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OpenOffice.org nedir?
OpenOffice.org serbest kullanılabilir tam özellikli ofis programıdır. Tüm
platformlarda çalışan uluslararası ve lider bir ofis yazılımı yaratma amacıyla
kurulan, açık kaynak kodlu bir yazılım projesidir. OpenOffice.org'un tüm ara
yüzleri ve XML tabanlı dosya biçimi açık standartlara sahiptir. Bu başlık şunları
tanımlar:
•

OpenOffice.org bileşenleri ile diğer ofis programlarını karşılaştırmak.

•

Bazı geliştirmeleri ve 2. versiyonda ki yenilikleri içerir.

•

Nasıl yardım alınır.

•

OpenOffice.org nasıl lisanslanır

•

Bazı ortak soruların cevapları.

OpenOffice.org neler içerir?
OpenOffice.org 2.0 bir ev kullanıcısının veya büyük bir şirketin ihtiyaçlarını
karşılayacak ofis takımını içerir.

Writer (Kelime İşlemci)
Kelime işlemci ile; mektuplar, kitaplar, raporlar, kendi
gazeteniz, broşürler ve diğer dokümanları
oluşturabilirsiniz. Grafik, tablo vb objeleri başka
yerlerden alıp dokümanınıza ekleyebilirsiniz..Kelime
işlemcinizle hazırlamış olduğunuz dokümanları HTML,
XHTML, XML, PDF, ve farklı versiyonda ki Microsoft
Word belgesi olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca belgenizi
mail olarak gönderebilirsiniz.

Calc-Hesap (Hesap Tablosu)
Hesap tablosu ileri gelişmiş bir hesap tablolama
programıdır. Hesap tablosu içerisinde finansal, istatiksel
ve matematiksel sistemler ve diğerleri için 300 özellik
barındırır. Bir senaryoyu önceden hazırlayıp nasıl analiz
yaparım. Hesap tablosunda 2 boyutlu ve 3 boyutlu
hesaplamaları yapabilirsiniz. Microsoft Excel de ki
çalışma kitaplarınızı açabilir hatta OOo ile Microsoft
Excel biçiminde kayıt yapabilirsiniz. Hesap tablosu ile
oluşturduğunuz belgeleri tek tıklama ile PDF biçiminde
dönüştürebilirsiniz.
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Impress-Sunu (Sunum Yazılımı)

Sunu yazılımı önceden hazırlanmış belgelerinizi çeşitli
grafikler, sesler ve hareketler ile bir topluluğa
sunmanızı sağlar. Sunum yazılımı diğer OOo
programları ile bütünleşik olarak çalışabilir. Sununuzu
geliştirilmiş yazı tipleri, çeşitli efektler, daha iyi ses ve
video klibi ile süsleyebilmenize olanak sağlar. Sunum
yazılımı Microsoft PowerPoint dosya sistemiyle ve
ayrıca Macromedia Flash (SWF) dosya sistemi ile
sorunsuz çalışmakta ve bu biçimlerde kayıt
yapabilmektedir.

Draw-Çizim (Vektörel Grafik)
Çizim, küçük karalamalardan büyük grafikler ve şemalara
kadar tüm çizim ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bir
çizim programıdır. Tüm grafik stillerinizi tek tık ile
yönetebilmek için Biçemler ve Biçimlendirme'yi
kullanabilirsiniz. Nesneleri düzenleyebilir, iki veya üç
boyutlu olarak döndürebilirsiniz. 3B (3D) kontrolcüsü sizin
için küreler, küpler,halkalar, vb. nesneleri oluşturacaktır.
Tüm yaygın kullanılan grafik biçimlerinden (BMP, GIF,
JPEG, PNG, TIFF, WMF, vb.) herhangi birinden grafikleri
aktarabilirsiniz. Draw'un Flash (.swf) dosyaları
üretebilmesi yeteneğini kullanabilirsiniz!
Base-Veritabanı (Veritabanı)
OpenOffice.org'un yeni 2. sürümü ile birlikte gelen Base,
OpenOffice.org içindeki bilgilerin büyük bir hız, verim ve
şeffaflıkla veritabanına aktarılmasına izin verir. Base
yardımıyla tablo, form, sorgu ve raporlar oluşturup
düzenleyebilirsiniz. Bu işlemleri ister kendi veritabanınızla,
ister OpenOffice.org Base ile birlikte gelen HSQL
veritabanı motoruyla yapmak mümkündür. OpenOffice.org
Base, başlangıç, orta ve ileri seviye veritabanı kullanıcıları
için sunduğu sihirbaz, tasarım görünümü ve SQL görünümü
gibi seçeneklerle oldukça esnek bir yapı sunmaktadır

Math-Formül (Formül Düzenleyici)

−b±  b −4ac
x=
2
1
{ f }≤ ∫ f d 
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Formül OOo ile birlikte gelen bir formül veya denklem
editörüdür. Formül, matematiksel denklemlerle
çalışanlar için tasarlanmış bir yazılımdır. İster Writer
belgeleri içinde kullanılabilen formüller üretebilir,
isterseniz ürettiğiniz formülleri diğer OpenOffice.org
yazılımlarıyla birlikte (Calc, Impress vb)
kullanabilirsiniz..
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Burada OpenOffice.org un diğer ofis yazılımlarına göre avantajlarını bulabilirsiniz:
•

Lisanslama yok. OOo herkes için ücretsiz olan bir ofis paketidir. Diğer ofis
paketlerinde olduğu gibi bir çok özelliğe hatta daha fazlasına (PDF çıktıları
vb) sahiptir ve bunu yanı sıra serbesttir.

•

Açık yazılım. OOo'u dağıtabilir, kopyalayabilir ve yazılımı dilediğiniz kadar
açık yazılım lisanslarına bağlı olarak değiştirebilirsiniz.

•

Çok-platformlu. OOo bir çok farklı platformda çalışmaktadır. Bunlar; Linux,
Microsoft Windows ve Sun Solaris.

•

Geniş dil desteği. OOo'un kullanıcı ara yüzü 40 dilin üzerini
desteklemektedir ve bunlardan biri de Türkçe'dir. Eğer sizde Türkçe
konusunda yardımcı olmak isterseniz lütfen http://www.openoffice.org.tr/
adresini ziyaret ediniz.

•

Tutarlı kullanıcı ara yüzü. Bütün bileşenler benzer bir görünüme sahiptir.
Onlara bakıp rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir Metin Belgesi ile Hesap
Tablosunun görünümü gibi.

•

Tümleştirme. OpenOffice.Org bileşenleri ile tümleşik çalışabilme.

•

Bütün bileşenlerde kullanılan ortak programlar vardır ve her birinde de aynı
tutarlılığı göstermektedir. Örneğin, çizim araç çubuğu Metin belgesinde,
Hesap tablosunda , Sunuda ve Çizim bileşenlerinde bulunur.

•

Seçenek çeşitliliği. Genellikle siz bir özelliği değiştirdiğinizde bütün
bileşenleri etkiler. Bununla birlikte OOo seçeneklerinde OOo bileşenleri için
ayrı ayrı ayarlar yapabileceğiniz özellikleri mevcuttur.

•

Belge uyumluluğu. OOo içerisinde farklı bir çok belgeyi açabilir ve farklı
yazılımların anlayacağı şekilde belgeler üretebilirsiniz. Örneğin PDF ve Flaş
belgeleri üretebilirsiniz. Ayrıca Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect ve
Lotus biçimlerinde belgeler üretebilir ve daha önceden bu biçimde üretilmiş
olan belgeleri açabilirsiniz.

•

OpenOffice.org 2.0'dan itibaren tüm OpenOffice.org ürünleri (Writer, Calc,
Impress, vb) standart OASIS OpenDocument XML biçimini kullanmaya
başlayacak. Bu sayede üreticiden bağımsız bir şekilde hazırlanan belgeler,
herhangi bir editör yardımıyla açılıp incelenebilecek. Bu doküman biçimi
sadece OpenOffice.org değil, açık kaynak kodlu KOffice programı ve
OpenOffice.org muadili StarOffice tarafından da kullanılacak.

OpenOffice.org hakkında daha çok bilgiyi misyonu, hikayesi, lisanslaması ve
diğer bilgiler için: http://www.openoffice.org/about.html sayfasını ayrıca Türkçe
bilgiler içinde http://www.openoffice.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

OpenOffice.Org ile diğer yazılımları karşılaştırın
OpenOffice.org'un diğer ofis uygulamalarıyla yarışan bir çok özelliği
bulunmaktadır. Aşağıda ki tabloda OpenOffice.org ile diğer ofis programlarının
bazı özellikleri karşılaştırılmıştır: OpenOffice.org (OOo), Microsoft Office 2003
(MSO), WordPerfect Office 12 (WP)
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Fonksiyonlar

OOo

MSO

WP

Yazı Görevi

Writer(Metin belgesi)

Word®

WordPerfect®

Elektronik Çizelge

Calc (Hesap Tablosu)

Excel®

Quattro Pro®

Vektörel Grafik

Draw (Çizim)

Yok

Yok

Sunuş Grafiği

Impress (Sunu)

PowerPoint
®

Presentations®

Veritabanı

Base (Veritabanı)

Access® 1

Paradox® 2

Evet

Yok

Matematik ve Formül
Math (Formül)
Editörü
1
Sadece Profesyonel versiyonda
2
Sadece Profesyonel, Öğretmen ve Öğrenci sürümlerinde

Özelikler
Bu tabloya dahil olan bazı önemli özellikler OpenOffice.org (OOo) ve diğer iki ofis
paketi, Microsoft Office 2003 (MSO) and WordPerfect 12 (WP) dir.

Biçemler ve Biçimlendirme
Özellikler

OOo

MSO

WP

Gezgin

evet

limitli

hayır

Biçem ve pencere formatı

evet

evet

hayır

Paragraf sitilleri için klavye desteği

evet

evet

hayır

Sayfa çerçeve liste sitilleri desteği

evet

hayır

hayır

Yazı tamamlaması

evet

Sadece Excel

hayır

Yazım denetimi ve dil ayarları

70+

80+

25

Formül veya denklem araçları

evet

evet

hayır

İşlerlik
Özellikler

OOo

MSO

WP

PDF çıktısı

evet

hayır

evet

Flaş çıktısı

evet

hayır

evet

XML çıktısı

evet

evet

evet

Açık doküman XML biçimi

evet

hayır

hayır

Microsoft dosyaları için dışa/içe
aktarım

evet

evet

evet

WordPerfect dosyalarını içe
aktarma

evet

evet

evet

Lotus 123 dosyalarını içe aktarma

evet

evet

evet

Farklı veri tabanları ile haberleşme
(MySQL, Oracle, Access, vb.)

evet

evet

evet

Kullanılabilir diller (Localizations)

40+

35+

24
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Özellikler
Desteklediği işletim sistemleri

OOo

MSO

WP

Windows, Mac OS
X, Linux, Solaris

Sadece
Windows1

Sadece
Windows

evet

evet

hayır

Evrensel kod desteği
1

Microsoft Office: Bu özellik Microsoft Office 2003 ile Mac de desteklenmeyecek.
Programlanabilirlik
Dil

OOo

MSO

WP

OpenBasic

VBA

VBA

Beanshell

evet

hayır

hayır

Java

evet

hayır

hayır

JavaScript

evet

hayır

hayır

Python

evet

hayır

hayır

OOo

MSO

WP

C ve C++

evet

evet

evet

Java

evet

hayır

hayır

Python

evet

hayır

hayır

Kullanılabilir kaynak kodu!

evet

hayır

hayır

Özellikler

OOo

MSO

WP

Dijital imzalar

evet

evet

evet

Güçlü şifreleme

evet

evet

evet

Makro güvenlik yolları

evet

evet

hayır

Basic-derived dil

Özellikler

Güvenlik

Minimum gereksinimler
OpenOffice.org 2.0 için işletim sisteminizde bulunması gerekenler:
•

Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (Servis Pack 2 veya
daha üstü), Windows XP veya Windows 2003

•

GNU/Linux Kernel versiyonu 2.2.13 ve glibc 2.2.0

•

Solaris versiyon 8 veya daha yükseği

Gelecekte daha fazla işletim sistemi desteklenecek (Mac, FreeBSD).
Bazı OpenOffice.org özellikleri (sihirbaz ve veri bileşenleri) Java kullanır. Bu
özellikleri kullanmak için isletim sisteminizde (Java Runtime Environment- JRE)
java kurulu olmalıdır. Javanın son versiyonunu http://www.java.com dan
edinebilirsiniz.
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OpenOffice.org (OOo) Avantajları

Daha fazla ayrıntı ve bilgi için OOo eposta listelerine başvurabilirsiniz.
http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs.html
Ayrıca http://www.openoffice.org.tr Türkiye adresini de kullanabilesiniz

Nasıl temin edilir?
OpenOffice, açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için İnternet'ten indirilebilir; ya
da bireyler, ticari kurumlar, sivil toplum örgütleri tarafından ücretsiz ya da belirli
bir ücret karşılığında dağıtılabilir.
•

OpenOffice.Org ana sayfası: http://www.openoffice.org.

•

OpenOffice.Org Türkiye sayfası: http://www.openoffice.org.tr/

OpenOffice.Org'un kurulumu
OpenOffice.org kurulum ve ayarlama bilgisi için aşağıdaki adresi (ing) ziyaret
ederek Kurulum Kılavuzunu okuyabilirsiniz.
http://documentation.openoffice.org/setup_guide2/index.html

Nasıl yardım alabilirim?
Yardım Sistemi
OOo geniş bir Yardım dosyası ile birlikte gelmektedir. Bu sizin OOo da ilk
desteğiniz.
Tam bir yardım almak için, klavyeden F1 tuşuna basın veya OpenOffice.org
Yardım'ı için Yardım menüsünü kullanın. Yardım penceresini biçimlendirmek için
Araçlar > Seçenekler > Genel sekmesine gelin. “Yardım Biçimlendirme”
yazısının karşısında ki oka basarak istediğiniz bir biçimi seçip Tamam düğmesine
tıklayın. F1 tuşuna basarak yardım penceresinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.
Yardım menüsünü açmak için fare ile yardım menüsünün üzerine gelin ve bir
sefer tıklatın. Eğer araç çubuklarında bulunan simgelerin ne işe yaradığını
öğrenmek istiyorsanız Yardım > Bu Nedir seçeneğine tıklayın. Farenin işareti
bir soru şeklini alacaktır bu durumda istediğiniz bir düğmenin üzerine
geldiğinizde o düğmenin açıklamasını sarı bir pencere içerisinde görebilirsiniz.

Nasıl destek alabilirim?
OpenOffice.org topluluklarından destek alabilirsiniz. Türkiyede özellikle destek
alabileceğiniz OpenOffice.Org Türkiye sayfaları ve forum sayfalarıdır.

Özgür OpenOffice.org desteği
E-posta Listeleri

http://www.openoffice.org.tr/content/view/41/50/

OpenOffice.Org Türkçe forum

http://forum.openoffice.org.tr

Doküman Projeleri (ing)

http://documentation.openoffice.org/

OpenOffice.org'a başlangıç
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Nasıl yardım alabilirim?

Özgür OpenOffice.org desteği
OpenOffice.Org Formu (ing)

http://www.oooforum.org

OpenOffice.Org hakkında daha fazla destek almak istiyorsanız aşağıdaki adresi
ziyaret edebilirsiniz. (ing)
http://support.openoffice.org/index.html

Diğer kaynaklar
OpenOffice.Org için çeşitli araçları tedarik edebileceğiniz bir kaç web sitesi
aşağıda verilmiştir.

Serbest OOo şablonları, resimleri ve diğerleri
OOo Ekstraları (ing)

http://ooextras.sourceforge.net/

OOo Makro (ing)

http://www.ooomacros.org/

Açık resim galerisi (ing)

http://www.openclipart.org/

OpenOffice.org'un kısa hikayesi
Sun Microsystems 2000 yılında StarOffice® 5.2 sürümünü yayınladı. Bundan bir
kaç ay sonra yazılımın kaynak kodlarını açarak bir çok geliştiricinin StarOffice®
gelişimine katkıda bulunmasını sağladı. 1 Mayıs 2002 OpenOffice.Org'un 1.0
sürümü yayınlandı. OpenOffice.org tamamen serbest ve ücretsiz bir yazılımdır.
İstediğiniz gibi kopyalayabilir, kurabilir ve başkaları ile paylaşabilirsiniz.
OpenOffice.Org'un kısa hikayesi ve organizasyonu hakkında:
http://www.openoffice.org/about.html
StarOffice hakkında bilgi almak için:
http://wwws.sun.com/software/star/staroffice

OpenOffice.org lisansı nasıl?
OpenOffice.org yazılımı LGPL lisansı ile dağıtılmakta ve Linux gibi özgür yazılım
felsefesi ile dünyanın her yerinden artan sayıda gönüllülerin katkıları ile
geliştirilmektedir. OpenOffice.org dünyanın en büyük yazılım firmalarından Sun
MicroSystems'den de destek almakla birlikte herhangi bir kar amacı gütmeden
geliştirilmektedir. LGPL lisansından dolayı başlangıçtaki kaynak kodlarını aldığı
StarOffice gibi ücretli bir yazılıma dönüşemeyecektir. Bu sebeple OpenOffice.org
ücretsizdir ve hep ücretsiz kalacaktır.
Daha fazla bilgi almak için: http://www.openoffice.org/license.html.
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Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular
Bu bir “demo” versiyon mudur?

Hayır. Bu tamamıyla ful versiyondur.

OOo dağıtıcısı olabilir miyim?

Evet

Kaç bilgisayara kura bilirim?

İstediğiniz kadar bilgisayara kurabilirsiniz.

Satabilir miyim?

Evet

OpenOffice.Org'u iş yerimde kullanabilir
miyim?

Evet

OpenOffice Türkçe desteği vermekte
midir?

Evet. Ayrıca daha bir çok dilde destek vermektedir
http://lingucomponent.openoffice.org/download_dict
ionary.html

OpenOffice.org kullanmayı nasıl öğrene
bilirim?

Öncelikle bu belgeyi okuyun. Eğer herhangi bir
ticari ofis yazılımını kullanıyorsanız başına
oturduğunuz anda hızla OpenOffice.Org'a uyum
sağlamaya başlayabilirsiniz. OpenOffice.org
hakkında yazılmış Türkçe kitaplar, makaleler ve bilgi
kaynakları hakkında Türkçe OpenOffice.org
kullanıcıları e-posta listesine kayıt olarak bilgi
alabilir sorularınızı iletebilirsiniz.

Nasıl destek alırım?

http://forum.openoffice.org.tr/ adresini ziyaret
ederek

OpenOffice.org neden ücretsiz?

OpenOffice.org yazılımı LGPL lisansı ile
dağıtılmakta ve Linux gibi özgür yazılım felsefesi ile
dünyanın her yerinden artan sayıda gönüllülerin
katkıları ile geliştirilmektedir. OpenOffice.org
dünyanın en büyük yazılım firmalarından Sun
MicroSystems'den de destek almakla birlikte
herhangi bir kar amacı gütmeden geliştirilmektedir.
LGPL lisansından dolayı başlangıçtaki kaynak
kodlarını aldığı StarOffice gibi ücretli bir yazılıma
dönüşemeyecektir. Bu sebeple OpenOffice.org
ücretsizdir ve hep ücretsiz kalacaktır.

Türkçe OpenOffice.org projesine nasıl
katkıda buluna bilirim?

OpenOffice.Org'u kurabilmek için
bilgisayarımın minimum özellikleri neler
olmalıdır?

OpenOffice.org'a başlangıç

Bu proje, OpenOffice'in Türkçeleştirilmesi ve
Türkçe dokümanlar hazırlanmasını
amaçlamaktadır. Eğer dilerseniz, siz de bu
projede görev alabilirsiniz. Bunun için
yapmanız gereken tek şey e-posta listelerimize
üye olmak ve bu isteğinizi dile getirmek.
Sizlere bu konuda en kısa sürede yardımcı
olunacaktır.
OpenOffice.org kurmak için Linux veya Windows
(9x ve üstü) yüklü herhangi bir bilgisayar ve
yaklaşık 300 Mb disk alanı yeterli olacaktır.
Bilgisayarınızın donanım özelliği olarak
yüklediğiniz işletim sistemine ve diğer ayarlarına
bağlı olarak değişmekle beraber minimum 64 Mb, en
iyi sonuç için 256 Mb Ram önerilmektedir.
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Sıkça sorulan sorular

Java'ya hangi durumlarda ihtiyacım var?
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Java, OpenOffice.org yazılımının bazı bölümlerinin
tam çalışması için gerekebilir. Özellikle DocBook
dönüşümleri, XSLT ile ilgili programlar Java
Çalışma Ortamı'na ihtiyaç duyar. Kurulumdan sonra
da Java ortamın sahip olabilir ve bunu
OpenOffice.Org'a tanıtabilirsiniz. Bunun için
jvmsetup programının çalıştırılması yeterlidir. Eğer
DocBook ve XSLT'nin ne olduğunu bilmiyorsanız ve
OpenOffice.Org'u sadece basit kelime-işlem, sunum
vb gibi işlerde kullanacaksanız, Java'nın kurulu
olmasına gerek yoktur. Zemberek imla denetimini
kullanacaksanız (kesinlikle tavsiye edilir)
bilgisayarınızda javanın kurulu olması gerekir.

OpenOffice.org'a başlangıç

Başlangıç kılavuzu

Bölüm 2
OpenOffice.org'u
başlatmak

OpenOffice.org

OOo'un sistem menüsünden başlangıcı

OOo'un sistem menüsünden başlangıcı
OpenOffice.org çoğu zaman işetim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır.
Sistem menünüz (başlangıç) bir çok program için ilk başvuracağınız yerdir.
Windows da , bu Başlat menüsüdür. GNOME da ise
Uygulamalar
menüsündedir. KDE ise KDE logosunun içerisindedir. Mac OS X de , ise
Uygulamalar menüsündedir.

Windows
Windows da OpenOffice.org menüsü Başlat > Programlar > OpenOffice.org
2.x şeklinde yerleşir. Örneğin Şekil 1 de bunu görebilirsiniz.

Şekil 1: Windows Başlat menüsünde OOo

OpenOffice.org'a başlangıç
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OOo'un sistem menüsünden başlangıcı

Linux/GNOME
GNOME da kurulu olan bir OOo menüsüne Uygulamalar > Office bölümünden
ulaşabilirsiniz. Son sürüm Gnome da genellikle bu şekilde yerleşir. Bakınız Şekil 2

Şekil 2: GNOME Uygulamalar menüsünde OOo
Fedora, Ubuntu, Suse, Pardus vb Linux dağıtımlarıyla birlikte OpenOffice.org
kurulu olarak gelmektedir. GNOME masa üstünde OOo Başlangıç Menüsü >
Office altından rahatlıkla ulaşabilirsiniz..
Eğer
OOo'u http://www.openoffice.org web sitesinden indirdiyseniz, OOo
Uygulamalar > Diğer altındadır.
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OOo'un sistem menüsünden başlangıcı

Linux/KDE
KDE de, kurulu olan bir OpenOffice.org menüsüne ulaşmak için Şekil 3'e bakınız.

Şekil 3: KDE menüsünde OOo
Bazı Linux dağıtımları OpenOffice.org için Başlat menülerine Ofis > Wordprocessors
> OpenOffice.org şeklinde yerleştirmektedirler. Bunlardan biride Mandrake'dir.
Bakınız Şekil4

Şekil4: Mandrake'de KDE menüsünde OOo

OpenOffice.org'a başlangıç
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Mevcut bir dokümanı başlatmak

Mevcut bir dokümanı başlatmak
Mevcut bir dokümanınızı açmak için dokümanınız üzerinde çift tıklamanız
yeterlidir. Bu durumda OOo ile dokümanınız açılacak ve çalışmaya hazır halde
bekleyecektir.

Windows altında hızlı başlangıç kullanımı
OpenOffice.org hızlı başlat ikonu windows da bildirim alanında (sağ alt taraf)
bulunmaktadır. OpenOffice.org'un yüklendiğini ve hazır olduğunu işaret eder.

Hızlı başlat düğmesinin kullanımı
Hızlı başlat ikonun üzerinde sağ tıklayıp açılan pencereden istediğiniz bir
OpenOffice.org programına tıklayarak programı çalıştırabilirsiniz. (bakınız Şekil 5)
Hızlı başlat ikonun üzerinde çift tıklayarak şablonlar ve belgeler penceresini
açabilirsiniz.

Şekil 5: Hızlı başlangıç menüsü

Hızlı başlat menüsünü kapatmak
Hızlı başaltıcıyı kapatmak için Hızlı başlat ikonun üzerinde sağ tıklayıp “Hızlı
başlatıcıyı kapat” seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Bir daha ki bilgisayarınızın
açılışında Hızlı başlatıcı tekrar yüklenecektir.

Hızlı başlatıcıyı tamamen kapatmak
Eğer hızlı başlatıcıyı tamamen kapatmak istiyorsanız yani windows her kapanıp
açıldığında bildirim alanında hızlı başlat ikonun yerleşmesini istemiyorsanız:
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•

OpenOffice.org çalışıyorken Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org >
Bellek alanına giriş yapın

•

“Sistem açıldığında OpenOffice.org'u yükle” seçeneğinin önündeki
kutucuğa bir sefer tıklayarak çek işaretini kaldırın ve “Tamam” düğmesine
tıklayın.

OpenOffice.org'a başlangıç

Komut ekranında başlangıç

Komut ekranında başlangıç
Eğer OOo'u komut satırında başlatmak isterseniz bir çok özelliğe sahipsiniz
demektir. Örneğin komut satırından Soffice -writer yazdığınızda hemen “Metin
Belgesi” yüklenecekdir.

Not

Pek çok kullanıcı buna ihtiyaç duymamaktadır.

OpenOffice.org da bundan daha fazla komut satırında kulanabilceğiniz komut
vardır.
Ayrıca diğer OpenOffice.Org bileşenlerini başlatmak için komut satırına:

Çeşitli Belgeler

Bileşenler

Komut Satırı
Seçenekleri

Windows
Çalıştır
Bileşenleri

Metin Belgesi

Writer

-writer

Soffice -writer

Hesap Tablosu

Calc

-calc

Soffice -calc

Çizim

Draw

-draw

Soffice -draw

Sunu

Impress

-impress

Soffice -impress

Veritabanı

Math

-math

Soffice -math

Html sayfası

Writer

-web

Soffice -web

OpenOffice.org'a başlangıç
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Başlangıç kılavuzu

Bölüm 3
OpenOffice.org da dosya
yönetimi

OpenOffice.org

Dosya aç

Dosya aç
Mevcut olan bir belgeyi açmak için, Menü Araç çubuğundan Dosya > Aç veya
Standart Araç çubuğunda ki Aç düğmesine veya klavyeden Ctrl+O tuş
bileşenlerini kullanabilirsiniz.

Yukarıda ki komutlardan birini kullandığınızda “Aç” penceresi görünür . Şekil6
Ubuntu-5.10 Gnome altında bir aç penceresi görünmektedir.

Şekil6. Aç penceresi
Dosyanızı seçin ve sonra Aç düğmesine basın.

Dosya biçimleri
OpenOffice .org'da Microsoft Office de yazdığınız belgeleri açabilirsiniz. Bununla
birlikte Microsoft Office OpenDocument biçimini desteklememektedir. Yani
OpenOffice.org da kaydettiğiniz bir .odt belgesini Microsoft Office ile
açamazsınız. Belge uzantıları için lütfen aşağıya bakınız:
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Dosya aç

Belge Çeşitleri

Uygulamalar

OOo

MS Office

Metin

Writer

odt

doc

Yazı Şablonu

Writer

ott

dot

Ana Belge

Writer

odm

doc

Hesap Tablosu

Calc

ods

xsl

Hesap Şablonu

Calc

ots

xst

Çizim

Draw

odg

N/A

Çizim Şablonu

Draw

otg

N/A

Sunu

Impress

odp

ppt

Sunu Şablonu

Impress

otp

pot

Formül

Math

odf

N/A

Çizim

Chart

odc

N/A

Veritabanı

Base

odb

mdb

Var sayılan dosya biçimi
OpenOffice.org da bir dosyada çalışırken kaydettiğinizde daha önceden
belirlediğiniz var sayılan bir kayıt türünde kayıt yapabilirsiniz. Bu var sayılan
dosya biçimini değiştirmek için şu yolu takip edebilirsiniz:
1) Menü çubuğuna giderek Araçlar > Seçenekler > Yükle/Kaydet >
Genel. (Bakınız Şekil 7.)
2) Bu sayfada “Standart dosya biçimi” bölümünde , belge türünden biri seçilir
(örneğin, “Metin belgesi”) ve “Her zaman farklı kaydet” açılan liste
kutusundan da Kayıt Biçimi seçilir.
3) Artık bu durumda her kaydettiğiniz belge bu biçimde kayıt için gelecektir
4) Değişiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine tıklayın.

Not

Eğer “Standart dosya biçimi” bölümünde “her zaman farklı kaydet” açılan liste
kutusunda “Microsoft Ofis” seçeneklerinden birini seçerseniz OOo belgelerinizi
Microsoft Ofis standardında kaydedecektir

OpenOffice.org'a başlangıç
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Dosya aç

Şekil 7. Dosya kaydet de var sayılan dosya biçimi

Açılabilen yazı dosyası biçimleri
Metin belgesi dosya biçimlerine ek olarak (.odt ve .ott), OpenOffice.org 2.0 Metin
belgesi (Writer) OpenOffice.org 1.x'in (.sxw, .stw) kullandığı belge biçimlerini ve
aşağıdaki yazı biçimlerini de desteklemektedir:

Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP) (.doc, .dot)
Microsoft Word 2003 XML (.xml)
StarWriter formats (.sdw, .vor)
AportisDoc (Palm) (.pdb)
Pocket Word (.psw)

WordPerfect Document (.wpd)
WPS 2000/Office 1.0 (.wps)
.rtf, .txt, .csv
DocBook (.xml)

OpenOffice.Org'la .htm veya .html dosyalarını (web sayfası için kullanılan
dosyalar) açmak istediğinizde “Metin belgesi” (Writer) ile açacaktır.

Açılabilen hesap tablosu biçimleri
Hesap tablosu dosya biçimlerine ek olarak(.ods ve .ots), OpenOffice.org 2.0
Hesap tablosu (Spreadsheet) OpenOffice.org 1.x'in (.sxc, .stc) kullandığı belge
biçimlerini ve aşağıdaki biçimlerini de desteklemektedir:

Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls ve .xlw)
Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt)
Microsoft Excel 95 (.xls ve .xlw)
Data Interchange Format (.def)
dBase (.dbf)

Rich Text Format (.rtf)
Text CSV (.csv ve .txt)
Lotus 123 (.wk1 ve .wk1)
StarCalc formats (.sdc, .vor)
Sylk

Açılabilen sunular
Sunu dosya biçimlerine ek olarak (.odp ve .otp), OpenOffice.org 2.0 Sunusu
(Presentation) OpenOffice.org 1.x'in (.sxi, .sti) kullandığı belge biçimlerini ve
aşağıdaki sunu biçimlerini de desteklemektedir:
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•

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt ve .pps)

•

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot)

•

StarDraw, StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, .vor)

•

CGM - Computer Graphics Metafile (.cgm)

Açılabilen çizim dosyaları
Çizim belgesi dosya biçimlerine ek olarak (.odg ve .otg), OpenOffice.org 2.0 Çizim
belgesi (Graphic) OpenOffice.org 1.x'in (.sxd, .std) kullandığı çizim belgesi
biçimlerini ve aşağıdaki çizim dosya biçimlerini de desteklemektedir:

BMP
DXF
EMF
EPS
GIF

JPEG
MET
PBM
PCD
PCX

PGM
PLT
PNG
PPM
PSD

RAS
SGF
SGV
StarDraw
SVM

TGA
TIFF
WMF
XBM
XPM

Açılabilen formül dosyaları
OpenOffice.org 2.0 da desteklenen Formül dosya biçimine ek olarak OpenOffice
1.x (.sxm), StarMath (.smf) ve MathML (.mml) dosya biçimleri de
desteklenmektedir.

