opcions de format

de paràgraf. Aquesta finestra i la de format de caràcters es complemen-

ten entre si. Per exemple, per a seleccionar la font d’un paràgraf, l’hem

de marcar i anar a la finestra de format de caràcters tal com hem vist.

Per a accedir a la finestra de format de paràgraf, ens situem amb el

cursor o el punter del ratolí sobre el paràgraf que volem formatar i,

fent clic amb el botó dret del ratolí, seleccionem “Paràgraf” al menú

de context. Veurem una finestra amb diverses pestanyes.

A la pestanya de “Sagnats i espaiat” tenim les opcions següents:

• Sagnat ens permet especificar la distància entre el text i els mar-

ges reals de la pàgina. L’opció de “Prim. línia” permet indicar la

distància de la primera línia del paràgraf respecte a “Abans del

Figura 25. Pestanya de sagnats i espaiat del format de paràgraf
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text”. Si marquem la casella “Automàtic”, s’aplicarà automàtica-

ment el sagnat per defecte.

• Espaiat ens servirà per a configurar l’espai de davant i darrere del

paràgraf. Aquest espai no s’aplicarà si el paràgraf és al principi o

al final de la pàgina. En paràgrafs adjacents s’utilitzarà el valor

més gran de separació.

• Interlineat permet escollir entre diferents opcions d’espaiat entre

línies que, en alguns casos, podrem personalitzar.

• Conforme al registre ens dóna l’opció d’alinear els finals de pa-

ràgraf amb les línies de columnes adjacents.

A la dreta de la finestra tindrem una representació gràfica dels valors

que anem modificant i que ens pot resultar molt útil per a saber exac-

tament què estem fent.

A la pestanya d’“Alineament” podrem configurar el següent:

• Opcions ens permet escollir les opcions d’“Esquerra”, “Dreta”,

“Centrat” o “Justificat”. En seleccionar aquesta última opció, po-

dem alinear l’última línia del text de manera separada. Per exem-

ple, si l’última línia és molt curta, la podem alinear a l’esquerra

per evitar un espai molt gran entre les paraules.

Figura 26. Pestanya d’alineació del format de paràgraf
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• Text-a-text ens permet especificar la ubicació del text verticalment

en el cas que l’espai de la línia sigui més gran que el text.

A la dreta de la finestra també disposarem d’una representació grà-

fica dels valors que anem modificant i que ens pot resultar molt útil

per a saber exactament què estem fent.

• Pel que fa a la separació en síl·labes, si seleccionem l’opció “Au-

tomàtic”, el programa separarà en síl·labes l’última paraula de la

línia. Podem controlar el sistema de separació d’OpenOffice.org

especificant el nombre de caràcters que han de ser presents al fi-

nal i al principi de la línia següent i també el nombre màxim de

línies seguides que es poden separar en síl·labes.

• Salts ens permet seleccionar l’opció de salt d’una pàgina o co-

lumna per al paràgraf seleccionat. Si escollim l’opció “Abans”,

mourem el paràgraf actual a la pàgina o columna següents, en

escollir “Després” mourem el paràgraf següent. En canviar de

pàgina podem escollir l’estil que tindrà la nova pàgina dels que

tenim disponibles.

• Opcions són útils per a establir el nombre mínim de línies que han

d’aparèixer a la pàgina anterior (òrfenes) o en la següent (vídues)

en el moment en què el paràgraf creua una pàgina.

Figura 27. Pestanya de flux del text del format de paràgraf
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• Estil de numeració ens permet aplicar estils predefinits de nume-

ració al paràgraf seleccionat.

• Numeració ens servirà en el cas que tinguem una llista de parà-

grafs numerats i vulguem tornar a començar la numeració. A

“Comenzar con” podem especificar el primer número de la sèrie.

• Numeració de línies permet, si utilitzem números de línia als

marges del document, utilitzar les opcions de numeració de línies

per a controlar si el paràgraf s’ha de numerar i com s’ha de fer.

Figura 28. Pestanya de numeració del format de paràgraf

Figura 29. Pestanya de tabuladors del format de paràgraf
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• Posició permet introduir la nova posició del tabulador, la mesura

és des dels marges de la pàgina.

• Tipus ens permet seleccionar el tipus de tabulador. Ja hem vist

abans els tabuladors disponibles al regle vertical.

• Caràcter de farciment és molt útil si volem que entre la posició

on hem premut la tecla del tabulador i la posició del tabulador,

apareguin els caràcters especificats.

Per a afegir un nou tabulador que hem creat, hem de fer clic al

botó “Nou”. També podem esborrar un o tots els tabuladors del

paràgraf, fent clic al botó corresponent. Si treballem en un parà-

graf sense tabuladors especificats, s’aplicaran els tabuladors per

defecte d’OpenOffice.org.

Aquesta pestanya permet formatar les primeres lletres d’un paràgraf.

Veurem les opcions de què disposa:

• Configuració ens permet activar aquesta funcionalitat en marcar

“Visualitza les caplletres”. Podem especificar “Tota la paraula” per

utilitzar la paraula inicial com a text. Si no seleccionem aquesta op-

ció, podem especificar el nombre de caràcters que volem fer servir.

També podem especificar el nombre de línies que volem utilitzar i

l’espai per al text.

Figura 30. Pestanya de caplletres del format de paràgraf
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• Contingut permet que especifiquem un text diferent del que hi ha

a l’inici del paràgraf actual. També podem aplicar un estil de ca-

ràcter al text especificat.

A la dreta de la finestra també tindrem una representació gràfica del

text que anem modificant, que ens pot resultar molt útil per a saber

exactament què estem fent.

• Amb l’arranjament de la línia, podem fer clic a cadascun dels ti-

pus de línia disponibles per aplicar el tipus de vora que represen-

ten. També podem fer clic a la caixa en blanc per esborrar tota la

configuració de línies. La caixa grisa que hi ha al quadre de “De-

finit per l’usuari” representa el paràgraf. Podem afegir o eliminar

línies relatives al paràgraf fent-hi clic.

• A la secció Línia podem escollir el tipus de línia que volem utilit-

zar, i també el seu color.

• Espaiat al contingut ens permet especificar la distància entre el

paràgraf i la línia més exterior de l’ombra. Si modifiquem un valor

que volem en tots els altres valors disponibles, hem de marcar

l’opció “Sincronitza”.

• Estil de l’ombra permet seleccionar la posició en què cal aplicar

l’angle d’ombra a la línia. La primera de totes les caixes permet

Figura 31. Pestanya de vores del format de paràgraf
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desactivar la configuració d’ombra. Al camp de selecció de color

podem canviar el color de l’ombra que, per defecte, serà el gris.

La pestanya del fons pot fer dues funcions. La de permetre que el fons

sigui un color i permetre que el fons sigui un gràfic:

• Color serveix per a canviar el color de fons segons les opcions

disponibles a la paleta del sistema. Ja hem vist en aquesta ma-

teixa unitat com podem crear colors personalitzats. Podem se-

leccionar l’opció “Sense emplenament” per desactivar el color

de fons.

• Imatge ens ofereix diferents opcions per introduir una imatge

com a fons de paràgraf. En fer clic al botó “Navega...” ens

apareixerà la finestra de selecció on podrem escollir el gràfic

que utilitzarem. L’opció “Enllaça” crea un enllaç simbòlic cap

a la imatge. D’aquesta manera, el nostre document serà més

petit, però haurem de tenir la imatge disponible per a poder-

la visualitzar. Si la imatge és més petita que el paràgraf, po-

dem utilitzar les opcions de “Tipus” per a especificar una posi-

ció relativa al paràgraf.

Figura 32. Pestanya de fons del format de paràgraf
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5.4.3. Numeració i vinyetes

Com en els dos casos anteriors, per a fer un formatatge ràpid amb

numeració i vinyetes, hem d’utilitzar les opcions disponibles que ens

ofereix la barra d’objectes del programa. Per a això, simplement se-

leccionarem el text que volem numerar o convertir en vinyeta i farem

clic al botó apropiat de la barra d’objectes.

Els números o vinyetes apareixen amb uns quadres grisos perquè ens aju-

din a localitzar-los millor dins del document. Aquests quadres grisos no

s’imprimeixen amb el document. Si aquests quadres grisos ens molesten,

els podem desactivar amb l’opció de menú “Visualitza -> Marques”.

Les opcions per defecte que ens ofereix el programa per a la nume-

ració i vinyetes són una mica pobres, però tenim maneres de perso-

nalitzar-les per adaptar-les a les nostres necessitats. Veurem el

procediment que cal seguir:

1) Marquem els paràgrafs que volem numerar o convertir en vinye-

tes o bé ens situem en una línia en blanc on volem començar el

procés de numeració.

2) Anem a l’opció de menú “Format -> Numeració/vinyetes” i des-

prés seleccionem la pestanya que volem entre les de “Pics”, “Tipus

de numeració” i “Imatges”; si seleccionem aquesta última, ens

apareixerà la finestra següent:

Figura 33. Pestanya d’imatges de numeració i vinyetes
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En aquesta finestra podrem seleccionar vinyetes molt més atracti-

ves que les disponibles per defecte amb el programa. Si triem una

imatge, és molt important no marcar l’opció “Enllaça imatges”

que hi ha a la part inferior de la finestra, perquè, si hem d’enviar

el document a altres persones, no podran veure les vinyetes si no

tenen els gràfics instal·lats al seu ordinador o si la ruta cap als

gràfics és diferent de la nostra. Com que la mida d’aquests gràfics

és mínima, no té cap sentit vincular-los al document en lloc d’in-

serir-los.

3) Una vegada que hem seleccionat l’estil que volem utilitzar, fa-

rem clic al botó “D’acord”.

Si estem començant una llista nova, introduïm el nostre primer text

i després premem la tecla Enter. El nou paràgraf també serà un

ítem de la llista. Per a sortir del mode de llista, hem de pressionar

la tecla Enter dues vegades en una línia buida o bé desactivar la

llista utilitzant la barra d’objectes.

Creació d’un esquema

Podem utilitzar el mateix sistema que hem vist en l’apartat anterior

de numeració i vinyetes per a crear un esquema, ja que el proce-

diment és molt similar. OpenOffice.org no ens proporciona cap

manera ràpida de crear un esquema tal com ens la proporciona

en el cas dels números i vinyetes. Vegem el procés pas a pas:

1) Ens situem al punt del document en el qual volem iniciar l’es-

quema.

2) Anem a l’opció de menú “Format -> Numeració/vinyetes” i

després seleccionem la pestanya de “Contorn”.

4) A la pestanya de contorn, seleccionem l’estil que volem utilitzar

i fem clic al botó “D’acord”. El número de primer nivell de l’es-

quema apareixerà al nostre text.
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A mesura que anem prement la tecla Enter al final de la línia del text,

ens mantenim en el mateix nivell de numeració i la numeració s’in-

crementa. Si ens volem moure cap a dins d’un nivell, hem de pressio-

nar la tecla Tab del teclat. I, per a tornar al nivell anterior, hem de

pressionar la combinació de tecles Majúscules + Tab.

Configuració de la numeració, les vinyetes i els contorns

Hi ha diferents aspectes de configuració relacionats amb la nume-

ració, vinyetes i contorns. Més enllà de canviar els números i tipus

de lletra, les raons més importants per configurar-los serà el canvi

de símbols i nivells de sagnat. Aquí veurem el procés de configu-

ració:

1) Marquem els paràgrafs que volem numerar o convertir en vinye-

tes o bé ens situem en una línia en blanc on volem començar la

llista d’elements.

2) Anem a l’opció de menú “Format -> Numeració/vinyetes” i des-

prés seleccionem la pestanya amb el títol “Opcions”.

Figura 34. Pestanya de contorn de numeració 
i vinyetes
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3) Al camp de “Nivell” hem de seleccionar el número de nivell. Els

números de nivell corresponen al nivell d’entrada o al sagnat del

text. Com més alt sigui el nivell, també ho serà el sagnat.

4) Al camp de “Numeració” hem de seleccionar el tipus de numera-

ció o vinyeta que volem per a aquest nivell. En triar diferents tipus

de numeració, les opcions de format seran diferents.

• Si seleccionem un format numèric als camps de text de “Abans de”

i “Darrere”, podem escriure el text que apareixerà abans i després

del número. També podem triar l’estil de caràcter que volem apli-

car a la numeració. Aquesta opció ens permet utilitzar un estil dife-

rent en la numeració i en el text del paràgraf. Als camps de “Mostra

els subnivells” i “Inicia a” podem especificar el nombre de nivells

superiors que volem incloure en la numeració i el nivell inicial res-

pectivament.

• Si es tracta de gràfics, hem de fer clic al botó de “Selecciona...”

per determinar el gràfic que utilitzarem. Del gràfic seleccionat po-

dem configurar el seu ample i alt, però és millor sempre deixar

marcada l’opció de “Proporcional” per evitar la distorsió de la

imatge. I, finalment, a “Orientació” podem especificar l’orienta-

ció del gràfic amb relació a la línia base del text.

Figura 35. Pestanya d’opcions de numeració/vinyetes



Programari lliure

254

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

• En seleccionar una opció de vinyeta, podrem escollir l’estil del ca-

ràcter i tindrem la possibilitat d’utilitzar un caràcter especial per a

fer la vinyeta. Per a això, farem clic al botó “...”que hi ha a la dreta

de l’etiqueta de “Caràcter”.

5) Hem de seleccionar les opcions apropiades per al nivell que hem

escollit. Si volem configurar un altre nivell, el marquem i tornem

a configurar-ne les opcions i fem clic a “D’acord”.

Posició i espai entre nivells

Una altra opció de configuració és el canvi de la posició per defecte

i espaiat que OpenOffice.org utilitza per a la numeració i vinyetes.

Veurem el procés per a canviar aquests paràmetres, que serà molt

similar a l’anterior.

1) Marquem els paràgrafs que volem modificar o bé ens situem en

una línia en blanc on volem començar el llistat d’elements.

2) Anem a l’opció de menú “Format -> Numeració/vinyetes” i des-

prés seleccionem la pestanya amb el títol “Posició”.

Figura 36. Pestanya de posició de numeració/vinyetes
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3) Al camp de “Nivell” hem de seleccionar el número de nivell. Els

números de nivell corresponen al nivell de sagnat. El camp “1-10”

ens permet aplicar els canvis a tots els nivells.

4) Modifiquem la configuració dels nivells. Els canvis que podem fer

són modificar la distància entre el número o vinyeta i el marge de

la pàgina, la distància, i la distància mínima, entre el text i el nú-

mero o vinyeta i, finalment, l’alineació de la vinyeta o número res-

pecte a l’espai habilitat; fem clic a “D’acord” per sortir de la

finestra de configuració acceptant els canvis que hem fet.

La finestra té, a la part inferior, una àrea de previsualització on po-

drem anar veient gràficament els canvis realitzats.

Una de les característiques més destacades d’OpenOffice.org és la

seva capacitat d’oferir diferents opcions per autocompletar paraules,

donar format automàtic i corregir errors freqüents d’escriptura que pu-

guem cometre. Però hi ha una cosa clara, totes aquestes opcions ens

poden ser molt útils o bé ens poden molestar molt en la nostra feina.

I tot això depèn de la persona que està utilitzant el programa. El que

a alguns els pot semblar una gran funcionalitat pot evitar que d’altres

utilitzin el programa per la mateixa raó. En aquest apartat veurem com

podem adaptar totes aquestes característiques i funcionalitats a les

nostres necessitats de treball i també com les podem desactivar.

5.5.1. Configuració del reemplaçament automàtic

Aquesta característica ens pot ser molt útil si sempre cometem el ma-

teix tipus d’errors ortogràfics o gramaticals o bé de manera habitual

intercanviem les lletres d’una paraula determinada. També ens ser-

veix per a canviar automàticament unes lletres amb el símbol tipo-

gràfic corresponent. Per exemple “(c)“ pel símbol tipogràfic de

copyright o “(r)“ pel símbol de marca registrada. Segur que si hem

treballat anteriorment amb qualsevol processador de textos del mer-

cat, també teníem aquesta possibilitat. Veurem com es configura

aquesta funcionalitat en OpenOffice.org.

5.5. Autocompletar i format automàtic
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Per a accedir-hi, hem d’anar a l’opció de menú següent: “Eines -> Au-

tocorrecció / autoformat...” i després, a la finestra de correcció automà-

tica, seleccionem la pestanya “Reemplaça”.

El primer que hem de fer és seleccionar l’idioma del document o

bé l’idioma en el qual treballem habitualment, ja que existeix una

taula de reemplaçament diferent per a cada un. Per a això, selec-

cionem l’idioma desitjat al quadre de llista de “Reemplaçaments i

excepcions per a l’idioma”. La majoria d’idiomes ja tenen la seva

pròpia taula de substitució que podem modificar si ho creiem con-

venient.

Al camp de text de “Reemplaça”, escrivim la paraula o caràcter que

volem substituir per un altre de manera automàtica i després, al

camp de text “Amb”, escrivim la substitució. Quan hem completat

una substitució, fem clic al botó “Nou” per afegir-la a la taula de

substitucions.

Per a introduir un símbol o caràcter especial als camps de text de

substitucions, fem clic al camp de text amb el botó dret del ratolí i, al

menú contextual, seleccionem l’opció “Insereix símbol”, on escollim

tots els símbols disponibles segons les fonts instal·lades al nostre sis-

tema.

Figura 37. Pestanya de reemplaçament de correcció automàtica
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Per a eliminar un reemplaçament per defecte o algun que hàgim cre-

at nosaltres, l’hem de marcar primer a la taula de substitucions i des-

prés fer clic al botó “Suprimeix”. D’aquesta manera, podem eliminar

totes les substitucions que ens molesten en lloc de desactivar aquesta

funcionalitat per complet.

5.5.2. Configuració de les majúscules automàtiques

Per defecte, el programa OpenOffice.org converteix automàticament

en majúscula la lletra següent a un punt i un espai en blanc. Això ens

pot ser molt útil, però també ens pot molestar si treballem amb abre-

viatures de manera freqüent.