Dosya kaydetme
Yeni bir dosyayı kaydetmek için:
1) Dosya > Farklı kaydet... seçeneğini seçin
2) Farklı Kaydet diyalog penceresi (Şekil 8) görünecektir, dosya adı kısmına
istediğiniz bir ismi yazarak kaydet düğmesine basabilirsiniz.
3) Bir dokümanı kaydettikten sonra üzerinde işlem yaptığınızda yine Dosya >
Farklı kaydet seçeneği yerine Dosya > Kaydet veya klavyeden Ctrl+S
tuş bileşenlerini kullanabilirsiniz.

Not

Yeni bir dosyada çalışırken ilk defa Dosya > Kaydet, Dosya > Farklı kaydet veya
klavyeden Ctrl+S tuşlarını kullandığınızda Farklı kaydet penceresi gelecektir. Bir
isim verip kayıt yaptıktan sonra Dosya > Kaydet veya Ctrl+S tuşlarını
kullandığınızda artık Farklı kaydet penceresi gelmeyecektir. Bu durumda
yaptığınız değişiklikler ilk kayıt yaptığınız dosyanın üzerine kaydedilecektir.
Eğer çalışmakta olduğunuz dosyanın son halini başka bir isimle kaydetmek
istiyorsanız Dosya > Farklı kaydet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda Farklı
kaydet penceresi gelecek ve dosya adına farklı bir isim vererek dosyanızı
kaydetmiş olacaksınız.

OpenOffice.org'a başlangıç
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Şekil 8. Yeni dosya kaydetme

Dosyalarınıza parola verme
Belgelerinizi kaydederken başkalarının okumaması, değiştirmemesi için için
parola verebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için Farklı kaydet penceresi
üzerindeki “Parola ile kaydet” seçeneği kullanılır. Aşağıda belirtilen yolu takip
ederek belgenize parola verebilirsiniz.
1) Şekil 8'deki diyalog penceresinde Parola ile kaydet seçeneğinin yanındaki
kutucuğa bir sefer tıklayarak bir çek işareti koyun ve sonra Kaydet
düğmesine tıklayın. Sizden parola girmenizi isteyen bir pencere gelecektir.

2) Parola kısmına bir parola yazdıktan sonra Onayla kısmında aynı parolayı
yazıp Tamam düğmesine tıklayın.
Parola ve onay kısmına aynı parolaları girmek zorundasınız aksi takdirde
parolanız kabul edilmeyecektir. Parola girdikten sonra belgenizi kapatıp
yeniden açarsanız parolanızı isteyen bir pencere gelecektir. Buraya
parolanızı yazarak tamam tuşuna basıp belgenizi açabilirsiniz.

Not
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En az 5 karakterli bir parola seçmelisiniz.
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Dosyalarınızı otomatik kaydetme
OpenOffice.org
çalışmakta
olduğunuz
belgelerinizi
otomatik
olarak
kaydedebilmektedir. OpenOffice.org da otomatik kaydı ayarlayabilmeniz için
aşağıdaki adımları takip ediniz:
1) Araçlar > Seçenekler> Yükle/Kaydet> Genel Yolunu takip edin. (bakın
Şekil 9)
2) Otomatik kaydetme sıklığı seçeneğinin sol tarafındaki kutucuğa çek işareti
koyun ve karşısındaki zaman alanına ne kadar zamanda bir otomatik olarak
kaydetmesini istiyorsanız dakika cinsinde rakam girin.

Şekil 9. Otomatik kaydetme
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Dışarı aktar...

Dışarı aktar...
XHTML olarak dışarı aktar
OpenOffice.org dosyalarınızı XHTML olarak dışarı aktarabilir. Dosya > Dışarı
aktar'ı seçin. Gelen Aktar penceresinde “Dosya biçimi” olarak XHTML yi seçin
ve dosyanıza bir ad verip Kaydet düğmesine tıklayın.

PDF olarak dışarı aktar
OpenOffice.org da ki her bir uygulama hemen PDF olarak dışarı aktarılabilir. Bu
ideal dosya biçimi artık bir çok kişi tarafından benimsenmektedir. PDF uzantılı
dosyalara Acrobat Reader veya diğer PDF izleyicileri ile bakabilirsiniz.
PDF olarak bir dosyanızı dışarı aktarmak için standart araç çubuğunda ki
düğmeyi veya Dosya > Dışarı aktar adımlarını takip ederek dosya biçimi olarak
PDF i seçebilirsiniz.
Eğer Dosya > Dışarı aktar'dan dosya biçimi olarak PDF i seçdiyseniz, PDF
seçenekleri şeklinde detaylı bir PDF çıktısı alabileceğiniz bir pencere açılacaktır
(Şekil 10).

Not

Eğer standart araç çubuğunda ki
düğmesine basarak PDF oluşturmak
isterseniz sizden sadece dosya adını isteyecek ve PDF Seçenekleri penceresini
getirmeyecektir.

Şekil 10. PDF seçenekleri penceresi
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Dışarı aktar...

PDF seçenekleri
Aralık
• Tümü: Bütün dokümanı dışarı aktar.
•

Sayfalar: Sayfaları dışarı aktarmak için, kullanım şekli 3-6 (sayfa 3 den 6
ya kadar). İstenilen sayfaları dışarı aktarmak için, kullanım şekli 7;9;11
(sayfa 7, 9 ve 11 i aktarır).

Resimler
• Kayıplı sıkıştırma: Resimleri kaliteli bir şekilde aktarır. Geniş detaylı
resimlerde kullanabilirsiniz. Diğer resimli dosyalarınızda da tavsiye edilir.
•

JPEG sıkıştırması: PDF çıktılarında kaliteyi belirleyebilirsiniz. Kalite ilk
açıldığında %90 dır. Siz bunu artırıp eksiltebilirsiniz. Eksilttiğinizde PDF
dosyanızında boyutu küçülecektir.

•

Resim çözünürlüğünü düşür: Resim çözünürlüğünü DPI (inç başına
nokta) belirleyebilirsiniz.

Genel
• Etiketli PDF: PDF dosyanızdaki önemli bilgileri PDF dosyanızın içine etiket
olarak aktarabilirsiniz.
•

Notları dışarı aktar: Notlarınız Metin belgesine veya Hesap tablosuna
aktarabilirsiniz.

•

Geçiş etkilenimi kullan: PDF efektleri kendisini geçiş efekti olarak
kullanabilirsiniz.

•

Gönderi biçimleri: PDF PDF dokümanları için sadece bir tane ortak
geçerli ayar vardır: PDF (gönderilen tam dökümün), FDF (gönderilen
kontrollü içerik), HTML ve XML. Seçilen pek çok PDF biçimi.

Dosyaları silme ve yeniden adlandırma
OpenOffice.org diyalog penceresinin içinde dosyalarınızı silebilir veya isimlerini
değiştirebilirsiniz. OpenOffice.org da dosyanızın ismini değiştirmek için:
1) Dosya > Aç'ı seçin Aç penceresi gelecektir.
2) İsmini değiştirmek istediğiniz dosyanın üzerinde sağ tıklayıp Ad değiştir'e
basın. Veya ismini değiştirmek istediğiniz dosya üzerine bir kez tıkladıktan
sonra (seçmek) klavyeden F2 tuşuna basın.
3) İsmini değiştirmek istediğiniz dosyanın adı koyu bir alan içinde seçili
konuma gelecektir. Bu durumda ya silip ya da silmeden vermek istediğiniz
ismi yazın.

OpenOffice.org'a başlangıç
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Dosyaları silme ve yeniden adlandırma

Şekil 11. Belgenizin adını değiştirmek

Dosya silme
Dosya > Aç diyalog penceresinde:
1) Silmek istediğiniz dosyanın üzerinde sağ tıklayıp kısa yol menüsünü açın.
2) Açılan bu kısa yol menüsünde Sil seçeneğine tıklamanız yeterlidir..

Not
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Sağ tıklayıp sil dedikten sonra dosyayı silmek isteyip istemediğinizi soran bir
pencere gelecektir. Evet tuşuna basarsanız dosyanız silinecektir.
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Dosya ilişkileri

Dosya ilişkileri
OpenOffice.org da ki dosya ilişkileri bazı ofis dosyalarını otomatik olarak OOo ile
açmak için kullanılır. OpenOffice.org da ki dosya ilişkileri ile Microsoft Ofis
dosyalarını ilişkilendirerek dosyaları açabilirsiniz.
OpenOffice.Org kurulduğu
zaman otomatik olarak ilişiklendirip açabileceği dosyaları gösteren bir pencere
getirir. Bakınız Şekil 12.

Şekil 12. OpenOffice.org kurulurken dosya ilişkilerini seçmek
Bu pencerede OpenOffice.Org'un otomatik olarak açmasını istediğiniz Microsoft
Ofis dosyalarını seçebilirsiniz .

OpenOffice.org'a başlangıç
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Yeni belge oluşturmak

Yeni belge oluşturmak
Farklı yollarla yeni bir belge oluşturabilirsiniz:
•

Dosya > Yeni adımlarını takip edip yeni bir belge oluşturabilirsiniz

•

Standart araç çubuğunda ki Yeni düğmesine basabilirsiniz. Bu düğmeye
bastığınızda yeni boş bir belge açılacaktır. Bu düğmenin yanında ki aşağı
doğru küçük oka bastığınızda ise aşağı doğru bir pencere açılaraktır.
Buradan istediğiniz bir OpenOffice.org boş belgesini açabilirsiniz (Şekil 13).

Şekil 13. Yeni belge açmak
•

“Hızlı başaltıcıyı kullanabilirsiniz. Örneğin Microsoft Windows'un bildirim
alanında ki OpenOffice.org'un hızlı başlat ikonuna
belge açabilirsiniz.
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tıklayarak boş bir

•

Klavyeden Ctrl+N tuş bileşenini kullanabilirsiniz.

•

Dosya > Sihirbazlar bazı belgeleri desteklemektedir ( Şekil 14).

OpenOffice.org'a başlangıç

Yeni belge oluşturmak

Şekil 14. Sihirbazlar ile dosya oluşturmak

Aç, kaydet diyalog pencerelerini kullanmak
OpenOffice.org ile Aç ve kaydet diyalog penceresinden Microsoft Windows içinde
ki dosyaları seçebilirsiniz. Bunu için şu değişiklikleri yapmanız gerekir:
1) Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org > Genel
2) OpenOffice.org iletişim pencerelerini kullan
koyun.

seçeneğine çek işareti

OpenOffice.Org da farklı dosyaları pencerede listelemek için artık bir çok
seçeneğiniz vardır. Örnekler için Şekil 15 ve 16 bakabilirsiniz..

OpenOffice.org'a başlangıç

26

Aç, kaydet diyalog pencerelerini kullanmak

Şekil 15. OOo ile Aç penceresinde farklı dosya biçimlerini gösterebilirsiniz
OOo da aç penceresinde alt sol tarafta 3 tane seçenek görürsünüz (Şekil 15):
•

Dosya adı : Buraya açmak istediğiniz dosyayı yazabilir ya da üst taraftan
fare ile tıklayabilirsiniz.

•

Sürüm: Buradan açmak istediğiniz türünün sürümlerini seçebilirsiniz.

•

Dosya türü: Açmak istediğiniz dosya türünü belirleyerek
pencerede sadece o dosyaların görünmesini sağlayabilirsiniz.

Not
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üstteki

Microsoft Office belgeleri için sadece yeni versiyonlarda açılır
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Aç, kaydet diyalog pencerelerini kullanmak

Şekil 16. OOo ile farklı kaydet
yapabilirsiniz

OpenOffice.org'a başlangıç

penceresinden farklı dosya biçimleri ile kayıt
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Bölüm 4
Menüler ve araç çubukları:
OpenOffice.org'da
OpenOffice.org'da isteğinize göre uyarlayabileceğiniz
ortak bileşenleri kullanabilirsiniz

OpenOffice.org

Menüler

Menüler
Menüler OpenOffice.org'da herhangi bir pencerede en üste yerleştirilmiştir. Bu
menüde seçebileceğiniz Dosya, Düzenle, Görünüm, Ekle, Biçim, Tablo, Araçlar,
Pencere ve Yardım menüleri vardır. Herhangi bir menüyü seçtiğiniz zaman o
menünün kullanabileceğiniz alt menüsü açılacaktır

Şekil 17. Menü araç çubuğu
•

Dosya menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Aç, Kaydet, PDF olarak dışarı aktar gibi.

•

Düzenle menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Geri al ve Bul ve Değiştir gibi.

•

Görünüm menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Yakınlaştır ve Web Düzeni gibi.

•

Ekle menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Başlık, Dipnot, ve Resim gibi.

•

Biçim menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Biçimler ve Biçimlendirme ve Otomatik biçimlendirme, gibi.

•

Tablo bir çok gelişmiş komutu burada bulabilirsiniz

•

Araçlar menüsünde bulabileceğiniz bir kaç komut ise İmla denetimi, Galeri
ve Seçenekler.

•

Pencere burada ise pencereler hakkında ki özellikleri bulabilirsiniz.

•

Yardım OpenOffice.org
bölümdür.

hakkında

detaylı

bir

yardıma

ulaşabileceğiniz

Menü fontlarını özelleştirme
Eğer menü fontunu değiştirmek istiyorsanız:
1) Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Writer > Temel Yazı Tipleri
(Batı).
2) İstediğiniz fontları seçtikten sonra bütün belgelere uygulayabilir ya da
sadece “Yalnızca açık belge için” seçeneğini işaretleyerek o an çalışmakta
olduğunuz belgeye uygulatabilirsiniz.
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Menü içeriğini özelleştirme
Kullandığınız menü alışkanlıklarınızı OpenOffice.org'da da uygulayabilirsiniz.
Menü içeriğini değiştirmek:
1) Araçlar > Özelleştir...
2) Gelen Özelleştir penceresinde Menüler sekmesine gelin (Şekil 18).
3) OpenOffice.org Writer Menüsünden Menü alanındaki aşağı doğru
açılır liste kutusundan değiştirmek istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz.
4) Seçili olan menüleri, içeriğine yeni komutlar eklemek için Ekle düğmesini
kullanabilirsiniz.
5) Menü araç çubuğuna yeni bir menü eklemek için Yeni düğmesini
kullanabilirsiniz.

Şekil 18. Menü araç çubuğunu özelleştireme

OpenOffice.org'a başlangıç
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Araç çubukları

Araç çubukları
En üstteki araç çubuğu (var sayılan pozisyon) Standart Araç Çubuğudur. Standart
araç çubuğu OpenOffice.org ilk kurulduğunda her zaman en üste yerleşen tutarlı
bir uygulamadır.
Var sayılan pozisyonda gelen ikinci araç çubuğu ise Biçimlendirme araç
çubuğudur. Biçimlendirme araç çubuğu sayfanızda ki herhangi bir resim, tablo vb
şekillere bastığınızda kapanacak ve biçimlendirme araç çubuğunuzun yerine o
şekillerle ilgili araç çubukları gelecektir. Örneğin bir tabloya tıkladığınız da tablo
araç çubuğu veya bir resme tıkladığınız da resim araç çubuğu gelecektir.

Basılı tutulunca açılan menüler
Bazı menülerin açılabilmesi için üzerlerine bir sefer tıklamak yeterli değildir. Bu
menülerin açılabilmesi için ilgili düğmenin üzerinde bir süre basılı tutmak gerekir
veya bu tür düğmelerin hemen yanında aşağı doğru küçük oklar vardır. Bu küçük
oklara basarak ilgili alt menülerinin açılması sağlanabilir.

Böyle bir özelliği Çizim araç çubuğunda ki akış şemalarında görebilirsiniz.

Araç çubuklarını açma ve kapatma
Araç çubuklarını açmak veya kapatmak için, Görünüm > Araç Çubukları
menüsüne gelerek açmak istediğiniz bir araç çubuğuna bir sefer tıklamanız
yeterli olacaktır. Bu durumda araç çubuğu açılacak ve Görünüm > Araç Çubukları
menüsünde ilgili araç çubuğunun önünde bir çek işareti belirecektir. Kaldırmak
istediğiniz bir araç çubuğunu ise önünde çek işareti olan araç çubuklarının
isimlerine yine bir sefer tıklamanız yeterli olacaktır.
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Araç çubuklarını taşıma
Araç çubuklarını taşımak için, araç çubuklarının sol tarafında bulunan dikey
çubuklardan yararlanılır. Bu dikey çubuklar üzerinde farenin sol tuşuna basılı
tutarak araç çubuğunuzu istediğiniz bir yere taşıyıp bırakabilirsiniz. Artık araç
çubuğunuzun yeni yeri sizin bıraktığınız yer olacaktır.

Araç çubuklarının isteğe göre düzenlenmesi
Araç çubuklarını düzenleyeceğiniz pencereyi açmanın üç yolu vardır:
•

Araç çubuğunun üzerinde sağ tarafta en sonda ki oka basarak açılan menüden
Araç Çubuğunu Özelleştir... seçeneği ile

•

Görünüm > Araç Çubukları > Özelleştir...

•

Araçlar > Özelleştir menüsünden. Bu menü üzerinde ki Araç Çubukları
sekmesini (Şekil 19) seçerek araç çubuklarınıza yeni düğmeler ekleyebilir
veya çıkarabilirsiniz.

Şekil 19. Araç çubuklarını isteğinize göre uyarlayabilirsiniz

OpenOffice.org'a başlangıç
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Yeni araç çubuğu oluşturmak
Yeni bir araç çubuğu oluşturmak için:
1) Araçlar > Özelleştir > Araç Çubukları sekmesine gelin.
2) Yeni düğmesine basın. Ad penceresi açılacak ve Araç çubuğu adı alanında
“Yeni araç çubuğu 1” olarak görünecektir. Bu adı silerek istediğiniz bir ad
verebilirsiniz.
3) Bu adımdan sonra araç çubuğunuz oluşacaktır. Yukarıda anlatılan şekilde
artık araç çubuğunuzun içeriğini düzenleyebilirsiniz.

Bağlanabilir/Hareketli pencere kullanımı
OpenOffice.org içerisinde ki bazı pencereler hareketlidir. Bu pencereleri hareket
ettirebilir, boyutlandırabilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bir pencereyi
taşımak için başlık çubuğuna fare ile bir sefer tıkladıktan sonra bırakmadan
istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Eğer bu işlemi yapamayorsanız aynı şeyleri
klavyeden CTRL tuşuna basılı tutarak yapmalısınız.

Gezgini kullanmak
Gezgin belgenizde ki bütün objeleri kapsar. Gezgin belgeniz içinde dolaşmak için
çok uygun yollar sunar. Gezgin düğmesi Standart araç çubuğunda bulunur.

Gezgin (Şekil 20) görünen listeler Başlık, Tablo, Metin çerçevesi, Grafik, Bölüm,
Köprüler ve diğer maddelerdir. Bir maddenin yanında ki + işaretine basarak o
madde altında ki alt başlıklara ulaşabilirsiniz.
Eğer sadece belgenizde ki yazılı olan içerikleri görmek istiyorsanız İçerik
görünümü'nü kullanabileceğiniz düğmeye tıklamanız yeterlidir.
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Gezgini kullanmak

Şekil 20. Gezgin
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Bölüm 5
OpenOffice.org ayarları:
Seçenekleri kendi çalışma biçiminize göre ayarlayın

OpenOffice.org

OpenOffice.org seçenekleri

OpenOffice.org seçenekleri
Bu bölümde OOo'la ilgili ayarların nasıl yapıldığı analatılacaktır. Araçlar
menüsünde ki Seçenekler penceresinin içeriği detaylı bir şekilde işlenecektir.
1) Şimdi Araçlar > Seçenekler bölümüne girin. OOo da ki öğeleri
görebilmeniz için sol taraftaki bölümleri kullanmalısınız. Her hangi bir
bölüm hakkında bilgi almak için sol taraftaki bu bölüm başlıklarına
tıklamanız yeterlidir. Bu durumda sağ tarafta seçtiğiniz alanla ilgili olarak
genel bilgilere ulaşabilirsiniz.
2) Sol taraftaki ana başlıkların solunda ki + işaretine tıklayarak o başlık
altında ki alt başlıklara ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı verileri
Çünkü OOo'a kişisel bilgilerinizin girilmesi halinde daha ileride OpenOffice.org la
çalışmanız sırasında kullanma imkanınız olacaktır. Bu ayarlar otomatik olarak
kaydedilir ve sonraki oturumlar için kullanılır. Bu ayarları yapmak için:
1) OpenOffice.org > Kullanıcı verileri'ni kullanabilirsiniz
2) OpenOffice.Org kullanıcı verileri formunu doldurabilir veya, hiç bir bilgi
girmeyebilirsiniz.

Şekil 21. Kullanıcı verilerini doldurma

Genel
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Genel sekmesini kullanın
2) OpenOffice.org – Genel sekmesi (Şekil 22) için aşağıda ki ayarları
kullanabilirsiniz.
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Şekil 22. OpenOffice.org için genel ayarlar
Yardım - Öneri
Eğer yardım bölümündeki Öneri sekmesi işaretli ise OOo'da herhangi bir ikon
üzerine geldiğinizde o ikonun adı görünecektir.
Yardım – Genişletilmiş ipuçları
Genişletilmiş öneriyi seçerseniz OOo'da herhangi bir ikon üzerindeyken o ikon
hakkında daha fazla bilgi bulabileceğiniz küçük uyarı pencereleri açılacaktır.
Yardım Aracı
Yardım aracı düğmesine bastığınızda yardım menüsü ilk seçili olan durumuna geri
dönecektir.
Yardım biçimlendirme
OpenOffice.Org'da kullanılan yardım menüsünün daha kolay okunabilmesini
sağlayan renklerle dolmasını sağlayacaktır.
Aç/kaydet pencereleri
Aç/Kaydet penceresi işletim sisteminizdeki standart aç ve kaydet penceresinde ki
özellikleri kullanır. OpenOffice.Org pencerelerini kullan seçeneğine çek işareti
korsanız aç ve kaydet pencerelerinde işletim sisteminizden farklı olarak
OpenOffice.Org un pencere sistemini kullanacak ve farklı bazı özellikleri ile
gelecektir.
Yıl (iki hane)
Bu özellik iki basamaklı yılları yorumlar. Örneğin, iki basamaklı yazılan bir yılı
1/1/30 u 1930 olarak yorumlar.
Bellek
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Bellek sekmesini kullanın
2) OpenOffice.Org'da – Bellek penceresi (Şekil 23):

OpenOffice.org'a başlangıç
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•

OpenOffice.org un daha fazla ram kullanması daha fazla hız ve rahatlık
sağlar.
Bu
pencerede
ayrıca
geri
alma
işlemlerinin
sayısını
belirleyebilirsiniz. Fakat bu durumda diğer uygulamalarınıza ayrılan ram
miktarı düşeceği için diğer uygulamalarınız yavaşlayabilir.

•

Sisteminiz açıldığında Hızlı başlatıcının yüklenip yüklenmeyeceğini yine
buradan ayarlayabilirsiniz.

Şekil 23. OpenOffice.org'da Bellek seçenekleri uygulamaları
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Görünüm
Görünüm sekmesinde ki seçenekleri seçerek OOo un ve belgenizin nasıl
değiştiğini görün.
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Görünüm sekmesini kullanın
2) OpenOffice.Org'da – Görünüm sayfasında ki (Şekil 24) değişikliklerle sizin
için uygun bir görünüm yaratabilirsiniz. Bazı seçenekler aşağıda
anlatılmıştır.

Şekil 24. OpenOffice.org da görünüm seçenekleri uygulamaları
Kullanıcı ara yüzü - Ölçekleme
Eğer kullandığınız yazılar ve menüler OOo da çok küçük veya çok büyük
görünüyorsa
bunları
kendi
zevkinize
göre
Ölçekleme
alanından
değiştirebilirsiniz. % de olarak değişiklik yapabileceğiniz yere değerleri girerek
OOo'un menülerinin ve belgenizin yazı görünümünün nasıl değiştiğini
görebilirsiniz. Belgenizde ki değişen yazı boyutları kağıda çıkmayacaktır. Araç
çubuklarınızdaki simge boyutunu da burada ki Araç çubuğu simge boyutunun
karşısındaki değerleri (otomatik, küçük, büyük) seçerek ikonlarınızın boyutlarını
değiştirebilirsiniz.
Kullanıcı ara yüzü - Kullanıcı ara yüzü için sistem yazı tipini kullan
Eğer sistem fontunu tercih ederseniz (işletim sisteminizin var sayılan fontu) bu
özellikte ki çek işaretini kaldırmalısınız. OOo'un sağladığı fontları tercih ederseniz
bu özelliğe çek işareti koymalısınız.
Menü – Menülerde simgeleri göster
Bu özellik seçili olduğunda menülerin alt menülerinde ki simgeleri görebilirsiniz.
Bu özellik seçili değilse simgeleri göremezsiniz.

OpenOffice.org'a başlangıç
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Yazı tipi listesi – Yazı tipleri önizlemesini göster
Yazı tipleri önizlemesini göster seçili durumda iken biçimlendirme araç
çubuğunda ki yazı tiplerinin karşısında o yazı tipinin örnekleri görünecektir. Şekil
25'de sol tarafta Yazı tipleri önizlemesini göster seçili iken örnek görülmektedir.
Eğer bu özellikte ki çek işareti kaldırılırsa sadece font adı görünecektir (Şekil 25,
sol). Bu fontlar sizin sisteminizde kurulu olan fontlardır.

Şekil 25. (Sol) Font listesi görüntülü; (Sağ) Font listesi görüntüsüz
Yazı tipi listesi – Yazı tipi geçmişini göster
Bu özelliği seçerseniz yazı tipi seçimi yaptığınız alanda seçmiş olduğunuz son beş
font en üstte görünecektir.
Geri yükle – Düzenleme görünümü
Eğer bu özelliği seçerseniz imlenicinizin bulunduğu yer kilitlenir, belgeniz bir
daha ki açılışında aynı kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu özellik seçili
değilse belgeniz açıldığında imleciniz ilk sayfanızın en başında olacaktır.
Geri yükle – Açık pencereler
Bu özellik seçili ise sizin istediğiniz belgeler ve pencereler açılacaktır. Bu özeliğin
aktif olabilmesi için OpenOffice.Org'u kapatıp açmalısınız.
3B görünüm
Bu özellikler Çizim ve Sunu programlarında kullanılır.
Fare
Bu özellik farenin pozisyonunun nasıl olacağı ile ilgili ayarları yapabileceğiniz
yerdir. Ayrıca farenin orta düğmesinin (tekerlek) ne iş yapacağını
ayarlayabileceğiniz bir bölümdür.
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Yazdır
Yazdır sekmesinde sizin var sayılan yazıcınız için pek çok seçenek bulunmaktadır.
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Yazdır sekmesini kullanın
2) OpenOffice.Org'da – Yazdır penceresi için
alanında Yazıcı seçilidir.

(Şekil 26)ya bakın. Ayarlar

3) Bu pencerede yazdırılacak belgenizle ilgili bir çok ayarı yapabilirsiniz.
Belgenizin
şeffaf
olup
olmaması,
çıktısını
alacağınız
belgenin
çözünürlüğünü belirleyerek kartuş tasarrufu, renkli belgelerinizi gri tonda
yazdırma ve bir belgeyi yazdırmadan önce uyarıları alabileceğiniz bir çok
ayarı buradan yapabilirsiniz.

Şekil 26. OpenOffice.Org'da Yazdır penceresi ve ayarları
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Veri yolu
Bu alanda OpenOffice.Org'da çalıştığınız dosyalarınızın ve OpenOffice.org'un
ihtiyaç duyduğu bazı dosyaların yollarını tarif etmektedir. . Mesela windows
işletim sisteminde geçici dosyalarınızın kaydedildiği yer olarak Belgelerim klasörü
tarif edilmiştir.
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Veri yolu sekmesini kullanın
2) Değişiklik yapmak istediğinizde Şekil 27 değiştireceğiniz bir özelliğin
üzerine bir sefer tıklayıp Düzenle düğmesine tıklayın. Gelen pencerede
yeni yolunuzu belirterek Tamam düğmesine basabilirsiniz. Bu durumda
artık seçmiş olduğunuz bir özelliğin yeni veri yolu değişmiş olacaktır.

Şekil 27. OpenOffice.Org'da veri yolu kullanımı
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Renkler
OpenOffice.Org'da – Renkler penceresinden (Şekil 28), belgelerinizde
kullanacağınız renkleri belirtebilirsiniz. Renk paletinden bir renk seçip ekleye
basabilirsiniz veya yeni renkler tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız yeni renkler
OOo renk tablosuna yerleşecektir.

Şekil 28. OpenOffice.Org'da kullanılan renk tablosu
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Yazı tipleri
Belgelerinizde kullandığınız farklı fontları sonradan rahatlıkla değiştirebilirsiniz.
Daha önceden yazdığınız bir belgenizde ki farklı yerlerde bulunan farklı fontları
istediğiniz başka bir fontla değiştirilmesini bu pencereden yapabilirsiniz.
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Yazı tipleri sekmesini
kullanın
2) OpenOffice.Org'da – Yazı tipleri penceresi (Şekil 29):
•

Değiştirme tablosunu uygula seçeneğine çek işareti koyun

•

Yazı tipi kutusundan istediğiniz bir fontu seçin. (eğer bu yazı tipi
kutusunda font göremezseniz yeni fontlara ihtiyacınız var demektir.)

•

Şimdi ise Yerine konulan kutusundan istediğiniz bir fontu seçin.

3) Yukarıda ki işlemlerden sonra Yerine konulan kutusunun sağında ki çek
işareti yeşil olacaktır. Çek işaretine basın. Seçmiş olduğunuz bilgileriniz
sıralı bir şekilde alttaki pencereye yerleşecektir.. Bu pencere içerisinde ki
Her zaman ve Ekran kutucularına da bir çek işareti koyun.

Şekil 29. Kullanılan fontları tarif etmek
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Güvenlik
OpenOffice.Org'da – Güvenlik penceresi (Şekil 30) altında çeşitli güvenlik ayarları
yapabileceğiniz ve ayrıca makro güvenliğini de kapsayan seçenekler
bulunmaktadır.

Şekil 30. Belgeleri aç ve kaydet le ilgili güvenlik seçenekleri
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Görünüm
Yazmak, düzenlemek ve sayfa görünümünü sık sık değiştirmek zorunda
kaldığınızda bu alan size çok yardımcı olacaktır. Bir belge yazarken yazı rengi şu
renk olsun tablolar is başka bir renk olsun isteyebilirsiniz. Bu durumda her biri
için tek tek seçip renklerini değiştirmeniz gerekir. Fakat OpenOffice.org!da artık
bu bir kaç tıklamayla çok kolay.
OpenOffice.Org'da – Görünüm penceresini (Şekil 31) kullandığınız her şeyin
rengini değiştirebilirsiniz.
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Görünüm sekmesini kullanın
2) Kullanacağınız özellikleri gizlemek veya açmak için özelliklerin sol tarafında
ki kutucuklara çek işareti koyabilir vaya kaldırabilirsiniz.
Rengini değiştirmek istediğiniz bir özelliğin Renk Ayarı kutusundan
istediğiniz bir rengi seçerek değiştirebilirsiniz.
3) Değişikliklerinizi yaptıktan sonra bu değişiklikleri farklı bir şema olarak
kaydedebilirsiniz. Bunun için: Kaydet düğmesine basarak gelen pencereye
istediğiniz bir ismi verip Tamam düğmesine basmanız yeterli olacaktır.

Şekil 31. Yazıları, objeleri ve tablo kenarlıklarını göstermek veya gizlemek
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Erişilebilirlik
Erişilebilirlik sekmesi canlı grafik veya yazıları içine alır, yardım tavsiyelerinin
göründükten sonra ne kadar ekranda kalacağını belirler ayrıca yüksek karşıtlık
görünümü için özellikleri de barındırır. Bakınız Şekil 32.
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Erişebilirlik sekmesini
kullanın
2) Bu özellikleri açmak veya kapatmak için ilgili özelliğe çek işareti koyup
kaldırmanız gerekir.

Şekil 32. Erişilebilirlik özellikleri
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Java
OpenOffice.org'un bazı özellikleri Java Runtime Environment (JRE) ile
çalışmaktadır. Bu özelliklerin çalışmasını istiyorsanız sisteminizde Java'nın
önceden kurulu olması gerekmektedir (Şekil 33).
1) Bu iletişim penceresi için OpenOffice.org > Java sekmesini kullanın
2) Eğer açılan bu pencerede java'yı göremiyorsanız bir süre bekleyin
OpenOffice.org java'yı sisteminizde arayacak ve bulacaktır.
3) Eğer OOo java'yı bulduysa pencerede size gösterecektir. Java'yı kullanmak
için Java çalışma ortamı kullan seçeneğine bir çek işareti koyun ve
alttaki listeden Java'yı seçin.

Şekil 33. Java özellikleri
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Yükle/Kaydet seçenekleri
Burada OpenOffice.org dışındaki belgeleri açmak ve saklamak için gerekli genel
ayarları bulabilirsiniz. Microsoft Ofis belgelerindeki makroların ve OLE
nesnelerinin nasıl tanımlanacağını kontrol edebilirsiniz

Genel
1) Bu iletişim penceresi için Yükle/Kaydet > Genel sekmesini kullanın
Seçenekler > Yükle/kaydet > Genel penceresindeki bir çok özelliği (Şekil 34) diğer
ofis kullanıcıları için bir çok ayar yapılacak bölüme sahiptir. Bu penceredeki bazı
özellikler aşağıda anlatılmıştır.

Şekil 34. Yükle ve Kaydet seçenekleri
Belge ile birlikte kullanıcıya özel ayarları yükle
Çalışmakta olduğunuz bir belgeyi kaydedip kapattığınızda o belgenizde ki ayarlar
kaybolmayacak belgenizle birlikte kaydedilecektir. Örneğin, bağlantılar, yazıcı
adları, çek işareti koyduğunuz özellikler vb.
Eğer bu seçeneği iptal ederseniz OpenOffice.org'un standart ayarları geri
yüklenecektir.

Kaydetmeden önce belge özelliklerini düzenle
Bu özelliği seçtiğiniz zaman, bir belge üzerinde çalışırken belgenizi
kaydettiğinizde belgenizin özelliklerini ayarlayabileceğiniz bir pencere gelecektir.
Bu pencerede belgenizle ilgili bir çok özelliği girebilirsiniz (başlık, konu, anahtar
sözcükler, internet, istatistikler vb)
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Şekil 35. Kaydetmeden önce belge özellikleri
Her zaman yedek kopya oluştur
OpenOffice.org da bu özellik orijinal belgenizin üzerine yedek dosya oluşturur.
Eğer Her zaman yedek kopya oluştur seçeneğini seçerseniz orijinal belgenizin
üzerine yedek almış olursunuz..

VBA özellikleri
1) Yükle/Kaydet > VBA özellikleri'ni seçin
2) Seçenekler > Yükle/Kaydet > VBA özellikler penceresinde (Şekil 36) MSOfis
belgeleri ile oluşturulan makroları açabileceğiniz seçenekleri görebilirsiniz.

Şekil 36. VBA özelliklerini seçmek
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Microsoft Ofis
1) Yükle/Kaydet > Microsoft Ofis'i seçin
2) Seçenekler > Yükle/Kaydet > Microsoft Ofis penceresi (Şekil 37) Microsoft
Ofis için dışarı aktar ve içeri aktar OLE nesnelerini içerir.
•

[L] kutucuğuna
dönüştürecektir.

çek

işareti

koyarsanız

•

[S] kutucuğuna
kaydedecektir.

çek

işareti

korsanız

OLE

OLE

nesnelerini

nesnelerini

yükleyip

dönüştürüp

Şekil 37. Microsoft Ofis özellikleri
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HTML uyumluluğu
Yükle/Kaydet > HTML uyumluluğu penceresinden (Şekil 38) OpenOffice.org HTML
sayfalarını içe ve dışa aktarabilir, yazı kodlaması vb özellikleri değiştirebilirsiniz.

Şekil 38. HTM uyumluluğu özellikleri

Dil ayarları
Burası sizin OpenOffice.org ile çalışırken kullandığınız dile ve yazıma ait ayarların
yapıldığı kısımdır. Yerel dil ayarlarını, belgeler için var sayılan dilleri, mevcut dil
modüllerini ve kullanıcı tanımlı sözcükleri ekleyebileceğiniz çeşitli ayarlar
bulunmaktadır (Şekil 39).

Şekil 39. Dil ayarları
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OpenOffice.org'da Türkçe yazım denetimi de bulunmaktadır. Türkçe yazım
denetimi kurulumu için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.
https://zemberek.dev.java.net

OpenOffice.org'da ki otomatik düzeltme
seçenekleri
Bazı kişiler otomatik düzeltme seçeneklerini sevmeyebilirler. Çünkü bu seçenek
onların işine yaramayabilir yazdıkları her şeyin doğru olarak kabul edilmesini
isteyebilirler. Bazı insanlar ise yazdıkları yazılarda ki hataların önceden belirlenen
kurallar çerçevesinde düzeltilmesini isterler. Eğer siz bazı özelliklerin aktif bazı
özelliklerin ise aktif olmamasını istiyorsanız aşağıdaki pencerede gördüğünüz
özelliklere bir çek işareti koyun veya kaldırın.
Otomatik özellikleri açmak için, Araçlar > Otomatik Düzeltme... yolunu takip
ediniz.
Otomatik düzeltme penceresini açtığınızda beş sekme görünür. Bakınız Şekil 40.
Bu sekmelerden üçüncü sekme olan Sekmeler sekmesini kullanarak istediğiniz
özellikleri açıp kapatabilirsiniz.

Şekil 40. Metin belgesi altında otomatik düzeltme penceresi
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Başlangıç Kılavuzu

Bölüm 6

Metin belgesi başlıyor

OpenOffice.org

Kelime işlemci nedir?

Kelime işlemci nedir?
OpenOffice.org Writer, modern bir kelime işlemci yazılımından beklediğiniz tüm
özelliklere sahiptir. İster hatırlamak istediğiniz olayları yazmak için kullanın,
isterseniz içinde resim, şema, dizin olan bir kitap yazın, Writer sayesinde tüm bu
işlemlerin kolayca, hızlı bir şekilde tamamlandığını göreceksiniz.
OpenOffice.org Writer sihirbazlarıyla mektup, faks ve ajandaları dakikalar içinde
tasarlarken, bir yandan da birlikte gelen şablonlar ile kendi dokümanlarınızı
tasarlayabilirsiniz. Sayfa ve yazı stillerinin alışık olduğunuz gibi kolayca
tasarlanması sayesinde sadece işinize konsantre olabilir, üretkenliğinizi
artırabilirsiniz.
İşte Writer'ı özgün yapan bazı özellikler:
•

Writer, Microsoft Word uyumludur. Size gönderilen Word belgelerini
açabilir, Writer ile tekrar aynı biçimde kaydedebilirsiniz. Writer, sıfırdan
hazırladığınız belgeleri Word biçiminde kaydedebilir.

•

Yazım sırasında Türkçe imla denetimi yaptırabilir, otomatik düzeltme
sayesinde hataları en aza indirebilirsiniz.

•

Hazırladığınız belgeleri tek tıklama ile PDF ya da HTML'ye çevirebilirsiniz.

•

Otomatik Tamamlama (AutoComplete) özelliği sayesinde,
gereken uzun kelimelere gereksiz zaman harcamazsınız.

•

Karmaşık belgelere çalışırken İçindekiler ve İndis bölümlerini çıkartarak
istediğiniz bilgiye daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz

•

Hazırladığınız belgeleri e-posta yardımıyla tek tıklama ile gönderebilirsiniz.

yazılması

Metin belgesi'ni (Writer) başlatmak
Eğer bu belgeyi okuyabiliyorsanız OpenOffice.Org'da Metin belgesini (Writer)
başlatmışsınız demektir. Bununla birlikte bu belgenin yazılı bir çıktısını veya PDF
versiyonunu okuyorsanız Writer'ı başlatmamışsınız demektir.
Writer'ı açmanın üç yolu var:
•

Başlat menüsünden

•

Mevcut belgenizden

•

Komut satırından

Başlangıç menüsünden başlatmak
Kullandığınız işletim sistemlerinin çoğunda, başlangıç menüsünden Writer'ı
başlatabilirsiniz. Kullandığınız işletim sistemlerinin genellikle standart bir
başlangıç menüleri vardır. Windowsta Başlat menüsü, Gnome'da Uygulamalar
KDE'de ise KDE logosu.
OpenOffice.org'u kurduğunuz zaman bu menülerin içerisine yerleşecektir. Bu
menülerin nerelere yerleştiğini görmek için aşağıdaki maddelere bakabilirsiniz.
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Windows
Windows'da OpenOffice.Org menüsü Başlat > Programlar > OpenOffice.OrgX.X.X
olarak yerleşmektedir. Burada ki X.X.X OpenOffice.org'un sürüm numarasını
göstermektedir. Buradan OpenOffice.Org Writer'ı seçerek Writer' başlatabilirsiniz.
Şekil 41

Şekil 41. Windows XP de Writer'ı başlatmak
Linux/GNOME
Son sürüm GNOME menüsünden OpenOffice.Org'u başlatmak için Uygulamalar
> Office, yolunu takip edebilirsiniz. Şekil 42 de bunu görebilirsiniz.

Şekil 42. GNOME Uygulamalardan Writer'ı başlatmak
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Linux/KDE
KDE altında KDE
başlatabilirsiniz.

logosu

altındaki

Ofis

altında

OpenOffice.org

Writer'ı

Şekil 43. KDE altında OOo Writer'ı başlatmak
Bazı Linux dağıtımlarında KDE altında OpenOffice u başlatmak için (örneğin
Mandrake) Office > Word processors > OpenOffice.org Writer yolunu takip
etmelisiniz.

Şekil 44. OOo Writer' Mandrake de KDE altından başlatmak
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Mevcut bir belgeden başlatmak
Eğer OpenOffice.org'u doğru bir şekilde kurduysanız Writer belgeleriniz
OpenOffice.Org Writer uygulaması ile ilişkilendirilmiştir. Bu durumda
OpenOffice.org belgenizin simgesine
çift tıkladığınız zaman belgeniz
OpenOffice.org ile birlikte açılacaktır.
OpenOffice.org Writer (metin belgesi) belgenizin simgesi:

.

Windows kullanıcıları için
Microsoft Ofis dosyalarınızı OpenOffice.org ile ilişkilendirip OpenOffice.org ile
açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer .doc uzantılı belgelerinize çift tıklarsanız bu
durumda bu belgeleriniz OpenOffice.org ile birlikte açılacaktır.
Farklı bir yöntem kullanarak belgelerinizi OpenOffice.org altında .doc biçiminde
kaydedebilmek için “Kayıtlı belgeleri açmak” başlığına bakabilirsiniz.

Komut satırından başlatmak
Eğer OOo'u komut satırında başlatmak isterseniz bir çok özelliğe sahipsiniz
demektir. Örneğin komut satırından Writer (farklı işletim sistemlerinde farklı
yazılımları vardır) yazdığınızda hemen “Metin Belgesi” yüklenecektir.

Not

Pek çok kullanıcı buna ihtiyaç duymamaktadır.

OpenOffice.org da bundan daha fazla komut satırında kulanabilceğiniz komutlar
vardır.
OpenOffice.org bileşenlerini başlatmak için komut satırına yazabileceğiniz
seçenekler:

Çeşitli Belgeler

Bileşenler

Komut Satırı
Seçenekleri

Windows
Çalıştır
Bileşenleri

Metin Belgesi

Writer

-writer

Soffice -writer

Hesap Tablosu

Calc

-calc

Soffice -calc

Çizim

Draw

-draw

Soffice -draw

Sunu

Impress

-impress

Soffice -impress

Veritabanı

Math

-math

Soffice -math

Html sayfası

Writer

-web

Soffice -web
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Kelime İşlemcinin Ara yüzü

Kelime İşlemcinin Ara yüzü

Şekil 45. OOo Kelime işlemcinin görünümü

Menüler
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•

Menüler Writer'da üste yerleştirilmiştir. Bu menüde seçebileceğiniz Dosya,
Düzenle, Görünüm, Ekle, Biçim, Tablo, Araçlar, Pencere ve Yardım menüleri
vardır. Herhangi bir menüyü seçtiğiniz zaman o menünün kullanabileceğiniz alt
menüsü açılacaktır.

•

Dosya menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Aç, Kaydet, PDF olarak dışarı aktar gibi.

•

Düzenle menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Geri al ve Bul ve Değiştir gibi.

•

Görünüm menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Yakınlaştır ve Web Düzeni gibi.
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•

Ekle menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Başlık, Dipnot, ve Resim gibi.

•

Biçim menüsünde bir çok tercih bulunmaktadır. Kullanabileceğiniz bazıları
Biçimler ve Biçimlendirme ve Otomatik biçimlendirme, gibi.

•

Tablo bir çok gelişmiş komutu burada bulabilirsiniz

•

Araçlar menüsünde bulabileceğiniz bir kaç komut ise İmla denetimi, Galeri
ve Seçenekler.

•

Pencere burada ise pencereler hakkında ki özellikleri bulabilirsiniz.

•

Yardım OpenOffice.org
bölümdür.

hakkında

detaylı

bir

yardıma

ulaşabileceğiniz

Araç çubukları
Writer birçok araç çubuğuna sahiptir: sabit, hareketli vb. Hareketli araç
çubuklarını istediğiniz yerlere yerleştirebilirsiniz.
En üstteki araç çubuğu (var sayılan pozisyon) Standart Araç Çubuğudur.
Standart araç çubuğu OpenOffice.org ilk kurulduğunda her zaman en üste
yerleşen tutarlı bir uygulamadır.

Var sayılan pozisyonda gelen ikinci araç çubuğu ise (var sayılan pozisyon)
Biçimlendirme araç çubuğudur.

Şekil 46. Metin belgesinde Araç çubukları
Hareketli araç çubukları
Writer bir çok araç çubuğunu içinde barındırmaktadır, bu araç çubuklarından
istediğinizi açıp kapatabilir istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bazı araç çubuklarını
açmanıza gerek bile yoktur. Örneğin bir tablo veya
resme imlecinizi
konumlandırdığınız zaman biçimlendirme araç çubuğunun yerine imlecinizi
konumladırdığınız yere bağlı olarak tablo veya resim araç çubuğu açılacaktır.
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Basılı tutulunca açılan menüler
Bazı menülerin açılabilmesi için üzerlerine bir sefer tıklamak yeterli değildir. Bu
menülerin açılabilmesi için ilgili düğmenin üzerinde bir süre basılı tutmak gerekir
veya bu tür düğmelerin hemen yanında aşağı doğru küçük oklar vardır. Bu küçük
oklara basarak ilgili alt menülerinin açılması sağlanabilir.

Şekil 47. Alt menüler
Böyle bir özelliği Çizim araç çubuğunda ki akış şemalarında görebilirsiniz.

Araç çubuklarını açma veya kapatma
Araç çubuklarını açmak veya kapatmak için, Görünüm > Araç Çubukları
menüsüne gelerek açmak istediğiniz bir araç çubuğuna bir sefer tıklamanız
yeterli olacaktır. Bu durumda araç çubuğu açılacak ve Görünüm > Araç Çubukları
menüsünde ilgili araç çubuğunun önünde bir çek işareti belirecektir. Kaldırmak
istediğiniz bir araç çubuğunu ise önünde çek işareti olan araç çubuklarının
isimlerine yine bir sefer tıklamanız veya açılan araç çubuğunun sağ üst köşesinde
bulunan X işaretine tıklamanız yeterli olacaktır.
Araç çubuklarını taşıma
Araç çubuklarını taşımak için, araç çubuklarının sol tarafında bulunan dikey
çubuklardan yararlanılır. Bu dikey çubuklar üzerinde farenin sol tuşuna basılı
tutarak araç çubuğunuzu istediğiniz bir yere taşıyıp bırakabilirsiniz. Artık araç
çubuğunuzun yeni yeri sizin bıraktığınız yer olacaktır.

Şekil 48. Araç çubuklarını elle taşıma
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Cetvel
Cetveli gizlemek veya açmak için Görünüm > Cetvel yolunu kullanabilirsiniz.
Dikey cetveli açmak için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Writer >
Görünüm'den Yatay cetvelin önüne bir çek işareti koyun.

Şekil 49. Dikey cetveli açmak

Görünüm Ayarlamaları
Kelime işlemci bir kaç çeşit görünüme sahiptir: Yazdırma düzeni, Web düzeni, Tam
Ekran ve Yakınlaştır. Bu özellikleri Görünüm menüsünden değiştirebilirsiniz.
Yazdırma düzeni: Normal kağıt boyutunuzu ekranda görebildiğiniz bir düzendir.
Üst ve sol tarafta cetvelleri görebilirsiniz.

Web Düzeni: Web sayfası şeklinde görünüm almanızı sağlar.
Tam ekran: (Ctrl+Shift+J) Yazmış olduğunuz belgeyi tam ekran olarak
görmenizi sağlar. Tam ekran görünüm moduna geçtiğinizde, tam ekranı
kapatmak için küçük bir araç çubuğu gelir. Bu şekil üzerindeki Tam Ekran
yazısına basarak ya da klavyeden “Esc” tuşuna basarak tam ekran modundan
çıkabilirsiniz.

Sadece belgenizin görünümünü değiştirmek için Yakınlaştır seçeneğini
kullanabilirsiniz. Görünüm > Yakınlaştır adımlarını takip ederek birkaç
özelliği olan Yakınlaştır penceresi açın.
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Şekil 50. Yakınlaştır penceresi
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•

Tam Sayfa: Çalışma sayfanızın tamamı ekranınıza yerleşecektir.(bu
durumda sayfa küçülecek ve yazıları okumak zorlaşacaktır).

•

Sayfa Genişliği: Kullanılan kağıt boyutunu yatay olarak ekranınızı
kaplayacak şekilde görüntüyü ayarlar. Buradan sayfanın sağ ve sol metin
alanlarını görmek mümkündür.

•

En Uygun: Belgeniz çalışma alanınıza göre kendini ayarlayarak bütün
çalışma alanınızı kaplayacaktır.

•

200%, 150%, 100%, 75%, 50% belgelerinizin görünümünü belirtilen oranda
ayarlayacaktır.

•

Değişken: Yüzde olarak gireceğiniz değerlere göre belge görünümünüz
büyüyecek veya küçülecektir.
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Yazılarla çalışmak
Metin belgesinde yazılarla çalışmak (seçmek, kopyalamak, yapıştırmak, taşımak),
diğer yazı yazmak için kullanılan programlara benzer. OOo ayrıca bir paragrafı
daha hızlı seçmek ve yapıştırmak için farklı yollarda kullanır. Belgelerinizi
yazarken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır:
•

Yazınızı yazarken her satırın sonuna geldiğinizde Enter tuşunu
kullanmayın. Enter tuşunu boş satır bırakırken veya paragraf başı
yapacaksanız kullanın.

•

Eğer daha önceden biçemleri ayarlamadıysanız paragraf başlarında veya
alt alta gelmesi gereken listelerde boşluk çubuğunu kullanmayın. Bunun
yerine TAB tuşunu tercih edin.

•

Bir işlemi yanlış yaptığınızda, örneğin yanlışlıkla yazdığınız bir yeri
sildiğinizde Ctrl+Z tuş bileşeni ile bilgisayara Geri Al komutunu
verebilirsiniz. Bu durumda sildiğiniz veri geri gelecektir.

•

Yazdığınız bir kelimeye, cümleye, paragrafa vb bir biçem uygulayacaksanız
(yazı boyutu, yazı tipi vb) verilerinizi seçmeniz gerektiğini unutmayın.

•

Metin belgenizde yazı yazarken var sayılan olarak bir A4 kağıdına dikey
olarak yazı yazarsınız. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. (sağ-tık sayfa)

Metin seçme
Üzerinde işlem yapacağınız metinlerinizi seçmelisiniz. Metinleri seçme nedenimiz;
yazıların boyutunu değiştirme, renk değiştirme, yazı tipini değiştirme, taşıma,
kopyalama yapmak için seçilir. Yani yazdığınız bir yazı üzerinde sonradan
istediğiniz bir işlemi yapabilirsiniz.

Fare ile seçme
Seçilecek metnin sağ veya sol tarafına tıklanarak sol tuş basılı tutulup seçilmek
istenilen tarafa doğru fare sürüklenir. Seçilen alan siyah bir kutu içine alınacaktır.
Bu durumda farenin sol tuşu bırakılarak alan seçilmiş olur.

Kelime seçmek için

Kelime üzerinde çift tıklanır

Cümle seçmek için

Cümle üzerinde üç kez tıklanır.

Paragraf seçmek için

Paragraf üzerinde dört kez tıklanır

Klavye ile seçme
Klavye ile seçim yapmak için Shift, Ctrl ve yön tuşları kullanılır.

Shift+Sağ ok

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden sağa doğru seçer.

Shift+Sol ok

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden sola doğru seçer.

Shift+Yukarı ok

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden yukarı doğru seçer.

Shift+Aşağı ok

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden aşağı doğru seçer.

Shift+Home

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden satır başına kadar seçer.

Shift+End

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden satır sonuna kadar seçer.
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Shift+Sağ ok

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden sağa doğru seçer.

Shift+Page up

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden yukarı doğru sayfa sayfa
seçer.

Shift+Page down

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden aşağı doğru sayfa sayfa
seçer.

Ctrl+Shift+Home

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden belge başına kadar seçer.

Ctrl+Shift+End

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden belge sonuna kadar seçer.

Ctrl+Shift+Sağ/Sol ok

Yazıyı imlecin bulunduğu yerden, kelime kelime seçer

Ctrl+A

Tüm belgeyi seçer

Ardışık olmayan kelime veya metinlerinizi seçmek
Ardışık olmayan kelimeleri veya metinleri seçmek için klavye ile birlikte farenizi
kullanın
( Şekil 51) :
1. İlk metninizi veya kelimenizi farenin sol tuşu baslı tutularak seçin.
2. Klavyeden Ctrl tuşuna basılı tutarak fare ile diğer seçmek istediğiniz
kelimelerinizi seçin.
3. Şimdi seçmiş olduğunuz metin veya kelimeleriniz sizden görev bekliyor
(kopyalama, silme, değişik sitiller uygulama veya herhangi farklı bir
görev).
Sadece klavyeyi kullanarak ardışık olmayan seçim yapmak için:

1. Önce seçmek istediğiniz yere imlecinizi klavyedeki oklar yardımı ile
getirin. Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak yine klavyeden oklar
yardımı ile seçmek istediğiniz tarafa doğru gerekli oka (alt ok, üst ok,
sol ok veya sağ ok) basılı tutarak seçiminizi yapın.
2. Shift+F8 tuşuna basın. Bu tuşlara bastığınızda çalışmakta olduğunuz
pencerenin en altında bulunan Bilgilendireme araç çubuğunda “TAML”
yazısı aktif konuma gelecektir.

3. Bu durumda klavyeden yine oklara basarak seçmek istediğiniz
kelimelere gelin ve klavyeden Shift tuşuna basarak yine oklar yardımı
ile seçeceğiniz yeri seçin.
4. Başka alanları seçmek için Shift tuşunu bırakın oklar ile seçeceğiniz
yere gelin Shift tuşuna basılı tutarak seçmek istediğiniz yeri yine oklar
yardımıyla seçin.
5. Şu anda seçmiş olduğunuz alanlar sizden görev bekliyor.
6. Seçimi tamamıyla iptal etmek için klavyeden Esc tuşuna basın.
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Şekil 51: Ardışık olmayan kelime veya metinleri seçmek

Yazılarınızı; Kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak
Metin belgesinde kesmek ve kopyalamak diğer belgelerdeki uygulamalara
benzer. Gerekli yerleri fare veya klavye ile seçtikten sonra aşağıdaki işlemleri
uygulayarak kopyalayıp, kesip yapıştırabilirsiniz.

Kes
Düzenle > Kes veya klavyeden kısa yol
çubuğunda ki kes düğmesi

Control+X

veya standart araç

Kopyala
Düzenle > Kopyala veya klavyeden kısa yol
araç
çubuğunda ki

Control+C

veya standart

düğmesi

Yapıştır
Düzenle > Yapıştır veya klavyeden kısa yol Control+V veya standart araç
çubuğunda ki yapıştır düğmesi
Eğer seçmiş olduğunuz bir metni kopyala dedikten sonra yapıştır simgesi ile
yapıştırırsanız seçmiş olduğunuz metnin veya kelimenin bütün özelliklerini de
(kalın, italik vb) alacaktır. Seçmiş olduğunuz alanı yapıştırırken özelliklerini
almadan sadece düz metin olarak yapıştırmak istiyorsanız Yapıştır simgesinin
sağındaki küçük oka basın açılan menüden Biçimlendirilmemiş metin'i seçin.
Bu durumda yapıştıracağınız metnin sadece yazı tipi kalacak şekilde
yapıştırılacaktır. (Şekil 52).
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Şekil 52: Yapıştır menüsü

Silme
Silme işlemi seçtiğiniz bir metni belgenizde bir yere yapıştırmadan silecektir.
Seçtiğiniz bir metni silmek için klavyeden Delete tuşuna veya Backspace
(geri) tuşuna basmanız yeterlidir.

Geri al ve tekrarla
Yaptığınız değişiklikleri geri almak için genellikle Control-Z tuşunu kullanın veya
standart araç çubuğunda ki
kullanabilirsiniz.

düğmesini veya Düzenle > Gerial'ı

Düzenle menüsünde ki Geri al seçeneğini Şekil 53 de görebilirsiniz.

Şekil 53: Düzenle > Geri al
Standart araç çubuğunda ki Geri al düğmesinin solunda ki küçük oka basarak
yaptığınız işlemleri geri alabileceğiniz seçenekleri görebilirsiniz. (Şekil 52). Bir
seferde yaptığınız bir çok işlemi geri almak için fareyi açılan bu pencerede aşağı
doğru sürüklemeniz yeterlidir. Bu durumda o alanlar seçilecek ve tıklamanız
durumda seçtiğiniz alana kadar geri alınacaktır.

Şekil 54: Geri alma listesi
Yaptığınız değişiklikleri geri aldıktan sonra tekrar ilk haline getirmek
isteyebilirsiniz. Bu durumda yinele işlemi yapmalısınız. Düzenle>Yinele,
Control+Y veya yinele
düğmesini kullanabilirsiniz. Yinele düğmesinin
sağında ki oka basarak ne kadar yinelemek istiyorsanız o kelimeleri seçmeniz
yeterlidir.
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OpenOffice.org'un yapılan değişikliklerden ne kadarını hatırlamasını istiyorsanız
bunu ayarlamak için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org > Bellek
sekmesinden Geri al adım sayısını belirleyebilirsiniz. Bu sayıyı artırdığınızda
bilgisayarınızın belleğinden harcadığını unutmayın.

Paragrafları hızlı şekilde taşıma
1. İmlecinizi her hangi bir paragrafa yerleştirin.
2. Klavyeden AltGR+Ctrl (Windowsta Alt+Ctrl) tuşuna basın ve bırakmayın
yine klavyeden alt veya üst oka basarak paragrafınızı taşıyabilirsiniz.
3. Seçtiğiniz paragraf bir üsteki paragrafın üstüne veya bir alttaki paragrafın
altına taşınacaktır.

Metin biçimlendirme
Yazı sitillerini kullanmak
Metin belgenizde tek tip yazı yazmak yerine farklı biçimler kullanarak
belgelerinizin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemler için yazılarınızı tek
tek seçip yapabileceğiniz gibi önceden şablonlar oluşturarak bunların otomatik
olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Metin belgenizde, karakterleri, paragrafları,
sayfaları, çerçeveleri, listeleri vb. özellikleri rahatlıkla değiştirebilir ve sonradan
kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Karakterleri biçimlendirmek
Yazdığınız belgenin karakterleriyle ilgili bir çok biçimi değiştirmek için
Biçimlendirme araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Şekil 55 de biçimlendirme araç
çubuğunda ki karakterleriniz için kullanabileceğiniz düğmeleri görebilirsiniz.

Şekil 55: Biçimlendirme araç çubuğunda karakterler için düğmeler
Not

Eğer belgenizde uyguladığınız bir biçimi silmek istiyorsanız: Biçimi silinecek
alanı seçip Biçim>Var sayılan biçimlendirme menüsüne bir kez tıklamanız
veya klavyeden Ctrl+Shift+Boşluk tuş bileşenlerini kullanmanız veya seçili
alanın üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayıp açılan menüden var sayılana tıklamanız
yeterlidir. Bu durumda seçili alanınız ilk biçimine dönecektir.
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Biçimlendirme araç çubuğunu kullanarak veya diğer yöntemlerin birisiyle
yazılarınızın tipini değiştirebilir, yazı boyutunu küçültüp büyütebilir, kalın, eğik,
altı çizgili yazılar yazabilir ve yazılarınıza efekt ekleyebilirsiniz.

Yazı tipini değiştirmek
Yazı tipini değiştirmenin bir kaç yolu vardır:
1. Tipini değiştireceğiniz yazınızı seçtikten sonra Biçimlendirme araç
çubuğunda bulunan Yazı Tipi Adı
alanınında ki açılır listesinden
istediğiniz bir yazı tipini seçerek.
2. Seçtiğiniz yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
Yazı Tipi seçeneğinden istediğiniz bir yazı tipini seçerek.
3. Biçimlendirme araç çubuğundaki karakter düğmesi veya Biçim >
Karakter adımlarını takip ederek, açılan Karakter penceresindeki Yazı tipi
alanından yazınızın tipini değiştirebilirsiniz.

Yazı boyutunu değiştirmek
Seçili olan bir yazınızın yazı boyutunu istediğiniz gibi büyültebilir veya
küçültebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu da değiştirmenin bir kaç yolu vardır:
1. Yazınızı seçtikten sonra Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan Yazı Tipi
Boyutu alanınında ki açılır listesinden istediğiniz bir boyutu seçerek.
2. Seçtiğiniz yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
Boyut seçeneğinden istediğiniz bir boyutu seçerek.
3. Biçimlendirme araç çubuğundaki karakter düğmesi veya Biçim >
Karakter adımlarını takip ederek, açılan Karakter penceresindeki Yazı tipi
sekmesindeki Boyut alanından.
4. Biçimlendirme araç çubuğunda ki Yazı tipini büyült/Yazı tipini küçült
düğmelerini kullanarak yazılarınızın boyutunu büyültüp küçültebilirsiniz.

Yazıyı kalın yazmak
Seçili yazınızı veya sonraki yazacağınız yazıları kalınlaştırmak veya kalın yazıları
normale çevirmek mümkündür. Bunu yapmanın bir kaç yolu vardır:
1. Yazınızı seçtikten sonra Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan Kalın
düğmesine tıklayarak.
2. Klavyeden Ctrl+B tuşlarına basarak.
3. Seçtiğiniz yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
Biçim > Kalın seçeneğinden.
4. Biçimlendirme araç çubuğundaki karakter düğmesi veya Biçim >
Karakter adımlarını takip ederek, açılan Karakter penceresindeki Yazı tipi
sekmesindeki Tür alanından yazılarınızı kalınlaştırabilir veya normale
çevirebilirsiniz.

Yazıyı eğik yazmak
Seçili yazınızı veya sonraki yazacağınız yazıları eğik (italik) veya eğik yazıları
normale çevirmek mümkündür. Bunu yapmanın bir kaç yolu vardır:
1. Yazınızı seçtikten sonra Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan İtalik
düğmesine tıklayarak.
2. Klavyeden Ctrl+i tuşlarına basarak.
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3. Seçtiğiniz yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
Biçim > İtalik seçeneğinden.
4. Biçimlendirme araç çubuğundaki karakter düğmesi veya Biçim >
Karakter adımlarını takip ederek, açılan Karakter penceresindeki Yazı tipi
sekmesindeki Tür Alanından alanından yazılarınızı italikleştirebilir veya
normale çevirebilirsiniz.