A més, el programa també canvia automàticament les paraules que

comencen amb dues majúscules seguides i converteix la segona ma-

júscula en minúscula. Aquesta funcionalitat està pensada per a la

gent que escriu molt ràpid amb el teclat, perquè el programa pensa

que l’usuari no ha tingut temps de deixar anar la tecla de majúscules

entre les dues pulsacions. Però sens dubte, al llarg de l’ús del progra-

ma, ens trobarem amb algun cas en què necessitarem tenir una pa-

raula amb dues majúscules seguides, per exemple, el nom d’una

empresa o d’un producte determinat.

Hem d’assenyalar que aquesta regla només s’aplica a les paraules

que comencen amb dues lletres majúscules. A partir de tres o més

majúscules seguides, el programa assumeix que ja no és un accident,

sinó que l’usuari ho ha escrit de manera premeditada. Com veurem

més endavant, podem desactivar aquesta funcionalitat completa-

ment o bé crear excepcions a la regla general.

Figura 38. Finestra de selecció de símbols
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Anirem a l’opció de menú “Eines -> Autocorrecció / autoformat...” i

després, a la finestra de correcció automàtica, seleccionarem la pes-

tanya d’“Excepcions”.

Una vegada que ens hem assegurat que l’idioma és el correcte,

en aquesta finestra podem escriure l’excepcions a les majúscules

automàtiques. A la part superior trobem la llista de les abreviatu-

res que no van seguides de majúscules i a la part inferior les pa-

raules que comencen amb dues lletres majúscules seguides.

Podem escriure les excepcions als quadres de text corresponents i

després fer clic al botó “Nou” per afegir-hi l’excepció. Per a esbor-

rar una excepció creada, la seleccionem i després fem clic al botó

“Suprimeix”.

Dins de cada un dels elements que formen els dos blocs d’excep-

cions, trobem unes opcions marcades per defecte amb el títol

d’“Inclusió automàtica”. Això s’aplica en el moment en què estem

editant el document. Si corregim un canvi automàtic a majúscules

que el programa ha fet automàticament i després continuem es-

crivint la frase, s’afegirà la correcció automàticament com a ex-

cepció a la llista. Per a això, l’opció d’“Inclusió automàtica” ha

d’estar marcada.

Figura 39. Pestanya d’excepcions de correcció automàtica
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5.5.3. Desactivació dels canvis automàtics

OpenOffice.org ofereix una gran varietat de canvis automàtics que

veurem en aquesta secció. Per a això, hem d’anar a l’opció de menú

“Eines -> Autocorrecció / autoformat” i després, a la finestra de cor-

recció automàtica, seleccionarem la pestanya d’“Opcions”. Veurem

una finestra molt similar a la següent:

Vegem aquestes opcions una per una. Algunes tenen una funciona-

litat molt evident, però d’altres no. A més, durant el procés de traduc-

ció algunes d’aquestes opcions poden perdre fàcilment el sentit.

• Utilitzar la taula de reemplaçament: permet que el programa

utilitzi la taula de substitucions de la pestanya “Reemplaça” que ja

hem vist.

• Corregir les DUes MAjúscules INicials: converteix automàtica-

ment la segona majúscula seguida d’una paraula en minúscula.

Podem especificar excepcions a la pestanya del mateix nom dins

de la finestra de correcció automàtica.

• Posa en majúscula la primera lletra de cada frase: converteix en

majúscules totes les lletres després d’escriure un punt i un espai

en blanc. Les excepcions a aquesta regla les podem especificar a

la mateixa pestanya que en el cas anterior.

Figura 40. Pestanya d’opcions de correcció automàtica



Programari lliure

260

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

• En *negreta* i _subratllat_ automàtic: converteix automàtica-

ment una paraula a negreta si escrivim abans o després un aste-

risc. La mateixa funcionalitat també s’aplica a una paraula en què

abans i després hem escrit una barra de subratllat però, en aquest

cas, se subratlla la paraula.

• Reconeixement d’URL: converteix un grup de caràcters que el

programa creu que és un enllaç web en un URL. Per exemple, en

escriure “http://www.uoc.edu” el programa el convertirà efectiva-

ment en un hiperenllaç que ens portarà a la pàgina web corres-

ponent en fer-hi clic. Si aquest format automàtic ens és útil la

majoria de les vegades però trobem d’altres en què no, podem

tornar al text original seleccionant el text complet de l’hiperenllaç

i després fer-hi clic amb el botó dret del ratolí i fer clic a l’opció

“Predeterminado”. També podem desfer l’autoformat pressionant

la combinació de tecles Ctrl + Z en el moment següent al qual

s’ha produït.

• Reemplaça 1r... per 1^r...: no és una opció gaire útil si no es-

crivim documents en anglès. Converteix les sigles dels ordinals

anglesos automàticament a superíndex.

• Reemplaça 1/2... per ½...: converteix tres lletres que representen

una fracció a un sol caràcter amb el símbol corresponent. Aquest

canvi només es produeix amb els jocs de caràcters que tenen els

símbols de fraccions corresponents. Normalment, els jocs de ca-

ràcters només tenen tres o quatre símbols de fraccions.

• Reemplaça els traços: converteix els signes de “menys” en guions,

sempre que estiguin entre espais blancs.

• Suprimeix els espais i els tabuladors a l’inici i al final del parà-

graf: suprimeix els espais i tabuladors que precedeixen el parà-

graf sempre que l’opció “Aplicar els estils” estigui marcada.

• Suprimeix els buits i els tabuladors al final i a l’inici de línia: su-

primeix els espais i tabuladors al principi de cada línia sempre

que l’opció “Aplicar els estils” estigui marcada.

• Ignora els espais dobles: impedeix que hi hagi més d’un espai

entre dos caràcters.

• Aplica la numeració - símbol X: converteix un número seguit

d’un punt més un espai i qualsevol text en una enumeració en
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pressionar la tecla Enter. És una manera ràpida d’accedir a la

mateixa funcionalitat que trobem a la barra d’objectes. En lloc de

teclejar un número, també podem utilitzar un guió o un asterisc

per convertir-lo en una enumeració amb barres o vinyetes respec-

tivament. Podem canviar el caràcter per  activar l’enumeració de

vinyetes fent clic al botó “Edita...”.

• Aplica una vora: permet crear una línia sota del paràgraf en es-

criure una successió de tres caràcters i després pressionant la tecla

Enter. Podem tornar al text original si el seleccionem i després de

fer-hi clic amb el botó dret del ratolí, fem clic a l’opció “Per defec-

te”. Vegem els diferents tipus de vores que podem crear en la tau-

la següent:

• Crea una taula: permet, si tenim aquesta opció activada, crear

una taula automàticament al nostre document utilitzant única-

ment el teclat. La tecla “+“ significa una vora de columna, mentre

que el caràcter “–“ representa l’amplitud de les columnes. Una ve-

gada que hem combinat aquests dos caràcters, hem de pressio-

nar la tecla Enter. Perquè la columna sigui vàlida, ha de començar

i acabar amb el caràcter “+“. Per exemple: “+---------+- --------

---------------+----------+”.

• Aplica els estils: permet que OpenOffice.org apliqui els formats de

paràgraf de manera automàtica en treballar amb l’estil “Per defec-

te”. En començar un paràgraf amb majúscules i no acabar amb un

punt, en pressionar la tecla Enter dues vegades al final de línia, can-

viarem automàticament a l’estil de paràgraf “Encapçalament 1”. Si

al paràgraf pressionem dues vegades la tecla Tab abans de comen-

çar a escriure el text, tindrem un “Encapçalament 2”. Si pressionem

el tabulador tres vegades l’estil serà “Encapçalament 3”, etc.