Yazıyı altı çizgili yazmak
Seçili yazınızı veya sonraki yazacağınız yazıları altı çizili veya altı çizili yazıları
normale çevirmek mümkündür. Bunu yapmanın bir kaç yolu vardır:
1. Yazınızı seçtikten sonra Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan Altı
Çizgili A düğmesine tıklayarak.
2. Klavyeden Ctrl+U tuşlarına basarak.
3. Seçtiğiniz yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
Biçim > Altı Çizgili seçeneğinden.
4. Biçimlendirme araç çubuğundaki karakter düğmesi veya Biçim >
Karakter adımlarını takip ederek, açılan Karakter penceresindeki Yazı tipi
efektleri sekmesindeki Altı Çizgili alanından yazılarınızın altına çizgi
çizebilir veya kaldırabilirsiniz.

Karakter biçemleri
Karakterlerinize yukarda anlatılan yöntemleri tek tek uygulayabilir veya bunların
hepsini aynı pencereden uygulamak isteyebilirsiniz. Karakterlerinize bir çok
biçemleri verebilirsiniz. Bunun için: Biçimlendirme araç çubuğundaki karakter
düğmesi, Biçim > Karakter veya Sağ-tık > Karakter adımlarını takip ederek,
Karakter penceresini açın. Bakınız Şekil 56

Şekil 56: Karakter biçemleri penceresi
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Karakter penceresinden yazılarınızla ilgili bir çok seçeneği ayarlayabilirsiniz.
Karakter penceresi beş sekmeden oluşmaktadır:Yazı tipi, Yazı tipi efektleri,
Konum, Köprü, Arkaplan.

Yazı tipi
Yazılarınızın yazı tipini, türünü (kalın, italik vb), boyutunu ayarlayabileceğiniz bir
sekmedir.
Yazı tipi efektleri
Yazılarınıza alt çizgi, üst çizgi verebileceğiniz, yazınızın rengini değiştirebileceğiniz
ve yazılarınıza çeşitli efektler (kabartma, çıktı, gölge vb) verebileceğiniz bir bir
sekmedir.
Altı Çizgili:

•

Kalın uzun çizgi

Tek

Çift:

Noktalı çizgi

Kalın

Noktalı çizgi (kalın)

Noktalı

Nokta nokta çizgi

Noktalı kalın

Noktalı noktalı çizgi (kalın)

Tire

Dalga

Çizgili çizgili (kalın)

Dalga (kalın)

Uzun tire
•

Üstü Çizgili:

Tek

/ ile(örnek
/////////)

Çift

X ile (örnek
XXXXX
)

Kalın

Tekli Kelimeler seçildiğinde

•

Efektler

Bölümler:

Seçtiğiniz bütün yazıları büyütür

Küçük harf:

Seçtiğiniz bütün yazıları küçültür

Başlık:

Seçtiğiniz bütün yazıların sadece ilk harfini büyütür

Büyük harf:

Seçtiğiniz bütün harfleri büyütür fakat ilk harf diğerlerine
göre daha büyüktür

•
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Çift dalga

Kabartma

Kabartma

Çıktı

Kazınmış

Gölge
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Konum
Konum sekmesinde yazılarınıza farklı konumlar verebileceğiniz gibi yazılarınızı
istediğiniz ölçüde çevirebilirsiniz. Konum sekmesi 3 alandan oluşur:Konum,
Döndür/Ölçeklendirme ve Aralık.
•

Konum:
Üst simge: Yazılarınıza üst simge ekler. 325 gibi.
Alt simge. Yazılarınız alt simge ekler. H2O
Göreceli yazı tipi boyutu. Eklediğiniz üst veya alt simgenin boyutunu
büyültüp küçültmenizi sağlayacaktır.
Yükseklik/Derinlik: Eklediğiniz üst veya alt simgeyi bulunduğu yerden daha
üste veya daha alta almanızı sağlar.

•

Döndür/Ölçeklendirme:

270 derece

90 derece

Yazdığınız yazıları istediğiniz ölçüde döndürmenizi sağlayan bölümdür.

Satıra sığdır seçtiğiniz döndürme açısına göre karakterlerinizi tek satıra
sığdırır.
Genişliği
ölçeklendir
seçtiğiniz
yazıların
yatayda ki genişliğini artırır veya azaltır.
•

Aralık:
Seçtiğiniz yazılarınızın karakter aralığını artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Aralık Genişletilmiş

Aralık Kısaltılmış

Köprü
Yazdığınız belgedeki her hangi bir harf, kelime, cümle, resim vb nesnelerinize
başka sayfalara, belgelere veya internet sitelerine link vermenizi sağlayan
bölümdür.
Arkaplan
Seçtiğiniz bir alana farklı bir arkaplan rengi verebilirsiniz. Ayrıca biçimlendirme
araç çubuğunda bulunan vurgu rengi düğmesini de kullanabilirsiniz.
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Paragraf biçimleri
Biçimlendirme araç çubuğunda ki bazı düğmeleri paragraf biçimlendirmeniz için
kullanabilirsiniz. Şekil 57 de biçimlendirme araç çubuğunda kullanılan bazı
düğmeleri görebilirsiniz.

Şekil 57: Biçimlendirme araç çubuğunda ki biçimlendirme düğmeleri
Şekil 58 farklı hizalama özellikleri.

Şekil 58: Yazılarınızda farklı hizalama özellikleri
Paragraf hizalama
Belgenizdeki paragrafları; sola, ortaya, sağa ve iki yana yaslayarak yazabilirsiniz.
Bütün belgenizi istediğiniz bir tarafa yaslamak için seçmek zorundasınız. Eğer
sadece paragrafınızı hizalamak istiyorsanız imlecinizi o paragrafın içine
konumlandırmanız yeterlidir. Hizalama yapmak için biçimlendirme araç
çubuğunda ki düğmeleri (Şekil 57) kullanabileceğiniz gibi ayrıca aşağıdaki
yöntemlerden birini de kullanarak daha detaylı hizalama yapabilirsiniz.
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•

Biçim > Paragraf adımları ile

•

Biçimlendirme araç çubuğunda ki Paragraf düğmesi

•

Paragrafınızın üzerindeyken Sağ-tık > Paragraf yollarından birini
izleyerek Paragraf penceresini açıp gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz (
Şekil 59).
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Şekil 59: Paragraf > Girinti ve aralıklar
Bu sekmede paragrafınızla ilgili çok detaylı ayarlamaları yapabilirsiniz.
Girinti:
Bir paragrafınızı diğer paragraflara göre sol ve sağ tarafından istediğiniz ölçüde
daraltabilir veya genişletebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki örneklerin sağ, sol ve ilk
harflerine bakın.
Metinden önce:
Yazdığınız
yazılarınızda
ki
paragraflarınızı
istediğiniz
biçimde
ayarlayabilirsiniz bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak
sunmaktadır. Tek yapmanız gereken paragrafınızı seçip Paragraf
penceresindeki Girinti ve aralıklar sekmesinden size sunulan bu özellikleri
kullanmaktır.
Metinden Sonra:
Yazdığınız
yazılarınızda
ki
paragraflarınızı
istediğiniz
biçimde
ayarlayabilirsiniz bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak
sunmaktadır. Tek yapmanız gereken paragrafınızı seçip Paragraf
penceresindeki Girinti ve aralıklar sekmesinden size sunulan bu özellikleri
kullanmaktır.
İlk Satır:
Yazdığınız yazılarınızda ki paragraflarınızı istediğiniz biçimde
ayarlayabilirsiniz bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak sunmaktadır. Tek
yapmanız gereken paragrafınızı seçip Paragraf penceresindeki Girinti ve aralıklar
sekmesinden size sunulan bu özellikleri kullanmaktır.
Boşluk:
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Paragraflar arasında ki boşluğunuzu ayarlayabileceğiniz alandır. Paragraftan
önce yazdığınız bir paragraftan önceki yani yazdığınız paragraf ile bir üst
paragraf arasındaki kalan mesafeyi ayarlar. Paragraftan sonra yazdığınız
paragrafla bir alt paragraf arsındaki mesafeyi ayarlar.

Şekil 60: Paragraf > Hizalama
Seçenekler:
Paragrafınızı hizalayabileceğiniz bir kaç ayar bulunmaktadır. Bunu için aşağıda
gösterilen örneklerin sayfanın yazdırma alanına göre sol, sağ, orta ve iki yanına
bakın.
Sol:

Yazdığınız yazılarınızda ki paragraflarınızı istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz
bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak sunmaktadır. Tek yapmanız
gereken paragrafınızı seçip Paragraf penceresindeki Hizalama sekmesinde
size sunulan bu özellikleri kullanmaktır.
Sağ:
Yazdığınız yazılarınızda ki paragraflarınızı istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz
bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak sunmaktadır. Tek yapmanız
gereken paragrafınızı seçip Paragraf penceresindeki Hizalama sekmesinde size
sunulan bu özellikleri kullanmaktır.
Ortala:
Yazdığınız yazılarınızda ki paragraflarınızı istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz
bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak sunmaktadır. Tek yapmanız
gereken paragrafınızı seçip Paragraf penceresindeki Hizalama sekmesinde size
sunulan bu özellikleri kullanmaktır.
İki yana hizala:
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Yazdığınız yazılarınızda ki paragraflarınızı istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz
bunun için OpenOffice.org size bir çok olanak sunmaktadır. Tek yapmanız
gereken paragrafınızı seçip Paragraf penceresindeki Hizalama sekmesinde size
sunulan bu özellikleri kullanmaktır.

Not

İki yana hizala seçeneğinde Son satırın yan taraftaki açılır liste kutusundan
seçeceğiniz özelliğe göre paragrafınızdaki son satırınızın durumunu
değiştirebilirsiniz. Örneğin “sağ” seçerseniz sadece son satır sağ tarafa
hizalanacaktır.

Dikey metin hizalama:
Dikey olarak yazdığınız metinleri hizalayacağınız bölümdür. Metinlerinizi taban
çizgisi, üst, orta ve alt şeklinde hizalayabileceğiniz seçenekleri vardır.

Satır Aralığı
Yazdığınız belgenizdeki iki satırın arasında kalan mesafeyi ayarlayabilirsiniz.
Normalde bu aralık bir satır aralığıdır. İsterseniz bunu bir buçuk, iki veya daha
fazla yapabilirsiniz. Satır aralığı değiştirilecek alanı seçmelisiniz aksi takdirde
imlecin bulunduğu paragrafın satır aralığı sizin seçimlerinize göre değişecektir.
Satır aralıklarını ayarlamanın bir kaç yolu vardır:
•

Biçimlendirme araç çubuğundaki satır aralığı düğmelerini kullanarak (Şekil
59)

•

Biçim > Paragraf, Biçimlendirme araç çubuğunda ki Paragraf düğmesi
veya Paragrafınızın üzerindeyken Sağ-tık > Paragraf yollarından birini
izleyerek Paragraf penceresini açıp Girinti ve Aralıklar sekmesindeki
Satır Aralığı alanından

•

Klavyeden Ctrl+5 ile 1,5 satır aralığı veya Ctrl+0 ile tek satır aralığı
ayarlanabilir.

Paragraf penceresindeki Girinti ve Aralıklar sekmesi Satır aralığı alanı:
Tek satır: Tek satır aralığı
1,5 satır: 1,5 satır aralığı
İki satır: Satır aralığı iki satır olur. Her satır arasında bir satır boşluk olur.
Orantılı: Satır arasında ki orantıyı (mesafeyi) aktifleşen değer kutusuna % olarak
girip değiştirebilirsiniz.
En az: Ayarlanabilecek en düşük satır ayarlığını ayarlar. Aktifleşen değer kutusun
gireceğiniz rakamsal değerlerle bu aralığı değiştirebilirsiniz.
Satır aralığı: Değer kısmından yine satır aralığını değiştirebilirsiniz.
Sabit: Seçtiğiniz değerle bütün paragrafın sabit bir satır aralığında olmasını
sağlayabilirsiniz.
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Madde işaretleme ve numaralama
Yazdığınız bir belge içinde listeli metinlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu listelere
numara verebileceğiniz gibi istediğiniz işaretleri de verebilirsiniz. Numara
verilmesi durumunda aradan sileceğiniz veya araya ekleyeceğiniz yeni madde
paragrafları için madde numaraları otomatik olarak silinecek veya eklenecektir.
Madde işareti veya numara verilecek metin seçili olabileceği gibi sadece paragraf
üzerine imlecinizi yerleştirmeniz durumunda da madde işareti veya numara
verebilirsiniz. Madde işaretleme ve numaralama'nın bir kaç yolu vardır:
•

Madde işaretleme ve numaralandırma araç çubuğundan (Şekil 60).

•

Biçimler araç
düğmelerinden.

çubuğunda

ki

Numaralama

ve

Madde

imleri

Biçimler araç çubuğunda ki Numaralama ve Madde imleri düğmeleri:
Madde işaretleri veya numaralarını metninizi yazmadan önce verebileceğiniz gibi
yazdıktan sonrada seçip verebilirsiniz. Biçimlendirme araç çubuğundaki madde
işaretleri ve numaralandırma düğmelerinden birine tıklayarak
verebilirsiniz. Bu durumda metniniz verdiğiniz duruma göre ya
numara ya da işaret alarak listelenecektir. Artık siz her enter tuşuna bastığınızda
bir alt satıra geçişlerde numaralar bir artacak veya verdiğiniz işaretler çıkacaktır.
Madde işareti veya numaranızı bitirmek için iki sefer enter tuşuna basmanız
yeterlidir. Eğer madde işareti veya numaraları kaldırmak istiyorsanız, alanınızı
seçip tekrar madde işaretleri veya numaraları düğmelerinden verdiğiniz duruma
göre birisine tıklamaktır. Bu durumda işaret veya numaralar kalkacaktır.
Madde işaretleri ve numaralandırma araç çubuğu kullanımı:
Öncelikle Madde işaretleme ve numaralama araç çubuğunu açarak istediğiniz bir
yere yerleştirebilirsiniz. Madde işaretleri ve numaralama araç çubuğunu açmak
için Görünüm > Araç çubukları > Madde işaretleme ve numaralama
yolunu takip etmelisiniz (Şekil 60).

Şekil 61: Madde işaretleme ve numaralama araç çubuğu
Madde imleri açık kapalı: Seçtiğiniz alana madde imleri ekler ve tekrar
tıkladığınız da geri kaldırır.
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Numaralama açık kapalı: Seçtiğiniz alana madde numaraları ekler ve tekrar
tıkladığınız da geri kaldırır.
Numaralama kapalı: Seçtiğiniz bütün alandaki madde imleri veya numaralarını
kaldırır.
Bir düzey aşağı: Eklediğiniz madde işaretleri veya numaralarından birinin bir alt
numara veya işareti daha olduğu durumda alt tarafa yeni madde işareti veya
numara ekleyerek her bastığınızda sağa doğru kaydırır. Örnek için aşağı bakınız:
1. Madde imleri açık kapalı: Seçtiğiniz alana madde imleri ekler ve tekrar
tıkladığınız da geri kaldırır.
•

Numaralama açık kapalı: Seçtiğiniz alana madde numaraları ekler ve
tekrar tıkladığınız da geri kaldırır.

•

Numaralama kapalı: Seçtiğiniz bütün alandaki madde imleri veya
numaralarını kaldırır.

2. Bir düzey aşağı: Eklediğiniz madde işaretleri veya numaralarından birinin bir
alt numara veya işareti daha olduğu durumda alt tarafa yeni madde işareti
veya numara ekler.
Bir seviye yukarı: Yukarıda anlatılan durumu sol tarafa doğru çekecektir.
Numarasız giriş ekle: Her enter tuşuna bastığınızda bir madde işareti veya
numara eklenir. Ama bu tuşu kullanırsanız araya numarasız giriş ekleyebilirsiniz.
Yukarı taşı: Seçtiğiniz maddelerinizi veya imlecinizin bulunduğu maddeyi bir üst
maddenin üstüne taşıyarak numarasını değiştirir.
Aşağı taşı: Seçtiğiniz maddelerinizi veya imlecinizin bulunduğu maddeyi bir alt
maddenin altına taşıyarak numarasını değiştirir.
Kenar noktaları ile yukarı taşı: Seçtiğiniz maddeleri alt maddeleri ile yukarı
taşır.
Kenar noktaları ile aşağı taşı: Seçtiğiniz maddeleri alt maddeleri ile aşağı
taşır.
Numaralandırmayı yeniden başlat: İmlecinizin bulunduğu maddeden veya
seçili olan maddelerin ilkinden itibaren maddeleri yeniden numaralandıracaktır.
Yani 10 numaralık bir listeniz varsa son beş maddesini seçip bu tuşa bastığınızda
son beş maddesi artık 1,2,3,4,5 olacak şekilde numaralanacaktır.
Madde işaretleme ve numaralama: Madde işaretleme ve numaralama ile ilgili
ayar yapabileceğiniz bir pencere getirecektir. Açılan bu pencereden madde
işaretlerinizi ve numaralarınızı farklı biçimlerle değiştirebilirsiniz.
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Belgeleri Kaydetme ve Açma
Boş bir belge açmak
Yeni boş bir belge oluşturmanın bir kaç yolu vardır:
•

Klavyeden Ctrl+N tuşlarına basarak yeni boş bir belge oluşturabilirsiniz.

•

Dosya > Yeni > Metin Belgesi kullanarak yine boş bir belge
oluşturabilirsiniz.

•

Standart araç çubuğundaki Yeni düğmesine
oluşturabilirsiniz.

basarak boş bir belge

Belgeleri kaydetmek
Belgelerinizi üç yöntemle kaydedebilirsiniz:
1. Klavyeden Control+S tuş bileşeni ile
2. Dosya > Kaydet ile

3. Standart

araç

çubuğundaki

Kaydet ( ) düğmesi ile.

OpenOffice.org'a belirli zaman aralıkları ile otomatik olarak kaydetmesini
söyleyebilirsiniz:
1. Araçlar > Seçenekler penceresi açılır.
2. Yükle/Kaydet > Genel sekmesini seçin
3. Otomatik kaydetme sıklığı seçeneğinin karşısındaki alana istediğiniz bir
rakamı dakika cinsiden girerseniz belirtmiş olduğunuz zaman aralıklarında
belgeniz otomatik olarak kaydedilecektir.

Microsoft Word belgesi olarak kaydetmek
OOo da hazırladığınız belgelerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.
Fakat arkadaşlarınızda OOo olmayabilir. İyi ki OOo var. Çünkü OOo da
hazırladığınız metin belgelerinizi Microsoft Word olarak ta kaydedebilirsiniz.
Bunun için:
1. Belgelerinizi önce OOo dosya biçiminde kaydedin. Eğer belgeleriniz OOo
dosya biçiminde gerekli değilse direk Microsoft Word'ün farklı versiyonları
biçiminde kaydedebilirsiniz.
2. Dosya > Farklı kaydet de basın. Farklı kaydet penceresi için (Şekil
62) bakın.
3. Kayıt türü bölümünde açılır menüden ihtiyacınız olan Microsoft Word
biçimlerinden birini seçin.
4. Sonar Kaydet düğmesine basın.

İpucu
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Eğer OOo da belgelerinizi kaydederken varsayımlanın Microsoft Word olarak
kaydetmesini istiyorsanız Araçlar > Seçenekler > Yükle/Kaydet > Genel
altında Standart dosya biçimi bölümünden Her zaman farklı kaydet açılır
menüsünde istediğiniz bir Microsoft Word belge biçimini seçebilirsiniz.
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Şekil 62. Belgelerinizi Microsoft Word biçiminde kaydedin

Kayıtlı belgeleri açmak
Metin belgesinde (Writer) kayıtlı belgelerinizi açmak için:
1. Dosya > Yeni (standart araç çubuğundan
Control+O).

düğmesi

veya

2. Yukarıdaki seçeneklerin seçilmesi durumunda Aç penceresi açılır.
İstenilen sürücü veya klasörleri seçmek için konum kısmından
yararlanılır. Belgenizi seçip veya belgenizin adını Dosya adı kutusuna
yazdıktan sonra ya fare ile çift tıklayarak yada aç düğmesine basarak
kayıtlı belgenizi açabilirsiniz.
NOT

Bu metotla Word (.doc) belgelerinizi de OOo la açabilirsiniz.

Belgeleri kapatmak
Eğer metin belgenizi kapatmadan sadece çalıştığınız
istiyorsanız Dosya > Kapat seçeneğini seçmelisiniz.

sayfayı

kapatmak

Çalıştığınız belgeyle birlikte Metin belgelerinizi (Writer) de kapatmak için sağ en
üst köşedeki X 'e tıklamalısınız ( Şekil 63 sol şekil).
Sadece çalıştığınız belgeyi kapatmak içinse sağ en üst köşedeki büyük X nın
hemen altındaki küçük x ya tıklamalısınız. (Şekil 63 sağ şekil)
Klavyeyi kullanarak da sadece çalıştığınız belgeyi kapatmak için Ctrl+W tuş
bileşenlerini kullanabilirsiniz.
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Belgeleri Kaydetme ve Açma

Şekil 63. Kapat düğmeleri
Eğer bu kapatma işlemlerinden önce o zamana kadar yaptığınız değişiklikleri
kaydetmediyseniz karşınıza bir mesaj kutusu gelecektir. Kaydetmek veya
kaydetmemek için bir düğmeye basmalısınız.

Şekil 64. Uyarı penceresi
•

Kaydet: Belgeniz kaydedildikten sonra kapatılacaktır.

•

Kaydetme: O zaman kadar belgenizde yaptığınız değişiklikler
kaydetmeden kapatılacaktır. Bu durumda yaptığınız değişiklikleri bir
daha geri alamazsınız.

•

İptal: Hiç bir şey yapılmadan iptal edilip belgenize geri dönülecektir.

Metin belgenizi (Writer) kapatmak
Writer'ı tamamen kapatmak için Dosya > Çıkış yolunu kullanarak programdan
tamamıyla çıkabilirsiniz. Belgenizin sağ üst köşesinde bulunan büyük X işaretine
basarak ayrıca klavyeden Alt+F4 veya Ctrl+Q tuş bileşenleri ile de çıkış
yapabilirsiniz.

Bul ve Değiştir
Metin belgesinde, Bul ve değiştir özelliği belgeleriniz içerisinde arayacağınız
kelimeleri veya cümleleri otomatik bir yöntemle bulacak hatta değiştirmek
istediğiniz kelime vaya cümlelerle değiştirecektir.
Bul ve Değiştir penceresini görüntülemek için (Şekil 65), klavyeden kıs ayol
olarak Control+F veya Düzenle > Bul ve Değiştir seçeneğini seçebilirsiniz.
1. Bulmak istediğiniz bir yazıyı Aranan kutusuna yazınız.
2. Aranan kutusuna yazdığınız kelime veya kelimeleri değiştirmek istediğiniz
kelime veya kelimeleri Yeni değer kutusuna yazın.
3. Seçenekler
bölümünde
belirleyebilirsiniz.

ise

aramak

istediğiniz

farklı

kriterleri

4. Bütün işlemlerinizi yaptıktan sonra Bul tuşuna basın. Bulduğu kelimeleri
yeni değer kutusundaki kelimelerle değiştirmesini istiyorsanız Değiştir
tuşuna basın.
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Şekil 65: Bul ve Değiştir penceresi
İpucu

Eğer Tümünü ara tuşuna basarsanız belgeniz içerisinde aramak istediğiniz
bütün kelimeleri bularak seçecektir. Değiştirmek istediğiniz değerlerde ise
Tümünü değiştire basarsanız seçili olan bütün kelimeler değiştirilecektir.

Uyarı

Tümünü değiştir seçeneğini seçerken dikkatli olmalısınız. Eğer bir yanlış
yaparsanız geri almak bazen çok zor olabilmektedir. Hatta kelime kelime geri
almak zorunda kalabilirsiniz..

Özel karakterleri eklemek
Bazı özel karakterler Türkçe klavyede bulunmamaktadır. Örneğin, © ¾ æ ñ ø ¢ vb.
Özel karakterleri eklemek için:
1. Karakteri nereye eklemek istiyorsanız imlecinizi oraya konumlandırın.
2. Ekle > Özel karakterler'e basarak Özel karakterler penceresini açın
(Şekil 66).
3. Eklemek istediğiniz bir karakteri seçin ve Tamam tuşuna basın. Seçmiş
olduğunuz karakter imlecinizin sol tarafına yerleşecektir. Seçtiğin
karakterlerin sayısal kodu sağ alt tarafta görünür.

Not

Belgenize çok farklı karakterler ekleyebilirsin. Bunun için Özel karakterler
penceresinde ki Yazı tipini değiştirmelisiniz.
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Şekil 66: Özel karakterler penceresi

Sekme (Tab) noktalarının ayarlanması
Klavyedeki tab tuşu ile hareket ederken durulacak yerleri ayarlamak için
kullanılır. Tab noktaları, alt alta gelecek şekilde yazıların yazılması (liste) ve
paragraf yapmak için kullanılır. Yatay cetvelde görünenden daha fazla tab
durakları ayarlanabilir. Cetvel üzerindeki ölçü birimini ve tab tuşunun gideceği
mesafeyi ayarlamak için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Writer >
Genel sekmesine gidin.
Ölçü birimlerini değiştirebileceğiniz diğer bir yol ise yatay veya dikey cetvel
üzerinde sağ tıklayarak açılan pencereden istediğiniz bir ölçü birimini
seçebilirsiniz. Bakınız Şekil 67.

Şekil 67: Cetveldeki ölçü birimleri
Cetvelde boş bir yerde çift tıkladığınız zaman
Paragraf penceresi gelecektir. Ayrıca yatay
cetvel üzerinde çift tıklarsanız Paragraf
penceresi açılacaktır. Buradan Sekmeler
sekmesine geçiniz.

Yatay cetvelinize iki yolla sekme işaretleri koyabilirsiniz:
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Fare il sekme ayarlama:
Sekme koymak istediğiniz yerlere cetvel üzerinde bir sefer tıklamanız yeterli
olacaktır. Bu durumda tıkladığınız yere bir sekme konacaktır. Sekmelerde
yazdığınız yazıların sağ, sol, ortalanmış ve ondalık olarak ayarlayabilirsiniz.
Bunun için yatay cetvelin hemen solunda bulunan
tıklamanız yeterlidir. Her
tıkladığınız da bu simgenin şekli değişecektir. Simgenin şekli değiştikten sonra
cetvel üzerinde tıkladığınız da o simge cetvel üzerine yerleşir.

Sola dayalı
Sağa dayalı
Ondalık
Ortalanmış

Sayısal değer girerek sekme ayarlama:
Sayısal değer girerek cetvel üzerinde istediğiniz yerlere sekme işareti
ekleyebilirsiniz. Bunun için Biçim > Paragraf yolunu takip ederek Paragraf
penceresini açın Sekmeler sekmesine gelin. Konum kısmına yatay cetvelde
nerelere sekme yerleştirilecekse o değeri yazın. Tür kısmından ise sekme
hizalamasını seçin ve yeni düğmesine basın. Bu durumda yazmış olduğunuz
değer konum kısmına yerleşecektir. Tamam'a basarak oluşturduğunuz sekmelerin
yatay cetvel üzerine yerleşmesini sağlayabilirsiniz.

Not

Cetvel üzerindeki bir sekmeyi silmek için sekmeyi fare ile tutup aşağı doğru
çekmeniz yeterlidir

Şekil 68: Paragraf > Sekmeler
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İmla denetimi
NOT

OpenOffice.org'un standart kurulumunda Türkçe imla denetimi için
bir
kılavuz
gelmemektedir.
Türkçe
imla
denetimi
için
https://zemberek.dev.java.net/
sayfasını
ziyaret
ederek
OpenOffice.Org'a Türkçe imla denetimi özelliğini ekleyebilirsiniz.
Windows
sürümünü
http://www.openoffice.org.tr
adresinden
indirdiyseniz imla denetimli paketlenmiş sürümü vardır.

Metin belgesi önceden hazırlanmış imla denetimini yapmak için iki yol sunar:
Otomatik imla denetimi yanlış kelimelerin altını kırmızı çizgi ile çizer.
Otomatik imla denetimi düğmesine basarsanız bu çizgiler yok olur. Bu
çizgileri kaldırdığınızda imla denetimi yapılmış olunmaz. Sadece imla
denetimini açar veya kapatabilirsiniz.
Belgeniz üzerinde imla denetimi yapmak için standart araç çubuğunda ki
İmla denetimi (Araçlar > İmla denetimi veya F7) düğmesine basarak
imla denetimini başlatabilirsiniz. Gelen pencerede altı çizili kelimeler
gösterilecek ve değiştirmek istediğiniz kelimeler tavsiye edilecektir. Bu gelen
imla denetimi penceresinde hatlı kelimelerinizi rahatlıkla doğru kelimelerinizle
değiştirebilirsiniz.

Şekil 69: İmla denetimi
İmla denetimi penceresi bir çok özelliğe sahiptir. Düzenleme yapmak için:
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•

Yukarıdaki anlatılan yöntemlerin birisiyle İmla denetimi penceresini açın. Bu
şekilde imla denetiminize başlamış olursunuz.

•

İmla denetimi penceresinde Sözlük içinde yok alanında altı çizili kelimeleri
kırmızı ile görebilirsiniz. Bu kelimeler imla denetiminiz içinde ya yoktur ya
da yanlış yazmış olabilirsiniz anlamına gelmektedir.

•

Bu kelimeleri düzenlemek veya sözlüğe eklemek gerekir. Sözlük içinde yok
alanında kırmızı ile gösterilen kelimeler için imla denetiminiz size bu
kelimeleri değiştirebileceğiniz bir kaç kelime önerecektir. Önerdiği bu
kelimeler Öneriler alanından görülebilir.
OpenOffice.org'a başlangıç
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•

Önerilen alanındaki kelime ile yanlış yazılan kelimeyi değiştirmek için,
önerilen alanındaki doğru olan kelimeyi seçin ve Değiştir düğmesine
basın. Bu şekilde yanlış kelimeniz silinecek seçtiğiniz kelime silinen
kelimenizin yerine yazılacaktır. Eğer başka yanlış kelimeler varsa imla
denetiminiz diğer kelimeye geçecektir.

•

Eğer altı çizil kelimenizin doğru olduğunu biliyorsanız o kelimeyi sözlüğe
ekleyerek bir daha altının çizilmemesini sağlamak için Ekle düğmesine
basın.

•

Hatalı kelimeniz başka dilde yazılmış bir kelime olabilir. Bu durumda da
Türkçe'ye uymadığı için altı çizilecektir. Bir kere yoksay düğmesine
basarsanız o kelime sadece bir seferliğe mahsus doğru kabul edilecektir.

Otomatik düzeltme
Bir yazı yazarken, yazılarınızın otomatik olarak tamamlanmasını veya yanlış
yazdığınız kelimelerin düzenlenmesini vb özelliklerin OpenOffice.org tarafından
düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Bunun için genellikle Araçlar > Otomatik
Düzeltme.. adımlarını izleyerek Otomatik Düzeltme penceresini açıp gerekli
ayarlarınızı yapmalısınız.

Otomatik biçimlendirmeyi kullanmak
Otomatik biçimlendirme işlevinin açık olması durumunda yanlış yazdığınız
kelimelerin
otomatik olarak OOo tarafından değiştirilmesini isteyebilirsiniz.
Örneğin “yalnış” yazılan bir kelimenin “yanlış” olarak düzenlenmesi gibi. Araçlar
> Otomatik düzeltme yolunu takip ederek Otomatik Düzeltme penceresini
açın. Açılan bu pencerede Değiştir
sekmesini kullanarak ayarlarınızı
yapabilirsiniz. Hangi kelimeyi yazdığınızda hangi kelime ile değiştirilmesini
istiyorsanız bu bilgileri önceden bu sekme içerisinde tanımlamanız gerekir.

Not

Otomatik biçimlendirme OOo'u ilk kurduğunuzda açık olarak gelmektedir. Eğer
Otomatik biçimlendirmeyi kapatmak istiyorsanız Biçim > Otomatik
biçimlendirme > Yazarken bölümüne bir sefer tıklayarak önündeki çek işaretini
kaldırmanız yeterlidir.

•

Otomatik düzeltmeyi ayarlamak
için
Araçlar
>
Otomatik
düzeltme'den Değiştir sekmesine gelin. Değiştir kutusunun içindeki
bilgiyi silin ve belgenizde yanlış yazdığınız kelimeyi bu alana yazın
(örneğin “yalnış”). Yerine konulan kutusunun içine ise değiştirilmesini
istediğiniz kelimeyi yazın (örneğin “yanlış”).

•

Yeni düğmesine bastığınızda değiştir ve yerine konulan kutularına
girmiş olduğunuz kelimeler alttaki pencereye yerleşecektir.

•

Artık belgenizde “yalnış” olarak yazdığınız kelime OOo tarafından
“yanlış” olarak düzeltilecektir.

Not

Otomatik düzeltmeyi özel karakterler içinde kullanabilirsiniz. Örneğin, (c)
yazdığınızda otomatik olarak © yazdırmasını sağlayabilirsiniz. Yerine konulan
kutusundayken özel karakterler eklemek için ya kutu içerisinde sağ tıklayıp
“Özel karakter ekle”yi seçin yada Ctrl+Shift+S tuş bileşenlerini kullanın.
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Kelime tamamlamayı kullanmak
Eğer kelime tamamlamanız açıksa, belgenizde yazdığınız yazıları otomatik olarak
tahmin etmeye çalışır. Size önerilen bu tahminleri kabul edecekseniz Enter
tuşuna basın. Aksi takdirde yazı yazmanıza devam edin.

Not

Eğer kelime tamamlamanın açık olmasını istemiyorsanız Araçlar > Otomatik
düzeltme > Kelime Tamamlama sekmesine gelerek Kelime tamamlamayı
etkinleştir yazısının önünde ki çek işaretini kaldırın.

Sizde istediğiniz kelime tamamlamayı tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar >
Otomatik düzeltme > Kelime Tamamlama sekmesine gelin:
•

Boşluk ekle: Tamamlanan kelimelerin sonuna boşluk ekler

•

Öneri olarak görüntüle: Tamamlanacak kelime sarı bir kutu içinde
görünecektir. Enter tuşuna bastığınızda o kelimeyi yazacaktır.

•

Kelimeleri topla: Çalıştığınız belgedeki farklı kelimeleri hafızasına
kaydedecektir. Ayrıca Belge kapatılırken listeyi başka belgelerde
kullanılmak üzere kaydet, çalıştığınız belgedeki listeyi toplattıysanız bu
listeyi başka belgede kullanmak için bu seçenek aktifse başka belgelerde
de kullanılır.

•

Girişi sil: Kelime listesindeki bir kelimeyi seçip silmenizi sağlar.

•

Şu tuşla kabul et: Önerilen kelimeyi Enter, space (boşluk) veya Sağ ok'a
bastığınızda kelime yazılacaktır. Bu tuşları açılır liste kutusundan
seçebilirsiniz.

Otomatik metin Kullanımı
Otomatik metinleri yazılar, tablolar, grafikler ve diğer nesneler için
tanımlayabilirsiniz. Örneğin, çok sık “Ersan YILDIRIM” yazmanız gerekiyorsa
bunun yerine “ey” yazıp F3 tuşuna basarak yazdırabilirsiniz.

Bazı kelimeler için kısa yol otomatik metin atama:
1. Belgenize kelimelerinizi yazın.
2. Çok sık yazdığınız kelime ya da kelimeleri seçin.
3. Düzenle > Otomatik Metin (veya Control+F3) adımlarını takip ederek
Otomatik Metin penceresini açın.
4. Ad kutusuna kısa yol için bir ad yazın. Kısa yol kutusuna ise metniniz için
bir kısa yol yazın (en az bir karakter örneğin ey)
5. Otomatik Metin düğmesine basarak açılan listesinden Yeni (Yalnızca
metin) seçeneğini seçin.
6. Kapat düğmesine basın.
Artık belgenizde ey yazıp F3 tuşuna basarsanız ”Ersan YILDIRIM” olarak
metinlerinizin düzenlendiğini görebilirsiniz.
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Otomatik biçimlendirme
Metin belgesi içerisinde önceden tanımlanan (ilk iki büyük harfi düzelt),
belgeleriniz için bazı otomatik biçimlendirmeler bulunur. Bunun için otomatik
düzeltme penceresi kullanılmıştır. Araçlar > Otomatik düzeltme >
Seçenekler'den bu alana ulaşabilirsiniz.

Not

Eğer belgenizde beklenmedik bir değişiklik çıkarsa, ilk bakacağınız yer burası
olmalıdır.

Bazı biçimleri tanımlamak:
•

Yatay çizgiler. Eğer yazdığınız bir satırın altına veya bir bölümü ayırmak için
yatay çizgi eklemek istiyorsanız şu yollar ile farklı yatay çizgiler
oluşturabilirsiniz. Satır başında iken üç tane veya daha fazla tire işareti (---)
, alt tire (___) işareti veya eşittir işareti (===) oluşturduktan sonra Enter
tuşuna basın. Bu durumda (---) tek bir yatay çizgi, (___) tek kalın bir yatay
çizgi, (===) çift bir yatay çizgi eklenir.

•

Madde işaretleri ve numaraları listesi. Eğer hızlı bir şekilde madde işaretleri
eklemek istiyorsanız, satır başında iken tire (-), yıldız (*) veya artı (+)
işaretlerinden birini koyduktan sonra boşluk veya tab tuşlarından birine
basıp yazınızı yazın. Enter tuşuna bastığınızda yazılarınızın listelendiğini
görebilirsiniz.

OpenOffice.org'a başlangıç

86

Üst bilgi ve Alt bilgi eklemek

Üst bilgi ve Alt bilgi eklemek
Üst bilgi ve alt bilgi sayfaların en üst ve en altına yerleşen açıklayıcı bilgilerdir.
Sayfa numaraları çalışmakta olduğunuz bir belgenin bütün sayfalarının sayfa
üstüne veya sayfa altına yerleştirilebilir. Sayfaların üst veya alt taraflarına
yerleştirilen bu bilgiler bütün sayfalarınızda çıkacaktır. Bu yüzden sadece ilk
sayfaya yerleştirmek yeterlidir. Üst bilgi veya alt bilgi genellikle hazırlanan
belgelere farklı sayfa numaraları eklemek ve bilgilendirici bilgiler vermek
amacıyla eklenir.
Üst bilgi veya alt bilgi eklemenin bir kaç yolu vardır:
1. Ekle > Üst bilgi/Alt bilgi > Var sayılan
2. Biçim > Sayfa > Üst/Alt bilgi
3. Sağ-tık > Sayfa > Üst/Alt bilgi

Şekil 70: Üst/Alt bilgi ekleme

Üst/Alt bilgi ekleme
1. Biçim > Sayfa > Üst/Alt bilgi veya Sağ-tık > Sayfa > Üst/Alt bilgi
seçeneklerinden birini takip ederek Sayfa biçemi penceresini açıp Üst/Alt
bilgi sekmesine gelin.
2. Üst bilgi sekmesine gelin
3. Üst bilgi oluştur'a çek işareti koyun ve Tamam'a basın (Şekil 70).

Şekil 71. Üst bilgiyi açmak
Sayfanızın en üst kısmına bir dikdörtgenin yerleştiğini görebilirsiniz (Şekil 72).
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Şekil 72. Sayfada üst bilgi
Artık oluşan bu üst bilgi alanına istediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Girdiğiniz bu
bilgiler belgenizdeki bütün sayfalarda gözükecektir.

Basit bir sayfa numarası eklemek
Oluşturduğunuz bu üst bilgiyse basit bir sayfa numarası eklemek için imlecinizi
üst bilgiye konumlandırın. Ekle > Alanlar > Sayfa numarası adımlarını takip
ederek sayfa numarası ekleyebilirsiniz (Şekil 73). Şimdi eklediğiniz numara her
yeni sayfada artarak devam edecektir.

Şekil 73. Üst bilgiye sayfa numarası ekleme

Daha fazla numaralandırma
Sayfalarınıza üst bilgi ve alt bilgi
numaralandırma biçimleri vardır. Bunlar:

için

kullanabileceğiniz

daha

farklı

•

Sayfanızda sağ tıklayıp sayfa'dan Sayfa biçemleri penceresini açın.

•

Üst bilgi sekmesinden üst bilgi oluştur seçeneğini işaretleyip Tamam
düğmesine tıklayıp çıkın

•

Üst bilgiye istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz “sayfa 1, sayfa 2 vb”
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•

Örneğin belgenizin başlığını yazın. İmleciniz belge başlığınızın sonunda iken
Ekle > Alanlar > Sayfa numarası ile sayfa numarası ekleyin. Sayfa
numarasının önüne gelerek “Tab” tuşu ile sayfa numaranızı üst bilgide en
sağ getirin.

•

OOo ayrıca toplam sayfa sayısını da saymaktadır. Bunun için Ekle >
Alanlar > Sayfa sayısı yolunu takip edebilirsiniz. Örneğin sayfa
numaranızı ekledikten sonra araya bir / işareti koyarak toplam sayfa
sayınızı ekleyebilirsiniz.

Değişik bir örnek için Şekil 74'e bakınız.

Şekil 74. Sayfa numaralarını değişik şekillerde kullanma

Sayfa numaraları biçimini değiştirmek
Bazen sayfa numaraları biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu biçimler
genellikle bir kitap veya tez yazarken ilk bölümlerde kullanabileceğiniz farklı
sayfa numaralarından oluşur. Bu numaralar:
•

Romen rakamları (i, ii, iii, iv, …)

•

Normal rakamlar (1, 2, 3, 4, …)

•

Harfler (a, b, c, d, ...)

1) Sayfa biçemi penceresinde Sayfa sekmesine gelin.
2) Sağ alttaki sayfa düzeni ayarları bölümündeki Biçim açılır liste kutusundan
istediğiniz bir numara biçimini seçebilirsiniz (Şekil 75).
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Şekil 75. Sayfa numaraları biçimlerini değiştirmek
Bu işlemlerden sonra bütün sayfa numaraları seçtiğiniz biçimde devam edecektir.
Fakat biz bunun her zaman böyle devam etmesini istemeyiz. Belli bir yerden
sonra genellikle normal rakamlarla devam etmesini isteriz. Bunun için:
1) İmlecinizi en son sayfanızın son satırına konumlandırın.
2) Ekle > Sayfa sonu yolunu takip edin
3) Kesme ekle penceresi gelecektir. Sayfa sonun seçeneğini seçip biçem den
Dizin'i seçin
4) Sayfa numarasını değiştir seçeneğine çek işareti koyduktan sonra alttaki
kutucuğa sayfanızın başlayacağı rakamı yazın. (Genellikle 1) Tamam
düğmesine basıp çıkın.
Ayarlarınız Şekil 76 deki gibi olmalıdır.
Bu işlemlerden sonra sayfanız üzerine ince mavi bir çizgi eklenecektir. Bu mavi
çizgi yazıcıdan çıkmaz. Şimdi yine daha önceki yöntemleri kullanarak üst bilgi
ekleyip içerisine normal sayfa numaraları ekleyebilirsiniz.

Şekil 76. kesme ekleme penceresi
Sayfa numaralarınızı bilgilendirme araç çubuğunda görebilirsiniz. Bu alanda
toplam sayfa sayısı ve hangi sayfada çalıştığınız görülmektedir. (Şekil 77).
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Şekil 77. Bilgilendirme araç çubuğunda ki sayfa numaraları

Farklı sağ ve sol sayfalar
Sağ ve sol sayfalarda farklı üst bilgi veya alt bilgi bulunmasını isteyebilirsiniz.
Bunun için şu adımları takip etmelisiniz. (Şekil 78).

Şekil 78. Farklı üst bilgi içerikleri
1) Çalıştığınız sayfada farenizin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
sayfa'ya tıklayın Sayfa biçemi penceresi açılacaktır.
2) Sayfa sekmesinde Sayfa düzeni ayarları bölüm başlığı altında Sayfa
düzeni'ni Yansılanmış olarak seçin.
3) Üst bilgi sekmesine gelip sadece üst bilgi oluşturun seçin. Sol/Sağ içerik
aynı seçili olmayacak. Tamam basıp çıkın.
4) Şimdi ilk sayfanızdaki sayfa üst bilgisine istediğiniz bilgileri girin. İkinci
sayfanıza geldiğinizde üst bilgide herhangi bir şeyin olmadığını
göreceksiniz. Burada da farklı bilgiler girebilirsiniz.
5) Artık sağ ve sol sayfalarınızda sürekli daha önceden girdiğiniz farklı bilgileri
görebilirsiniz. Şekil 71

Şekil 79. Farklı sol ve sağ üst bilgileri

Üst/Alt bilgi ayarları
Sayfa üst/alt bilgi için yapabileceğiniz daha bir çok ayar bulunmaktadır. Bunun
için Sayfa Biçemi penceresini açarak üst/alt bilgi sekmesine gelin.
Sol sağ içerik aynı: Sayfanıza ekleyeceğini üst ve alt bilgilerdeki bilgiler bütün
sayfalarda aynı olacaktır. Tek veya çift numaralı sayfalara farklı bilgi girilmez ve
bütün hepsinde yazılan tek bilgi çıkacaktır.
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Sol kenar boşluğu: Üst/Alt bilginin sayfanın sol kenarından olan uzaklığını
ayarlayabileceğiniz seçenektir.
Sağ kenar boşluğu: Üst/Alt bilginin sayfanın sağ kenarından olan uzaklığını
ayarlayabileceğiniz seçenektir.
Uzaklık: Üst/Alt bilgisinin sayfadaki ilk veya son satır arasındaki mesafeyi
ayarlayabileceğiniz alandır.
Yükseklik:
Üst/Alt
bilgisinin
ayarlayabileceğiniz alandır.

yüksekliğini

(sayfada

kapladığı

alan)

Ayrıntılar: Bu düğmeye bastığınızda Kenarlık / Arkaplan penceresi açılacaktır.
Bu pencereden üst ve alt bilgilerinize kenarlık ekleyebileceğiniz gibi rengini de
değiştirebilirsiniz.

Üst ve alt bilgi detayları
Belge ve bölüm başlıkları için sık sık üst bilgi ve alt bilgi kullanılabilir. Başlık ve
dipnot en iyi alan eklemeyle yapılır. Bu yol bazen üst ve alt bilgileri otomatik
değiştirmek için kullanılır. Burada bir örnek gösterilmiştir.

Belgenize sayfa başlığı eklemek:
1. Dosya > Özellikler > Tanım sekmesine gelerek belgenizin başlığını
Başlık kutusuna yazın.
2. Başlık eklemek için (Ekle > Üst bilgi > Var sayılan).

3. Sayfanızın üstüne eklenen başlık kutusuna imlecinizi konumlandırın.
4. Ekle > Alanlar > Başlık'ı seçin. Bu başlık gri bir artalanla gözükür (bu
gri artalan yazıcıdan çıkmayacaktır).

Ekle > Alanlar adımlarını takip ederek üst ve alt bilgilerinize: Tarih, zaman,
sayfa numarası, sayfa sayısı, konu, başlık, yazar ve alan ögeleri
ekleyebilirsiniz.

Sayfa biçemleri
Sayfanızda ki yerleşim planlarını önceden hazırlayabilirsiniz. Hazırlayabileceğiniz
bir kaç özellik:
•

Sayfa sitili

•

Sütunlar

•

Çerçeveler

•

Tablolar

•

Bölümler

Daha fazla bilgi için “Şablonlar” bölümünü bakınız.

NOT

Sayfa sitilinde yazı, nesne, tablo ve kılavuz çizgilerini değiştirmek için
genellikle Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org > Görünüm'den, paragraf
sonu, sekme, kesme ve diğer araçlar için Araçlar > Seçenekler >
OpenOffice.org Writer > Biçimlendirme yadımı'nı kullanabilirsiniz.
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Nasıl bir yerleşim planını seçmeliyim?
Belgelerinizde ne çeşit bilgi vermek istiyorsanız ona göre yerleşim planını çok iyi
seçmelisiniz. Burada bir kaç örnek anlatılmıştır.

Kullanıcı belgeleri kitaplara benzer, tek
sütunlu yazılar yazıların yanında biraz
figür, yazıları destekleyen şekil ve tablolar,
sade bir tarzda yerleşim planı kolay
okunması açısından gerekli şartlardır.
Tablo
olarak
biçimlenen

alanlar

İçindekiler için veya başka belgeler için
iki sütunlu yazı sayfası birbirini takip
etmesi
gereken
belgelerde
kullanılmaktadır. Başlık kısmı bu iki
sütunun ortasına gelecek şekilde sayfa
üstüne yerleştirilmelidir.

Başlık tek
sütun
halinde
ayarlanm
alıdır

Basit iki
sütunlu
sayfalar

93

OpenOffice.org'a başlangıç

Sayfa biçemleri

Kompleks haber sayfaları için yerleşim
planı, sayfalarda iki veya üç sütunlu
oluşturulabilir ve bazı makaleler bu
şekilde devam edebilir. Bu makaleler
çerçevelerle birbirinden ayrılabilir ve
grafikler eklenebilir.

Bu başlık
sadece ilk
sayfada
olmalı
Bu çerçeve
sadece bu
sayfada
oluşturuldu

Bu
çerçeveler
diğer
çerçevelerle

bağlantılı
değil

Terim belgeleri ve çeviriler için yan
yana yazmak gerektiği durumlarda
tablolar kullanılarak bu tür belgeler
hazırlanabilir.

Bu sınırsız
bir tablodur.
Kelimelerin
her biri ayrı
bir sırada ve
ayrı bir
hücrededir.
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Sayfa kenar boşluğunu değiştirmek
Sayfa kenarları boşluğunu değiştirmenin iki yolu vardır:
•

Sayfa kenarı cetvelleri ile kolay ve hızlı değiştirme fakat kontrolsüz bir
değiştirme olacaktır.

•

Biçim > Sayfa yolunu takip ederek Sayfa biçemi penceresinden ondalık
olarak sayfa kenarlıklarını ayarlayabilirsiniz.

Cetvelleri kullanarak sayfa kenarlarını ayarlama
1. Cetveliniz üzerinde iki renk vardır bir beyaz birde gri renk. Gri renk ile
beyaz rengin kesiştiği yere fare ile geldiğinizde farenin simgesi iki tarafa
doğru ok şeklini alacaktır. Bu durumda iken farenizin sol tuşuna basın ve
bırakmayın.
2. Farenizi bu durumda sağa sola veya yukarı aşağı kaydırarak kenar
boşluğunu ayarlayabilirsiniz.

Şekil 80: Kenar boşluklarını ayarlama

Sayfa biçemi penceresi ile kenar boşluklarını
değiştirmek
1. Belgeniz üzerinde herhangi bir yerde sağ tuşa tıklayın ve açılan menüden
Sayfa yı seçin.
2. Gelen pencerede ki sayfa sekmesindeki kenarlar bölümünden sayfa
kenarlarınızı ayarlayabilirsiniz.
3. Kenarlar alanında ki, sol, sağ, üst ve alt kutularına gireceğiniz değerlerle
sayfa kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.

Sayfa kenar boşluklarını yansılama
Sayfa kenar boşluklarının biçemlerini yansılayabilirsiniz. Daha fazla karışık
birbirinden ayrılmış farklı sağ ve sol sayfa biçemleri oluşturabilirsiniz.
Sayfa kenar boşluklarını yansılamak için Sayfa biçemi penceresinden Sayfa
sekmesini açın (Şekil 80). Sayfa düzeni bölümünden “yansılanmış”'ı seçtikten
sonra kenarlar bölümünden sayfaların iç ve dış kenar boşluklarını
ayarlayabilirsiniz.
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Şekil 81. Sayfa yansılama

Satır numaralama
Satır numaraları sayfanın kenarında görünecektir. Satır numaraları hem baskı
önizleme de hemde yazıda çıkacaktır.

Araçlar > Satır numaralama adımlarını takip ederek Numaralamayı
görüntüle seçeneğini işaretleyin ve sonra Tamam tuşuna basın.
Şekil 81 de her satırda örnek bir numaralama görebilirsiniz.

Şekil 82: Satır numaralamaya örnek
Satır numaralarını istediğiniz aralıkta belirtebilirsiniz. Örneğin her beş satırda
bir çıkmasını belirleyebilirsiniz.

Büyük küçük harf değiştirme
Küçük harflerle yazı yazmamız gerekirken büyük harfle yazmış olabiliriz veya tam
tersi olabilir. Hatta farkında olmadan Caps Lock tuşunu açmış veya kapatmış
olabiliriz. Böyle bir durumda yazdığımız bütün her şeyi silmemize gerek yok.
Sadece değiştireceğimiz yerleri seçip bir iki işlemle büyük küçük harf arasında
geçiş yapabiliriz.
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1. Yazdığınız ve değiştirmek istediğiniz alanı seçin.
2. Seçili alan üzerindeyken farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden
Durum/Karakterler > Büyük harf (Küçük harf) seçmeniz veya Biçim
> Yazı büyük/küçük değiştir > Büyük harf (Küçük harf)
adımlarından birini takip etmeniz yeterlidir.

Baş harfleri büyütme

Y

azdığınız bir belgenin daha çok dikkat çekmesini istiyorsanız gazete ve
dergilerde kullanılan bir biçem uygulayabilirsiniz. Bunun için belgelerinizin ilk
başlangıç harfini büyültebilirsiniz. Baş harfleri büyütmek için şu adımları takip
edin:
1. Baş harfi büyütülecek olan paragrafa veya harfin olduğu yere imlecinizi
konumlandırın.
2. Biçim > Paragraf, sağ-tık > paragraf veya biçimlendirme araç çubuğundan
paragraf simgesine tıklayarak Paragraf penceresini açıp Başharfler
sekmesini açın.
3. Ayarlar alanından Büyük harfi göster seçeneğine çek işareti koyarak
Tamam düğmesine basın.

Başharf ayarları:
Başharfler için Başharfler penceresinde kullanacağınız bir çok ayar vardır:
Ayarlar:
Büyük harfi göster: Paragrafın ilk harfini büyültür.
Tam sözcük: Paragrafın ilk kelimesini büyültür.
Karakter sayısı: Paragraftaki büyültmek istediğiniz ilk karakterlerin sayısını
vererek istediğiniz sayıda harfleri büyültebilirsiniz.
Satır adedi: Büyültülen ilk harfin paragrafınızda kaç satırda görüleceğini
ayarladığınız alandır.
Metne uzaklık: Büyülteceğiniz harf ile normal yazıların arasında ki mesafedir.
İçindekiler:
Baş harf metni: Buraya yazacağınız harf veya kelime ilk harfinizin yerine büyük
olarak yazılır.
Karakter biçimi: Baş harfleri yazınızdan farklı karakterlerle yazmak istiyorsanız
buradaki açılır listeden farklı bir özelliği seçebilirsiniz.
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Şekil 83: Başharfleri büyütme

Paragrafa/Sayfaya kenarlık ve gölge ekleme
Bir paragrafa veya sayfaya istediğiniz özelliklerde kenarlık ve gölgelendirme
eklemek mümkündür. Burada sadece paragraf için kenarlık ve gölgelendirme
anlatılacaktır fakat aynı işlemler sayfa içinde birebir geçerlidir. Tek farkı sayfa için
sağ-tık > sayfa > kenarlık veya biçim menüsünden sayfa seçilerek gelen sayfa
biçemi penceresinden kenarlık seçilmelidir.
Paragrafa kenarlık ve gölgelendirme ekleme:
1. Kenarlık veya gölgelendirme ekleyeceğiniz paragrafı seçin veya imlecinizi
paragraf içinde bir yere konumlandırın.
2. Biçim > Paragraf, Biçimlendirme araç çubuğunda ki
Paragraf
düğmesi veya Paragrafınızın üzerindeyken Sağ-tık >
Paragraf
yollarından birini izleyerek Paragraf penceresini açıp Kenarlıklar
sekmesine tıklayın.
3. Satır ayarlaması alanındaki Var sayılan bölümünde bulunan küçük
düğmelerden ikincisi olan Tüm dört kenarlığı da seç düğmesine basın. Bu
arada kullanıcı tanımlı alanında bulunan ön izlemeye dikkat edin. Bu ön
izlemede bütün kenarlara noktalı bir çerçeve eklenir.
4. Tamam düğmesine basıp çıkın.
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Kenarlıklar sekmesi ayarları
Bir paragrafa kenarlık ve gölgeledirme eklerken bu sekme üzerinde istediğiniz
şekilde ayar yapabilirsiniz. OpenOffice.org size bu konuda bir çok seçenek
sunmaktadır.
Satır ayarlaması:
Var sayılan: Bu alanda bulunan düğmelere basmak suretiyle paragrafınızın
istediğiniz tarafına kenarlık ekleyebilirsiniz. Düğmelerin üzerinde diğer çizgilere
göre daha koyu görünen çizgiler o kenarın ekleneceğini işaret etmektedir.
Herhangi bir düğmeye bastığınızda hemen alt tarafta bulunan ön izleme
penceresinden de nereye kenarlık eklediğinizi görebilirsiniz.
Kullanıcı tanımlı: Bu alanda istediğiniz bir kenara kenarlık ekleyebilir veya
çıkartabilirsiniz. Bunun için ön izleme penceresinde bulunan kenarlıklardan
herhangi birine tıkladığınız da sadece o kenarlık çerçeve içine alınır. Tekrar
tıklayarak bir kenarlık ekleyebilir veya kenarlığı kaldırabilirsiniz.

Şekil 84: Paragraf ve sayfa kenarlıkları
Çizgi:
Biçem: Ekleyeceğiniz kenarlıkların farklı çizgi ve kalınlıklarını biçem listesinden
seçerek ayarlayabilirsiniz. Daha fazla çizgiler için yan tarafında bulunan kaydırma
çubuğunu aşağı doğru çekin.
Renkler: Ekleyeceğiniz kenarlıkların farklı renklerde olmasını istiyorsanız renk
açılır liste kutusundan istediğiniz bir rengi seçmelisiniz.
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İçerik boşlukları:
Ekleyeceğiniz kenarlıklar ile kenarlık içinde kalan yazılarınızın kenarlıklara olan
mesafelerini (sol, sağ, üst, alt) ayarlayabileceğiniz alandır. Bu alanda ki
Eşzamanlama seçili ise içerik boşluklarından herhangi birinin değerini
değiştirdiğinizde diğerleri içinde aynı mesafe uygulanacaktır. Örneğin sol
mesafeyi 1 cm yapıp Eşzamanlamaya çek işareti koyduktan sonra tamam
düğmesine basarsanız kenarlık eklediğiniz paragrafın kenarlık içinde bütün
kenarlıklara 1 cm mesafede uzak olduğunu görebilirsiniz.
Gölge biçemi:
Paragraflarınıza eklediğiniz kenarlıklara farklı gölgelendirmeler verebilirsiniz.
Konum: Bu alanda ki düğmeler ile kenarlıklarınıza gölgelendirme vererek gölge
yönünü belirleyebilirsiniz.
Büyüklük: Vermiş olduğunuz gölgenin büyüklüğünü ayarlayabileceğiniz alandır.
Renk: Gölgenizin renginin başka bir renk olmasını istiyorsanız bu alandan
seçmelisiniz.

Özellikler:
Sonraki paragrafla birleştir: Bu seçeneğin seçili olması durumunda yazı yazarken
her enter tuşuna bastığınızda bir sonraki paragrafa geçerken geçtiğiniz paragrafı
da aynı kenarlık içine alır. Fakat bu seçenek seçili değilse her enter tuşuna
bastığınızda bir sonraki paragraf ayrı bir kenarlık içine alınacaktır.

Sayfaları sütunlara ayırma
Hazırladığınız belgeyi isterseniz bir çok sütuna bölebilirsiniz. Sütunlar genellikle
test sorusu hazırlamada vb işlerde kullanılmaktadır.
Sayfalarınızı sütunlara bölmek için sağ-tık > Sayfa seçeneği ile veya Biçim >
Sayfa seçeneği ile Sayfa biçemi penceresini açıp Sütun sekmesine gidin.
Ayarlar: İster Sütunlar kutusuna değer girerek isterseniz yan tarafta bulunan
düğmelerden birini seçerek sayfalarınızı istediğiniz kadar sütunlara bölebilirsiniz.
Genişlik ve boşluk: Otomatik genişlik seçeneğinin önündeki çek işaretini
kaldırarak sütunlarınızın genişliğini Genişlik alanından ve sütunlar arasında ki
mesafeyi de Aralık alanından ayarlayabilirsiniz.
Ayraç çizgisi:
Satır açılır listesinden sütunlarınız arasına koyacağınız çizgiyi ve kalınlığını
seçebilirsiniz.
Yükseklik: Ayraç çizgisinin yüksekliğini sayfanıza göre % olarak küçültebilirsiniz.
Yani ayraç çizgisinin sayfanızın yazdırma alanı içerisinde tamamını kaplamasını
istemiyorsanız bu değeri küçültmelisiniz.
Konum: Ayraç çizgisini yükseklik olarak küçülttüyseniz
istediğiniz bir yere (alt, üst, orta) koyabilirsiniz.
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Şekil 85: Sayfaları sütunlara ayırma
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Tablolar
Tablolar sıra halindeki bilgileri düzenlemek ve belgenize estetiklik kazandırmak
amacıyla kullanılır. Tablolar sayesinde istediğiniz listeleri düzenli bir şekilde
hazırlayabilir ve daha sonra bu tablo çizgilerini kaldırabilirsiniz. OpenOffice.org
metin belgesinde tablo eklemenin dört yolu vardır.
•

Standart

araç

çubuğunda

ki

Tablo

düğmesi

•

Tablo > Ekle > Tablo adımlarını takip ederek açılan Tablo ekle penceresi

•

Klavyeden Ctrl+F12 tuşlarını kullanarak

•

Görünüm > Araç çubukları > Tablo adımlarını takip ederek Tablo araç
çubuğunu açtıktan sonra Tablo düğmesinden tablo ekleyebilirsiniz.

Şekil 86: Tablo araç çubuğu

Tablo düğmesi ile tablo ekleme
Standart araç çubuğunda ki tablo düğmesine bastığınızda aşağı doru bir pencere
açılır bu pencereden eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısını farenizin tuşu
basılı tutarak aşağı ve sağa doğru çekerseniz bu pencere genişleyecek ve
istediğiniz kadar satır ve sütun seçebilirsiniz. Seçtiğiniz bu satır ve sütunları açık
olan bu pencere altında görebilirsiniz. (Şekil 86)

Şekil 87: Tablo düğmesi

Tablo menüsünden tablo ekleme
Tablo > Ekle > Tablo (veya Ctrl+F12) adımlarını takip ederek açılan Tablo ekle
penceresindeki Boyut alanındaki Sütun ve Satır kutularına gireceğiniz değer
kadar imlecinizin bulunduğu yere bir tablo eklenir.
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Tablolar

Şekil 88: Tablo ekle penceresi
İsim: Tablonuza sonradan kullanılmak üzere (link, tablo dizini vb) için isim verilir.
Bu alandaki isim standart olarak Tablo 1 diye gelir.
Boyut: Ekleyeceğiniz tablonun satır ve sütun sayısını belirleyeceğiniz alandır.
Seçenekler: Ekleyeceğiniz bir tablonun ilk satırı önceden başlık satırı olarak
kabul edilir ve satırın yazı biçemi boyutu vb özellikleri diğer hücrelere göre
farklıdır. Eğer başlık seçeneğini işaretlerseniz bu satır tablonuza yerleşecektir.
Eğer Başlığı yinele alanındaki rakam kutusunu artırırsanız ilk bir kaç satırın
başlık biçeminde olmasını sağlayabilirsiniz.
Sınır: Eklediğiniz tablonun kenar çizgileri silik görünecek ve yazdırdığınız zaman
bu çizgiler yazıcıdan çıkmayacaktır.
Otomatik Biçimlendirme: Tablonuzu metin belgesinde gelen biçimlerden birisi
ile oluşturabileceğiniz bir pencere açılacaktır. Buradan istediğiniz bir biçimi
seçerek tablonuza uygulayabilirsiniz.