--- 0,5 punts subratllat senzill

___ 1,0 punts subratllat senzill

=== 1,1 punts subratllat doble

*** 4,5 punts subratllat doble

~~~ 6,0 punts subratllat doble

### 9,0 punts subratllat doble
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• Suprimeix els paràgrafs en blanc: permet, si està activat, que en

executar “Format -> Autoformat -> Aplica” s’eliminin tots els pa-

ràgrafs en blanc del document.

• Reemplaça els estils personalitzats: permet, en executar l’opció

“Format -> Autoformat -> Aplica”, convertir els estils personalit-

zats del document en estils estàndard equivalents del programa.

• Reemplaça els pics amb X: permet, en treballar amb l’estil “Per

defecte”, canviar tots els paràgrafs que tinguin un número, aste-

risc o guió davant més un espai (o tabulador) i un text, en una llis-

ta en executar l’opció “Format -> Autoformat -> Aplica”. Podem

canviar el caràcter per activar l’enumeració de vinyetes fent clic al

botó “Edita...”.

• Reemplaça les cometes “rectes” amb cometes “tipogràfiques”:

permet, si està activat, en executar “Format -> Autoformat ->

Aplica” que totes les cometes simples i dobles del document es

canviïn pels caràcters especificats a la pestanya “Cometes tipo-

gràfiques” de la finestra de correcció automàtica que apareix

en seleccionar l’opció de menú “Eines -> Autocorrecció / Au-

toformat”.

• Combina els paràgrafs d’una sola línia si la seva longitud és

superior a X%: permet, en treballar amb l’estil “Per defecte”, i en

executar “Format -> Autoformat -> Aplica”, combinar paràgrafs

que siguin adjacents i que només tinguin una línia. Els paràgrafs

d’una sola línia han de ser d’almenys el percentatge especificat

amb relació a l’amplitud de la pàgina. Podem canviar el percen-

tatge fent clic al botó “Edita...”.

5.5.4. Completar paraules

Tractarem la que, segurament, és la característica automàtica més vi-

sible de tot el programa. A mesura que anem escrivint un text en un

document de text o en format HMTL, OpenOffice.org intenta predir

la paraula que estem escrivint i ens ofereix la resta de les lletres de la

paraula de manera automàtica, cosa que ens pot resultar d’una gran

ajuda o bé es pot convertir en el gran destorb del programa si el te-

nim mal configurat. En aquesta secció intentarem aprendre com fun-

ciona i també en veurem les limitacions.



263

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

La millor manera de sentir-nos còmodes amb aquesta característica

és limitar el nombre de paraules de les quals ens oferirà un suggeri-

ment. Si, per exemple, treballem en un document científic on trobem

repetidament algunes paraules molt llargues o complicades, les po-

dem introduir al programa perquè ens les suggereixi de manera au-

tomàtica i ignori les altres. D’aquesta manera, sens dubte, aquesta

característica ens pot fer la feina molt més agradable i millorar sen-

siblement la nostra productivitat.

Hem de tenir en compte que la funció de completar només serveix per a

paraules soles. Si volem introduir textos més llargs que una paraula, hem

d’utilitzar la funció d’autocompletar que ens ofereix OpenOffice.org.

Per a configurar aquesta funció, hem d’acudir a l’opció de menú “Ei-

nes -> Autocorrecció / autoformat...” i després, a la finestra de cor-

recció automàtica, seleccionarem la pestanya de “Compleció de

paraules”, on veurem la finestra següent:

Les diferents opcions que ens ofereix aquesta finestra són les que

veurem a continuació:

• Compleció de paraules: activa la funcionalitat de completar pa-

raules d’OpenOffice.org. Si no la volem utilitzar, hem de desacti-

var aquesta casella.

Figura 41. Pestanya de compleció de paraules de l’autocorrecció
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• Afegeix un espai: afegeix un espai després de completar la paraula.

• Mostra com a consell: fa que els suggeriments de la llista de

paraules que ens ofereix el programa no es mostrin com la res-

ta de la paraula marcada en blau, sinó com un element d’aju-

da emergent molt similar al que veiem quan situem el punter

del ratolí a sobre d’una icona. D’aquesta manera, la funció de

completar paraula és molt menys intrusiva amb vista a l’usuari.

• Recull suggeriments: diu a OpenOffice.org si ha de recollir

paraules o no per a la llista de suggeriments. Podem recollir

suggeriments tant si tenim la funcionalitat de completar parau-

les activada com si no la tenim. En general és una bona idea

deixar de recollir paraules quan ja tinguem les més usuals a la

llista, cosa que evitarà que el programa ens suggereixi parau-

les que gairebé no utilitzem mai en lloc de les que són més co-

munes.

• En tancar el document, desa la llista per utilitzar-la després en

altres documents: ens permet reciclar les paraules per fer-les ser-

vir en altres textos. Per regla general, les paraules només es recu-

llen per al document actual.

• Acceptar amb: ens permet seleccionar la tecla que utilitzarem per

a completar les paraules. La tecla per defecte és Enter.

• Longitud mínima de paraules: controla les paraules que s’afe-

geixen a la llista en especificar un nombre mínim de caràcters per-

què la paraula hi pugui entrar. El valor per defecte de 5 està ben

seleccionat, amb la qual cosa no val la pena canviar-lo tret que

tinguem una raó molt poderosa.

• Nombre màxim d’entrades: ens permet especificar el nombre

màxim d’entrades que pot contenir la llista de paraules.

Al camp de llista, a la part dreta de la finestra, trobarem les pa-

raules que el programa OpenOffice.org intentarà completar en

teclejar-les nosaltres en un document. El programa afegirà auto-

màticament les paraules que teclegem a la llista si l’opció “Recull

suggeriments” està activada, sempre que les paraules compleixin

els requisits especificats.
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Si hem escrit sense adonar-nos-en una paraula incorrecta o que con-

té un error ortogràfic i sempre ens la suggereix, la podem eliminar

de la llista simplement visitant aquesta finestra i, després de seleccio-

nar la paraula incorrecta, fent clic al botó de “Suprimeix l’entrada”.

Si tenim dues o més paraules que comencen amb la mateixa arrel

com, per exemple, “procés” i “procediment” i OpenOffice.org ens

suggereix la paraula que no volem en aquells moments, ens podem

moure amunt i avall de la llista per trobar la paraula correcta. Per a

moure’ns cap a la paraula següent, hem de teclejar la combinació

Ctrl + Tab, mentre que per anar a la paraula anterior, la combinació

és Ctrl + Shift + Tab. Aquesta característica no ens permet moure’ns

per tota la llista sencera de paraules, sinó que només ens podem

moure cap endavant i enrere dins del grup de paraules amb una ar-

rel comuna.

Podem inserir gairebé qualsevol tipus d’arxiu gràfic, com per exem-

ple GIF o JPEG, en un document. Però també altres formats gràfics

menys coneguts, ja que el programa OpenOffice.org té filtres per a

la gran majoria de gràfics. Tot i així, hem de recordar que només

s’instal·len per defecte els més usuals. Si volem treballar amb un for-

mat gràfic poc comú, hem de modificar la nostra instal·lació per ins-

tal·lar els filtres.

Per a inserir un gràfic en un document, només hem de seguir els pas-

sos següents:

1) Ens hem de situar en la localització on volem inserir el gràfic. Per

a això, fem clic al lloc adequat.

2) Fer clic al botó “Insereix” mantenint polsat el botó esquerre del ratolí

i després seleccionar “Insereix imatge”. El botó per defecte “Insereix”

canviarà per adaptar-se a l’última acció seleccionada, amb la qual

cosa, a partir d’aquell moment, només haurem de fer clic a “Inse-

5.6. Treball amb elements gràfics i sonors
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reix” per inserir un gràfic al document. També ho podem fer per mit-

jà del menú principal de l’aplicació amb: “Insereix -> Gràfics -> Des

d’un fitxer”. Veurem que en tots dos casos el resultat serà el mateix.

Aquesta finestra, a més de les accions típiques de qualsevol selector

d’arxius, ens ofereix la prestació de previsualitzar les imatges, una

característica que ens serà molt útil si no utilitzem noms significatius

als documents gràfics. Per a activar aquesta funció, hem de marcar

l’opció de “Previsualitza”.

Una altra opció que ens pot ser molt útil, però també perillosa, és

“Enllaç”. Si marquem aquesta opció, les imatges no s’inseriran físi-

cament al document, sinó que contindrà un enllaç simbòlic cap a la

seva ubicació: això, a la pràctica, significa que si volem enviar aquest

document a altres persones, també els haurem d’enviar les imatges

que hi ha, al més pur estil de les pàgines web.

És per això que hem de tenir en compte que si vinculem al docu-

ment una imatge que hi ha dins d’una carpeta (per exemple

Figura 42. Finestra d’inserir gràfics
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“img”), també l’haurem d’enviar al destinatari dins d’una carpeta

amb el mateix nom.

5.6.1. Ús de la galeria d’imatge i so d’OpenOffice.org

Fins aquí hem vist el sistema bàsic per a afegir una imatge al nostre

document, però el programa OpenOffice.org té una eina molt potent

per a classificar elements gràfics i sonors i treballar-hi anomenada ga-

leria. Per a activar-la, hem de seleccionar l’opció de menú “Eines ->

Galeria” o bé fer clic a la icona corresponent de la barra de funcions.

La galeria la veiem com un conjunt de gràfics i/o sons que podem clas-

sificar en diferents categories, però en realitat es tracta d’una agrupació

d’enllaços. Així, per exemple, cada un dels gràfics que veiem dins d’una

categoria pot estar en una ubicació diferent al nostre disc dur.

Per a inserir una imatge al document actual, simplement seleccionem

el tema a la part esquerra de la pantalla i després, a la part dreta,

arrosseguem la imatge a la posició desitjada del document.

Figura 43. OpenOffice.org mostrant la galeria
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La galeria ja inclou alguns elements gràfics i sonors que vénen per

defecte amb el programa. El nombre d’aquests elements dependrà

del tipus d’instal·lació que efectuem, ja que alguns no s’instal·laran

si efectuem una instal·lació estàndard.

Creació de temes de galeria

Podem afegir les nostres pròpies imatges, sons, animacions a un

tema ja existent o bé crear nous temes per a les nostres necessitats.

En aquest apartat veurem el procés de creació d’un tema de galeria

i veurem com podem afegir-hi imatges. Aquest procediment serà

molt similar al d’afegir elements a una galeria ja existent. Veurem el

procés de creació pas a pas:

1) El primer que hem de fer és obrir la galeria seleccionant l’opció del

menú principal de l’aplicació “Eines -> Galeria” o bé fent clic a la

icona de la barra de funcions. Si la galeria ja està marcada però no

la veiem, és possible que estigui oculta. En aquest cas, hem de fer clic

en una fletxa petita que veurem a la vora de l’àrea de treball del do-

cument actual. En fer clic a la fletxa, la galeria es desplegarà.

2) Per a crear un tema nou, hem de fer clic al botó “Tema nou...”

que trobarem a la part superior esquerra de la galeria.

3) Ens apareixerà la finestra de propietats del nou tema que té dues

pestanyes anomenades “General” i “Fitxers” respectivament. En

Figura 44. Finestra de propietats de tema nou
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aquesta primera pantalla hem d’introduir el nom del tema que

volem crear i després fer clic a l’etiqueta de la pestanya de “Fit-

xers“ per accedir al seu contingut.

4) A la pestanya d’arxius, en primer lloc hem de seleccionar el tipus

d’arxius que volem afegir al tema. Si deixem marcada l’opció “Tots

els fitxers”, el programa ens permetrà seleccionar tots aquells ele-

ments compatibles amb el programa OpenOffice.org que es trobin

al directori. Fem clic al botó “Cerca fitxers...”.

Figura 45. Pestanya de fitxers en les propietats del tema

Figura 46. Finestra de selecció de camí
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5) En aquesta finestra simplement hem de seleccionar el directori on

es troben els arxius que volem afegir i després, una vegada selec-

cionat, fem clic a “D’acord” per continuar amb el procés. El pro-

grama buscarà tots els elements compatibles amb la galeria que

hi hagi dins del directori indicat i els seus subdirectoris.

6) Una altra vegada ens trobarem a la pestanya d’arxius, però

aquesta vegada a la part esquerra de la finestra ens apareixeran

els elements que hi havia al directori especificat i que coincideixen

amb la selecció que hem fet de tipus d’arxiu. Si marquem l’opció

“Previsualització”, podrem veure les imatges o escoltar els sons

que contenen els arxius. Tot i així, hem de tenir en consideració

que si les imatges són molt grans o molt petites, apareixeran bas-

tant distorsionades.

7) Per a afegir un arxiu a la galeria que estem creant, el seleccionem

i després pressionem el botó “Afegeix”. Si volem afegir tots els ar-

xius que s’han trobat dins del directori i els seus subdirectoris, fem

clic al botó “Afegeix-ho tot”. Com ja hem comentat, els arxius afe-

gits no es copien enlloc, sinó que a la galeria s’hi afegeix una re-

ferència per poder-hi accedir. Si esborrem a la seva ubicació

original un arxiu que hem afegit a la galeria, ja no es podrà uti-

litzar. Una vegada que hem seleccionat tots els arxius, fem clic a

“Aceptar” per crear la nova galeria.

Figura 47. Pestanya d’arxius amb elements trobats
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Per a afegir elements gràfics o sonors nous a un tema que ja existeix,

hem de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom i després se-

leccionar l’opció “Propietats” i ens sortirà la finestra de propietats

que ja hem vist, on podrem afegir referències noves a arxius.

El procés d’esborrar la referència a un arxiu en un tema de la galeria

és molt més senzill. Fem clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona

i al menú contextual que ens apareixerà, seleccionem “Suprimeix”.

Ens sortirà un quadre de diàleg de confirmació on ens preguntarà si

realment volem esborrar l’objecte. Hem d’assenyalar que el que es-

tem esborrant aquí és simplement la referència de la galeria i que en

cap cas no s’esborrarà l’arxiu original.

En aquesta unitat hem vist l’entorn de treball d’OpenWriter i hem

après a utilitzar-lo i a configurar-lo per fer les operacions més habi-

tuals de composició de text. Ens hem centrat també, molt especial-

Figura 48. Galeria amb el nou tema

5.7. Resum
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ment, en les possibilitats de format que ens ofereix OpenOffice.org,

ja que acostumen a ser les més utilitzades durant el procés d’elabo-

ració d’un document.

També hem analitzat la configuració de les eines d’ajuda en la com-

posició del text per adaptar-los a les nostres necessitats de treball.

Aquest tipus de funcions són les que acostumen a molestar si no les

tenim correctament adaptades a les nostres expectatives.

Finalment, hem vist el sistema que ens ofereix OpenOffice.org per

desar els nostres elements gràfics i sonors de manera organitzada,

encara que segurament només ens dedicarem a treballar amb ele-

ments gràfics.

A partir de la base que hem adquirit en aquesta unitat, hem de ser

capaços de descobrir nosaltres mateixos la resta de les eines que ens

ofereix el programa OpenOffice.org per a la composició de docu-

ments de text.
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El programa OpenOffice.org també té un component per al treball

amb fulls de càlcul que es diu Open Calc. En aquesta unitat veurem

quines són les seves característiques principals. Entre d’altres, desta-

quem les següents:

• Filtres per a altres formats de fulls de càlcul. És especialment bo

el filtre per a Microsoft Excel.

• Suport per a inserir qualsevol tipus de format gràfic. La instal·lació

estàndard inclou els més habituals, però en podem instal·lar d’al-

tres de manera personalitzada.

• Control de versions. Podem desar diferents versions d’un mateix

document i tornar a versions antigues si és necessari.

• Ordenació de llistes. Podem ordenar els elements de les cel·les se-

gons un criteri determinat.

• Format condicional. És possible aplicar formats de manera con-

dicional a les cel·les d’un full.

• Conversió automàtica de bases de dades a fulls de càlcul i a la

inversa.

• Protecció de cel·les. Per a evitar modificar accidentalment valors

o funcions importants.

• Control de valors d’entrada. Podem especificar, per exemple, un

rang de valors en una cel·la.

6. Open Calc. Full de Càlcul d’OpenOffice.org

6.1. Introducció
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• Escenaris. Podem fer que un determinat valor sigui diferent se-

gons l’escenari seleccionat. Per exemple, l’interès sobre una hipo-

teca dependrà del banc.

• Compleció automàtica de valors desconeguts segons els valors de

les altres cel·les. En aquesta unitat veurem les característiques bà-

siques del programa, les seves opcions i les funcions i utilitats més

freqüents.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Conèixer els aspectes bàsics del funcionament del component de

fulls de càlcul del programa OpenOffice.org.

2. Aprendre a fer operacions bàsiques amb els números i a utilitzar

funcions per a millorar el nostre treball.

3. Veure, pas a pas, el procés de creació d’un diagrama a partir de

les dades recollides en un document de full de càlcul.

Podem iniciar el Calc des de qualsevol aplicació d’OpenOffice.org se-

leccionant l’opció de menú “Fitxer -> Nou -> Full de càlcul”.

Les etiquetes emergents ens poden ser molt útils per a aprendre les

diferents funcionalitats que ens ofereix el programa. Hi ha etiquetes

emergents en cada una de les etiquetes i icones de la pantalla. Po-

dem activar i desactivar aquesta opció amb l’opció de menú “Ajuda

-> Ajuda emergent”.

6.2.1. L’entorn de treball

Igual que en els altres components, si necessitem ajuda en qualsevol

quadre de diàleg o finestra, sempre tindrem l’opció de fer clic al botó

“Ajuda” o bé pressionar la tecla F1.

6.2. Ús bàsic del programa
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Veurem els diferents elements dels quals disposa l’espai de treball

del programa:

• La barra de menús ens mostra les diferents accions que podem

fer en l’àmbit global del programa OpenOffice.org, i també les

específiques del Calc.

• La barra de funcions ens mostra el camí complet de l’arxiu que

estem editant i a més ens dóna un accés immediat a les funcions

globals del programa.

• La barra d’objectes ens permet aplicar format als objectes amb els

quals estiguem treballant en un moment determinat. La més habitual

serà la que ens permet veure les eines de format de text i de cel·les.

• La barra de fórmules ens permet introduir fórmules, crear sumes

ràpidament, llançar el pilot automàtic de funcions i navegar per

les diferents àrees del full de càlcul.

• La barra d’eines principal, que és a l’esquerra del document en

posició vertical, ens permet accedir de manera ràpida a les fun-

cions més habituals del full de càlcul.

Figura 1. L’entorn de treball del Calc
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• La barra d’estat situada a la part inferior de la pantalla ens per-

met, entre altres coses, veure el número del full i el nombre total

de fulls, aplicar estils de pàgina (fent clic amb el botó dret del ra-

tolí a “Per defecte”), canviar el percentatge de zoom, i canviar el

tipus de selecció de text per defecte.

• Les pestanyes permeten treballar còmodament amb diferents

fulls en un mateix document.

• L’estilista permet aplicar estils automàtics de cel·la i de pàgina.

Per a amagar o mostrar l’estilista, podem pressionar la tecla F11

o bé anar a l’opció de menú “Format -> Estilista”.

6.2.2. Creació d’un document d’exemple

Vegem la funcionalitat bàsica del programa creant un full de càlcul

d’exemple. Per a això, hem de seguir les indicacions pas a pas.

1) Executem OpenOffice.org i creem un nou document de full de

càlcul seleccionant l’opció del menú principal “Fitxer -> Nou ->

Full de càlcul”. Això provocarà que s’obri una finestra nova amb

un full de càlcul en blanc.

2) Al full en blanc anem a la cel·la A1 i escrivim el text següent: “Càl-

cul d’ús de targeta de crèdit” i canviem la mida de la font a 20.

Per a això, podem anar a la barra d’objectes del programa o fer

clic amb el botó dret del ratolí a la cel·la i seleccionar “Formata

les cel·les...” del menú contextual. Una vegada dins de la finestra

de formatat de cel·les, hem d’anar a la pestanya “Tipus de lletra”.

Figura 2. Pestanya de tipus de lletra en el format de cel·les
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3) Seleccionem tota la fila fent clic al requadre gris que fa d’etiqueta

de la fila 1 i després canviem el color de fons del títol amb la icona

“Color del fons” de la barra d’objectes.

4) A les cel·les A4, B4, C4 i D4 escrivim “Taxa de percentatge

anual”, “Interès mensual”, “Balanç inicial” i “Pagament men-

sual” respectivament. Veurem que el text no hi cap a l’espai de

les columnes. Podem canviar la mida de les columnes arrosse-

gant-ne les vores, però també podem fer que el text ocupi més

d’una línia. Per a això, seleccionarem aquestes cel·les. Per a

seleccionar cel·les, farem clic amb el botó esquerre del ratolí a

la cel·la A4 i, sense deixar anar el botó esquerre, l’arrosse-

guem fins a D4.

5) Seleccionem l’opció de menú “Format -> Cel·les” i a la finestra

de formatat de cel·les, fem clic a la pestanya d’“Alineament”.

Dins d’aquesta pestanya, marquem l’opció “Salt de línia auto-

màtic”.

6) Amb el mateix text marcat, el formatem en cursiva i el centrem uti-

litzant la barra d’objectes del programa. I ara crearem una vora

per a les cel·les marcades. Per a això, anem a la barra d’objectes

i fem clic mantenint premut el botó esquerre del ratolí a la icona

“Vores” i seleccionem la vora inferior.

Figura 3. Pestanya d’alineament en el format de cel·les
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17) Ens situem a la cel·la A5 i fem clic al botó “Format numèric: per-