Tablolar üzerine işlemler
Bu bölümde hücreler arasında dolaşma, tabloya satır ve sütun ekleme, satır ve
sütun silme, satır ve sütunun boyutlarını ayarlama, hücreleri bölme ve
birleştirme, hücrelere eklenen yazıları hizalama, yazılan yazıları ve hücre rengini
değiştirme, tablo kenarlıklarını değiştirme vb özellikleri işlenecektir.

Tablo içerisinde dolaşma
Satır ve sütunların kesiştiği her bir alana hücre denir. Bu hücrelere veriler
girilerek bu veriler üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bu hücreler
arasında dolaşmak için fare ile gitmek istediğiniz hücreye bir sefer tıklamanız
yeterlidir. Bu durumda tıkladığınız yere imleciniz konumlanacak ve bu hücrede
artık yazı yazabilirsiniz. Hücreler arasında dolaşmak için klavyeden Ok tuşlarını
da kullanabilirsiniz. Hangi oka basarsanız imleciniz bastığınız ok tarafındaki
hücreye gidecektir. Ayrıca Tab tuşu ile de bir sonraki hücreye geçebileceğiniz gibi
Shift+Tab tuşunu kullanarak ta bir önceki hücreye geçebilirsiniz.
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Hücre içerisindeki yazdığınız yazıları sağa doğru sekme duraklarına kadar
ilerletmek için Ctrl+Tab tuşunu kullanmalısınız.

Tabloya satır veya sütün ekleme
Tablonuza satır ve sütun eklerken imlecinizin bulunduğu yer önemlidir. Çünkü
satır veya sütun eklerken imlecinizin konumuna göre satır ve sütun eklenecektir.
Satır ve sütun eklemenin bir kaç yolu vardır:
1. Tablo araç çubuğundaki satır veya sütun ekle düğmelerini kullanarak satır
veya sütun ekleyebilirsiniz. Bu düğmelere her bastığınızda imlecinizin
altına satır, sağ tarafına ise bir sütun ekleyecektir.
2. İmlecinizin bulunduğu hücre üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden
Satır/Sütun > Ekle veya Tablo > Ekle > Satırlar/Sütunlar adımlarını
takip ederseniz bir pencere açılacaktır.

Şekil 89: Satır ve sütun ekleme
Adet alanına istediğiniz değeri yazarak satır veya sütun ekletebilirsiniz.
Konum kısmına ise imlecinizin bulunduğu yerden öncesine veya sonrasına
seçerek imlecinizin konumuna göre satır veya sütunlarınızı ekleyebilirsiniz.
3. Tablonuzda ki en alt satırda son hücrede iken Tab tuşuna basarsanız alt
tarafa yine bir satır eklenecektir.

Tablodan satır veya sütun silme
Tablonuzdan satır ve sütun silerken imlecinizin bulunduğu yer önemlidir. Çünkü
satır veya sütun silerken imlecinizin konumuna göre satır ve sütun silinecektir.
Satır ve sütun silmenin bir kaç yolu vardır:
1. Tablo araç çubuğundaki satır veya sütun sil düğmelerini kullanarak satır
veya sütun silebilirsiniz. Bu düğmelere her bastığınızda imlecinizin
bulunduğu yerdeki satır veya sütun silinecektir.
2. İmlecinizin bulunduğu hücre üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden
Satı/Sütun > Sil veya Tablo > Sil > Satırlar/Sütunlar adımlarını takip
ederseniz satır veya sütunlarınızı silebilirsiniz.

Tablodaki satır veya sütun boyutlarını ayarlama
Tablonuzdaki satır yüksekliğini veya sütun genişliğini
ayarlayabilirsiniz:

farklı

yollarla

1. Fare ile tablo çizgileri üzerine geldiğinizde yatay çizgi ve dikey çizgide
farenizin şekli iki tarafa doğru ok şeklini alacaktır. Bu durumda fare tuşuna
basılı tutup satır yüksekliğini veya sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

OpenOffice.org'a başlangıç

104

Tablolar

2. Yükseklik veya genişliğini ayarlayacağınız hücre üzerinde sağ tıklayıp
açılan menüden Satır > Yükseklik veya Sütun > Genişlik adımlarını
takip ederek satır yüksekliği, Sütun Genişliği penceresini açılmasını
sağlayın. Açılan bu pencerelere satır yüksekliğinizi veya sütun genişliğinizi
sayısal olarak girdikten sonra tamam düğmesine basarak ta satır
yüksekliği veya sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.
3. Hücre üzerinde sağ-tık > Tablo veya Tablo > Tablo özellikleri
adımlarını takip ederek Tablo biçimi penceresini açın ve Sütun
sekmesine gidin. Sütun genişliği alanından tablonuzda bulunan istediğiniz
sütunun genişliğini değiştirebilirsiniz.

Tablodaki hücreleri birleştirme
Tablonuzda bulunan birden fazla sütun veya satırları birleştirerek tek bir hücre
oluşturabilirsiniz.
Hücreleri birleştirmeden önce, birleştireceğiniz hücreleri
seçmek zorundasınız. Hücreleri birleştirmenin bir kaç yolu vardır:
1. Sağ-tık > Hücre > Birleştir
2. Tablo > Hücreleri birleştir
3. Tablo araç çubuğunda ki Hücreleri birleştir düğmesi.
Yukarıdaki adımlardan istediğinizi uygulayarak seçtiğiniz hücreleri birleştirip tek
bir hücre oluşturabilirsiniz.

Tablodaki hücreleri bölme
Tablonuzda bulunan bir hücreyi istediğiniz sayıda sütun ve satıra bölebilirsiniz. Bir
hücreyi bölmek için imlecinizin bulunduğu yer önemlidir. Çünkü imlecinizin
bulunduğu hücreyi bölersiniz. Bunun için.
1. Sağ-tık > Hücre > Böl
2. Tablo > Hücreyi böl
3.

Tablo araç çubuğunda ki Hücreyi böl düğmesini kullanabilirsiniz.

Bu adımlardan birini uyguladığınızda Hücreyi böl penceresi gelecektir.

Şekil 90: Hücreleri bölme
Bu pencerede:
Hücreyi parçala: Bu alana hücreyi kaça bölmek istiyorsanız rakamsal olarak
değerini girin.
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Yön: bu alanda ise hücrenizi yatay mı yoksa dikey mi bölmek istediğinizi
seçebilirsiniz.
Eşit parçalara ayır ise böldüğünüz hücreyi satır ve sütun boyutlarını eşit olarak
dağıtılmasını sağlayacaktır.

Hücrelerdeki bilgileri hizalama
Hücrele girilen yatay veya dikey yazılarınızı hücre içerisinde istediğiniz tarafa
dikeyde hizalayabilirsiniz. Hizalama için:
1. Sağ-tık > Hücre > Hizalama düğmeleri (üst, orta, alt)
2.

Tablo araç çubuğunda ki Hizalama düğmeleri (üst, orta, alt)

Bu düğmeleri kullanarak hücrenizdeki bir yazıyı hücrenizin üst, orta ve alt
tarafına hizalayabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra Biçimlendirme araç çubuğunda ki
Hizalama düğmeleri (Sola hizala, ortada, sağa hizala, iki yana yasla) ile de
yatayda hizalama yapabilirsiniz.

Hücrelerin arkaplan rengini değiştirme
Tablonuzda bulunan her hücreyi farklı bir renge boyayabilirsiniz. Yine bu durumda
imlecinizin bulunduğu yer önemlidir. Hücre arkaplan rengini değiştirmek için:
1. Hücre üzerinde sağ-tık > Tablo
2. Tablo > Tablo özellikleri
3. Tablo araç çubuğunda ki Tablo özellikleri düğmesi
Yukarıdaki adımlardan birini takip ederek Tablo biçimi penceresini açarak
Arkaplan sekmesine gidin. Arkaplan renginden istediğiniz bir rengi seçerek
Tamam düğmesine basın. Bu durumda hücreni seçtiğiniz renkle dolacaktır.
Arkaplan sekmesinde Hedef alanındaki açılır liste kutusundan:
Satır seçilirse: Seçtiğiniz renk tüm satıra dolacaktır.
Tablo seçilirse: Seçtiğiniz renk tüm tabloya dolacaktır dolacaktır.
Arkaplan sekmesinde Olarak alanındaki açılır liste kutusundan:
Grafik seçilirse hücrelerinize, satırlarınıza veya tablonuza istediğiniz bir resmi
ekleyebilirsiniz.

Tablo ve hücrelerin kenarlıklarını ayarlama
Tablo ve ayrı ayrı hücrelerinizde ki hücrelerin kenar çizgilerini görünür/görünmez
yapabilir kalınlık ve rengini değiştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle tablonuzu,
satırınızı veya hücrenizi seçmelisiniz. Seçim işlemini şu şekilde yapabilirsiniz:
1. Fare ile seçeceğiniz bir yerde bir sefer tıkladıktan sonra seçerek istediğiniz
alana doğru sürükleyerek
2. Seçeceğiniz hücre üzerinde sağ-tık > Satır/Sütun > Seç adımları ile
3. Tablo menüsünden veya tablo araç çubuğunda ki seç (satır, sütun, hücre,
tablo) düğmeleri ile istediğiniz alanı seçebilirsiniz.
Alanlarınızı seçtikten sonra
1. Seçili alan üzerinde sağ-tık > Tablo
2. Tablo > Tablo özellikleri
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3. Tablo araç çubuğunda ki Tablo özellikleri düğmesi ile Tablo biçimi
penceresini açıp Sınır sekmesini açın.
4. Paragrafa/sayfaya kenarlık gölge ekleme başlığı altındaki Kenarlık sekmesi
ayarlarını okuyun. Buradaki işlemlerde okuyacağınız yerdeki işlemlerle
aynıdır.

Tabloyu bölme
Tablonuzu istediğiniz satırdan itibaren bölebilirsiniz. Bunun için imlecinizi bölmek
istediğiniz satırda ki herhangi bir hücreye yerleştirin. Tablo > Tabloyu böl
adımlarını takip ederek Tabloyu böl penceresini açın. Bu pencerede bulunan
seçenekler:
Başlığı kopyala: İkiye
tablonuzda da oluşturur.

böldüğünüz

tablonun

ilk

satırının

aynısını

ikinci

Özel başlık (biçem uygula): Böldüğünüz ikinci tabloya ilk tablonun başlığını da
getiri fakat içindeki yazılar gelmez sadece biçemi gelir yani buraya aynı
özelliklere sahip başka başlıklar yazabilirsiniz.
Özel başlık: İkinci tablonun tamamen her şeyini ayarlamanız için başlığı yine bu
ikinci tabloya alır. Fakat biçem menüsü ile içinde ki yazılar gelmez
Başlık yok: Tabloyu sadece ikiye böler herhangi bir başlık satırı ikinci tabloda
oluşmaz.

Otomatik biçimlendirme
Otomatik biçimlendirme ile OpenOffice.org ile hazır gelen tablo şekilleridir. Bu
biçimlendirme ile tablonuzu önceden oluşturulmuş biçimler gibi görünmesini
sağlayabilirsiniz. Bunu için tablonuzda bir hücreye imlecinizi konumlandırdıktan
sonra:
1. Tablo > Otomatik biçimlendirme veya Tablo araç çubuğunda ki Otomatik
biçimlendirme
düğmesine
tıklayarak
Otomatik
Biçimlendirme
penceresini açın.
2. Biçim alanından istediğiniz bir biçimi seçmeniz durumda sağ tarafta ki ön
izlemeden tablonuzun nasıl değişeceğini görebilirsiniz.
3. Daha fazla bilgi düğmesine tıkladığınız da aşağı doğru bir alan
açılacaktır. Bu alandan Tablonuza aktarmak istediğiniz biçimleri seçebilir
veya aktarılmasını istemediğiniz biçimleri iptal edebilirsiniz.

Tablolara başlık eklemek
Belgeniz içerisinde birçok tablonuz bulunabilir. Bu tablolara bir başlık ekleyerek
bu başlıkların yanında tablolarınız için bir açıklama yapabilirsiniz. Bu başlıkları
tablolarınızın altına veya üstüne yerleştirebilirsiniz. Daha sonradan bu başlıklar
yardımıyla tablolarınız için bir içindekiler bölümü hazırlayabilirsiniz. Bir tabloya
başlık eklemek için, tablonuz üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın açılan
menüden Başlık seçeneğine tıklayarak Resim Yazısı penceresinin açılmasını
sağlayın.
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Şekil 91: Tablolara başlık ekleme
Bu pencerede tablonuzla ilgili birçok ayar yapabileceğiniz alanlar bulunmaktadır.
Bu alanlar:
Resim yazısı: Tablonuz için açıklayıcı bilgileri yani tablo başlığınızı
yazabileceğiniz alandır. Buraya yazacağınız bilgiler tablonuzun Konum
kısmından seçeceğiniz duruma göre tablonuzun altında veya üstünde çıkacaktır.
Kategori: Bu Resim yazısı penceresi sadece tablolar için kullanılmamaktadır.
Kategori kısmından ne için kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Çizim, figür, metin,
resim, tablo gibi. Seçtiğiniz kategoriye göre nesnenizin altında ya da üstünde bu
kategoriler çıkacaktır.
Numaralama:
Başlıkların
yanında
bulunan
numaralama
biçimlerini
değiştirebileceğiniz bir açılır liste açılacaktır. Buradan istediğiniz bir numara
biçimini seçerek tablonuzun yanında yer alacak olan numara biçimini
değiştirebilirsiniz.
Ayırma işareti: Tablonuza yazdığınız açıklama ile numara arasına konulacak
olan işarettir. Bu işareti klavyeden istediğiniz şekilde girebilirsiniz.
Konum: Tablonuza ekleyeceğiniz başlığın üstte mi yoksa altta mı olacağını
seçebileceğiniz alandır.
Otomatik başlık: Belgenize eklediğiniz tabloların başlıklarını otomatik almasını
istiyorsanız Otomatik başlık düğmesini kullanmalısınız. Bu düğme ile açılan Başlık
penceresinde Ekleme sırasında başlıkları otomatik ekle alanından OpenOffice.org
Writer Tablosu seçeneğine çek işareti koyarak bütün eklediğiniz tabloların
ayarlarınıza göre başlık eklemesini sağlayabilirsiniz. Yani ne zaman bir tablo
eklerseniz ekleyin Tablo yazısı ve numarası tablonuzun altına veya üstüne
yerleşecektir. Açıklamasını ise başlıkların yanına tıklayarak yazabilirsiniz.
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Bu bölümde belgenizi yazıcıya göndermeden önce OpenOffice.org da nasıl ayar
yapacağınız anlatmaktadır.

Hızlı yazdır
Standart araç çubuğunda ki Doğrudan dosyaya yazdır simgesi
ile var
sayılan yazıcıya belgenizi yazdırabilirsiniz. Bu düğmeyi kullandığınız taktirde bir
ayarlama yapabileceğiniz bir pencere gelmeden belgeniz hemen yazılmaya
başlanacaktır.

Kontrollü bir şekilde Yazdır penceresini kullanarak
yazdırma
Bir belgeyi yazdırma sırasında daha fazla seçenek ve kontrol istiyorsanız Dosya
> Yazdır veya Ctrl+P tuş bileşenlerinden birini kullanarak Yazdır penceresini
açmalısınız.(Şekil 92).

Şekil 92. Yazdır Penceresi
Yazdır penceresinden bir çok seçim yapabilirsiniz:
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•

Sisteminizde birden fazla yazıcı olması durumunda Ad kısmından istediğiniz
bir yazıcıyı seçerek o yazıcıya yazdırtabilirsiniz. Yazıcınızla ilgili farklı
ayarlamalar yapmak istiyorsanız (kağıt/kalite, etkiler, son işle, temel
özellikler vb) özellikler düğmesini kullanın.

•

Hangi sayfayı, kaç kopyayla veya hangi düzende yazdırmak istersiniz.

•

Sayfalarınızın tamamını
Tümünü seçin

•

Belli bir sayfayı yazdırmak için: Sayfalar'ı seçerek boş kutuya yazdırmak
istediğiniz sayfayı yazın. Örneğin 22, bu durumda sadece 22 numaralı
sayfayı yazdıracaktır.

yazdırmak

istiyorsanız

Yazdırma

aralığından
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•

Belli aralıklardaki sayfaları yazdırmak için: Sayfaların karşısında ki kutuya
başlangıç sayfanızla son sayfanız arasına tire koyarak yazın. Örneğin 5-10,
beşinci sayfadan onuncu sayfaya kadar arada kalan sayfaları da yazacaktır.

•

Belirli farklı sayfaları yazdırmak için: Sayfaların karşısındaki kutuya,
yazdırmak istediğiniz sayfaların arasına virgül koyarak sayfalarınızı yazın
Örneğin 5,9,16, bu durumda sadece 5, 9 ve 16. sayfaları yazılacaktır.

•

Çoklu kopyası olan bir belgeyi sıralı bir şekilde yazdırmak istiyorsanız:
Sırala seçeneğinin önüne bir çek işareti koyun. Örneğin 10 sayfalık bir
belgeniz var ve bu belgenizin her birinden iki kopya istiyorsunuz. Kopya
sayısını iki yaptıktan sonra Sırala seçeneğine çek işaret korsanız, yazıcıdan
belgenizi önce 1 den 10 kadar sonra yine 1 den 10 a kadar çıktı alırsınız.

•

Eğer belgenizi yazdırmadan önce daha
Seçenekler düğmesine basın.(Şekil 93).

fazla

özellik

istiyorsanız

Belgeniz için daha fazla yazdır seçenekleri
Yazıcı seçenekleri penceresinde belgeniz için uygulanabilir özellikleri
ayarlayabilirsiniz. Var sayılan yazıcınıza Writer için özellikleri belirtebilirsiniz.
Bunun için bakınız“Var sayılan yazdırma seçenekleri” sayfa 112.
Yazıcı seçenekleri penceresi içerisinde ki bazı maddeler şunlardır:
•

İçerikler kısmındaki özellikleri kullanarak yazdırılmaması gereken bazı
seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Grafikler, çizimler, tablolar, denetimler ve
artalanı iptal ederseniz belgenizde bulunan bu seçenekler kağıda
yazılmayacaktır.

•

Sayfalar kısmında seçebileceğiniz özellikler:

•

Sadece sol sayfalar
(çift numaralar) veya sadece sağ sayfalar (tek
numaralar) seçeneklerine genellikle dokunulmaz fakat siz sadece sağ
sayfaları veya sadece sol sayfaları yazmak istediğinizde buradan
ayarlayabilirsiniz.

•

Sayfaları ters sırayla yazdırmak istiyorsanız (22-23-21-20-19-18 ... gibi)
Ters sırayı işaretlemelisiniz.

•

Notlar kısmındaki seçenekler ile belgenize eklediğiniz
görünmeyen notların çıktısını yazıcıdan alabilirsiniz.
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Şekil 93. Yazıcı seçenekleri

Yazdırmadan önce ön izleme
Hazırladığınız belgenizi yazıcıdan almadan önce sayfalarınızın kağıt üzerinde nasıl
durduğunu kontrol etmek ve diğer sayfaları aynı anda görmek için kullanılan bir
özelliktir. Sayfa ön izleme için aşağıdaki yöntemlerden birisini uygulayabilirsiniz:
•

Dosya > Sayfa ön izleme adımlarını takip ederek

•

Standart araç çubuğundaki Sayfa ön izleme
ön izlemeyi açabilirsiniz.

düğmesine basarak sayfa

Sayfa ön izlemeye bastığınızda, belgeniz sayfa ön izleme durumuna
geçecektir. Bu durumda alt tarafta sayfalarınız tam bir kağıt içerisinde nasıl
görünüyorsa o şekilde görünecek ve üst tarafta ise Sayfa ön izleme araç
çubuğu (Şekil 94) açılacaktır.

Şekil 94. Sayfa önizleme araç çubuğu
Önceki sayfa: Bir önceki sayfa görünümüne geçer.
Sonraki sayfa: Bir sonraki sayfa görünümüne geçer.
Belgenin başlangıcına: Kaçıncı sayfada olursanız olun ilk sayfaya görünümüne
döner.
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Belge sonuna: Kaçıncı sayfada olursanız olun son sayfaya görünümüne gider.
Sayfa ön izleme:İki sayfa: Sayfa ön izleme penceresinde iki sayfa yan yana
görünür.
Sayfa ön izleme:Çoklu sayfa: Sayfa ön izleme penceresinde istediğiniz kadar
sayfayı görüntülenmesi sağlanır.
Kitap ön izleme: Sağ ve sol tarafta birbirini takip eden iki sayfa çıkacaktır. Bu
durumda sayfalarınızı doğru sıralayıp sıralamadığınızı anlayabilirsiniz.
Yakınlaştır: Bu düğmeye her bastığınızda sayfalarınızın görüntüsü büyüyecek
ve sayfa yakınlaşacaktır.
Ön izleme odaklama: Bu alan gireceğiniz değer ile sayfayı yakınlaştırabilir veya
uzaklaştırabilirsiniz. Sayfa ön izleme boyutunu değiştirir.
Uzaklaştırma: Bu düğmeye her bastığınızda sayfalarınızın görüntüsü küçülecek
ve sayfa uzaklaşacaktır.
Tam ekran: Sayfa ön izleme tam ekranda görünecek ve tam ekranı kapat
düğmesi gelecektir. Tam ekrandan çıkmak için tam ekranı kapat düğmesine
basmalısınız.
Sayfa görünümünü yazdır: Sayfa görünümünüz nasıl ayarladı ise (örneğin
sayfa görünümü iki sayfa) bir A4 kağıdının yarısına iki sayfayı yan yana
yazacaktır. Bir belgeyi tamamen yazdırmadan önce sayfaların kağıt üzerinde
nasıl durduğunu daha az masrafla anlamak için oldukça kullanışlı bir özelliktir.
Sayfa görünümü yazdırma seçenekleri: Sayfa görünümünü yazdırmadan
önce bir çok ayar yapabileceğiniz bir pencere açacaktır. Bu pencere ile bir
sayfanıza belgenizin kaç sayfasını yazdırabileceğinizi ara boşlukları vb özellikleri
ayarlayabilirsiniz. (Şekil 95)
Ön izlemeyi kapat: Sayfa ön izlemeyi kapatarak normal sayfa görünümünüze
dönmenizi sağlar.

Şekil 95. Yazdırma seçenekleri penceresi

Var sayılan yazdırma seçenekleri
Yazdır sekmesinde sizin var sayılan yazıcınız için pek çok seçenek bulunmaktadır.
1. Bu iletişim penceresi için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org >
Yazdır sekmesini kullanın
OpenOffice.org'a başlangıç
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2. OpenOffice.Org'da – Yazdır penceresi için Şekil 96'ya bakın. Ayarlar
alanında Yazıcı seçilidir.
3. Bu pencerede yazdırılacak belgenizle ilgili bir çok ayarı yapabilirsiniz.
Belgenizin şeffaf olup olmaması, çıktısını alacağınız belgenin
çözünürlüğünü belirleyerek kartuş tasarrufu, renkli belgelerinizi gri
tonda yazdırma ve bir belgeyi yazdırmadan önce uyarıları
alabileceğiniz bir çok ayarı buradan yapabilirsiniz.

Şekil 96. OpenOffice.Org'da var sayılan Yazdır penceresi ve ayarları

PDF belgeleri hazırlama
OpenOffice.Org'da ki her bir uygulama hemen PDF olarak dışarı aktarılabilir. Bu
ideal dosya biçimi artık bir çok kişi tarafından benimsenmektedir. PDF uzantılı
dosyalara Acrobat Reader veya diğer PDF izleyicileri ile bakabilirsiniz.

Hızlı bir şekilde PDF oluşturmak
PDF olarak bir dosyanızı dışarı aktarmak için standart araç çubuğunda ki PDF
düğmesini kullanarak hızlı PDF dosyaları elde edebilirsiniz. PDF belgelerinizi
bu şekilde oluşturduğunuzda sizden sadece PDF için bir ad isteyecektir. Standart
ayarları kabul ederek hızlıca PDF dosyalarını bu şekilde oluşturursunuz.

PDF dosyalarınızı, seçenekleri ayarlayarak
oluşturmak
Eğer Dosya > Dışarı aktar'dan dosya biçimi olarak PDF i seçtiyseniz, PDF
seçenekleri şeklinde detaylı bir PDF çıktısı alabileceğiniz bir pencere
açılacaktır (Şekil 92).
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Şekil 97. PDF seçenekleri penceresi

PDF seçenekleri
Aralık
• Tümü: Bütün dokümanı dışarı aktar.
•

Sayfalar: Sayfaları dışarı aktarmak için, kullanım şekli 3-6 (sayfa 3 den 6 ya
kadar). İstenilen sayfaları dışarı aktarmak için, kullanım şekli 7;9;11 (sayfa
7, 9 ve 11 i aktarır).

Resimler
• Kayıplı Sıkıştırma:
Resimleri kaliteli bir şekilde aktarır. Geniş detaylı
resimlerde kullanabilirsiniz. Diğer resimli dosyalarınızda da tavsiye edilir.
•

JPEG Sıkıştırması: PDF çıktılarında kaliteyi belirleyebilirsiniz. Kalite ilk
açıldığında %90 dır. Siz bunu artırıp eksiltebilirsiniz. Eksilttiğinizde PDF
dosyanızdan boyutu küçülecektir.

•

Resim Çözünürlüğünü düşür: Resim çözünürlüğünü DPI (inç başına nokta)
belirleyebilirsiniz.

Genel
• Etiketli PDF: PDF dosyanızdaki önemli bilgileri PDF dosyanızın içine etiket
olarak aktarabilirsiniz.
•

Notları dışarı aktar: Notlarınız Metin belgesine veya Hesap tablosuna
aktarabilirsiniz.

•

Geçiş etkilenimi kullan:
kullanabilirsiniz.
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•

Gönderi formları biçimi: PDF biçimlerini seçebilirsiniz. PDF dokümanları için
sadece bir tane ortak geçerli ayar vardır: PDF (gönderilen tam doküman),
FDF (gönderilen kontrollü içerik), HTML ve XML. Seçilen pek çok PDF
biçimi.

Yardım almak
Metin belgesi size bir kaç yolla yardım sağlamaktadır. Daha detaylı yardım almak
için
internet
sitelerini
veya
form
sayfalarına
başvurabilirsiniz
(http://forum.openoffice.org.tr).
Örneğin araç çubuklarında bulunan bir düğme hakkında bilgi almak istiyorsanız
Yardım > Bu nedir? Seçeneğine tıkladığınız da farenizin yanında bir ? işareti
belirir. Fareniz bu durumdayken herhangi bir düğmenin üzerine gittiğinizde o
düğme ile ilgili bazı açıklamaların olduğu küçük sarı pencereler açılacaktır.”

Şekil 98. Yardım menüsü
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Şablonlarla çalışmak
Şablonlar diğer belgeleriniz için bir kalıptır. Örneğin iş raporlarınız için ilk
sayfasında logonuz olan bir şablon oluşturabilirsiniz. Bu şablonu kullanarak artık
yeni belgelerinizi bir standart altında oluşturabilirsiniz.
Şablonlar; düzenli şekilde grafikleri, yazı boyut ve tiplerini, dilleri, araç
çubuklarını, menü ayarlamalarını vb daha bir çok özelliği içine alabilmektedir.
Bu bölüm şu belgeleri içermektedir:
•

Var olan bir şablonu açmak

•

Şablon oluşturmak

•

Şablonları düzenlemek

•

Var sayılan şablonu ayarlamak

•

Şablonları organize etmek

Var olan bir şablonu açmak
Belgelerinizden şablon oluşturmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:
1. Menü çubuğunda ki Dosya > Yeni > Şablonlar ve belgeler yolunu
takip ederek Şablonlar ve Belgeler penceresini açın (Bakın Şekil 99.)
2. Gelen penceredeki sol tarafta bulunan Şablonlar düğmesine basın.
Şablonlar dosyasına ait olan klasörler sağ tarafta Başlık altında
listelenecektir.
3. Açılan bu klasörlere
ulaşabilirsiniz.

çift

tıklayarak

bunların

altında

ki

şablonlara

4. Bir şablonu kullanmak için tıklayın. Sağ üst köşede bulunan Belge
özellikleri veya Ön izlemeye basarak şablonun görünümü veya içeriği
hakkında bilgi edinebilirsiniz.
•

Belge ön izleme için belge ön izleme düğmesine basın. (belge ön
izleme düğmesi için Şekil 99'e bakın.) Şablon alt taraftaki kutu
içerisinde görünecektir.

•

Şablon özellikleri için ise Özellikler düğmesine basın. (belge özellikleri
düğmesi için Şekil 99'e bakın.) Şablonun belge özellikleri için yine
düğmelerin altındaki kutuya bakabilirsiniz.

5. Aç düğmesine basın. Şablonlar ve Belgeler penceresi kapanacak
seçmiş olduğunuz şablon yeni bir sayfada açılacaktır. Açılan bu
şablonda gerekli değişikliklerinizi yaparak kaydedebilirsiniz. Değişiklik
yaptıktan sonra kayıt yaptığınızda şablonunuz kaybolmayacaktır.
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Şekil 99. Şablonlar ve belgeler penceresi

Şablon oluşturmak
İki yolla şablon oluşturabilirsiniz:
•

Belgelerden

•

Sihirbazı kullanarak

Belgelerden şablon oluşturmak
Belgelerden şablon oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Menü çubuğundan Dosya > Yeni > Metin belgesi adımlarını takip
ederek boş bir belge açın.
2. Açılan bu belgenizin değiştirmek istediğiniz içerik ve biçimlerini değiştirin.
3. Ana menüden Dosya > Şablonlar > Kaydet yolunu takip ettiğinizde
Şablonlar penceresi açılacaktır (Şekil 100).
4. Yeni şablon alnına oluşturmak istediğiniz şablon için bir ad girin
5. Şablonlar bölümünde ki kategoriler altında bulunan başlıklardan hangisinin
içine yeni oluşturduğunuz şablonu kaydetmek istiyorsanız o isme bir sefer
tıklayın.
6. Tamam'a basın bu şekilde yeni şablonunuz oluşacaktır.
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Şekil 100. Yeni şablonları kaydetmek
Sihirbaz kullanarak şablon oluşturmak
Writer da sihirbazı kullanarak üç biçim de şablon oluşturabilirsiniz:
•

Mektup

•

Faks

•

Ajanda

Şablon sihirbazını kullanarak faks oluşturmak:
1. Ana menüden, Dosya > Sihirbazlar > Faks yolunu takip ederek Faks
sihirbazı penceresini açabilirsiniz (Şekil 101).

Şekil 101: Sihirbazla şablon oluşturmak
2. Faks sihirbazı penceresinde bir kaç adımla istediğini bir faks şablonunu
(iş faksı veya kişisel faks) oluşturabilirsiniz.
3. Bir sonraki adımda çeşitli ayarlamaları yapabilirsiniz. Logo, tarih, konu
satırı vb özellikleri ayarlayınız.
4. Diğer adımları da
oluşturabilirsiniz.

OpenOffice.org'a başlangıç
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Şablonları düzenlemek
Oluşturduğunuz bir şablonun içerik ve biçimlerini daha sonradan rahatlıkla
değiştirebilirsiniz.
Şablonlarınızı düzenlemek için şu adımları takip edin:
1) Dosya > Şablonlar > Düzenle adımlarıyla Şablon yönetimi penceresini
açın ( Şekil 102.)

Şekil 102. Şablon yönetimi penceresi
2) Sol taraftaki şablonlardan değiştirmek istediğiniz birisinin adına çift tıklayın.
Bu durumda alt tarafa doğru o başlığın altında şablonlar açılacaktır.
3) Düzenlemek istediğiniz şablonunuzu seçin.
4) Sağ taraftaki Komutlar düğmesine basın. Aşağı doğru bir menü açılacaktır.
5) Bu menüden Düzenle seçeneğini seçin. Şablon yönetimi penceresi
kapanacak ve şablonunuz yeni bir Writer penceresinde açılacaktır.
6) Değiştirmek istediğiniz yerleri bu şablonunuz üzerinde değiştirin. Bütün
değiştirme işlemleriniz bittikten sonra Dosya > Kaydet ile şablonunuzu
kaydedin.
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Var sayılan şablonu ayarlamak
Eğer bir Writer belgesi açmak isterseniz Dosya > Yeni > Metin belgesi yolunu
takip ederek açarsınız. Aslında bu sizin Writer için var sayılan şablonunuzdur. Peki
örneğin sürekli kullandığınız bir mektup veya faks şablonunuzu var sayılan olarak
atamak isterseniz. Bunu için aşağıdaki adımları takip edin.

Kullandığınız bir şablonu var sayılan yapmak
1) Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
2) Var sayılan şablon yapmak istediğiniz şablon için sol taraftaki başlığa
çift tıklayın .
3) Şablonunuzu seçin.
4) Komutlar düğmesine basarak aşağı açılan menüsünü açın.
5) Bu menüde ki Var sayılan şablon olarak tanımla seçeneğine
tıklayın. Kapat düğmesi ile pencereyi kapatın. Artık Dosya > Yeni >
Metin belgesi yolunu takip ettiğinizde belgeleriniz artık ayarladığınız
şablon olarak açılacaktır.

Writer'ı var sayılan durumuna getirme
6) Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
7) Sol taraftaki dosya adına çift tıklayın. Açılan alt menüden atadığınız
şablonu seçin.
8) Komutlar düğmesine tıklayarak alt menüsünün açılmasını sağlayın.
9) Açılan bu menüden Var sayılan şablonu sıfırla > Metin belgesi'ne
tıklayın. Pencereyi Kapat düğmesinden kapatın. Artık Dosya > Yeni >
Metin belgesi yolunu takip ederek boş bir Writer açabilirsiniz.
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Var sayılan şablonları organize etmek
Writer altında oluşturduğunuz şablonları OpenOffice.org şablonları olarak ta
kullanabilirsiniz.
OpenOffice.Org da oluşturduğunuz şablonları silebilir,
düzenleyebilir, taşıyabilir, dışa ve içe aktarım yapabilirsiniz.
•

Yeni klasör oluşturmak

•

Klasör silme

•

Şablonları başka bir klasöre taşıma.

•

Şablonları silmek.

•

Şablonları içe aktarmak.

•

Şablonları dışa aktarmak.

Yeni klasör oluşturmak
• Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
•

Sol taraftaki klasörün birini seçin.

•

Komutlar düğmesine basarak alt menüsünü açın.

•

Bu menüden Yeni'ye basın. Sol pencerede isimsiz adında bir klasör
oluşacaktır.

•

Oluşan bu isimsiz klasörünün adını silerek bir isim verin ve enter tuşuna
basın.

•

Kapat düğmesi ile Şablon yönetimi penceresini kapatın.

Klasör silme
• Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
•

Sol taraftaki silmek istediğiniz klasörü seçin.

•

Komutlar düğmesine basarak Sil tuşuyla silin

•

Kapat düğmesi ile Şablon yönetimi penceresini kapatın.

Şablonları taşımak
• Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
•

Sol taraftaki taşımak istediğiniz şablonun klasörüne çift tıklayarak açın.
Açılan yerdeki taşımak istediğiniz şablonu fare ile tutup bırakmadan
istediğiniz bir klasör üzerine sürükleyip bırakın. Bu durumda
şablonunuzu taşımış olursunuz.

•

Kapat düğmesi ile Şablon yönetimi penceresini kapatın.

Şablonları silme
• Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
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1. Silmek istediğiniz şablonun klasörüne çift tıklayarak şablonların alt
menüde açılmasını sağlayın. Silmek istediğiniz şablonu seçin.
2. Komutlar düğmesine tıklayıp açılan menüden Sil düğmesine basın.
3. Kapat düğmesi ile Şablon yönetimi penceresini kapatın.

Şablonları içe aktarmak
Elinizde bulunan bir şablonu OpenOffice.org Writer'a kullanmak için tanıtmanız
yani içe aktarmanız gerekir.
1. Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
2. Sol taraftaki pencerede hangi klasörün içine şablonunuzu aktarmak
istiyorsanız o klasöre çift tıklayın
3. Komutlar düğmesine basarak alt menüsünün açılmasını sağlayın.
4. Açılan bu pencereden Şablonu içe aktar düğmesine basın. Aç penceresi
açılacaktır.
5. Elinizde bulunan şablonun yerini göstererek şablonunuzu seçin veya dosya
adına adını yazıp Aç düğmesine basın.

Şablonları dışa aktarmak
6. Dosya > Şablonlar > Düzenle yolunu takip ederek Şablon yönetimi
penceresini açın (Şekil 102).
1. Sol taraftaki pencereden hangi şablonu aktarmak istiyorsanız
şablonunuzun bulunduğu o klasöre çift tıklayarak şablonunuzun
görünmesini sağlayın.
2. Dışa aktarmak istediğiniz şablonunuzu seçin.
3. Komutlar düğmesine basarak alt menüsünün açılmasını sağlayın.
4. Açılan bu pencereden Şablonu dışa aktar düğmesine basın. Farklı
kaydet penceresi açılacaktır.
5. Şablonunuzu kaydedeceğiniz yeri belirledikten sonra şablonunuzun adına bir
isim verip Kaydet düğmesine basın.
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İçindekiler bölümünü oluşturmak
Bu bölüm OpenOffice.org'da nasıl içindekiler ve kaynakça oluşturabileceğinizi
adım adım işlemektedir.
Writer belgeleriniz için içindekiler bölümünü, belgelerinizdeki başlıkları alarak
otomatik olarak yapmaktadır. Öncelikle bütün başlıklarınızı bir biçem altında
oluşturmalısınız. Örneğin Başlık 1 altında ana başlıklarınızı, Başlık 2 ve Başlık 3
altında ise alt başlıklarınızı oluşturmalısınız.
Bu bölüm iki şekilde yapılabilir:
•

Hızlı şekilde içindekiler bölümünü oluşturmak

•

Detaylı içindekiler bölümü.

Hızlı şekilde içindekiler bölümünü oluşturmak
Writer da detaylı bir şekilde içindekiler bölümünü oluşturabileceğiniz halde çoğu
zaman daha pratik ve kısa yolları uygulayabilirsiniz. İçindekiler bölümünü hızlı bir
şekilde oluşturmak çok basittir:
1. Boş bir belge açtığınızda konu başlıklarınız için önceden Başlık biçemleri
oluşturun. Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 gibi.
2. İmlecinizi içindekiler
konumlandırın.

bölümünü

nereye

yerleştirecekseniz

oraya

3. Ekle > Dizinler ve tablolar > Dizinler ve tablolar'ı seçin.
4. Hiç bir şey değiştirmeden dizin tablo ekle penceresinde
tamam düğmesine basın.

(Şekil 103)

Eğer sonradan belgeniz içindeki başlıklarda
bir değişiklik yaptıysanız
içindekiler dizinini yeniden oluşturmanıza gerek yok. Sadece güncellemeniz
yeterli. Bunun için:
1) İmlecinizi içindekiler bölümüne konumlandırın
5. Fareni sağ tuşuna tıklayın ve açılan menüden Dizin/Tabloyu Güncelle
seçeneğine tıklayın.

Not

İçindekiler bölümü otomatik olarak güncellenmemektedir. Güncellemeyi siz
yapmalısınız.
Eğer içindekilerin üzerine fare ile gelip sağ tuşa tıkladığınız da yanlışlıkla bir
işlem yapılmasını istemiyorsanız içindekiler alanın güncellenmesini
kapatabilirsiniz. Bunun için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Writer >
Biçimlendirme Yardımı adımlarını takip ederek İmleç Korunan Yüzeylerde
alanından Etkin kutusunun çek işaretini kaldırmalısınız.

Dizin/Tablo bölümü ayarları
1) Lütfen imlecinizi içindekiler bölümünü nereye oluşturacaksanız oraya
konumlandırın.
2) Ekle > Dizinler ve tablolar > Dizinler ve tablolar'ı seçin Dizin/Tablo
ekle penceresi açılacaktır.
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Şekil 103. Dizin/Tablo ekle penceresinde Dizin/Tablo sekmesi
Dizin/Tablo ekle penceresi (Şekil 103) beş sekmeden oluşur. İçindekiler
bölümü oluşturmak için bir çok ayarı bu sekmelerden yapabilirsiniz
Dizin/Tablo sekmesi kullanımı
Dizin/Tablo sekmesi, Şekil 103'de görülmektedir.
Temel ayarlar
1) Tür ve başlık alanında Tür kısmında açılır listeden İçindekiler seçeneğini
seçili olarak gelecektir.
2) Dizin/Tablo oluştur bölümünden ise İçin kısmındaki açılır listeden Tüm belge
seçilecektir. Eğer burada Bölüm seçilirse sadece bulunduğunuz bölümün
içindekileri oluşturulur.
3) Buradan oluştur alanında Ana hat seçilmelidir.
4) Buradan oluştur alanında Dizin işaretleri seçilmelidir.

Başlık ekleme
İçindekiler bölümüne sayfa numaraları üzerinde görünen bir başlık adı
verebilirsiniz. Bunun için Tür ve Başlık bölümü altında ki Başlık kutusuna bir
başlık yazın.(genellikle Sayfa No)

Elle yapılan değişikliklere karşı korumalı
İçindekiler bölümünüzde sonradan bir değişiklik yapmak isterseniz “Elle yapılan
değişiklikler karşı korumalı” işaretli ise herhangi bir yeri silip düzeltme
yapamazsınız. Eğer içindekiler bölümünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu
seçeneğin çek işaretini kaldırmanız gerekir.

NOT

İçindekiler bölümünde elle değişiklik yaptıktan sonra içindekileri güncellerseniz
(sağ-tık > indisi/tabloyu güncelle) elle yaptığınız değişiklikler silinecektir.
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Başlık numaraları düzeyleri
İçindekiler bölümünün göze daha hoş görünmesi ve alt başlıkların üst
başlıklardan biraz daha sağ tarafta olması başlık ve alt başlıkları ayırmayı
kolaylaştıracaktır. Eğer alt başlıklarda belli bir alt başlıktan sonra
görüntülenmesini istemeyebilirsiniz. Örneğin Başlık 11 biçeminin içindekiler
bölümünde görüntülenmesini istemiyorsanız Şu düzeye kadar değerlendir
kutusuna 10 yazmanız yeterlidir.
Ek biçemler oluşturmak
Writer otomatik olarak içindekiler ve paragraflar için var sayılan biçemleri
atayacaktır (Başlık 1, Başlık 2 ve diğerleri). Ek biçemler için:
1) Buradan oluştur alanında Ek biçemler'e çek işareti koyun.
2) Çek işareti koyduktan sonra sağında ki (...) düğmesine basın. Biçem
ata penceresi açılacaktır.

Şekil 104. Biçem ata penceresi
3) Uygulanmadı sütununda,
istiyorsanız ona tıklayın.
4)

içindekiler

bölümünde

neyi

değiştirmek

>> düğmesi seçtiğiniz biçemi arzu ettiğiniz kadar dış bölüme
taşıyabilirsiniz. Örneğin Başlık 5'in içindekiler bölümünde Başlık 4'e göre
sol tarafındaki boşluğun biraz daha fazla olmasını istiyorsanız Başlık 4'ü
seçip sağ doğru istediğiniz kadar taşıyın. Geri almak için << düğmesini
kullanın.

5) Tamam düğmesine basarak Dizin/Tablo penceresine dönebilirsiniz.

Girişler sekmesi kullanımı
Girişler sekmesi için Şekil 105'e bakın. Yapı ve karakter biçimlendirmesini
buradan tayin edebilirsiniz.
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Şekil 105. Dizin/Tablo ekle penceresinde giriş sekmesi
Alan numaralarını düzey sütunundan seçin yapı ve biçimlendirme alanından
gerekli ayarları yapabilirsiniz.
Düzey numaralarını Düzey sütunundan seçerek başlayın. Bununla dış düzey
numaralarını biçimlendirebilirsiniz. Düzeye giriş için Yapı alanındaki ögeleri
kullanın. Yapı alanındaki her bir düğme bir ögeyi temsil eder:
•

E# düğmesi “bölüm numaralarını” temsil eder

•

E düğmesi yazı girişlerini temsil eder.

•

T düğmesi sekme duraklarını temsil eder.

•

# düğmesi sayfa numaralarını temsil eder.

•

LS düğmesi köprü başlangıcını temsil eder.

•

LE düğmesi köprü sonunu temsil eder.

Yapıdaki her bir beyaz alan boş mesafeyi temsil eder.
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Biçemler sekmesi kullanımı
Biçimler sekmesini Şekil 106'da görebilirsiniz.

Şekil 106.Dizin/Tablo ekle penceresinde biçimler sekmesi
1) Düzeyler listesi kutusundan bir düzey seçmek için tıklamanız yeterlidir.
2) Paragraf biçemleri liste
biçemlerinden birini seçin.

kutusunda

uygulamak

istediğiniz

paragraf

3) < düğmesini kullanarak Paragraf biçemleri kutusundaki özelliklerden
birini Düzeyler kutusunda seçmiş olduğunuz düzeylerden birine
aktarabilirsiniz.

Sütunlar sekmesi kullanımı
İçindekiler bölümünüzü sütunlar halinde ayarlamak için (Şekil 107) Dizin/Tablo
ekle penceresinde Sütunlar sekmesini kullanabilirsiniz.

Şekil 107. Dizin/Tablo ekle penceresinde sütunlar sekmesi
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Çoklu sütun ekleme
İçindekiler bölümünüz var sayılan olarak tek sütundan oluşmaktadır. Siz bunu
istediğiniz kadar bölebilirsiniz.
1) Kaç sütuna bölmek istiyorsanız Ayarlar alanında ki Sütunlar kutusuna
rakamsal değerini girebilir veya sağ taraftaki düğmelere basarak ta
sütunlara bölebilirsiniz.

2) Sütunları sayfanıza göre düzgün bir şekilde dağıtmak için, Otomatik
genişlik seçeneğine çek işareti koyun. (var sayılan olarak çek işaretli
gelir) Çek işaretini kaldırırsanız sütun genişliklerini ve aradaki boşlukları
kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
•

Genişlik sütun genişliklerinin ayarlandığı alan

•

Aralık sütunlar arasında kalan boşlukların ayarlandığı alan

3) Eğer eklediğiniz sütunlar arasına çizgi koymak istiyorsanız Ayraç çizgisi
alanından Satır açılır liste kutusundan istediğiniz kalınlıkta bir çizgi
seçmelisiniz.
•

Satır: Çizgi ve çizgi kalınlığı seçilir.

•

Yükseklik: Çizgi yüksekliği yüzde olarak seçilir.

•

Konum: Çizgi yüksekliği seçildikten sonra eklenen bu çizgini alt, üst
veya ortada mı olacağı ayarlanabilir.

Arkaplan sekmesi kullanımı
Arkaplan sekmesi için
Şekil 108'a bakın. Arkaplan sekmesi ile içindekiler
bölümünüzün arkaplan rengini değiştirebilir veya arkaplanınıza
grafik
ekleyebilirsiniz.
Renk ekleme
İçindekiler sayfanızın arkaplanına renk eklemek için Arkaplan rengi alanından bir
renge basıp Tamam demeniz yeterlidir.

Şekil 108. Dizin/Tablo ekle penceresinde arkaplan (renkler) sekmesi
Grafik ekleme
OpenOffice.org'a başlangıç
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Artalan açılır liste kutusundan Grafik seçilir. Arkaplan sekmesinde grafik
seçenekleri görünür. Şekil 104.
1) Seç düğmesine basarsanız Grafik bul penceresi açılacaktır.
2) İstediğiniz bir grafiği bulup Aç düğmesine basın. Seçtiğiniz grafik ön izleme
penceresinde görünür. Eğer görünmüyorsa Ön izleme seçeneğine çek
işareti koyun.
Grafiği eklediğinizde Bağla seçeneğine çek işareti korsanız eklemiş
olduğunuz grafiğin tam adresini görebilirsiniz.
3) Tür alanında eklediğiniz grafiğin içindekiler sayfasına nasıl yerleşeceğini
ayarlayabilirsiniz.
•

Eğer grafiğinizin tek bir resimden oluşmasını ve belirlediğiniz yerde
durmasını istiyorsanız Ortala seçeneğine tıklamalısınız. Bu durumda
sağdaki şekil aktif olacaktır. Grafiğinizin sayfa içinde nerede durmasını
istiyorsanız aktif olan bu pencerede radyo düğmelerine basmanız
yeterlidir.

•

Grafiğinizin bütün içindekiler sayfasını kaplamasını istiyorsanız Ser
seçeneğini seçmelisiniz.

•

Grafiğiniz küçük fakat bu küçük resmin içindekiler sayfasına boyutu
değişmeden bir kaç tane birden eklenmesini istiyorsanız Ser seçeneğini
seçmelisiniz.

Şekil 109. Dizin/Tablo ekle penceresinde arkaplan (grafik) sekmesi
Renkleri veya grafikleri geri silme
Eklediğiniz arkaplan renk veya grafiklerini geri silebilirsiniz:
1) Artalan açılır liste kutusundan Rengi seçin

2) Dolgu yok alanına tıklayın.
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Dizin/Tablo ekle bölümüne devam
•

İçindekiler bölümünü düzenleme

•

İçindekiler bölümünü güncelleme

•

İçindekiler bölümünü sileme

İçindekiler bölümünü düzenleme
1) İçindekiler bölümünde ayarlarla ilgili bir değişiklik yapmak için içindekiler
bölümü üzerinde iken fare ile sağ tuşa tıklayın
2) Açılan menüden Dizin/Tablo Düzenle seçeneğine tıklayın. Bu durumda
Dizin/Tablo ekle penceresi gelecektir.(Şekil 103)

İçindekiler bölümünü güncelleme
Belgeniz içerisinde sonradan bir başlık ekleyip veya çıkartabilirsiniz. Bu durumda
içindekiler bölümünüz otomatik olarak değişmeyecektir. Bunu için:
1) İçindekiler bölümünde farenin sağ tuşuna tıklayın.
2) Açılan menüden Dizin/Tablo Güncelle seçeneğine tıklayın. Bu durumda
içindekiler sayfanız güncellenecektir.

İçindekiler bölümünü sileme
1. İçindekiler bölümünde farenin sağ tuşuna tıklayın.
2. Açılan menüden Dizin/Tablo Sil seçeneğine tıklayın. İçindekiler bölümü
tamamıyla silinecektir.
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Alfabetik dizin bölümü oluşturmak
•

İçindekiler bölümü ekleme

•

Hızlı bir şekilde alfabetik içindekiler bölümü ekleme

•

Diğer dizinleri oluşturmak ve kullanmak

İçindekiler bölümü ekleme
Alfabetik bir içindekiler sayfası oluşturmak için öncelikle içindekiler bölümü
eklemelisiniz. Bunun için:
1. İlk önce alfabetik içindekiler bölümü ekleyeceğiniz sayfanıza giderek
imlecinizi oraya konumlandırınız.
2. Ekle > Dizinler ve Tablolar > Giriş yolunu takip ederek Dizin Girişi
Ekle penceresinin açılmasını sağlayın (Şekil 110).

Şekil 110. Dizin girişi ekle penceresi
3. Giriş alanına ekleyeceğiniz bilgiyi girin.
4. Herhangi bir giriş yapmadan ve bu Dizin girişi ekle penceresini
kapatmadan her bir alan için belgenizde istediğiniz yere
tıklayabilirsiniz. Her biri için:
•

Belgenizde indeksini oluşturmak istediğiniz başlıkları seçmelisiniz.

•

Tekrar Dizin girişi ekle penceresinde Giriş alanına tıklayınız. Bu
durumda seçtiğiniz başlık giriş alanına gelecektir.

•

Eklenen bu başlıkları OOo hafızasında tutabilmesi için Ekle
düğmesine basın. Artık başlığınız eklenmiştir. Şimdi diğer başlıkları
da seçerek aynı yöntemi bütün başlıklarınız için uygulayınız.

5. Bütün girişlerinizi bitirdiğiniz zaman Kapat tuşuna basınız.

Not
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Eğer alan gölgesi aktifse (bakınız Araçlar > Seçenekler> OpenOffice.org>
Görünüm (alttaki)> Metin belgesi > Alan gölgesi), seçtiğiniz kelimeler gri bir
kutu içerisine alınacaktır.
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İpucu

Dizin Girişi Ekle penceresini açmak için ayrıca Ekle araç çubuğundaki Giriş
düğmesini de kullanabilirsiniz. Bakınız Şekil 111.

Şekil 111. Ekle araç çubuğunda ki giriş düğmesi

Hızlı bir şekilde alfabetik dizin bölümü oluşturmak
Şimdi yukarıdaki girişleri yaptıysanız hızlı bir şekilde alfabetik içindekiler,
oluşturmak için şu adımları takip edin:
1) Alfabetik içindekileri nereye oluşturacaksanız imlecinizi oraya
konumlandırın. Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizinler ve Tablolar..
adımlarını takip ederek Dizin/Tablo Ekle penceresini açın.
2) Dizin/Tablo Ekle penceresinde, Dizin/Tablo sekmesinde Tür açılır liste
kutusundan Alfabetik Dizin'i seçin.
3) Seçenekler alanında bulunan Büyük/Küçük harfe duyarlı seçeneğindeki
çek işaretini kaldırabilirsiniz.
4) Şimdi Tamam tuşuna basın.

Eğer belgenizde herhangi bir başlığı siler, ekler veya değiştirirseniz alfabetik
içindekiler bölümünüzü güncellemeniz gerekir. Metin belgesi bu işi otomatik
yapmamaktadır. Bunu siz şu şekilde yapmalısınız:
1) İmlecinizi alfabetik içindekiler alanında bir yere konumlandırın.
2) Farenin sağ tuşuna tıklayın ve
Güncelle'ye tıklamanız yeterlidir.

OpenOffice.org'a başlangıç

açılan

menüden

İndisi/Tabloyu

132

Diğer dizinleri oluşturmak ve kullanmak

Diğer dizinleri oluşturmak ve kullanmak
Writer ile sadece alfabetik içindekiler oluşturulmaz. Başka oluşturabileceğiniz
içindekiler bölümü de bulunmaktadır. Resim, nesne, tablo, kaynakça ve hatta
sizin tanımlayabileceğiniz dizinler oluşturabilirsiniz.
Diğer dizinleri oluşturmak:
1) Dizininizi
nereye
konumlandırmalısınız.

yerleştirecekseniz

imlecinizi

oraya

2) Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizinler ve Tablolar.. adımlarını takip
ederek Dizin/Tablo Ekle penceresini açın.
3) Dizin/Tablo Ekle penceresinde, Dizin/Tablo sekmesinde Tür açılır liste
kutusundan uygulayacağınız bir dizin adını seçin (Şekil 109).

Şekil 112. Diğer dizinleri oluşturmak
4) Değiştirmek istediğiniz çeşitli dizinleri bir önceki konuda uygulanan
adımları takip ederek dizinler oluşturabilirsiniz.
5) Bütün ayarlarınızı yaptıktan sonra da Tamam düğmesine basın.
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Yazı biçemleri
Yazı biçemi nedir?
Belgelerinizin yazım kurallarına göre veya göze daha hoş görünmesi için farklı
yazı tipleri, yazı boyutları vb özellikleri kullanabilirsiniz. Bu durumda belgeniz
daha anlaşılır olacaktır. Örneğin belgenizde başlık kısmını farklı bir boyutta ve
renkte gövde kısmını ise farklı bir boyutta ve renkte yazdığınız takdirde konuların
nereye ait olduğu daha net anlaşılacaktır.
Yazı biçimleri farklı yazı şekilleridir. OOo'da kullanacağınız yazı biçimlerini
sisteminize tanıtmanız durumunda rahatlıkla hepsini kullanabilirsiniz.

Yazı özellikleri kullanımı
OpenOffice.org Writer'da beş farklı yazı biçimi ayarlayabilirsiniz:
•

Paragrafalar için paragraf biçimi

•

Blok ve metinler için karakter biçimi

•

Sayfa biçimleri

•

Çerçeve grafikler için çerçeve biçimi

•

Numara ve madde listeleri için liste biçimi

Bu biçimler bir pencere içerisinden rahatlıkla kontrol edilebilir. Biçemler
biçimlendirme penceresi için Şekil 113 bakınız. (Açmak için F11 tuşuna basın)

Şekil 113. Biçemler ve biçimlendirme penceresi
Not

Biçemler ve biçimlendirme penceresini fare ile istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
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Paragraf biçemleri kullanımı
İlk adım
OpenOffice.org biçimler ve biçimlendirme penceresini bir örnekle uygulayalım:
1. Yeni bir belge açın (Dosya > Yeni > Metin belgesi veya Control+N).
2. “Ana Başlık 1” yazın. İmlecinizin sayfanızda ilk satırda yani yazdığınız
yazının sağında olduğuna emin olun.
3. Biçimler ve biçimlendirme
simgesine basın veya klavyeden F11 tuşuna
basın. Detaylı görünüm için Şekil 114 ye bakınız.
4. Biçimler ve biçimlendirme penceresindeki Paragraf
basın (sol üstteki şekil ).

Şekil 114. Biçimler ve biçimlendirme düğmesine basarak
açabilirsiniz

biçimleri düğmesine

penceresini

Biçimler ve biçimlendirme penceresi içerisinde ki “Başlık1”e çift tıklayın. Bu
durumda iki şey gerçekleşecektir.:
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•

Başlık 1'in özellikleri yazmış olduğunuz “Ana Başlık1”e aktarılacak

•

Uygulanmış bir örneği Şekil 115 de görebilirsiniz.. Artık Başlık 1 bütün
istediğiniz başlıklarda bu şekilde kullanabilirsiniz.
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Biçemi uygula menüsü kullanımı
Eğer yazınızdaki bir yerin (paragraf, başlık vb) biçimini değiştirmek isterseniz o
alanı seçip Biçemi uygula alanından aşağı doğru açılan pencereden istediğiniz bir
biçimi seçtiğiniz takdirde seçmiş olduğunuz alana o biçem uygulanacaktır.

Şekil 115. Biçemi uygula menüsü
Paragraf biçemlerini değiştirme
Kullanmış olduğunuz biçemlerin özelliklerini rahatlıkla değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki örnekleri takip ederek bunları öğrenebilirsiniz. Sizde Şekil 116 teki gibi
bir belge oluşturun..

Şekil 116. Var sayılan biçimler
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Başlığı ortalamak
Biçemler ve Biçimlendirme penceresinde Başlık 1 üzerinde sağ tıklayıp açılan
menüden Değiştir'e tıklayın (bakınız Şekil 117).

Şekil 117. Değiştir biçimi
Açılan paragraf biçimi penceresinde Hizalama
seçeneğini seçip Tamam'a basın. (bakın Şekil 118)

sekmesine

gelin,

Ortala

Simdi seçmiş olduğunuz bütün Başlık 1 ler satırın ortasına gelecektir.
Şekil 119).

(bakın

Şekil 118. Başlığı ortalamak

Şekil 119. Ortalanmış Başlık 1

Girinti ve aralıkları ayarlamak
Biçemler ve biçimlendirme penceresi üzerindeyken başlık 3 üzerinde sağ tıklayın
ve değiştire gelin. Açılan Paragraf biçemi penceresindeyken aşağıdakileri takip
edin:
1) Girinti ve Aralıklar sekmesine gelin.

137

OpenOffice.org'a başlangıç

Yazı biçemleri

2) Girinti bölümünde Metinden önceyi 1.5 cm olarak ayarlayın (0.6 inç)
Şekil 120.

Şekil 120. Girinti ayarları
Sonuç aşağıdaki Şekil 121'a benzemelidir.

Şekil 121. Başlıklar girinti vermek

Zincirli biçemler
Bazı OpenOffice.org biçimleri birbirine bağlıdır. Bu eğer ana başlıkta bir biçimi
değiştirirseniz diğerlerinde de bu biçim ana başlıktaki ile aynı olacak demektir.
Örneğin bütün başlıklar (Başlık 1 , Başlık 2..) Başlık'a bağlıdır. Bu bağlantı Şekil
122 da gösterilmiştir.

Şekil
122.
biçemler
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Örneğin bütün başlıklarda fontun aynı olmasını istiyorsanız Başlık 1, Başlık 2'yi
tek tek değiştirmenize gerek yok. Sadece Başlık'ta ki fontu değiştirmeniz
yeterli.(Şekil 123). F11'e basarak Biçemler ve biçimlendirme penceresini açın.

Şekil 123. Başlık biçimini seçin.
Başlık üzerinde sağ tıklayıp Değiştir'e basın. Gelen pencereden Font sekmesini
açın. İstediğiniz bir fontu ve font büyüklüğünü seçip Tamam tuşuna basın. ( Şekil
124).

Şekil 124. Başlık için font seçimi
Yeni font belgenizde ki bütün başlıklara uygulanacaktır. Şekil 125.
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Şekil 125. Bütün başlıklara uygulanmış yeni font biçimi

Geleneksel biçimleri oluşturmak
Biçemler ve Biçimlendirme penceresinde önceden hazırlanmış bir çok başlık ve
an yazı biçimine sahipsiniz. İsterseniz bunlar içinde sonradan gerekli bir kaç
ayarla istediğiniz biçimleri oluşturabilirsiniz.
Bu bölümde aşağıdaki özelliklerde şiir ve şiir başılığı oluşturacağı.
•

Şiir: Ortalanmış, font yazı tipi boyutu=10

•

Şiir başlığı: Ortalanmış, kalın, yazı tipi boyutu=12

Ayrıca Şiir, Şiir başlığını takip edecek. Şiir başlığından sonra Enter tuşuna
bastığımızda Şiir biçimine geçecek.

Şiir biçimini oluşturmak
İlk önce şiir biçimini oluşturacağız. Var sayılan biçimden başlayacağız.
1) Biçimler ve Biçimlendirme simgesine

veya F11 tuşuna basın.

2) Var sayılan üzerinde sağ tıklayıp Yeni'ye tıklayın (bakınız Şekil 126).
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Şekil 126. Yeni biçem oluşturmak
Açılan Paragraf biçemi penceresinde Yönet sekmesine gelin. Bu sekmede
kullanacağınız üç ana başlık bulunmaktadır.

Ad

Buraya oluşturduğunuz biçim için bir başlık girmelisiniz.

Sonraki
Biçem
Bağlanılan

Başlık adı Şiir olsun.
Ad kısmından sonra burası otomatik olarak Ad kısmına yazdığınız
ismi alacaktır.
Eğer Şiir biçimini başka bağlar ile kullanmak için buradan
ayarlayabilirsiniz.
Biz örneğimizde bağ oluşturmayacağımız için Hiçbirini seçiyoruz.

Yaptığınız değişiklikler şekil 127 e benzemeli.

Şekil 127. Şiir biçimi için yapılan değişiklikler
Biz sonraki adımda ise hizalama ve yazı tipini ayarlayacağız.
•

Hizalama sekmesinde Seçeneklerde Ortala'yı seçin

•

Yazı tipi sekmesinde, yazı tipi boyutu 12 olsun

Şiir biçimini kaydetmek için Tamam'a basın.
Tebrikler! Kendiniz için bir biçim oluşturdunuz.
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Şiir başlığı biçimini oluşturmak
Yeni bir Şiir Başlığı biçimi oluşturun. Şiir başlığı biçimi oluşturmak için yukarıda
anlatılan basamakları uygulayabilirsiniz.
•

Sonraki biçem: Burada Şiir başlığı'nı değil Şiir'i seçin

•

Bağlanılan: Başlık seçilecek

Sizinde pencerenizdeki değişiklikle aşağıdaki Şekil 128 ya benzemeli.