centatge” per indicar el format de la cel·la i escrivim “,20” –la

coma és la marca decimal. I després pressionem la tecla del ta-

bulador per situar-nos a la pròxima cel·la.

18) A la cel·la B5 també fem clic a la icona “%“ de la barra d’objec-

tes i escrivim la fórmula següent “=A5/12”, que divideix per 12

mesos el valor anual situat a la cel·la A5.

19) A les cel·les C5 i D5 fem clic a la icona de “Format numèric: mo-

neda” per indicar que hi introduirem un valor en euros. Els valors

que introduirem a les cel·les seran “6000” i “125” respectivament.

10) A les cel·les que van de l’A8 a la D8 introduirem el text següent:

“Número de pagament”, “Interès”, “Capital” i “Balanç” respec-

tivament. Després formatarem el text de la mateixa manera que

hem fet amb les cel·les de l’A4 a la D4.

11) A la cel·la A9 escriurem el número “1”.

12) Ens situem a la cel·la B9 i, després de marcar la icona de “For-

mat numèric: moneda”, escriurem la fórmula “=$B$5*$C$5”.

Aquesta fórmula multiplica el contingut de la cel·la B5 (la taxa

d’interès mensual) amb el contingut de la cel·la C5 (pel balanç

de la targeta de crèdit). En utilitzar els signes “$”, estem dient

que l’adreça de les cel·les és una referència absoluta. Veurem

més endavant què significa aquest concepte quan parlem de les

referències de cel·les.

13) A les cel·les C9 i D9, després de fer clic a la icona de “Format

numèric: moneda”, escrivim les fórmules següents: “=$D$5-B9” i

Figura 4. Quadre 
de diàleg de vores
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“=$C$5-C9”. La primera fórmula resta la quantitat d’interès

que estem pagant aquest mes del pagament del mes, la qual

cosa ens dóna la quantitat de capital que ens han sostret del ba-

lanç total de la targeta. La segona fórmula sostreu el capital del

pagament mensual del balanç inicial de la targeta de crèdit.

14) Hem d’introduir una nova fila de dades per després poder uti-

litzar la funcionalitat d’emplenament de dades de manera in-

cremental. Així que a la cel·la A10 escriurem “2” i a la resta

de cel·les de la fila (de B10 a D10) els valors següents:

“=D9*$B$5”, “=$D$5-B10” i “=D9-C10”.

15) Ara ja podem utilitzar el procés d’emplenament de dades auto-

màtic de manera incremental. Per a això, marcarem la fila de

cel·les de la A10 a la D10. En fer-ho, veurem que a la part infe-

rior dreta de la selecció ens apareix un petit quadrat negre. En

situar-nos-hi a sobre amb el ratolí, el punter es convertirà en una

creu. Fem clic amb el botó dret del ratolí i l’arrosseguem fins a

la fila 20. Una vegada que estem situats en aquesta fila, deixem

anar el botó.

16) Veurem que les cel·les s’han completat automàticament. Si els

valors de les cel·les són iguals, hem de pressionar el botó F9 per

obligar OpenOffice.org a recalcular el full.

17) Ara calcularem l’interès total que hem de pagar basat en el

nombre de pagaments que hem fet. Per a això, ens situarem a

la cel·la E9 i farem clic a la icona de “Format numèric: moneda”.

Escriurem el següent “=SUMA(“ i després seleccionarem amb el

ratolí tots els valors que hi hagi a la columna B a partir de B9.

Una vegada seleccionats, tancarem la fórmula amb un parènte-

si. El resultat serà “=SUMA(B9:B20)”.

El millor dels fulls de càlcul és que ens permeten canviar un valor i la

resta dels valors del full s’actualitza automàticament. Per a compro-

var-ho, podem canviar els valors inicials que estan situats a la fila 5.

És important anar amb molt de compte amb les cel·les que contenen

fórmules i no valors. Si els substituïm, els resultats mai no seran els

esperats.
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6.2.3. Referències de cel·les

Les referències de cel·les són les seves adreces introduïdes dins d’una

fórmula. Les referències fan que els fulls de càlcul siguin molt flexibles

perquè permeten, encara que en canviï el contingut, que la referència

continuï essent la mateixa. No fa falta que introduïm manualment les re-

ferències d’una cel·la en una fórmula, ja que el programa ho pot fer au-

tomàticament si fem clic a la cel·la que ens interessa com a valor mentre

estem confeccionant la fórmula. També podem marcar un conjunt de

fórmules i utilitzar-lo com a argument en les fórmules que ho permetin.

El programa OpenOffice.org ens ofereix dos tipus diferents de refe-

rències a cel·les:

• Referències relatives: en seleccionar i tallar o copiar un grup

de cel·les que tenen un valor calculat en una ubicació nova,

OpenOffice.org canvia les referències de les fórmules perquè els

valors calculats continuïn tal com estan actualment. Això és possi-

ble perquè les referències en les fórmules són relatives a la resta

de les cel·les. Tant se val si les movem, mantenen la mateixa re-

lació amb la resta. Per defecte, totes les referències són relatives.

• Referències absolutes: ens podem trobar en situacions en què les

referències relatives no s’adaptin correctament als nostres propò-

sits, per exemple, en referenciar cel·les la ubicació de les quals no

hagi de canviar mai. Diem que aquestes cel·les tenen una posició

absoluta. En un full de càlcul utilitzarem les referències absolutes

principalment per a fer servir les eines d’emplenament de dades

incrementals, que, com n’indica el nom, incrementen els valors i

les referències de les cel·les. Tanmateix, sovint no volem que les

referències s’incrementin. Per a indicar que una referència és ab-

soluta, hem de prefixar cada coordenada del seu nom amb un

símbol de dòlar “$”. Per exemple: “$A$3”.

En el cas de les referències absolutes, no cal introduir sempre el signe

del dòlar abans de cada nom de fila i columna. Podem utilitzar dife-

rents combinacions de referències relatives i absolutes, segons l’ope-

ració d’emplenament incremental que vulguem fer:

• Si volem utilitzar l’emplenament incremental per mitjà de les co-

lumnes (esquerra i dreta), només fa falta que posem el signe del

dòlar abans de les lletres de columnes. Per exemple: “$A1”.
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• Si volem utilitzar l’emplenament incremental a dalt i a baix de les

columnes, només caldrà posar el signe del dòlar abans del núme-

ro de columna. Per exemple: “A$1”.

• Si volem referenciar cel·les que mai no canviaran d’ubicació, po-

sarem el signe del dòlar abans de la lletra de columna i el número

de fila. Per exemple: “$A$1”.

Per a canviar ràpidament aquests paràmetres dins d’una fórmula,

només hem de seleccionar els elements que volem canviar (o la fór-

mula sencera) i pressionar la combinació de tecles Shift + F4.

En aquest apartat veurem el procés de creació de càlculs i fórmules

que podem aplicar als nostres documents de fulls de càlcul.

6.3.1. Operadors bàsics

Els operadors són els símbols que utilitzem per a indicar que el pro-

grama faci diversos càlculs. De tots, l’operador més important és el

símbol “=“, que indica que el que ve a continuació no és un text, sinó

una fórmula. Veurem la llista d’operadors disponibles que podem

utilitzar en les nostres fórmules:

6.3. Càlculs i funcions

Operador Descripció Exemple d’ús

= Símbol d’igualtat. Totes les fórmules 
comencen amb aquest símbol =1+3

^
Exponent. Eleva el número de 

l’esquerra a la potència del número 
de la dreta

=2^8

* Multiplicació =2*5

/ Divisió =21/7

+ Suma =A1+25

- Resta =B3-A1

< Més petit que =si(A1<3; 
“Bé”;”Malament”)
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6.3.2. Ordre d’avaluació de les expressions

En escriure qualsevol càlcul, hem de tenir molt present l’ordre d’ava-

luació de les expressions. El programa OpenOffice.org avalua les ex-

pressions d’esquerra a dreta, utilitzant les regles d’ordenació

algebraiques: primer multiplica i divideix, i després suma i resta. En-

cara que, si utilitzem exponents, es calcularan abans que les multipli-

cacions i divisions.

Així, en escriure l’expressió següent “=1+10*2-20/2 +4”, el resultat

serà 15, perquè en aplicar les multiplicacions i divisions en primer

lloc obtenim “=1+20-10 +4”.

Tanmateix, igual que en l’àlgebra, també podem alterar aquestes

normes utilitzant els parèntesis. En aquest cas, OpenOffice.org resol-

drà primer les operacions que es trobin dins dels parèntesis i després

resoldrà la resta de la fórmula utilitzant les regles algebraiques.

En fer servir parèntesis en les nostres fórmules, serà inevitable utilitzar

altres parèntesis per a controlar l’avaluació de l’expressió. En aquests

casos OpenOffice.org resoldrà els parèntesis del més intern al més

extern. Per exemple: =(8*(12-2) /((7*2)-(2*2))+ 12)” serà 20.

Operador Descripció Exemple d’ús

> Més gran que =si(A2>10; 
“Bé”;”Malament”)

<= Més petit o igual que =si(B3<=2; 
“Bé”;”Malament”)

>= Més gran o igual que =si(C1>=4; 
“Bé”;”Malament”)

<> Diferent =si(A1<>B1; 
“Bé”;”Malament”)

:

Rang de cel·les. Inclou totes les 
cel·les des del valor que hi ha a 

l’esquerra del símbol fins al de la 
dreta

=suma(a1:a10)

;
Separa cel·les no consecutives 

i diferents parts d’una 
fórmula

=suma(a1;a3;a5)

¡ Intersecció =suma(a1:b3!b2:c7)
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6.3.3. Introducció de fórmules

Fins aquí hem vist les operacions bàsiques que ofereix OpenOffice.org

per treballar amb valors, però el més interessant és l’ús de fórmules.

Per exemple, la fórmula suma ens permet utilitzar un rang de refe-

rències de cel·les. Sense ella, hauríem d’introduir el nom de cada

cel·la una per una.

En ser les fórmules un element essencial per al treball amb fulls de

càlcul, OpenOffice.org porta incorporades funcions de tot tipus.

Aquestes funcions permeten des de calcular una suma o una arrel

quadrada, fins a condicions que fan que una cel·la mostri un text de-

terminat segons si una expressió és vertadera o falsa (estem parlant

de la funció ‘si‘). En aquest apartat veurem l’ús d’algunes de les fun-

cions més útils del programa.

La suma ràpida

OpenOffice.org permet sumar columnes o files molt ràpidament,

fent clic amb el ratolí. Per a això, ens situem a la cel·la que volem que

tingui la suma fent-hi clic i després fem clic a la icona de “Suma” de

la barra de fórmules.

OpenOffice.org automàticament seleccionarà un rang de cel·les per a

la funció de suma. Podem utilitzar les que ens ofereix per defecte o

canviar-les si la selecció no és correcta. Podem arrossegar la selecció

per les cel·les del full de càlcul i canviar-ne la mida fent clic i arrosse-

gant el quadrat negre que trobarem a la part inferior dreta del marc

de la selecció. Per a marcar cel·les que es trobin en espais que no si-

guin adjacents, hem de pressionar la tecla Ctrl mentre hi fem clic.

Una vegada que ens hem assegurat que la selecció és l’apropiada,

pressionem el botó Entrar per introduir la fórmula.

Subtotals

Si tenim una columna de números que volem sumar, podem utilitzar

la funcionalitat de subtotals d’OpenOffice.org per a generar balan-

ços automàtics. Aquesta funcionalitat insereix noves files per als sub-
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totals generats, amb la qual cosa, si utilitzem referències a altres

cel·les, es poden modificar. Per tant, en aquest cas haurem d’utilitzar

referències absolutes en les nostres fórmules.

Veurem el procés pas a pas:

1) Seleccionem l’àrea en què volem crear els subtotals.

2) Anem a l’opció del menú principal “Dades -> Subtotals...” i ens

apareixerà la finestra de subtotals.

Al camp “Agrupa per” hem de seleccionar la columna en què volem

agrupar les dades. En cas de necessitat, podem utilitzar les altres pes-

tanyes de la finestra de subtotals per a crear grups nous.

A la llista de “Calcula els subtotals per a”, hem de marcar les colum-

nes per a les quals volem generar subtotals i a “Utilitza la funció”, per

seleccionar el tipus d’operació que utilitzarem.

3) Si volem modificar algunes opcions dels subtotals, hem d’anar a

la pestanya “Opcions”.

Figura 5. Pestanya del grup 1 de la finestra 
de subtotals
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A la secció “Grups” podem especificar si volem crear un salt de pà-

gina entre diferents grups, si volem diferenciar les paraules en mi-

núscules i majúscules per generar subtotals i si volem ordenar

primer l’àrea per grups.

A la secció “Ordre”, podem especificar qualsevol opció addicional

d’ordenació per als grups.

4) Quan acabem d’especificar els paràmetres, fem clic a “D’acord”

per tancar la finestra.

Hem d’observar que en crear els subtotals, OpenOffice.org ens per-

metrà expandir i contreure les agrupacions creades amb una nova

barra al programa.

6.3.4. Ús del pilot automàtic de funcions

El programa OpenOffice.org té una eina anomenada pilot automàtic

o autopilot de funcions que permet introduir fórmules de manera

molt senzilla. Per a executar aquesta eina, hem de seguir els passos

següents:

1) Ens situem a la cel·la on volem col·locar la funció.

2) Fem clic a la icona “AutoPilot: Funcions” de la barra de funcions.

Figura 6. Pestanya d’opcions de la finestra de subtotals
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3) A la primera finestra de l’AutoPilot de funcions escollim la funció

que utilitzarem i fem clic a “Següent”.

Al camp de “Categoria”, podem especificar veure totes les funcions

disponibles o bé només les d’una determinada categoria. A “Fun-

ció”, seleccionarem la funció que volem utilitzar. A la part dreta

n’apareixerà una descripció.

4) A la segona finestra de l’AutoPilot de funcions escrivim la fórmula.

Figura 7. Primera finestra de l’AutoPilot de funcions

Figura 8. Segona finestra de l’autopilot de funcions
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A la segona finestra de l’AutoPilot de funcions, se’ns mostrarà cada

element que necessitem en la funció. En fer clic en un camp de fun-

ció, ens apareixerà una descripció de l’element.

Podem escriure els valors directament als camps de funció o bé fer

clic al botó de minimitzar que trobarem a la dreta de cada camp. En

fer clic al botó, podrem seleccionar les cel·les del nostre full de càlcul.

Les cel·les seleccionades s’inseriran automàticament en la fórmula

després de tornar a expandir la finestra. També és possible inserir

una fórmula dins d’un element d’una altra fórmula; per a això, farem

clic al botó “fx” que hi ha a l’esquerra de cada camp.

Al camp de “Fórmula” es veurà la fórmula a mesura que l’anem

construint. En aquest camp també podem editar-la.

Al camp de “Resultat”, podrem comprovar si els valors que hem in-

troduït són vàlids.

5) Una vegada que hem acabat d’escriure la fórmula, fem clic al

botó “D’acord”.

L’AutoPilot de funcions és una eina molt bona que ens permetrà

aprendre a utilitzar fàcilment les funcions que es troben disponibles

al programa.

Un dels elements més vistosos del treball amb fulls de càlcul és la

possibilitat de representar gràficament els resultats. OpenOffice.org

ens ofereix molts tipus de diagrames predefinits que ens permeten

crear gràfics amb uns quants clics.

6.4.1. Crear un gràfic

Vegem els passos que hem de seguir per crear un gràfic amb l’eina

de formatat automàtic de diagrames.

1) Al full de càlcul marquem les dades que utilitzarem per a crear el

gràfic. Podem marcar només les dades numèriques, però també

6.4. Creació de gràfics a partir d’unes dades
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és possible marcar text, que OpenOffice.org utilitzarà per a la lle-

genda i fins i tot el títol.

2) A la barra d’eines principal, ens situarem sobre la icona d’“Inse-

reix objecte” i deixarem pressionat el botó esquerre del ratolí fins

que ens aparegui la barra d’inserir objecte. Farem clic a “Insereix

un diagrama”.

3) El punter del ratolí canviarà de forma i es convertirà en una creu

amb un gràfic de barres a la part inferior dreta. Fem clic a les

cel·les que hem marcat anteriorment i, automàticament, s’obrirà

l’eina de formatat automàtic de diagrama.

Figura 9. Dades seleccionades al full de càlcul

Figura 10. Selecció de les dades font
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4) Al camp d’“Àrea” hem d’especificar on són les dades que utilitza-

rem per a dibuixar el gràfic. Si la selecció que hem fet no és cor-

recta, hem de fer clic al botó que hi ha al final del camp de text

per tornar a seleccionar. També podem crear títols del diagrama per

al gràfic marcant l’opció “La primera fila com a etiqueta” perquè

totes les cel·les seleccionades a la primera fila siguin el contingut

de les etiquetes, o marcar “La primera columna com a etiqueta”

per utilitzar les seves dades per a la llegenda del gràfic. Fem clic

al botó “Següent” per continuar.

5) A la finestra de selecció del tipus de diagrama, seleccionem el ti-

pus de gràfic que volem utilitzar per a representar la informació.

Aquí hem de tenir en compte que no tots els gràfics serveixen per

a representar tota mena de taules d’informació. L’opció “Dades

en:” permet especificar quina mena d’informació es mostra als ei-

xos i quina mena es mostra a la llegenda. Per a previsualitzar el

resultat, podem marcar “Representació de text en previsualitza-

ció”. Fem clic al botó “Següent” per continuar amb el procés.

Figura 11. Selecció del tipus de diagrama

Figura 12. Selecció de variant del diagrama
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6) A la finestra següent podem especificar una variant concreta del

tipus de diagrama seleccionat. També és possible decidir si el grà-

fic mostra o no diferents quadrícules per a cada eix de dades. Fem

clic al botó de “Següent” per continuar.

7) Finalment, a l’última finestra podem introduir el títol del gràfic i de

qualsevol dels seus eixos. Per a mostrar o no un títol, el podem mar-

car o desmarcar segons les nostres necessitats de representació.

Pressionem el botó “Crea” per inserir el gràfic al full de càlcul actual.

Figura 13. Representació de les dades

Figura 14. Gràfic inserit al full de càlcul
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6.4.2. Modificar un gràfic

Encara que és possible que un gràfic ens surti perfecte al primer

intent, el normal és que una vegada creat, vulguem modificar-ne

l’aspecte per adaptar-lo a les nostres expectatives. Per a modifi-

car un gràfic, simplement hi fem doble clic i ens apareixerà una

nova barra d’eines que substituirà la barra d’eines principal del

programa.

L’ús de la barra d’eines és bastant senzill. Només hem de passar

el punter del ratolí sobre la icona desitjada per conèixer-ne la

funció.

A part de la funcionalitat que ens ofereix la barra d’eines, també

podem modificar el format dels elements individuals que formen

el gràfic. Per a això, simplement farem doble clic a l’element que

volem modificar. En fer-ho, ens apareixerà una finestra que conté

diferents pestanyes amb les opcions de personalització disponi-

bles per a l’element seleccionat. No tots els elements suporten les

mateixes opcions de personalització. Aquí enumerarem breument

les pestanyes disponibles:

• La pestanya de vores ens permet escollir una línia o un estil de vora,

color, ample i transparència per a l’objecte del gràfic seleccionat.

Figura 15. Pestanya de vores, de la finestra de sèrie de dades
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• La pestanya d’àrea ens permet escollir un color, gradient, tra-

ma o mapa de bits per a l’àrea de l’objecte seleccionat. També

és possible especificar opcions més concretes segons l’objecte.

• La pestanya de transparència ens permet especificar les opcions

de transparència per a les opcions especificades a la pestanya

d’àrea. Com més gran sigui la transparència, més suau serà el

color, gradient, trama o mapa de bits especificat. També és pos-

Figura 16. Pestanya d’àrea de la finestra de sèrie de dades

Figura 17. Pestanya de transparència de la finestra de sèrie de dades
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sible especificar les opcions de gradient per modificar gradual-

ment la intensitat del color.

• La pestanya de caràcters ens permet personalitzar les caracterís-

tiques de la font de l’element seleccionat.

• La pestanya d’efectes de lletra ens permet aplicar a la font de

l’objecte seleccionat efectes addicionals.

Figura 18. Pestanya de caràcters de la finestra de sèrie de dades

Figura 19. Pestanya d’efectes de font de la finestra de sèrie 
de dades
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• La pestanya d’etiquetes de dades ens permet afegir el valor

(com un número o com un percentatge) i una etiqueta a l’element

seleccionat.

• La pestanya d’estadística ens apareixerà només als gràfics en 2D

i ens permetrà veure informació estadística sobre les dades del

gràfic com pot ser variància, desviació predeterminada, percen-

tual, error màxim o valor constant.

Figura 20. Pestanya d’etiqueta de dades de la finestra de sèrie 
de dades

Figura 21. Pestanya d’estadística de la finestra de sèrie 
de dades
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• La pestanya d’opcions ens permet veure un eix d’Y secundari

i també ens permet especificar la distància entre les dades i el

gràfic.

Una vegada que tenim el gràfic creat, també podem tornar a uti-

litzar el mateix assistent amb què l’hem creat per a modificar les

dades que hem introduït. Per a això, hem de fer clic amb el botó

dret del ratolí al gràfic i, al menú contextual, seleccionar l’opció

“Autoformat”. Per a acabar les modificacions, hem de fer clic al

botó “Crea”.

D’aquesta mateixa manera també podem canviar automàtica-

ment el tipus de gràfic que hem seleccionat, sense tornar a passar

per l’assistent. Per a això, farem clic amb el botó dret del ratolí al

gràfic i, al menú contextual, seleccionarem l’opció “Tipus de dia-

grama”.

Figura 22. Pestanya d’opcions de la finestra 
de sèrie de dades



Programari lliure

296

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

A la finestra de tipus de diagrama, podrem tornar a escollir molt rà-

pidament el tipus de gràfic que volem crear per representar les dades

seleccionades.

Si volem canviar els colors predeterminats dels gràfics, hem d’anar a

l’opció de menú “Eines -> Opcions -> Diagrama-> Colors estàn-

dard” i seleccionar cada color que vulguem canviar i especificar-ne

un de nou de la paleta de colors del sistema.

Figura 23. Finestra de canvi del tipus de diagrama

Figura 24. Finestra d’opcions de color predeterminat 
de diagrames
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En aquesta breu unitat hem treballat els aspectes bàsics de funciona-

ment d’Open Calc mitjançant la realització d’un full de càlcul

d’exemple. Amb aquest exercici ens hem familiaritzat amb l’entorn

de treball d’OpenOffice.org per al treball amb fulls de càlcul.

També hem vist el sistema que utilitza el programa per a fer opera-

cions aritmètiques bàsiques i les possibilitats que ens ofereixen les

fórmules que vénen per defecte amb Open Calc.

Finalment, també hem vist el procés de creació d’un diagrama, uti-

litzant per a això un dels molts assistents que ens ofereix el programa.

6.5. Resum
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OpenOffice.org té un component de presentacions anomenat Open

Impress que ens permetrà crear presentacions professionals a l’estil

de Microsoft PowerPoint. L’Impress té les mateixes característiques de

dibuix que el component Open Draw que veurem en la unitat se-

güent. Abans de començar a treballar amb el programa, veurem al-

guna de les característiques més destacades:

• Creació de presentacions a partir d’altres fonts. El pilot automàtic

d’Open Impress ens permetrà recopilar atributs, pàgines d’intro-

ducció, formats, fons de presentació, etc. de plantilles i exemples.

• Treball amb diferents formats. OpenOffice.org té la capacitat

d’importar diferents formats de documents com el format de

PowerPoint i, a més, pot exportar les presentacions creades a

molts més com el format Flash de Macromedia.

• Exportació cap a HTML o WebCast. Podem exportar les presen-

tacions i dibuixos creats a format HTML, amb marcs o sense. Els

documents que exportem es poden executar automàticament o bé

es poden utilitzar en webcast.

• Efectes especials. Als nostres documents podem inserir objectes i

textos animats, sons i transicions personalitzades per millorar-ne

l’aspecte.

• Format de text. En el mòdul Impress podem utilitzar les mateixes ca-

pacitats de format de text que en el Writer. A més, tenim l’eina

FontWork per a la creació i manipulació avançada d’efectes de text.

• Presentacions personalitzades. Podem desar diferents versions

d’una presentació en un mateix document, sense perdre o modi-

7. Open Impress. Presentacions d’OpenOffice.org

7.1. Introducció
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ficar les diapositives existents. Fins i tot hi podem afegir notes a

cadascuna.

• Inserció d’altres documents. Una de les capacitats més impor-

tants que ens ofereix Impress és inserir altres documents en la pre-

sentació. Podem inserir des de fulls de càlcul fins a gràfics com

objectes OLE, la qual cosa permet editar-ne el contingut fins i tot

després de ser inserits. Podem incloure qualsevol gràfic inserint-lo

o bé utilitzant les característiques de dibuix d’Open Draw que hi

ha disponibles a Open Impress.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Aprendre a utilitzar el pilot automàtic per a crear presentacions i

diapositives molt ràpidament per mitjà de les plantilles disponi-

bles al programa.

2. Estudiar el procés d’introduir gràfics i textos a les presentacions

per donar-hi el seu contingut.

Podem iniciar Open Impress des de qualsevol aplicació d’OpenOffice.org

seleccionant l’opció de menú “Fitxer -> Nou -> Presentació”.

Les etiquetes emergents ens poden ser molt útils per a aprendre les

diferents funcionalitats que ens ofereix el programa. Hi ha etiquetes

emergents en cadascuna de les etiquetes i icones de la pantalla. Po-

dem activar i desactivar aquesta opció amb l’opció de menú “Ajuda

-> Ajuda emergent”.

7.2.1. L’entorn de treball

Igual com en els altres components, si necessitem ajuda en qualsevol

quadre de diàleg o finestra, sempre tindrem l’opció de fer clic al botó

“Ajuda” o bé pressionant la tecla F1.

7.2. Ús bàsic del programa
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Vegem els diferents elements que té l’espai de treball d’Open Im-

press. Tanmateix, es pot considerar que Impress té cinc tipus possi-

bles de visualització i que no tots els elements estaran disponibles

en cadascun.

• La barra de menús ens mostra les diferents accions que podem

fer en l’àmbit global del programa OpenOffice.org, i també les

específiques d’Open Impress.

Figura 1. L’entorn de treball d’Impress
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• La barra de funcions ens mostra el camí complet de l’arxiu que

estem editant i, a més, ens dóna un accés immediat a les funcions

globals del programa.

• La barra d’objectes ens permet aplicar format als objectes amb

els quals estem treballant en un moment determinat. En el cas

d’Impress, és gairebé idèntica a la d’Open Draw i permet accedir

a les funcions de dibuix.

• La barra de selecció d’àrees de treball està situada a la part su-

perior dreta de la finestra, abans de la barra de desplaçament, i

ens permet seleccionar cadascuna de les formes de treball dispo-

nibles a Open Impress.

• La finestra del menú de presentació ens permet navegar entre les

diapositives, modificar-les, i inserir-ne d’altres de noves. Per a vi-

sualitzar aquesta finestra, hem de seleccionar l’opció del menú

principal “Visualitza -> Barres d’eines -> Presentació”.

• La barra d’eines principal, que és a l’esquerra del document en

posició vertical, ens permet accedir de manera ràpida a les fun-

cions més habituals de dibuix, i també a efectes 3D i d’animació.

• La barra d’estat, situada a la part inferior de la pantalla, ens per-

met, entre altres coses, veure el número de la diapositiva en què

ens trobem i el nombre total de diapositives que hi ha, aplicar es-

tils de pàgina (fent clic amb el botó dret del ratolí a “Per defecte”),

canviar el percentatge de zoom, i canviar el tipus de selecció de

text per defecte.

• Les pestanyes permeten treballar còmodament amb diferents di-

apositives en una mateixa presentació.

• L’estilista permet aplicar estils automàtics i efectes als objectes del

programa. Per a amagar o mostrar l’estilista, podem prémer la

tecla F11 o bé anar a l’opció de menú “Format -> Estilista”.

• El navegador ens permet anar d’una diapositiva a una altra, in-

serir diapositives noves, etc. Per a mostrar el navegador, hem de

polsar la tecla F5 o bé fer clic al botó corresponent de la barra de

funcions.
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7.2.2. Creació d’una presentació d’exemple
amb el pilot automàtic

En aquesta secció veurem el procés de creació d’una presentació per

mitjà del pilot automàtic de presentacions. Per a això, utilitzarem una

presentació fictícia que ens serà útil per a comprendre l’ús bàsic

d’Open Impress.

Creació de la presentació

En aquesta secció crearem una presentació d’exemple i, de passada,

veurem les funcions que ens ofereix el pilot automàtic. Que el pro-

grama mostri totes les finestres que descrivim dependrà de les op-

cions escollides.

1) Al menú principal del programa OpenOffice.org seleccionem

l’opció “Fitxer -> AutoPilot -> Presentació...”, i ens apareixerà la

primera finestra de l’AutoPilot.

En aquesta primera finestra podem escollir entre crear una pre-

sentació en blanc per a una presentació pròpia o crear una pre-

sentació a partir d’una plantilla. La tercera opció disponible

simplement ens permet obrir una presentació que ja existeix. Si se-

leccionem l’opció “Des de la plantilla”, haurem d’escollir una ca-

tegoria i després un nom.

Figura 2. Primera finestra del pilot automàtic
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És important tenir sempre marcada l’opció “Previsualització” per veu-

re l’aspecte de la plantilla que estem creant.

2) En el nostre exemple, seleccionem l’opció “Des de la plantilla” i,

de la llista de presentacions disponibles, “Introduint un producte

nou” i fem clic a “Següent”.

A la segona finestra del pilot automàtic hem de seleccionar un estil

per al fons de la nostra presentació. Si estem utilitzant una plantilla,

podem seleccionar “<Original>“ per utilitzar el fons per defecte de

la plantilla.

També podem indicar el sistema que utilitzarem per a visualitzar la

presentació. Si utilitzem un ordinador, hem de seleccionar “Panta-

lla”. Si estem utilitzant una plantilla, podem utilitzar l’opció preconfi-

gurada per defecte marcant l’opció “Original”. Però, en general, en

les versions actuals d’OpenOffice.org, aquests paràmetres no afec-

taran gaire la presentació.

3) Seleccionem una opció de les disponibles al camp “Escolliu un es-

til de pàgina”. Això serà el fons de la nostra presentació. Fem clic

al botó “Següent”.

Figura 3. Segona finestra de l’AutoPilot
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Tret que siguem uns usuaris experimentats del programa, en aquesta

finestra és molt important tenir marcada l’opció de “Previsualització”

per poder veure una demostració en viu dels efectes que podem se-

leccionar al camp “Efecte”. Els podem provar tots fins a trobar l’efec-

te desitjat, encara que les descripcions són bastant clares.

Podem canviar les diapositives manualment, però el programa ho

pot fer per nosaltres segons un interval específic de temps.

4) A la llista d’efectes seleccionarem “Cobreix des de l’esquerra” i al

tipus de presentació escollirem l’automàtica amb una durada de

la pàgina de cinc segons. Una vegada acabada la selecció, fem

clic al botó “Següent”.

Figura 4. Tercera finestra de l’AutoPilot

Figura 5. Quarta finestra de l’AutoPilot
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A la quarta finestra escriurem informació descriptiva sobre la presen-

tació. El camp “Quin és el seu nom o el de la seva companyia?“ se

situarà sota del títol principal de la presentació que serà el text que

escriguem al camp “Quina és la temàtica de la seva presentació?”.

Sota l’epígraf “Vol presentar altres idees?” podem escriure el text que

s’utilitzarà com a segon punt darrere del títol de la presentació.

5) Introduirem el nostre nom i la presentació següent del producte:

“Tutorial d’Open Calc”. Al camp “Vol presentar altres idees?”, es-

criurem “Aprendre a utilitzar el pilot automàtic per a crear presen-

tacions”. Fem clic al botó “Següent” per continuar.

Cada plantilla conté diapositives predefinides. En aquesta pantalla

podem triar les que volem utilitzar. Si no ho tenim gaire clar en

aquest punt de la creació, ho podem deixar per a més endavant, ja

que el programa ens permet afegir i esborrar diapositives en qualse-

vol moment. A la part dreta de la finestra, veurem el resultat del text

que hem introduït a la pantalla anterior, sempre, és clar, que tin-

guem l’opció “Previsualització” activada.

Si no volem utilitzar alguna de les diapositives predefinides, sim-

plement la desmarquem de la llista. El text de cada diapositiva es

mostrarà en desplegar-la amb la fletxa que hi ha a l’esquerra del

seu nom.

Figura 6. Cinquena finestra de l’AutoPilot
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Podem crear una taula de continguts automàticament al final de la

presentació, marcant l’opció de “Crea un resum”.

6) Per a crear el nostre exemple, desmarcarem la diapositiva “Desitjos

dels consumidors” i marcarem l’opció de “Crea un resum”.

Després farem clic al botó de “Crea” per mostrar la presentació.

Modificació de la presentació

En aquest apartat modificarem la presentació que hem creat auto-

màticament a la secció anterior, en què hem vist estrictament el pro-

cés de creació. I ho farem seguint una sèrie de passos que veurem a

continuació:

1) Pitgem la tecla F5 per obrir el navegador i seleccionem la diapo-

sitiva “Següents passos”. Si el navegador ens molesta per treballar,

el podem tornar a amagar ptjant una altra vegada la mateixa tecla.

2) A la diapositiva de “Següents passos”, escrivim: “Dedicar mol-

tes hores a l’estudi”, “Passar a net els apunts” i “Estudiar per a

l’examen”. Cada un d’aquests textos ha d’anar en una línia di-

ferent. Seleccionem la segona i tercera línies i després pressio-

nem la icona “Bajar un nivel” de la barra d’objectes. Veurem

que la barra d’objectes ha canviat en situar-nos dins d’un ele-

ment de text.

3) Ara canviarem alguns aspectes del format de la presentació. Per

a això, anirem a l’opció del menú principal “Format -> Nume-

ració/vinyetes” i seleccionarem un tipus de vinyeta nou. A conti-

nuació, farem clic al botó “D’acord” per sortir de la finestra.

Figura 7. Finestra del navegador
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4) Marcarem l’últim dels elements de text de la diapositiva i hi can-

viarem el tipus de lletra. Per a això, farem clic amb el botó dret

del ratolí sobre el text marcat i, al menú contextual, seleccionarem

l’opció “Caràcter”. Seleccionarem una font nova i farem clic al

botó “D’acord”.

5) Fins ara hem vist com podem canviar el format predeterminat dels

elements d’una diapositiva. Ara veurem com es canvien alguns pa-

ràmetres de format de manera global en tota la presentació. Anem

a l’opció del menú principal “Vista -> mestra -> Dibuix”. Ara, amb

Figura 8. Pestanya de vinyetes de numeració/vinyetes

Figura 9. Pestanya de tipus de lletra de la finestra de format 
de caràcters



309

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

les eines que ja coneixem, modifiquem el text del títol fent-lo més petit

i canviant el color a verd. Una vegada hem acabat el procés de for-

mat, tornem a l’estat anterior amb l’opció de menú “Vista -> Diapo-

sitiva”. Podem comprovar que tots els títols de diapositiva han canviat

en tota la presentació.

6) Ens situem en una diapositiva qualsevol i hi fem clic amb el

botó dret del ratolí. Al menú contextual, seleccionarem l’opció

“Diapositiva -> Insereix diapositiva”. A la finestra d’inserir una

diapositiva, escrivim el nom “Diapositiva nova” i escollim el

disseny automàtic que més ens agradi. Fem clic a “D’acord”

per crear i inserir la nova diapositiva en la presentació.

7) Ara, usant el navegador, ens situarem a la diapositiva d’“Avantat-

ges” i canviem el disseny d’una columna a dues. Per a això, ani-

rem a l’opció del menú principal “Format -> Modifica el format”

i ens apareixerà la mateixa finestra que ja hem vist en inserir una

diapositiva nova. Seleccionem un disseny de dues columnes, per

exemple: “Títol, 2 textos” i fem clic al botó “D’acord”. És possible

que ens aparegui una finestra d’avís.

Figura 10. Finestra d’inserir una nova diapositiva
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8) Ara crearem un efecte per a un element de la diapositiva. Per a

això, seleccionarem el títol de la diapositiva actual “Avantatges” i

després farem clic a la icona “Efectes” de la barra d’eines princi-

pal. Seleccionem l’efecte desitjat dels que trobarem disponibles

en les diferents categories i farem clic a la icona de la marca ver-

da per aplicar-lo a l’element seleccionat.

19) Veurem com es modifica l’ordre de la presentació de les diapo-

sitives. Per a això, farem clic a la icona “Mode diapositives” de

la barra de selecció d’àrees de treball. Ara podrem arrossegar

una qualsevol de les diapositives disponibles a un altre lloc de la

presentació. També podem canviar el temps i els efectes entre

una diapositiva i una altra per mitjà de la barra d’objectes

d’aquesta àrea de treball.

10) Desarem la presentació que hem creat. Per a això, anirem al

menú principal i seleccionarem l’opció “Fitxer -> Desa” i ens

apareixerà la finestra de desar arxius. En aquesta finestra ens hem

d’assegurar que l’opció “Ampliació automàtica del nom del fit-

xer” està activada. Després escriurem el nom amb el qual volem

Figura 11. Finestra d’efectes d’animació
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desar la presentació sense cap tipus d’extensió i farem clic al

botó “Desa”.

Visualitzar la presentació

Podem visualitzar la presentació que hem creat fent clic al botó

“Inicia la presentació” a la barra de selecció d’àrees de treball

que trobem a la dreta de la pantalla, prement la tecla F9 o bé se-

leccionant l’opció del menú principal “Presentació -> Presentació

en pantalla”.

Quan som dins de la presentació, en podem sortir prement la tecla

ESC.

Un dels elements fonamentals a l’hora de treballar amb una presen-

tació és la utilització correcta dels elements de text, ja que són els que

ens permeten expressar les idees i conceptes que volem transmetre

al nostre públic.

7.3.1. Afegir elements de text

Per a afegir text a les nostres presentacions des de zero, hem de se-

guir els passos següents: establir les opcions d’edició, crear un marc

de text (si és necessari) i, finalment, escriure el text.

Figura 12. Finestra de guardar arxius

7.3. Afegir contingut a la presentació
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Establir les opcions d’edició

Per a establir les opcions d’edició, hem d’anar a la barra d’objec-

tes del programa. Per a assegurar-nos que la barra d’objectes

està activada, hem d’anar a l’opció de menú “Vista -> Barres

d’eines -> Barra d’opcions”. Una opció estarà activada si té la

icona pitjada.

El més probable és que en treballar amb Open Impress i Open Draw

ens adonarem que la millor opció és tenir marcada només l’opció

“Prem dues vegades per a editar el text” per evitar confusions en tre-

ballar amb els altres elements.

Veurem totes les opcions de què disposem:

• L’opció permetre edició ràpida ens permetrà editar un text simple-

ment fent-hi clic una vegada. Aquesta opció ens pot resultar bastant

molesta per a interactuar amb els altres elements de la diapositiva,

ja que, per exemple, fa que sigui molt més difícil seleccionar el

marc del text.

• Només àrea de text seleccionable és una opció que, activada,

indica al programa que no podem fer clic sobre un text per po-

der seleccionar tot el marc de text i moure’l o esborrar-lo. Per a

poder seleccionar un marc, abans haurem d’entrar al mode

d’edició de text fent clic o doble clic sobre el text del marc. És mi-

llor no utilitzar aquesta opció tret que no treballem gairebé mai

amb marcs de text.

• Polsar dues vegades per editar text ens permet editar el text de

manera ràpida, fent-hi clic dues vegades amb el ratolí. D’aquesta

manera, mai no seleccionarem el text de manera accidental en

voler treballar amb altres elements de la diapositiva.

Una vegada que hem vist totes les opcions que té el programa, hem

d’especificar les opcions d’edició. Per a més comoditat en la nostra

feina, recomanem per regla general seleccionar només l’última op-

ció i deixar les altres dues desactivades.
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Creació d’un marc de text

Els marcs de text són les àrees dins de les quals es troba el text de les

diapositives i que permeten indicar-ne la posició dins de la composi-

ció. OpenOffice.org permet crear marcs de text horitzontal o vertical.

Per a activar el text vertical, hem d’anar a l’opció del menú principal

“Eines -> Opcions -> Paràmetres de l’idioma -> Idiomes”, on hem

de marcar l’opció “Habilitat” dins de la secció “Suport per a idiomes

asiàtics”.

En general no és recomanable crear els nostres propis marcs de text

per a les presentacions perquè en seleccionar un tipus de diapositiva

o bé en utilitzar una plantilla, ja vénen amb els seus marcs de text.

La raó és molt senzilla. Utilitzar els marcs de text preconfigurats és

una manera molt més ràpida i fàcil de crear presentacions professio-

nals que crear els marcs de text amb les eines que ens proporciona

el programa.

Això es deu al fet que les plantilles i diapositives tenen moltes opcions

de format emmagatzemades que podem trigar molt de temps a re-

produir manualment. A més, una altra de les principals qualitats que

tenen les plantilles és que podem veure els marcs de text encara que

no tinguin cap text a dins, cosa que no és possible en crear marcs

nous amb les eines de text.

Els elements per a treballar amb marcs de text els trobarem a la ico-

na “Text” de la barra d’eines principal, a l’esquerra de l’àrea de tre-

ball. En fer clic a la icona de text mantenint premut el botó esquerre

del ratolí, ens apareixerà la barra d’elements de text.

Figura 13. Finestra de paràmetres d’idioma
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Les tres icones que ens ofereix la barra d’elements de text són les següents:

• La icona Text crea un marc de text que ens serà molt útil si volem

controlar l’ajustament del text amb relació al marc. Per exemple,

en el cas de voler tenir una línia d’una mida exacta. En general,

aquesta serà l’eina per a crear la majoria de marcs de text a les

diapositives de les presentacions.

• L’eina Adapta el text al marc ens serà útil en marcs petits de text

o bé en el cas que vulguem establir la mida del text en un marc

de manera ràpida i poc precisa. El text s’adaptarà aproximada-

ment a la mida del marc que dibuixem. A més, les línies del text

no s’ajustaran al marc. El text començarà al centre del marc i, a

mesura que anem teclejant, s’anirà estenent a l’esquerra i la dre-

ta, fins i tot més enllà de l’àrea de treball.

• La icona Llegenda dibuixa una línia i un marc de text alhora. Per a

utilitzar-la, hem de fer clic amb el ratolí al lloc on volem que comenci

la línia i arrossegar-la fins al lloc on volem introduir el text. Després

podem modificar la mida del marc i fer-hi doble clic per escriure el

text. Per defecte, les línies de text no s’ajustaran al marc, però podem

fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el text i després, al menú con-

textual, seleccionar “Text” i l’opció “Ajusta l’amplada al text” a la pes-

tanya “Text”. Veurem aquesta finestra d’aquí a un moment.

Si hem activat l’admissió dels caràcters asiàtics, aquestes icones ens

apareixeran duplicades per al text horitzontal i el text vertical.

Modificar les opcions dels marcs de text

Podem utilitzar el procediment següent per a modificar les opcions de

qualsevol marc de text, tant si l’hem creat nosaltres com si prové d’una

plantilla de presentació o de diapositiva. Aquestes opcions també s’apli-

quen en el cas que hàgim inserit text en un objecte qualsevol fent-hi do-

ble clic. Per a modificar aquestes opcions, seguirem els passos següents:

Figura 14. Barra d’elements de text
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1) Ens situem al mode de dibuix. Per a això, farem clic a la icona

“Mode dibuix” de la barra de selecció d’àrees de treball.

2) Marquem el marc de text o l’objecte que volem personalitzar, triem

l’opció següent del menú principal de l’aplicació “Format -> Text” i

ens apareixerà la finestra de propietats dels marcs de text. Quan

hàgim fet els canvis necessaris, farem clic a “D’acord” per tancar la

finestra.

Vegem les opcions de configuració que ens proporciona la finestra:

• L’opció Adapta l’amplada al text fa que el marc del text s’expan-

deixi o es contregui per ajustar la línia de text més ampla dins del

marc de text. El marc s’anirà adaptant a mesura que canviï l’am-

ple del text, però les línies de text mai no s’ajustaran.

• Si marquem l’opció Ajusta a l’alçada del text, farem que el marc

del text s’expandeixi o es contregui per ajustar el text més alt

dins del marc de text. El marc s’anirà adaptant a mesura que can-

viï l’altura del text.

• La característica Adapta al marc ajusta la mida de text perquè

s’adapti a tota l’àrea del dibuix o de l’objecte de text.

• L’opció Ajusta al contorn està relacionada amb el contorn de l’ei-

na FontWork. En marcar aquesta opció, el text desapareixerà i no-

més podrem veure’n el contorn.

• La secció Distància al marc ens permet especificar la distància

que volem entre el text i l’objecte seleccionat. Podem utilitzar va-

lors negatius per a fer que el text sobrepassi el marc de text.

Figura 15. Finestra de propietats dels marcs de text



Programari lliure

316

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

• A la secció Ancoratge del text podem indicar la localització del

text dins del marc de text. Si marquem l’opció Total l’amplada, el

text s’escalarà per ocupar tot l’objecte.

Escriure el text

Aquest és, sens dubte, la part més important de la composició de

la presentació, ja que és on escrivim allò que volem explicar.

OpenOffice.org ens permet utilitzar diferents maneres d’introduir el

text que veurem a continuació.

• La primera opció és la més evident: podem escriure el text dins

d’un marc de text fent doble clic al marc per introduir el contingut

de la nostra presentació. Hem de tenir en compte que el sistema

d’accedir al text del marc pot variar en funció de les opcions d’edi-

ció especificades.

• També podem afegir contingut inserint un arxiu a la presentació. Els

continguts de l’arxiu s’importaran automàticament dins d’un marc

nou. Si importem el contingut d’un arxiu en format HTML, els enlla-

ços a adreces web continuaran funcionant dins de la presentació.

Això ens pot ser útil alguna vegada. Per a inserir un arxiu de text, hem

de fer clic a la icona “Insereix un fitxer” que trobarem dins de la icona

desplegable “Insereix” de la barra d’eines principal del programa. I

a la finestra d’inserir un arxiu podem seleccionar l’arxiu que volem

inserir. Ens apareixerà la finestra d’“Insereix text”.

Figura 16. Finestra d’inserir text
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L’arxiu seleccionat ens apareixerà a la finestra d’inserir text. Allà po-

dem marcar l’opció de “Enllaç” en el cas de creure-ho convenient. En

crear un vincle, només estarem vinculant l’arxiu inserit a la presenta-

ció i el contingut de l’arxiu s’actualitzarà automàticament en la pre-

sentació cada vegada que el modifiquem. El problema serà que si

canviem la ubicació de l’arxiu, la presentació no el podrà mostrar.

També hem d’anar amb molt de compte amb els vincles a pàgines

web remotes, ja que necessitarem una connexió permanent a Inter-

net per poder accedir al seu contingut.

• L’opció enganxar un text d’un altre document acostuma a ser la

més ràpida i acostuma a funcionar millor que si importem un ar-

xiu. Per a enganxar un text, simplement ens situem al marc de text

i pitgem la combinació de tecles Ctrl + V o bé anem a l’opció de

menú “Edita -> Enganxa”. Si ho fem sense ser dins d’un marc de

text, el programa en crearà un de nou.

• Una altra opció una mica menys ortodoxa és escriure text dins d’un

objecte. Simplement fem doble clic i comencem a escriure. El text

s’expandirà més enllà de l’objecte, i per això hem de vigilar la mida

de la font. També podem fer clic amb el botó dret al text i després

seleccionar l’opció “Text -> Adapta al marc” tal com ja hem vist.

7.3.2. Inserir un gràfic

En una diapositiva de presentació podem inserir marcs de gràfics

buits, els quals haurem d’editar a mà, o bé inserir arxius gràfics ja

existents, que és el que veurem en aquest apartat. Per a inserir un

gràfic d’un arxiu, hem de seguir els passos següents:

1) Fem clic a la icona “Insereix imatge” que trobarem dins de la icona

desplegable “Insereix” de la barra d’eines principal del programa.

També podem usar l’opció del menú principal “Insereix -> Imatge”.

2) Seleccionem l’arxiu que volem inserir i fem clic al botó “Obre”.

Si, en canvi, volem inserir un dibuix a la diapositiva actual, hem de

fer el següent:

1) Ens situem en el mode dibuix. Per a això, farem clic a la icona

“Mode dibuix” de la barra de selecció d’àrees de treball.
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2) Anem a l’opció del menú principal “Insereix -> Objecte -> Ob-

jecte OLE”.

3) Dins de la finestra d’inserir un objecte OLE, podem crear un ob-

jecte nou o crear-ne un a partir d’un arxiu existent. Si seleccionem

l’opció de crear a partir d’un arxiu existent, el contingut de l’arxiu

seleccionat s’inserirà a la diapositiva actual.

En aquesta introducció a Open Impress, hem vist com podem crear

diapositives i presentacions de manera ràpida i senzilla mitjançant

les plantilles que ens ofereix el programa de creació de presentacions

d’OpenOffice.org, sabem que es troben disponibles a Internet i que

les podem crear nosaltres mateixos.

També hem vist el procediment per dotar de contingut les presenta-

cions creades de manera automàtica. Amb el que hem vist en aques-

ta unitat, encara que es tracti d’una introducció, hauríem de tenir una

bona base per a crear tota mena de presentacions utilitzant aquest

programa.

Figura 17. Finestra d'inserir un objecte OLE

7.4. Resum
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El programa OpenOffice.org, al contrari que Microsoft Office, té

una eina excel·lent per a crear dibuixos vectorials i editar imatges

anomenada Open Draw. Aquest programa es troba al punt mitjà

entre programes de baix nivell com Paint i programes del nivell

més alt com GIMP o Photoshop. Open Draw és fàcil d’utilitzar, pe-

rò, al seu torn, té funcionalitats avançades. En aquest apartat in-

troductori definirem les característiques principals entre les quals

hi ha les següents:

• Creació i format d’un gran nombre d’objectes. Open Draw in-

clou la possibilitat de treballar i donar format a imatges 2D i 3D,

a línies, text, etc.

• Integració amb altres aplicacions. Les característiques i utilitats

de dibuix d’Open Draw també estan disponibles a Open Writer,

Open Calc i Open Impress perquè puguem utilitzar-les directa-

ment a qualsevol document d’OpenOffice.org.

• Format de text complet. De la mateixa manera que les eines de

dibuix estan disponibles als altres components d’OpenOffice.org,

la majoria de característiques d’Open Writer estan disponibles a

Open Draw. D’aquesta manera, podem utilitzar estils amb els ob-

jectes, línies i textos creats.

• La utilitat FontWork. Ens permetrà crear sorprenents efectes amb

el text com, per exemple, curvatures o distorsions.

• Inserir arxius, objectes OLE i gràfics. A Open Draw podrem in-

serir una gran varietat de formats d’arxius diferents, i també ob-

jectes OLE com fulls de càlcul o diagrames.

8. Open Draw. Dibuixos amb OpenOffice.org

8.1. Introducció
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• Formats d’arxius. A més de poder importar i exportar un gran

nombre de formats gràfics, podem exportar documents d’Open

Draw i Open Impress al format HTML. També podem exportar als

formats EPS i SVG; aquest últim és un format vectorial escalable

basat en XML.

• Creació d’objectes bàsics. Si no ens volem complicar la vida i vo-

lem fer operacions simples de dibuix, podem utilitzar molt fàcil-

ment els polígons estàndard.

• Efectes especials. Podem aplicar efectes especials i filtres a les

imatges creades amb el programa.

• Color. Podem controlar tots els aspectes de control dels colors i,

alhora, aplicar diferents conversions com, per exemple, a escala

de grisos o a blanc i negre. També podem canviar colors especí-

fics d’una imatge per d’altres.

Els objectius principals d’aquesta unitat són:

1. Aprendre a familiaritzar-nos amb l’ús de les funcions principals

de dibuix d’Open Draw mitjançant la realització d’un exemple.

2. Veure el procés de creació i format dels elements de dibuix més

usuals.

Podem iniciar Open Draw des de qualsevol aplicació d’OpenOffice.org

seleccionant l’opció de menú “Fitxer -> Nou -> Dibuix”.

Les etiquetes emergents ens poden ser molt útils per a aprendre les

diferents funcionalitats que ens ofereix el programa. Hi ha etiquetes

emergents en cadascuna de les etiquetes i icones de la pantalla. Po-

dem activar i desactivar aquesta opció mitjançant l’opció de menú

“Ajuda -> Ajuda emergent”.

8.2. Ús bàsic del programa
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8.2.1. L’entorn de treball

Igual que en els altres components, si necessitem ajuda en qualsevol

quadre de diàleg o finestra, sempre tindrem l’opció de fer clic al botó

“Ajuda” o bé pressionant la tecla F1.

Figura 1.  L’entorn de treball d’Open Draw
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Vegem els diferents elements que té l’espai de treball del programa:

• La barra de menús ens mostra les diferents accions que podem

fer globalment al programa OpenOffice.org, i també les especí-

fiques d’Open Draw.

• La barra de funcions ens mostra el camí complet de l’arxiu que

estem editant i a més ens dóna un accés immediat a les funcions

globals del programa.

• La barra d’objectes ens permet controlar-ne els atributs. En tre-

ballar amb diferents objectes, la barra d’objectes canviarà per

mostrar-nos els atributs del que s’ha seleccionat. Per exemple,

quan utilitzem les eines de text, la barra d’objectes ens mostra les

eines de format de text.

• El regle horitzontal i vertical ens mostra les dimensions de la pàgina

i dels objectes que hi ha. Podem canviar la unitat de mesura de les

regles molt ràpidament fent-hi clic amb el botó de dret del ratolí.

• La barra d’eines principal, que és a l’esquerra del document en

posició vertical, ens permet accedir ràpidament a les accions més

habituals. Amb aquesta barra es poden crear objectes, alinear-

los, inserir-ne de nous, i un llarg etcètera. Per a veure totes les fun-

cionalitats que ens ofereixen les icones desplegables de la barra,

hi hem de fer clic mantenint premut el botó esquerre del ratolí.

• La barra d’opcions ens permet personalitzar amb precisió la po-

sició del text, les línies i els objectes dins del dibuix, i també altres

característiques avançades.

• La barra de colors permet seleccionar el color d’un objecte, igual

que la barra d’objectes, però de manera molt més ràpida i intuïtiva.

• La barra d’estat situada a la part inferior de la pantalla ens permet,

entre altres coses, veure els números de pàgina, aplicar estils de pà-

gina (fent clic amb el botó dret del ratolí a “Per defecte”), canviar el

percentatge de zoom, i canviar el tipus de selecció de text per defecte.

Fins aquí hem vist l’àrea de treball d’Open Draw per dibuixar, però

també hi ha una àrea de treball diferent per a treballar amb imatges.

En aquesta àrea de treball, la barra d’objectes ens permet fer diver-

ses modificacions a la imatge, com ajustar els colors, convertir-la en

blanc i negre o que faci rotacions.
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En fer clic a la icona de la vareta màgica, a l’esquerra de la barra

d’objectes, accedirem als filtres del programa que podrem aplicar a

la imatge que estem editant. Una altra eina molt útil que ens ofereix

Open Draw és el comptagotes, que ens permet reemplaçar un color

de la imatge per un altre de la nostra elecció. Per a accedir-hi, hau-

rem d’anar a l’opció del menú principal “Eines -> Comptagotes”.

Figura 2. L’entorn de treball d’Open Draw per a imatges

Figura 3. Finestra del comptagotes
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Quan siguem a la finestra del comptagotes, hem de fer clic al botó

del comptagotes a la part superior esquerra de la finestra. I després

fem clic al primer color que volem reemplaçar. Després, a la fines-

tra introduïm la tolerància. Per a evitar problemes, el millor és co-

mençar amb una tolerància del 10% i anar-la augmentant si els

resultats no són els esperats. Al camp “Reemplaça amb...” escollim

el color pel qual el volem substituir. Finalment, fem clic al botó de

“Reemplaça” per fer la substitució del color.

8.2.2. Creació d’un dibuix d’exemple

Farem un dibuix d’exemple per aprendre les funcions bàsiques del pro-

grama i també per familiaritzar-nos amb l’entorn de treball. Per a això,

és important seguir els passos que anirem descrivint a continuació:

1) Executem OpenOffice.org i creem un document nou de dibuix se-

leccionant l’opció del menú principal “Fitxer -> Nou -> Dibuix”.

Això provocarà que s’obri una finestra nova amb un document de

dibuix en blanc.

2) A la barra d’estat del programa, fem doble clic en el valor que ens

mostra el percentatge de zoom. Ens apareixerà la finestra de con-

figuració de l’escala del document on seleccionem una escala

“Variable” del 90%.

Figura 4. Finestra de configuració de l’escala 
del document
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3) Fem clic a la icona de “Rectangle” de la barra d’eines principal i

el mantenim pressionat fins que aparegui la barra de rectangles.

Fem clic al rectangle amb farciment, que és la icona de “Rectan-

gle” normal i corrent. Dibuixem un rectangle al document nou.

4) A la barra d’objectes canviem el color de la vora utilitzant el camp

de llista anomenat “Color de línea”. Per a la nova vora podem uti-

litzar qualsevol color.

5) Tornem a la barra d’objectes i seleccionem l’opció de “Gradient”

dins del camp de llista que es diu “Estil d’emplenament” i a con-

tinuació seleccionem el gradient que més ens agradi de la llista

de gradients disponibles al camp d’“Estil d’emplenament”.

6) Anem a la regla del programa i hi fem clic amb el botó dret del

ratolí. Ens assegurem que la unitat de mesura siguin els centíme-

tres. Si no és així, la canviem.

7) Si no tenim el rectangle marcat, el seleccionem i anem a l’opció

del menú principal “Edita -> Duplica...”. I fem una còpia del rec-

tangle que col·locarem 5 centímetres a l’esquerra.

Enumerarem les opcions més destacades d’aquesta finestra:

• El camp de Nombre de còpies ens permet introduir el nombre

exacte de còpies que volem fer.

Figura 5. Finestra de duplicar un objecte



Programari lliure

326

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

• La secció de Desplaçament ens permet especificar la distància on

hem de crear la nova còpia comptant a partir de la part superior

esquerra de l’objecte original.

• A la secció Augment, podem especificar l’augment que s’ha

d’aplicar a cada còpia successiva.

• A la secció Colors, podem seleccionar un color inicial i un color

final i així les còpies aniran gradualment canviant de color des del

primer fins al segon.

• Si fem clic al botó de Valors seleccionats, s’introduiran automà-

ticament les dades de l’objecte actual en els camps de la finestra.

8) Seleccionem un dels dos rectangles que hem creat i hi fem clic

amb el botó dret del ratolí i després, del menú contextual, triem

l’opció “Posició i mida”. En aquesta finestra anem a la pestanya

de “Posició i mida” i incrementem la mida del rectangle en un

10%. Després anem a la pestanya “Gir” i rotem el rectangle 45°

sobre el vèrtex inferior esquerre.

9) Activem l’estilista pressionant la tecla F11 o bé per mitjà de l’opció

de menú “Format -> Estilista”. Seleccionem un rectangle i després

fem doble clic al format “Objecte sense emplenament”. El rectan-

gle canviarà per adaptar-se a l’estil nou.

Figura 6. Pestanya de gir de la finestra de posició i mida
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10) A la barra d’eines principal pressionem el botó “Connector” i

després connectem el costat esquerre del primer rectangle amb

la banda dreta del segon.

11) Ara convertirem un dels dos rectangles en un objecte de rotació

en tres dimensions. Per a això, hi farem clic amb el botó dret del

ratolí i després, del menú contextual, escollim l’opció “Conver-

teix” i després “A l’objecte de gir de 3D”.

12) Introduirem una mica de text. Sense res seleccionat, anem a la

barra d’eines principal i seleccionem la icona “Text”. Fem clic a

l’àrea de treball i escrivim el text següent: “Això és una prova de

text”. Veurem que el marc de text es va fent més gran perquè el

text hi pugui cabre. Per a fer que el text utilitzi més d’una línia,

seleccionem el text i hi fem clic amb el botó dret del ratolí i des-

prés, del menú contextual, triem l’opció “Text” i desmarquem

l’opció “Adapta l’amplada al text”.

Figura 7. Estilista mostrant 
els estils d’objecte gràfic
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13) Tornem a fer clic a la icona de “Text” de la barra d’eines principal

i creem un marc de text al document d’aproximadament cinc cen-

tímetres de llarg per tres d’alt. Ens hi situem a dins i teclegem:

“Comprovarem ara el comportament d’aquest marc de text per

veure l’ajust de línia”. En dibuixar un marc de text nou, el marc es

manté en la mesura horitzontal especificada, però augmenta auto-

màticament per poder acomodar les noves línies de text.

14) Marquem el text que acabem d’escriure i hi fem clic amb el botó

dret del ratolí i després, del menú contextual, triem l’opció “Ca-

ràcter”. També podem accedir a la mateixa finestra amb el

menú principal “Format -> Caràcter”. En aquesta finestra selec-

cionem la font “Conga” de dotze punts i el color blau.

Figura 8. Finestra de propietats dels marcs de text

Figura 9. Finestra de propietats de caràcter
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15) Ara veurem com es canvia el text per la barra d’objectes. A la

barra canviarem la font a “Bitstream Vera Sans” de vint-i-tres

punts i de color vermell. Després fem clic al marc de text amb el

botó dret del ratolí i triem l’opció “FontWork”. Corbem el text se-

leccionat a qualsevol de les icones. Després tanquem la finestra.

A la part superior de la finestra tenim les icones disponibles per cor-

bar el text de manera horitzontal o vertical i també en cercle. Si no

veiem totes les icones disponibles, tenim una barra de desplaçament

vertical.

A la segona fila d’icones podem escollir l’alineació del text respecte

a tots els angles mostrats. I a la tercera fila d’icones podem seleccionar

l’orientació del text.

A més a més, les opcions addicionals que ens ofereix aquesta eina

són les següents:

• El botó Orientació permet que el text faci una rotació horitzontal

a vertical i viceversa.

Figura 10. Finestra del FontWork
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• El camp Distància, on podem introduir la distància entre el text i

la línia de corba, si és que volem que n’hi hagi alguna.

• Al camp Sagnat, si hem seleccionat alinear el text cap a l’esquerra

o cap a la dreta, podem introduir la distància entre el final del text

i el corresponent final de la línia de la corba o objecte.

• La icona Contorn, amb la qual podem especificar si volem que es

mostri la línia de contorn al costat del text.

• La icona Contorn de caràcters, amb la qual podem fer que el text

seleccionat tingui un contorn.

• Les icones Ombra ens permeten activar o desactivar l’ombra. Po-

dem especificar la distància entre l’ombra i el text en els camps

corresponents. També podem seleccionar el color de l’ombra a la

llista de “Color de l’ombra”.

16) Fem doble clic sobre el rectangle que no hem convertit i escrivim el

text següent: “Escrivim un text llarg per demostrar una altra funcio-

nalitat del programa”. Si el text no és llegible per culpa de la rotació

de l’objecte, tornem a l’opció “Posició i mida” i la canviem.

17) Fem clic al rectangle amb el botó dret del ratolí i després, del

menú contextual, triem l’opció “Text” i marquem l’opció “Adap-

ta al marc”. El text serà massa petit perquè el puguem llegir. Tor-

nem una altra vegada a la mateixa finestra i marquem “Adapta

al contorn”.

18) Movem el rectangle 3D perquè tapi part de l’altre rectangle. Si

es troba sota l’altre rectangle, hi fem clic amb el botó dret del

ratolí i després escollim l’opció “Organitza -> Portar al davant”

per posar-lo a sobre de l’altre rectangle.

19) Fem clic a la icona de “Corba” de la barra d’eines principal i la

mantenim pressionada fins que aparegui la barra de corbes.

Fem clic a la icona de “Corba, plena”, i dibuixem un polígon far-

cit. Una vegada que l’hem acabat de dibuixar, fem doble clic.

20) Anem a la icona d’“Edita els punts” que es troba a l’esquerra de

la barra d’objectes. I, després de fer-hi clic, seleccionem un dels

ancoratges de l’objecte. Podem arrossegar els ancoratges per

canviar de forma el polígon.
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21) Dibuixem un rectangle nou arrodonit que toqui els quatre mar-

ges de la pàgina. Anem a l’opció del menú principal i seleccio-

nem l’opció “Format -> Pàgina”. Anem a la pestanya “Pàgina”

i marquem una orientació horitzontal. Fem clic a “D’acord”.

22) Veiem que el rectangle dibuixat no s’ha adaptat als marges. Per

a adaptar el rectangle dins dels marges de pàgines, hem de se-

leccionar l’opció “Ajusta a la mida” al mateix temps que canvi-

em l’orientació de la pàgina.

23) Ara veurem el procés que hem de seguir per gravar les imatges

que hem creat. Anem al menú principal i triem l’opció “Fitxer

-> Exporta...” i deixem marcades les dues opcions d’exportació

que se’ns ofereixen. 

Figura 11. Pestanya de pàgina a la finestra de preparar 
pàgina

Figura 12. Finestra d’exportar fitxer
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Open Draw permet crear formes bàsiques de dibuix com un rectan-

gle o una el·lipsi de manera molt ràpida i fàcil. Simplement hem de

seleccionar l’opció corresponent a la barra d’eines principal.

Les icones de la barra d’eines no mostren sempre la mateixa figura,

sinó que mostren l’última eina que hem seleccionat. És per això que

no fa falta desplegar sempre totes les opcions disponibles en una ico-

na de llista.

8.3.1. Utilització de les eines bàsiques de dibuix

Les eines més fàcils d’utilitzar són les de dibuixar rectangles i eclipsis.

Per a utilitzar-les, només hem de seleccionar el contorn o la forma

que volem utilitzar del menú de llista i dibuixar l’objecte en la nostra

àrea de treball.

També podem dibuixar un rectangle i després canviar les seves vores

per fer-lo rodó. El procés és el següent:

1) Seleccionem l’objecte que volem arrodonir.

2) Fem clic a la icona d’“Edita els punts”, que es troba a l’esquerra

de la barra d’objectes.

3) Els ancoratges del text canviaran i un dels ancoratges augmentarà

de mida. En fer clic sobre l’ancoratge més gran, el cursor del ratolí

es convertirà en una mà i el podrem arrossegar per arrodonir les

vores de manera simètrica.

Una eina especialment complicada d’utilitzar és la que ens permet

dibuixar un arc o un segment farcit. Veurem els passos que hem de

seguir per aconseguir el nostre objectiu:

1) Fem clic a la icona d’“El·lipse” a la barra d’eines principal i selec-

cionem la forma que volem dibuixar.

8.3. Creació de dibuixos amb objectes 
bàsics



333

Utilitats i eines

A
N

O
TA

C
IO

N
S

© FUOC • XP07/M2013/02154

2) Dibuixem el cercle o l’el·lipse al document.

3) En deixar de pressionar el botó esquerre del ratolí, ens apareixerà

el radi de la circumferència i el punter del ratolí es convertirà en

una creu. En aquesta situació, hem de fer clic al lloc on volem que

el tall de la figura es produeixi.

4) La línia es quedarà marcada i en aquest moment ens apareixerà

un altre radi mòbil que haurem de moure cap al lloc on volem

que aparegui l’altre tall de la figura. En fer-hi clic, la figura creada

apareixerà. Podrem utilitzar els ancoratges per a canviar-hi la

mida segons les nostres necessitats.

8.3.2. Aplicació d’atributs amb la barra d’objectes

En treballar amb objectes de dibuix, podem formatar molt ràpida-

ment els objectes seleccionats mitjançant la barra d’objectes del pro-

grama, que s’adaptarà automàticament a la selecció.

Les opcions de format que ens ofereix la barra d’objectes són les

següents:

• Estil de línia, Amplada de línia i color de línia ens permeten

especificar si volem utilitzar una vora amb l’objecte seleccio-

nat. Per a això, el seleccionarem al camp d’estil de línia. A les

llistes d’espessor del traç i de colors podrem especificar-ne els

atributs.

• A la llista d’Estil d’emplenament podem especificar les opci-

ons “Invisible”, “Color”, “Gradient de color”, “Ombreig” o bé

“Mapa de bits”. En seleccionar-ne qualsevol, perdrem l’estil

anterior. A la llista que trobarem a la dreta podrem escollir les

diferents opcions que ens proposa OpenOffice.org en cadas-

cuna de les categories anteriors. Si tenim la categoria “Color”

Figura 13. Barra d’objectes d’Open Draw
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seleccionada, veurem els mateixos colors que els que hi ha a

la barra de colors, però amb els noms respectius.

• El botó Ombra ens permet simplement activar o desactivar aquest

atribut dels objectes.

8.3.3. Aplicació d’atributs de farciment utilitzant
la finestra d’àrea

Podem personalitzar totes aquestes opcions que acabem de veure de

manera molt més avançada amb la finestra d’àrea a la qual podem ac-

cedir per l’opció de menú següent: “Format -> Area -> Emplenament”,

i després hem de marcar la pestanya d’“Àrea”.

Si en aquesta finestra seleccionem l’opció “No omplis”, no tindrem

cap opció de configuració disponible perquè l’objecte seleccionat no

tindrà emplenament.

Però si triem qualsevol de les altres opcions disponibles, veurem com

canvia automàticament el contingut de la finestra.

Amb l’opció de color marcada, simplement hem d’especificar el color

de la paleta del programa que volem utilitzar. En mòduls anteriors

hem vist com es modifica la paleta per a afegir colors personalitzats

per “Eines -> Opcions... -> OpenOffice.org -> Colors”.

Figura 14. Opció de color de la finestra d’àrea
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Si marquem l’opció de gradient, en primer lloc hem de seleccionar

el tipus que volem utilitzar de la llista de gradients disponibles. Des-

prés tenim l’opció de marcar “Automàtic” perquè OpenOffice.org

ens faci el gradient de manera automàtica o, si ens el desmarquem,

podem especificar el nombre de canvis en el to de color que volem

utilitzar. Un nombre de canvis més gran farà que el gradient sigui

més fi. El nombre màxim de canvis és 256.

Figura 15. Opció de gradient de la finestra d’àrea

Figura 16. Opció de trama de la finestra d’àrea
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Amb l’opció de trama, hem de seleccionar la trama corresponent de

la llista de trames disponibles, i també assenyalar si volem utilitzar un

color de fons. Si no marquem cap color de fons, serà transparent.

La pantalla de mapa de bits, amb totes les opcions, és una mica més

complicada que les anteriors. És per això que hem dividit l’explicació

en seccions diferents:

• A la secció Mida, podem marcar l’opció “Original” per mantenir la

mida del mapa de bits. Si en volem modificar la mida, hem de des-

marcar l’opció “Original” i introduir les mesures per a l’ample i l’al-

tura del mapa de bits. També es pot marcar l’opció “Relatiu” i

després especificar el percentatge d’amplada i alçada del mapa

bits que volem utilitzar.

• A Posició podem canviar el lloc on el mapa de bits es comença a

dibuixar. El percentatge és del mapa de bits, no de l’objecte on el

volem aplicar. Si marquem l’opció “Mosaic”, el mapa de bits es re-

petirà al llarg de l’àrea de l’objecte. També es pot marcar “Ajusta”

perquè la mida del mapa de bits s’ajusti a la mida de l’objecte.

• A la secció Desplaçament trobem les opcions que controlen, des

del centre de l’objecte, on s’aplica el mapa de bits o on comença

el mapa de bits per fer el mosaic.

A la part superior dreta de la pantalla podrem veure el resultat de les

nostres seleccions.

Figura 17. Opció de mapa de bits de la finestra d’àrea
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En aquesta mateixa finestra també podem modificar les opcions

d’ombra i transparència dels objectes a les seves pestanyes respecti-

ves. Veurem les opcions que ens ofereixen.

A la pestanya d’ombra podem activar o desactivar l’ombra marcant

o desmarcant l’opció d’“Activat”. També podem triar-ne la posició,

la distància de l’ombra a l’objecte, el color i el percentatge de trans-

parència que ha de tenir.

A la pestanya de transparència podem seleccionar el tipus de

transparència que volem utilitzar. La transparència lineal ens per-

Figura 18. Pestanya d’ombra de la finestra d’àrea

Figura 19. Pestanya de transparència de la finestra d’àrea
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met controlar el grau de transparència per mitjà del percentatge

del camp de transparència lineal. Al seu torn, la transparència de

gradient es controla als camps de la secció de transparència de

gradient.

Per a alguns tipus de transparència, hem d’introduir les coordenades

centrals per les quals el centre del gradient de color es mourà amb

cada coordenada. Menys d’un 50% mou cap a l’esquerra i cap

amunt i més del 50% mou cap a la dreta i cap avall.

Per a introduir el valor de l’angle del gradient de color, hem d’escriu-

re un número entre 0 i 360°.

Si el color de gradient ha de tenir una vora, també n’hem d’especi-

ficar la mida.

A l’últim camp de la finestra, hem d’especificar un valor per a la in-

tensitat al principi i al final del gradient de color. Aquest valor ha de

ser, com a mínim, del 0%.

8.3.4. Creació i format de línies

El programa Open Draw té diferents tipus de línies que podem utilit-

zar en les nostres creacions. Des de línies simples fins a connectors

passant per diversos tipus de corbes. I en cadascuna d’aquestes línies

podem aplicar diferents tipus d’atributs.

Per a dibuixar una línia, hem de seguir els passos següents:

1) Fem clic a la icona de “Línies i fletxes” de la barra d’eines principal

i la mantenim pressionada fins que aparegui la barra de línies. Fem

clic al tipus de línia que volem utilitzar.

2) Dibuixem la línia i utilitzem els ancoratges per a ajustar-la si el re-

sultat no és l’esperat.

Si volem dibuixar una línia d’un angle determinat, podem seleccio-

nar la icona amb forma de creu que ens ajudarà a dibuixar línies

d’angles horitzontals, verticals o amb una inclinació de 45°.
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Aplicar atributs a línies mitjançant la barra d’objectes

Com sempre, la manera més ràpida i senzilla d’aplicar atributs a una

línia és amb la barra d’objectes del programa.

Veurem les possibilitats que ens ofereix:

• A la llista Estil de fletxa podem especificar la forma que volem

que tingui cadascun dels dos extrems de la línia.

• A Estil de línia hem de triar un dels següents estils com a “Invisi-

ble” o “Continu” o també qualsevol dels patrons que apareixen

en forma de llista.

• Al camp Amplada de línia, hem d’especificar la mida del gruix

de la línia. La unitat de la mida dependrà del sistema de mesures

seleccionat a OpenOffice.org.

• A Color de línia, podem especificar el color de línia segons la llis-

ta de colors de la paleta del sistema.

Canviar atributs des de la finestra de línia

Si després de dibuixar una línia volem modificar els atributs d’una

manera més precisa, hem d’anar a la finestra de línia, a la qual po-

dem accedir per mitjà del botó de “Línia” que trobarem a la barra

d’objectes. També és possible accedir a aquesta finestra fent clic amb

el botó dret del ratolí sobre la línia dibuixada i després triem l’opció

“Línea” del menú de context.

Figura 20. Barra d’objectes d’Open Draw
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En aquesta finestra podem escollir el tipus de línia, el seu color i la

seva amplada, però també tenim altres opcions:

• Si triem posicions de “Centre” a la secció de finals de línia, centrarem

la fletxa o qualsevol altra línia més enllà del final de línia, fent que

sigui en realitat més gran del que hem especificat al principi.

• Si al camp de “Transparència” seleccionem un valor més gran

que 0%, s’activarà la transparència de la línia que dependrà del

número introduït.

• Si marquem l’opció “Sincronitza les terminacions”, farem que els

dos extrems de la línia tinguin el mateix aspecte.

Fins aquí hem vist les funcionalitats bàsiques de l’eina de dibuix

d’OpenOffice.org i hem après a fer operacions bàsiques de dibuix

amb un exemple.

També hem après a donar format i a crear les figures principals que

ens proporciona el programa. Hem de tenir en compte que en

aquesta unitat no hem tractat eines com la composició i format de

text, perquè ja ho hem fet en les unitats anteriors i el procediment és

exactament el mateix.

Tot el que hem vist aquí sobre les eines de dibuix també es pot aplicar

en un document de text o en un full de càlcul.

Figura 21. Finestra d’atributs de línia

8.4. Resum
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Sens dubte, l’eina de creació de bases de dades d’OpenOffice.org

2.0 és una de les característiques més esperades de la versió més

nova del producte. No és que OpenOffice.org no pogués treballar

amb bases de dades en les anteriors versions, ja que sí era capaç, i

de manera molt potent, però el programa no tenia un client de bases

de dades tipus Microsoft Access, que és el que s’ha incorporat a la

versió 2.0.

En aquesta unitat veurem els procediments per a crear una nova

base de dades. Això comporta, així mateix, diferents operacions

com són la creació de taules o crear un formulari simple per a po-

der recuperar les dades d’aquesta base de dades d’una manera

fàcil. Al llarg d’aquesta unitat veurem com podem realitzar amb-

dues coses. 

En un tema tan complex com són les bases de dades, hi ha altres te-

mes que s’han d’analitzar en profunditat: les consultes, els informes,

les limitacions a les bases de dades basades en fulls de càlcul, els en-

llaços a dades existents, els enllaços entre camps o taules dins de la

mateixa base de dades i un llarg etcètera. Però molts d’aquests temes

avançats no tenen cabuda en un text introductori com el que aquí es

presenta.

Els objectius principals d’aquesta unitat són els següents:

1) Aprendre a familiaritzar-nos amb l’ús de les funcions principals

de creació de bases de dades i taules en OpenBase a través dels

assistents.

2) Veure el procés de creació de formularis per a poder introduir da-

des fàcilment.

9. Bases de dades amb OpenOffice.org

9.1. Introducció
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El procés de creació d’una nova base de dades té dos passos clara-

ment diferenciats: el primer pas és la creació de la base de dades en

si mateixa, i el segon pas és la creació de taules on posarem les nos-

tres dades.

El que farem, doncs, serà crear una base de dades des de zero. Per

tant, les nostres dades encara no existeixen enlloc, les introduirem en

un futur. Crearem una nova base de dades, sense tenir en compte

quin tipus de dades utilitzarem, que omplirem nosaltres mateixos. 

En OpenOffice.org 2.0 aquest pas no és gens complicat, ja que dis-

posem d’un assistent que ens permet crear una base de dades de

manera automàtica i fins i tot atractiva.

Podem iniciar OpenBase des de qualsevol aplicació d’OpenOffice.org

seleccionant l’opció de menú “Arxiu -> Nou -> Base de dades”.

Les etiquetes emergents ens poden ser molt útils per a aprendre les

diferents funcionalitats que ens ofereix el programa. Hi ha etiquetes

emergents en cada una de les etiquetes i icones de la pantalla. Po-

dem activar i desactivar aquesta opció a través de l’opció de menú

“Ajuda -> Missatges emergents”.

9.2. Creació d’una nova base de dades

Figura 1. Finestra principal d’OpenBase
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9.2.1. Creació de la base de dades

Per a crear una nova base de dades, seleccionarem “Arxiu -> Nou -

> Base de dades” i ens apareixerà la següent finestra:

Seleccionarem “Crear nova base de dades” i després farem clic a

“Següent”. Les opcions al llarg de l’assistent són clares, amb la qual

cosa podem seguir el procés sense gaire dificultat. 

Hem de continuar amb l’assistent fins al final. És important no selec-

cionar “Finalitzar” prematurament en aquesta o en una altra de les

finestres al llarg del procés.

Al final de l’assistent, haurem de posar un nom adequat en la nostra

base de dades. Per exemple, si es tracta d’una base de dades de cli-

ents, podem anomenar-la: “dades_clients” o algun nom similar que

sigui significatiu.

En sortir de l’assistent veurem la finestra principal de configuració de

la base de dades. En aquesta finestra podrem crear taules, consultes,

formularis i informes. El seu aspecte és el següent:

Figura 2. Finestra de l’assistent de creació de base de dades
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9.2.2. Creació d’una taula

Cada base de dades pot contenir moltes taules diferents. En aquest apar-

tat estudiarem com crear-ne una. Per a això, a la finestra principal de con-

figuració, seleccionarem la icona “Taules” que és a la nostra esquerra.

Figura 3. Finestra principal de configuració de la base 
de dades

Figura 4. Icona de “Taules”
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És possible crear una taula amb un assistent o bé en mode de disseny.

Si som usuaris avançats, el més probable és que utilitzem el mode de

disseny per a crear-la, però nosaltres explicarem com crear taules amb

l’assistent. Per tant, hem de fer clic a l’opció “Utilitza l’assistent per a cre-

ar la taula “ per començar el nostre treball. La finestra que apareixerà a

la nostra pantalla serà la següent: 

A la primera finestra de l’assistent veurem molts camps per defecte que

podem utilitzar a la nostra taula. Hi ha diferents taules d’exemple, com

empleats i despeses, que podem aprofitar. Aquestes opcions es troben

disponibles perquè puguem crear taules de manera ràpida amb camps

d’exemple. Segurament molts dels camps que tenim al cap ja els tindrem

disponibles a través dels exemples i no farà falta crear-los des de zero.

Seleccionarem les taules d’exemple, els camps que vulguem utilitzar

i farem servir les fletxes per a introduir-los a la nostra llista de camps

seleccionats. És important recordar que els hem de posar en l’ordre

en el qual els vulguem utilitzar. Per continuar, farem clic a “Següent”

i veurem la següent finestra de l’assistent:

Figura 5. Primera finestra de l’assistent de creació de taules

Figura 6. Segona finestra de l’assistent de creació de taules
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Aquesta finestra ens permet canviar les estructures de dades per defecte

si ho volem fer. Aquestes estructures es poden canviar també des del

mode de vista de disseny i haurem d’utilitzar aquesta manera si som

usuaris avançats. En el nostre cas, simplement comprovarem que les es-

tructures segueixen el criteri adequat i farem clic a “Següent”. 

La següent finestra ens permet escollir la clau primària. El com-

portament per defecte és crear un camp separat que s’incrementa

automàticament i l’única funció única del qual és ser la clau pri-

mària de la taula. Si no volem utilitzar una clau primària separada

de les dades, hem de seleccionar un camp de la base de dades

que sigui únic per a tots els elements de la taula. Per exemple, si

la taula és una llista de clients, podem utilitzar un presumpte camp

anomenat “Número de client”. Si no estem segurs que aquest va-

lor serà sempre únic, és millor utilitzar un camp separat de les da-

des que faci de clau primària, encara que aquest camp només

serveixi per a això. Una vegada seleccionada la clau primària, fa-

rem clic a “Següent” una altra vegada.

Figura 7. Tercera finestra de l’assistent de creació de taules

Figura 8. Quarta finestra de l’assistent de creació de taules
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En aquesta finestra donarem un nom significatiu a la taula, per

exemple “Dades dels clients”, i la desarem. Si deixem seleccionades

les opcions “Introduir dades immediatament” i després fem clic a “Fi-

nalitzar”, podrem començar a introduir les dades que vulguem a

aquesta taula just en sortir de l’assistent de creació. Això serà el que

veurem a continuació:

En aquest punt tindrem la taula creada. És important haver posat

els elements en l’ordre correcte en l’assistent, perquè l’ordre no es

pot canviar a posteriori. En aquest punt ens adonarem si hem po-

sat els elements en ordre o no.

Ara podem començar a escriure les dades. Si arribem al final de

la fila, podem fer clic a la icona “Desar” de la barra d’objectes o

simplement prémer la tecla del tabulador i les dades es desaran

automàticament. Podem utilitzar qualsevol dels dos mètodes, però

el del tabulador és molt més còmode perquè no hem d’aixecar les

mans del teclat per desar la nostra informació.

Després d’entrar algunes dades, tanquem la finestra amb la taula.

A la finestra principal de configuració de la base de dades, veu-

rem les dades que hem afegit si seleccionem el document a la llis-

ta desplegable de la part dreta de l’àrea de treball.

Figura 9. Finestra principal d’OpenBase 
amb la taula creada
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Les taules són una gran eina de treball, però perquè tot el món pugui

entrar dades de manera còmoda a la taula de la nostra base de da-

des sense entrar a la finestra principal de configuració de la base de

dades, és interessant crear un formulari. En el següent apartat veu-

rem com podem crear un formulari perquè els usuaris puguin in-

troduir dades a les nostres taules.

Continuarem amb aquesta introducció a l’OpenOffice.org creant un

formulari, que és una de les operacions bàsiques d’aquest programa.

En l’apartat anterior hem vist com es pot crear una base de dades i una

taula i també com podem introduir-hi dades a través de la finestra prin-

cipal de configuració de la base de dades. Ara veurem una altra manera

alternativa d’introduir dades mitjançant els formularis.

Per a crear un formulari ens situarem a la finestra principal de confi-

guració de la base de dades i farem clic al botó “Formularis” que hi

Figura 10. Finestra principal d’OpenBase

9.3. Formularis
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ha a la nostra esquerra. Tornarem a trobar un parell d’opcions i tor-

narem a seleccionar l’opció que ens permet crear el formulari amb

un assistent. La primera finestra de l’assistent té l’aspecte següent:

A la primera finestra de l’assistent de creació de formularis haurem de

seleccionar els camps de la taula que volem que apareguin al formulari.

Per a això, primer haurem de seleccionar la taula correcta a la llista des-

plegable. Com en altres casos, ens haurem d’assegurar que seleccio-

nem els camps en l’ordre en el qual volem que apareguin al formulari.

Per a canviar l’ordre, podem utilitzar les fletxes d’amunt i avall que tro-

barem al mig de la finestra. És important fer-ho bé des d’un principi per-

què després és complicat moure’ls de lloc, entre altres coses, perquè

també hem de canviar l’ordre de tabulació.

Figura 11. Primera finestra de l’assistent de crear formularis

Figura 12. Segona finestra de l’assistent de crear formularis
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Les següents finestres serveixen per a especificar els subformularis i

les relacions (aquests són temes avançats que no veurem en aquest

curs introductori). Simplement farem clic a “Següent” per continuar.

A la finestra següent tenim la possibilitat de modificar els controls del

formulari. És fàcil de fer, només hem de seleccionar el que volem

modificar i després el document de formulari canviarà per mostrar

els seus efectes. Una vegada hàgim modificat els controls desitjats,

fem clic a “Següent” per continuar.

A la finestra d’introducció de dades és important assegurar-nos de

deixar-la de manera que pugui satisfer al màxim les nostres necessi-

tats. En general, per a començar a treballar amb el nostre formulari,

Figura 13. Tercera finestra de l’assistent de crear formularis

Figura 14. Quarta finestra de l’assistent de crear formularis
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el més habitual és que el deixem tal com apareix per defecte. Això

és, el més ampli possible. Una vegada l’hàgim configurat, farem clic

a “Següent” per accedir a la pròxima finestra.

La següent finestra serveix per a aplicar estils al nostre formulari.

Simplement seleccionarem l’estil que vulguem aplicar i podrem veure

els resultats abans d’aplicar-lo definitivament gràcies a la previsua-

lització. Una vegada aplicat l’estil desitjat, farem clic a “Següent” per

accedir a l’última finestra de l’assistent.

A l’última finestra donarem el nom al formulari per desar-lo. El for-

mulari no és un document o un arxiu a part, sinó que va associat amb

la base de dades, amb la qual cosa no és possible tenir un formulari

Figura 15. Cinquena finestra de l’assistent de crear formularis

Figura 16. Sisena finestra de l’assistent de crear formularis
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separat de base de dades. Hi podem accedir sempre a través de la

finestra de configuració de la base de dades. En fer-hi doble clic, po-

dem començar a introduir noves dades a la nostra base de dades.

Un formulari finalitzat té l’aspecte següent:

9.3.1. Introducció de dades als formularis

Per a introduir dades als formularis, el primer que hem de fer, encara

que resulti paradoxal, és assegurar-nos que podem introduir dades.

La barra d’eines amb el camp “Registre X de Y” que podem veure a

la part inferior de la finestra ens indicarà si podem introduir dades o

no de manera fàcil. Si aquest camp no es mostra, haurem d’anar a

“Veure -> Barres d’eines -> Navegador de formularis” perquè apa-

regui. També és possible que tinguem una finestra d’OpenOffice.org

massa petita i el camp quedi ocult.

Si el formulari té dades existents, podem escriure la nova informació

i després fer clic a “Desar registre” a la barra d’eines del navegador

de formularis.

Figura 17.  Formulari finalitzat
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Si volem crear un nou registre, podem utilitzar les fletxes per a situar-

nos al final dels registres existents. Els camps estaran en blanc. In-

troduirem les nostres dades i després, això és important, farem clic a

la icona de “Desar registre”. Una alternativa a aquest procediment

és fer clic a la icona de “Nou registre”. El registre creat serà l’últim

de la base de dades, però no ens apareixerà l’últim.

En aquesta unitat hem fet una petita introducció a la nova eina de crea-

ció de bases de dades d’OpenOffice.org 2.0. Hem vist només els aspec-

tes més bàsics de l’eina i hem deixat al tinter característiques com són

els formularis de múltiples usuaris, relacions, consultes i informes. Enca-

ra queden, doncs, moltes coses que podem descobrir, però també és

cert que podem fer moltes coses amb el que ja hem vist.

Hem vist com els assistents són molt fàcils d’utilitzar, que amb ells po-

dem fer moltes coses i que ens poden ajudar molt en el nostre treball

amb les bases de dades dins d’OpenOffice.org. Hem de llegir aten-

tament el text de cada una de les finestres per veure tot el potencial

que ens ofereixen.

9.4. Resum
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GNU Free Documentation License
  Version 1.2, November 2002

 Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc.

     59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

 of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other

functional and useful document “free” in the sense of freedom: to

assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it,

with or without modifying it, either commercially or noncommercially.

Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way

to get credit for their work, while not being considered responsible

for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative

works of the document must themselves be free in the same sense. 

It complements the GNU General Public License, which is a copyleft

license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free

software, because free software needs free documentation: a free

program should come with manuals providing the same freedoms

that the software does.  But this License is not limited to software 

manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject

matter or whether it is published as a printed book.  We recommend

this License principally for works whose purpose is instruction 

or reference.

GNU Free Documentation License
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1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium,

that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be

distributed under the terms of this License.  Such a notice grants a

world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that

work under the conditions stated herein.  The “Document”, below,

refers to any such manual or work.  Any member of the public is a

licensee, and is addressed as “you”.  You accept the license if you

copy, modify or distribute the work in a way requiring permission

under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing

the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with

modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section

of the Document that deals exclusively with the relationship of the

publishers or authors of the Document to the Document’s overall

subject (or to related matters) and contains nothing that could fall

directly within that overall subject.  (Thus, if the Document is in part a

textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any

mathematics.)  The relationship could be a matter of historical

connection with the subject or with related matters, or of legal,

commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles

are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that

says that the Document is released under this License.  If a section

does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to

be designated as Invariant.  The Document may contain zero

Invariant Sections.  If the Document does not identify any Invariant

Sections then there are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed,

as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says

that the Document is released under this License.  A Front-Cover

Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at

most 25 words.
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A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable

copy, represented in a format whose specification is available to the

general public, that is suitable for revising the document

straightforwardly with generic text editors or (for images composed of

pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely

available drawing editor, and that is suitable for input to text

formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable

for input to text formatters.  A copy made in an otherwise Transparent

file format whose markup, or absence of markup, has been arranged

to thwart or discourage subsequent modification by readers is not

Transparent.

An image format is not Transparent if used for any substantial

amount of text.  A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain

ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format,

SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-

conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human

modification.  Examples of transparent image formats include PNG,

XCF and JPG.  Opaque formats include proprietary formats that can

be read and edited only by proprietary word processors, SGML or

XML for which the DTD and/or processing tools are not generally

available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF

produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus

such following pages as are needed to hold, legibly, the material this

License requires to appear in the title page.  For works in formats

which do not have any title page as such, “Title Page” means the text

near the most prominent appearance of the work’s title, preceding

the beginning of the body of the text.

A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document

whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses

following text that translates XYZ in another language.  (Here XYZ

stands for a specific section name mentioned below, such as

“Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.)

To “Preserve the Title” of such a section when you modify the

Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according

to this definition.
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The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice

which states that this License applies to the Document.  These

Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in

this License, but only as regards disclaiming warranties: any other

implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has

no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either

commercially or noncommercially, provided that this License, the

copyright notices, and the license notice saying this License applies to

the Document are reproduced in all copies, and that you add no

other conditions whatsoever to those of this License.  You may not use

technical measures to obstruct or control the reading or further

copying of the copies you make or distribute.  However, you may

accept compensation in exchange for copies.  If you distribute a large

enough number of copies you must also follow the conditions in

section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above,

and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have

printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the

Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the

copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts:

Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the

back cover.  Both covers must also clearly and legibly identify you as

the publisher of these copies.  The front cover must present the full

title with all words of the title equally prominent and visible.  You may

add other material on the covers in addition.

Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve

the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated

as verbatim copying in other respects.
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If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly,

you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the

actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document

numbering more than 100, you must either include a machine-

readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in

or with each Opaque copy a computer-network location from which

the general network-using public has access to download using

public-standard network protocols a complete Transparent copy of

the Document, free of added material.

If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps,

when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure

that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated

location until at least one year after the last time you distribute an

Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that

edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the

Document well before redistributing any large number of copies, to

give them a chance to provide you with an updated version of the

Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document

under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you

release the Modified Version under precisely this License, with the

Modified Version filling the role of the Document, thus licensing

distribution and modification of the Modified Version to whoever

possesses a copy of it.  In addition, you must do these things in the

Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from

that of the Document, and from those of previous versions (which

should, if there were any, be listed in the History section of the

Document).  You may use the same title as a previous version if the

original publisher of that version gives permission.
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B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities

responsible for authorship of the modifications in the Modified

Version, together with at least five of the principal authors of the

Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless

they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified

Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications

adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice

giving the public permission to use the Modified Version under the

terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and

required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to

it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of

the Modified Version as given on the Title Page.  If there is no section

Entitled “History” in the Document, create one stating the title, year,

authors, and publisher of the Document as given on its Title Page,

then add an item describing the Modified Version as stated in the

previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for

public access to a Transparent copy of the Document, and likewise

the network locations given in the Document for previous versions it

was based on.  These may be placed in the “History” section. You

may omit a network location for a work that was published at least

four years before the Document itself, or if the original publisher of

the version it refers to gives permission.
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K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”,

Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the

substance and tone of each of the contributor acknowledgements

and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in

their text and in their titles.  Section numbers or the equivalent are not

considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled “Endorsements”.  Such a section may

not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or

to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or

appendices that qualify as Secondary Sections and contain no

material copied from the Document, you may at your option

designate some or all of these sections as invariant.  To do this, add

their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s

license notice. These titles must be distinct from any other section

titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains

nothing but endorsements of your Modified Version by various

parties--for example, statements of peer review or that the text has

been approved by an organization as the authoritative definition of a

standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text,

and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of

the list of Cover Texts in the Modified Version.  Only one passage of

Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or

through arrangements made by) any one entity.  If the Document

already includes a cover text for the same cover, previously added by

you or by arrangement made by the same entity you are acting on

behalf of, you may not add another; but you may replace the old one,

on explicit permission from the previous publisher that added the old

one.
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The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License

give permission to use their names for publicity for or to assert or

imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released

under this License, under the terms defined in section 4 above for

modified versions, provided that you include in the combination all of

the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified,

and list them all as Invariant Sections of your combined work in its

license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and

multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single

copy.  If there are multiple Invariant Sections with the same name but

different contents, make the title of each such section unique by

adding at the end of it, in parentheses, the name of the original

author or publisher of that section if known, or else a unique number.

Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant

Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History”

in the various original documents, forming one section Entitled

“History”; likewise combine any sections Entitled

“Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”.  You

must delete all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other

documents released under this License, and replace the individual

copies of this License in the various documents with a single copy that

is included in the collection, provided that you follow the rules of this

License for verbatim copying of each of the documents in all other

respects.
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You may extract a single document from such a collection, and

distribute it individually under this License, provided you insert a copy

of this License into the extracted document, and follow this License in

all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate

and independent documents or works, in or on a volume of a storage

or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright

resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of

the compilation’s users beyond what the individual works permit.

When the Document is included in an aggregate, this License does

not apply to the other works in the aggregate which are not

themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies

of the Document, then if the Document is less than one half of the

entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on

covers that bracket the Document within the aggregate, or the

electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.

Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole

aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may

distribute translations of the Document under the terms of section 4.

Replacing Invariant Sections with translations requires special

permission from their copyright holders, but you may include

translations of some or all Invariant Sections in addition to the

original versions of these Invariant Sections.  You may include a

translation of this License, and all the license notices in the Document,

and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the

original English version of this License and the original versions of

those notices and disclaimers.  In case of a disagreement between the
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translation and the original version of this License or a notice or

disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”,

“Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its

Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document

except as expressly provided for under this License.  Any other attempt

to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and

will automatically terminate your rights under this License.  However,

parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties

remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of

the GNU Free Documentation License from time to time.  Such new

versions will be similar in spirit to the present version, but may differ

in detail to address new problems or concerns.  See http://

www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number.

If the Document specifies that a particular numbered version of this

License “or any later version” applies to it, you have the option of

following the terms and conditions either of that specified version or

of any later version that has been published (not as a draft) by the

Free Software Foundation.  If the Document does not specify a version

number of this License, you may choose any version ever published

(not as a draft) by the Free Software Foundation.
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ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of

the License in the document and put the following copyright and li-

cense notices just after the title page:

Copyright (c)  YEAR  YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document

under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2

or any later version published by the Free Software Foundation; with

no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover

Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Do-

cumentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover

Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-

Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other

combination of the three, merge those two alternatives to suit the

situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we

recommend releasing these examples in parallel under your choice

of free software license, such as the GNU General Public License, to

permit their use in free software.