Şekil 128. Şiir başlığı biçemini ayarlamak
şimdi biçimler için diğer ayarları yapın:
1) Hizalama: Ortala.
2) Yazı tipi: Kalın bir font seçip yazı tipi boyutunu 14 yapın
Şiir başlığı biçimini oluşturmak için Tamam'a basın.
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Örnek şiir
Şimdi şiirinizi yazabilirsiniz. Şiirinizi yazarken Öncelikle Şiir başlığı'nı seçmeyi
unutmayın. Sizin şiirinizde aşağıdaki şiire benzemeli. Şekil 129.

Şekil 129. Örnek şiir
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Biçemlerinizin biçimlerini değiştirmek
Biçemlerinizi yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Şiir ve Şiir başlığında paragraf başı
Önce şiir biçemlerini sol tarafa hizalayalım:
1) Biçemler ve Biçimlendirme
Değiştir'e tıklatın.

penceresinde

Şiir

üzerinde

sağ

tıklayıp

2) Hizalama sekmesinde sol'u seçin
Girintileri ayarlamak:
1) Girinti ve aralıklar sekmesine gelin
2) Girinti başlığı altındaki Metinden önce kutusunu 5 cm yapın.
Tamam! Şimdi Tamam'a basın. Aynı değişiklikleri şiir başlığı içinde yapın.

Şiirinizde yazar biçemi oluşturmak
Artık yeni bir biçem oluşturmayı biliyorsunuz. Şimdi Şiir Yazarı adında aşağıda ki
özelliklerde bir biçem oluşturun.
•

Ad: Şiir Yazarı

•

Sonraki biçem: Var sayılan

•

Bağlanılan: Şiir

•

Yazı tipi (tür): Kalın

•

Girinti: 8cm (3.2 in).

•

Girinti ve Aralıklar sekmesinde, Boşluk bölümünde, Paragraftan önce
0.5cm. Bunu yapmak şiir ve yazar arasında fazladan boşluk bırakmak
için kullanılır.

Şekil 130 Şiir yazarı için biçem oluşturmak

Son durum
Bütün değişikliklerden sonra şiiriniz aşağıdaki gibi olmalıdır Şekil 130.
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Şekil 131. Son durum üç biçem uygulanmış hali

İpuçları
Biçemler ve biçimlendirme penceresini kullanmayı alışkanlık haline getirin.
Biçemler ve biçimlendirme penceresinin altından Sadece kullanılan biçemleri
seçin. Bu şekilde sadece kullandığınız biçemleri görürsünüz. Şekil 132

Şekil 132. Sadece kullanılan biçemler
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Bölüm 7
OpenOffice.org writer
seçenekleri
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OpenOffice.org writer seçenekleri

OpenOffice.org writer seçenekleri
Burası metin belgelerinin çeşitli ayarlarının tanımlandığı yerdir. Tüm yeni
OpenOffice.org Writer belgeleri için geçerli olan bu ayarlar, OpenOffice.Org'da
metin belgelerinin nasıl değerlendirileceğini belirler. Bu alana ulaşmak için:
1. Araçlar > Seçenekler ile Seçenekler penceresini açın.
2. Sol tarafta bulunan OpenOffice.org Writer'ın yanındaki + işaretine
basarak alt menülere ulaşabilirsiniz.

Genel seçenekler
OpenOffice.org Writer – Genel penceresi otomatik güncellemeleri, alanları, ölçü
biriminizi ve sekmenin duracağı mesafeyi ayarlayabileceğiniz özellikleri
içermektedir.
1) OpenOffice.org Writer > Genel penceresinden ulaşılır (Şekil 133).
2) Bu sayfa içindeki özellikler için aşağıdaki maddelere bakınız.

Şekil 133. Writer için genel ayarlar
Bağlantıları yüklerken kontrol et
Bir belgede çalışırken belgeniz içinde her hangi bir yere (başka bir belge, internet
adres vb) link vermiş olabilirsiniz. Bu durumda writer açılırken bunun kontrolünü
yapmasını veya yapmamasını buradan sağlayabilirsiniz.
Alanlar ve çizelgeler için otomatik güncelleme
Çalışırken alanların ve grafiklerin güncellenmesini istemeyebilirsiniz çünkü bu
bilgisayarınızın performansını çok düşürecektir.
Ayarlar – Sekme durması
Sekme duraklarını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu durumda tab tuşuna her
bastığınızda tab tuşu ayarladığınız alan kadar ilerleyecektir.
OpenOffice.org'a başlangıç
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Görünüm seçenekleri
OpenOffice.org Writer > Görünüm'ü seçin (Şekil 134).
Bu pencere üzerinde ki maddeler oldukça açıklayıcıdır. Kendinizde test ederek
sonuçları rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin yatay ve dikey cetvelin görünüp
görünmemesini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu alan daha çok çalışma belgenizin
görünümünü ayarlamaktadır.

Şekil 134. Writer da görünüm penceresi
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Biçimlendirme yardımı seçenekleri
Siz yazarken, düzenlerken ve yerleşim planı yaparken semboller paragraf sonları
ve sekme yardımı yapacaktır. Burada ki seçenekleri seçerek veya iptal ederek bu
yardımları alabilir veya kapatabilirsiniz.
OpenOffice.org Writer – Biçimlendirme
seçebileceğiniz özellikleri görebilirsiniz.

Yardımı

(Şekil135)

penceresinden

Şekil135. Biçimlendirme yardımı seçenekleri
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Kılavuz seçenekleri
Mesela bir kaç objeyi, tabloyu veya grafikleri aynı hizaya getirmek çok sıkıntı
verici olabilir. Bu durumda kılavuz çizgileri çok işe yarayacaktır. Eğer kılavuz
aralıkları çok geniş olursa diğer objeleri bir arada tutmak zor olacaktır. Örneğin iki
tane resmi aynı hizaya getirmek için kılavuz çizgilerini açarsanız bu durumda
resimler ve hatta yanına gelecek yazıları da sayfa düzenine uygun olacak şekilde
ayarlamanız çok daha kolay olacaktır.
OpenOffice.org Writer – Kılavuz sayfası (Şekil 136) ve seçenekleri açıp kapatabilir
ve ayarlarını yapabilirsiniz.

Şekil 136. Kılavuz seçenekleri
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Temel yazı tipleri
Temel yazı tiplerini Writer belgelerinizde ve HTML (web) belgelerinizin her ikisinde
de uygulamak için OpenOffice.org Writer – Temel yazı tipleri alanından
yapabilirsiniz.
1) Eğer var sayılan fontlarınızı değiştirecekseniz OpenOffice.org Writer –
Temel yazı tipleri penceresini (Şekil 137) açın. Elbette çalışmakta
olduğunuz bir belge üzerindeyken de biçimlendirme araç çubuğundan da
yazı tipinizi değiştirebilirsiniz. Fakat bu pencereden bir çok ayarı tek bir
pencereden yapabilirsiniz.
2) Seçeceğiniz fontlar işletim sisteminizde kurulu olan fontlarla sınırlıdır.
İşletim sisteminize kurulu olan bütün fontları açılır menünün içinde
görebilirsiniz.
3) Temel yazı tiplerinde fontların ilk haline dönmesini istiyorsanız Var sayılan
düğmesine basmanız yeterlidir.

Şekil 137. Temel yazı tiplerini değiştirmek

OpenOffice.org'a başlangıç

150

OpenOffice.org writer seçenekleri

Yazdır seçenekleri
OpenOffice.org Writer – Yazdır penceresi (Şekil 138) çalışmakta olduğunuz
belgenizde yazdırmadan önce ayarlayabileceğiniz bir çok seçenek içermektedir.
Yazıcı seçenekleri penceresi içerisinde ki bazı maddeler şunlardır:
•

İçerikler kısmındaki özellikleri kullanarak yazdırılmaması gereken bazı
seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Grafikler, çizimler, tablolar, denetimler ve
artalanı iptal ederseniz belgenizde bulunan bu seçenekler kağıda
çıkmayacaktır.

•

Sayfalar kısmında seçebileceğiniz özellikler:

•

NOT

•

Sadece sol sayfalar (çift numaralar) veya sadece sağ sayfalar (tek
numaralar) seçeneklerine genellikle dokunulmaz fakat siz sadece sağ
sayfaları veya sadece sol sayfaları yazmak istediğinizde buradan
ayarlayabilirsiniz.

•

Sayfaları ters sırayla yazdırmak istiyorsanız (22-23-21-20-19-18 ... gibi)
Ters sırayı işaretlemelisiniz.

Notlar kısmındaki seçenekler ile belgenize eklediğiniz notların çıktısını
yazıcıdan alabilirsiniz.

Yazdır penceresine ayrıca Dosya > Yazdır penceresindeki Seçenekler
düğmesinden ulaşabilirsiniz. Gelen pencerede Şekil 138 da kine benzemektedir.

Şekil 138. Writer'da yazdır özellikleri

Tablo seçenekleri
OpenOffice.org Writer – Tablo penceresinde (Şekil 139) tabloların tasarımını
belirleyebilirsiniz.
Bazı özellikler şunlardır:

151

OpenOffice.org'a başlangıç

OpenOffice.org writer seçenekleri
•

Eğer tablolarınızın pek çoğu kenarlık veya başlık gerektiriyorsa Başlık ve
Kenarlık seçeneklerini seçin. Eğer sayfanızın planı için tablolar gerekiyorsa
bu seçenekleri seçmeyin.

•

Sayı tanıma tablolarınız çok fazla sayısal bilgi içeriyorsa çok işe
yarayacaktır. Writer tarih ve parayı tanıyacaktır, örneğin numara
biçimlerini uygun bir biçimde tanıyacaktır. Bu özellikler ile sayılarınızı
metin olarak algılamasını sağlayabilirsiniz.

•

Klavye kuralları kısmında hücre taşımanın ve eklemenin mesafesi
belirtilir.

•

Satır/sütunların davranışı kısmında bitişik satır ve sütunların tüm tablodaki
davranışlarını buradan tayin edebilirsiniz.

Şekil 139. Var sayılan tablo özellikleri

OpenOffice.org'a başlangıç

152

OpenOffice.org writer seçenekleri

Değişiklikler seçenekleri
Eğer Writer'ı kullanırken belgenizdeki yazılarınızın nasıl davranmasını istiyorsanız
Değişiklikler penceresinden (Şekil 140) ayarlayabilirsiniz.

Şekil 140. Değişiklikler penceresi

Uyumluluk seçenekleri
Microsoft Word belgelerini içe aktarmaya OOo Writer'da ihtiyacınız var mı? Eğer
cevabınız Evet ise OpenOffice.org Writer – Uyumluluk sayfasında ki (Şekil 141)
bazı özellikleri aktif etmelisiniz. Eğer bu seçeneklerden emin değilseniz OOo'un
kullandığı ayarları kabul edebilirsiniz. Bu ayarlar ayrıca OOo-1.1 ile uyumluluk
içinde kullanılan bazı seçenekler içermektedir.

Şekil 141. Uyumluluk seçenekleri
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Otomatik başlık seçenekleri
OOo'un otomatik olarak Writer'da tablolar,
nesnelerine başlık eklemesini ister misiniz?

NOT

grafikler,

tasarımlar

ve

OLE

Her zaman tablolar için başlıkları eklemek istemeyebilirsiniz, örneğin tablolarla
sayfanızda bir yerleşim planı hazırlarken.

Başlıkları otomatik olarak bir veya daha fazla nesneye eklemek için:
1) OpenOffice.org Writer > Otomatik Başlık penceresini açın.
2) OpenOffice.org Writer – Otomatik BAşlık penceresinden (Şekil 142) başlık
eklemek istediğiniz nesneleri sol taraftan çek işareti koyarak seçin (örneğin
Grafik için).

Şekil 142. Otomatik başlık ekleme
3) Ayarlar kısmında grafiğinizin sınıfını belirtebilirsiniz.
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Dil ayarları seçenekleri
Dil ayarları yaparken bir kaç şeye ihtiyaç duyarsınız:
•

Kurulu sözlüklere

•

Değişik yerel dil ayarlarına

•

Seçilebilir yazım kılavuzuna

Sözlükleri kurmak
OpenOffice.org 2.0 otomatik olarak sözlükleri kurabilirsiniz. Sözlük eklemek için
Dosya > Sihirbazlar > Yeni sözlük yükle adımlarını takip edebilirsiniz.

Yerel ayarlar ve dilleri ayarlamak
1) Araçlar > Seçenekler > Dil ayarları > Diller penceresini açın.
2) Açılan pencerede sağ tarafta dilinizle ilgili bir çok ayarı yapabileceğiniz
bölümler bulunmaktadır. Buradan Türkçe olanları seçin. Para birimi olarak
YTL'yi seçmeyi unutmayın.

Şekil 143. Dil ayarları

Yazım yardımı seçenekleri
Belgelerinizde yazdığınız yazıların bazılarının altı kırmızı ile çizili olarak
görünecektir. Bu o kelimenin tanınmadığı yada yanlış olduğu anlamına gelir. Bu
durumda belgenizdeki bütün kelimeleri tek tek düzenlemek yerine bir imla
denetimi programı kullanmak daha mantıklıdır. OOo için Türkçe imla denetimi
bulunmaktadır. Kurulum ve ayarlar için https://zemberek.dev.java.net/ adresini
ziyaret ediniz. Bir imla denetiminde nelerin dikkate alınıp nelerin alınmayacağı
için ise:
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1) Araçlar > Seçenekler > Dil ayarları > Yazım Yardımı penceresini açın.
2) Seçeneklere bölümü altında bulunan (Şekil 143) seçenekleri aktif etmek
için sol taraftaki kutularına tıklayarak çek işareti koyun. Buradaki
seçenekler imla denetimi yaparken kelimelerinizde nelerin dikkate alınıp
nelerin alınmayacağı ile ilgili seçeneklerdir.

Şekil 144. İmla denetimi seçenekleri
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Galeri
Galeriler belgeleriniz içerisine ekleyeceğiniz objeleri (resimler ve sesler) kapsar.
Var sayılan galeri menüsü arkaplanlar, ayraçlar , cetveller, ev sayfası, seslerden
oluşur.
Galeriyi açmak için Araçlar > Galeri veya standart araç çubuğunda ki Galeri
düğmesini kullanabilirsiniz.
Şekil 145 ve 146 OpenOffice.Org'da açılmış olan Galeri görünmektedir. Sembol
görünümü veya ayrıntılı görünümünü seçerek galeriye bakabilirsiniz. Açık olan
Galeriyi gizlemek ve geri açmak için ise Gizle düğmesini kullanabilirsiniz.

Şekil 145. Galeri sembol görünümü

Şekil 146. Galeri ayrıntı görünümü
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Belgelerinize bir nesne eklemek
Galeriden nesneleri belgenize eklemek çok kolaydır. Bunun için aşağıda ki
adımları takip ediniz.
1. Araçlar > Galeri adımlarını izleyerek galeriyi açın.
2. Bir nesneyi seçmek için galeri içerisindeki istediğiniz bir nesneye bir sefer
fare ile tıklayın ve bırakmadan seçtiğiniz nesneyi sayfanızı içine
sürükleyerek bırakın. (Bakınız Şekil 147.)

Şekil 147. galerideki grafikleri belgenize eklemek
Diğer bir yolu ise ekleyeceğiniz grafik üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayın açılan
menüden Araya ekle > Kopyala adımlarını izleyin.

Nesneleri arkaplan olarak ekleme
Nesneleri sayfanıza veya paragrafınıza arkaplan olarak eklemek için:
1) Araçlar > Galeri adımlarını takip ederek bir tema seçin.
2) Seçtiğiniz tema üzerinde fare ile sağ tıklayıp açılan menüden Araya ekle
> Arkaplan > Sayfa veya Paragraf'ı seçin.
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Yeni tema oluşturmak
Galeri içerisinden yeni bir tema oluşturmak:
1) Araçlar > Galeri'yi açarak Yeni tema düğmesine tıklayın. Özellikler Yeni
Tema penceresi açılacaktır. Açılan bu pencerede Dosyalar sekmesine
geçin ( Şekil 148).

Şekil 148. Galeriye yeni tema eklemek
2) Dosyaları bul düğmesine basın. Yol seç penceresi açılacaktır. Daha
önceden bilgisayarınızda kayıtlı resimlerinizin olduğu bir klasörü seçerek
Tamam tuşuna basın.
3) Dosya türü altında seçmiş olduğunuz resimler listelenecektir. Buradan
istediğiniz resim dosyalarını tek tek seçip Ekle düğmesine basabileceğiniz
gibi Hepsini ekle düğmesine basarak bütün resimlerinizin eklenmesini
sağlayabilirsiniz. Sağ alt tarafta bulunan Önizleme seçeneğinde çek
işareti varsa resimlerinizi seçtiğinizde önizleme penceresinde görebilirsiniz
(Şekil 149).
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Şekil 149. Yol seç penceresi ile tema ekleme
4) Daha sonra Genel sekmesine gelerek temanıza istediğiniz bir ismi
verdikten sonra Tamam düğmesine tıklayın. (Şekil 150)

Şekil 150. Yeni tema adı
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Yazı sanatı
Yazı sanatı ile yazılarınıza dahada grafiksel efektler katabilirsiniz. Yazı sanatı
genellikle reklam, broşür ve ilan gibi belgelerin hazırlanmasında kullanılabilir.
Yazı sanatı OpenOffice.Org (OOo)'un her bileşeni ile çalışabilir.

Yazı sanatı araç çubuğu
Yazı sanatı araç çubuğunu iki farklı yöntemle açabilirsiniz.
•

Görünüm > Araç Çubukları > Yazı sanatı

Şekil 151. Hareketli Yazı sanatı araç çubuğu
•

Eklediğiniz Yazı sanatını seçerseniz Biçimlendirme araç çubuğu
kapanacak ve onun yerine Çizim nesnesi özelikleri araç çubuğu Şekil
152 açılacaktır. Eğer açılmazsa Görünüm > Araç Çubuklar > Çizim
nesnesi özellikleri adımlarını takip ederek açabilirsiniz.

Şekil 152. Hareketli çizim nesnesi araç çubuğu

Yazı sanatı nesneleri oluşturmak
5) Çizim araç çubuğunda ki Yazı sanatı galerisi
sanatı Galerisi penceresini açabilirsiniz.

düğmesine tıklayarak Yazı

6) Yazı Sanatı Galeri penceresinden (Şekil 153) bir tane Yazı sanatı biçemi
seçin sonra Tamam tuşuna basın. Bu şekilde sayfanıza bir Yazı sanatı
eklemiş olursunuz. Eklemiş olduğunuz yazınızı taşımak veya yeniden
düzenlemek istiyorsanız “Yazı sanatı nesnelerini taşıma ve yeniden
düzenleme” başlığına sayfa 167 de bakabilirsiniz.
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Şekil 153. Yazı Sanatı Galerisi
7) Yazı sanatı yazısını değiştirmek için Fontworkun üzerinde çift tıklayın.
8) Görünen siyah Fontwork yazısını silip istediğiniz yazıyı yazın (Şekil 154).

Şekil 154. Fontwork yazısını düzenleme
9) Değişiklikleri kabul etmek için Esc tuşuna basın.

Yazı sanatı nesnelerini düzenleme
Fontwork nesnelerinizi oluşturduktan sonra oluşturduğunuz nesnelerin
niteliklerini değiştirebilirsiniz. Bunun için Yazı tipi işlemi aracını kullanabilirsiniz.
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Yazı tipi işlemi aracını kullanmak
1) Oluşturduğunuz yazı tipini seçin. Yazı tipi işlemi aracını açın.(Şekil 151).
2) Farklı düğmelerle yazdığınız yazıya istediğiniz özellikleri verebilirsiniz:
•

Yazı tipi işlem galerisi: Yeni bir Fontwork eklemenizi sağlar.

•

Yazı tipi işlem şekli: Yazınızın şeklini değiştirebilirsiniz. Bunun için
yazı tipi işlem şekli düğmesinin sağında buluna alt oka tıklarsanız
yazı tipi işlem şekillerinin olduğu bir menü açılacaktır Şekil 154.
Buradan istediğiniz bir düğmeye tıklayarak yazınızın şeklini
değiştirebilirsiniz.

Şekil 155. Yazı tipi işlem şekilleri
•

Yazı tipi işlem aynı harf yüksekliği: Yazdığınız bir yazı tipindeki
küçük ve büyük harfler bulunabilir. Bu özelliği kullanarak küçük
harfleri büyük harflerin boyutuna getirebilirsiniz. Bakınız Şekil 156.

Şekil 156. Sol:Normal karakter ; sağ:aynı boyuttaki karakterler
•

Yazı tipi işlem hizalama: Karakterlerin hizasını değiştirebilirsiniz.
Sola hizala, ortala, sağa hizala, kelime yasla, iki tarafa yaslayarak
uzat seçenekleri vardır.

•

Yazı tipi işlem karakter aralığı: Yazınızdaki harfler arasındaki
mesafeyi ayarlayabileceğiniz bir özelliktir.

Biçimlendirme araç çubuğu kullanımı
Eklemiş olduğunuz yazı tiplerine daha fazla özellik vermek için biçimlendirme
araç çubuğunu kullanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz yazı tipine basın. Biçimlendirme araç çubuğunuz değişecek
ve yazı tipi işlemi için farklı özelliklerle donanacaktır (Şekil 157).
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Şekil 157. Yazı tipi işlemlerinde biçimlendirme araç çubuğu
Çizgi özellikleri
Çizgi düğmesi: bu düğmeye bastığınızda üç sekmeli bir Çizgi penceresi açılır.
(Şekil 158) Çizgi, Çizgi biçemleri, Ok biçemleri.
•

Çizgi sekmesinde;
ayarlayabilirsiniz.

çizgi

biçemlerini,

rengini

kalınlığını,

şeffaflığını

•

Çizgi biçemleri ve Ok biçemleri sekmesinde ise çizgi ve oklarınızda yeni
farlık düzenlemeler yapabilirsiniz.

Ok biçemi düğmesi: Farklı ok biçemlerini seçebilirsiniz.
Çizgi biçemi kutusu: Kullanabileceğiniz çizgi biçemleri bulunmaktadır.
Çizgi kalınlığı kutusu: Çizginizin kalınlığını artırıp azaltabilirsiniz.
Çizgi rengi kutusu: çizginizin rengini değiştirebilirsiniz.

Şekil 158. Çizgi penceresi
Alan seçenekleri
Alan düğmesi: Bu düğme ile (Şekil 159) 7 sekmeli alan penceresi açılır: Yüzey,
Gölge, Şeffaflık, renkler, Geçiş, Tarama, Bit eşlem.
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•

Alan sekmesi: Bu sekmeden yazınıza çok güzel dolgu renkleri, geçiş
renkleri tarama vb özellikleri atayabilirsiniz.

•

Gölge Sekmesi: Yazınıza gölge verebilir ve bu gölgenin özelliklerini
ayarlayabilirsiniz.

•

Şeffaflık sekmesi: Yazınızı şeffaflaştırabilirsiniz..

•

Renkler sekmesi: Yazınızın rengini buradan da değiştirebilirsiniz.

•

Geçiş sekmesi: Alan sekmesinde ki gibi buradan da yazınıza daha detaylı
geçiş renkleri verebilirsiniz.

•

Tarama sekmesi: Alan sekmesinden de verebileceğiniz taramaları bu
sekmede daha detaylandırabilirsiniz.

•

Bit eşlem sekmesi: Yazınıza istediğiniz bir resmi veya var olan bit
eşlemleri atayabilirsiniz.

Yüzey biçemi dolgusu kutuları: Bu alanlardan seçeceğiniz özelliklerle yazınıza
istediğiniz bir biçem dolgusu verebilirsiniz. Aynı işlemleri alan düğmesine
bastığınızda gelen pencereden daha detaylı yapabilirsiniz.

Şekil 159. Alan penceresi özellikleri
Pozisyon seçenekleri
Döndür düğmesi: Seçtiğiniz neneyi fare ile sürükleyerek döndürebilirsiniz..
Öne getir düğmesi: Seçtiğiniz nesneyi başka bir nesnenin önüne getirir.
En alta gönder düğmesi: Seçtiğiniz nesneyi başka bir nesnenin arkasına
gönderir.
Hizalama düğmesi: Nesneleri birbirine göre hizalar.
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Önalana düğmesi: Seçili bir nesneyi diğer nesnelerin ve yazıların önüne getirir..
Arkaalana düğmesi: Seçtiğiniz bir nesneyi diğer nesnelerin ve yazıların
arkalarına gönderir.
Sabitleyiciyi değiştir düğmesi seçenekleri:
Eklediğiniz yazı sanatını sayfa, paragraf, karakter ve karakter olarak
sabitlemenizi sağlayan bir düğmedir. Bu düğme ile eklediğiniz yazı sanatınızın
seçenekleri ile istediğiniz gibi davranmasını sağlayabilirsiniz.
Gurubu çöz düğmesi: Bir kaç nesneyi seçerek grupladığınız grubu çözer.
Grupla düğmesi: Bir kaç nesneyi seçerek tek bir nesne gibi davranması için
gruplar.

Menü seçenekleri kullanımı
Eklediğiniz Yazı sanatı yazılarınızın istediğiniz bir yerinde durmasını
sağlayabilirsiniz. Mesela yazıların altında, üstünde sağında veya solunda yatay
veya düşey durmasını sağlayabilirsiniz.
Eklediğiniz yazı sanatı üzerinde sağ tıklayın açılan menüden Konum ve boyut
seçeneğine tıklayın. Bu durumda Konum ve boyut penceresi açılacaktır. Açılan bu
pencereden yazı sanatınızın boyutunu, yazınıza göre konumunu, dönme açısını
vb özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Konum ve boyut penceresini (Şekil 155)da
görebilirsiniz.

Şekil 160. Konum ve boyut penceresi
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Yazı sanatı nesnelerini taşıma ve yeniden
düzenleme
Yazı sanatınızı boyutlandırmak için Şekil 154de görülen yazı sanatının etrafındaki
küçük mavi kutucukları fare ile tutarak istediğiniz taraf doğru çekin. Bu durumda
yazı sanatınızın boyutu çektiğiniz tarafa doğru küçülecek veya büyüyecektir.
Eklediğiniz yazı sanatının üzerinde bir adet sarı bir nokta görünür. O sarı noktanın
üzerine geldiğinizde fare işaretçisi el şeklini alacaktır. Bu durumda fareye tıklayıp
bırakmadan farenizi istediğiniz tarafta çekiniz. Yazı sanatınızın daire şekli aldığını
görebilirsiniz (Şekil 160).

Şekil 161. Sarı nokta
Eklediğiniz bir sanatının yerini değiştirmek için yazı sanatınızın üzerine gelin
farenizin şekli taşıma şeklini (sağ, sol, yukarı, aşağı ok) alacaktır. Bu durumda
fareye tıklayıp bırakmadan yazı sanatınızı taşıyabilirsiniz.
Nesnenizin yer boyutunun kesin kontrolü için, konum ve boyut penceresini
kullanmalısınız (Şekil 155).
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Bölüm 10
Denklem düzenleyiciye
başlangıç:
OpenOffice.org'da ki denklem editörü

OpenOffice.org

Denklem düzenleyici

Denklem düzenleyici
Math, matematiksel denklemlerle çalışanlar için tasarlanmış bir yazılımdır. İster
Writer belgeleri içinde kullanılabilen formüller üretebilir, isterseniz ürettiğiniz
formülleri diğer OpenOffice.org yazılımlarıyla birlikte (Calc, Impress vb)
kullanabilirsiniz.

Not

Denklem editörü matematiksel semboller yazmak için kullanılır (bir denklem 1).
Eğer sayısal verilerde işlem yapmak istiyorsanız Hesap tablosunu
kullanmalısınız.

df  x 
=ln xtan −1  x 2 
dx

(1)

Denklemlerle başlamak
1. Denklem eklemek için Ekle > Nesne > Formül adımlarını takip edin.
2. Pencerenin alt tarafında denklem editörü açılacak ve seçim araç çubuğu
görünecektir. Çalıştığınız belgenizin içerisine küçük bir kutu (kenarları gri)
yerleşecektir.

Şekil 162. Denklem editörü ve seçim araç çubuğu
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3. Denklem editörü bağlantılı metin dili (markup language) ile formülleri
gösterir. Örneğin, %beta Latin karakterlerinden betayı (  ) oluşturur.
Ayrıca bu bağlantı dili ile a over b :

a
kesirli sayılarını da oluşturur.
b

Bir formül girmek
Formül girmenin üç yolu vardır:
•

Denklem düzenleyici içinde formülü tanımlayarak.

•

Denklem editörü üzerine sağ tıklayıp içerik menüsünden karşılık gelen
sembolü seçerek.

•

Seçim araç çubuğundan uygun bir sembolü seçerek.

Not

Denklem editöründen çıkmak için çalıştığınız sayfanızda bir kez fare ile
tıklamanız yeterlidir. Formül editörünü tekrar açmak içinse oluşturduğunuz
formüle fare ile çift tıklayın.

Seçim araç çubuğu
Seçim araç çubuğundan formülleri girmek için kolay bir yol Şekil 163de
görünmektedir.

Şekil 163. Kategorilere ayrılmış semboller
İkiye bölünmüş pencerede ki ana kısımlardan seçiminizi yapın.
•

Üst sembol kategorileri görünür. Buradaki düğmelerden herhangi birine
bastığınızda sembol listeleri değişir.

•

Alt kategori kısmında
semboller görünür.

İpucu
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seçtiğiniz

düğmelere

göre

kullanabileceğiniz

Seçim araç çubuğunu açmak veya kapatmak için Görünüm > Seçim adımlarını
takip edebilirsiniz.
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Örnek 1: 5×4
Bu örnekte basit bir formül girişi yapacağız: 5×4
3) Seçim penceresinde sol üst tarafta bulunan (Birli/İkili işleçler) düğmesine
basın(Şekil 164).
4) Sembol kısmında bulunan Çarpım düğmesine tıklayın (Şekil 164).

Şekil 164. Birli/İkili İşleçler
Seçim penceresinden çarpım düğmesine bastığınızda iki durum oluşur:
•

Denklem editöründe bağlantılı metin görünür: <?> times <?>

•

Belgeniz içerisinde ise gri bir kutunun içinde iki küçük kare görünür:

×

Şekil 165. Çarpım sembolü
Bu “ <?> ” semboller (Şekil 165) sizin gireceğiniz metinler için yer tutuculardır.
“<?>” sembollerini silip yerine rakamlarınızı yazmalısınız. Siz rakamlarınızı
yazdığınızda otomatik olarak belge içindeki küçük kutucuklarda değişecektir
(Şekil 166).
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Şekil 166. Yer tutucuların yerine “5” ve “4” girin
İpucu

Yaptığınız işlemlerin otomatik olarak güncellenmesini istemiyorsanız yani
işlemlerin sonucunu çalışma sayfanıza tıkladıktan sonra görmek istiyorsanız
Görünüm > Görünümü otomatik olarak güncelle seçeneğinin önündeki çek
işaretini kaldırın.
Güncellemeyi elle yapmak için klavyeden F9 veya Görünüm > Güncelle
adımlarını takip etmeniz gerekir.

Kısa yol menüsü (sağ-tık)
Matematiksel sembolleri girmenin diğer bir yolu ise: denklem editörü üzerinde
farenizin sağ tuşuna tıklayın. Açılan menü Şekil 167'de ki gibidir.

Şekil 167. Sağ-tık menüsü
NOT
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Bağlantı
Formülleri doğrudan doğruya denklem editörünüze bağlantılı bir şekilde
yazabilirsiniz. Örneğin, “5 kere 4”ün sonucunu almak için 5×4 yazmalısınız. Eğer
bunları bağlantılı yazmayı biliyorsanız girişleriniz daha hızlı olacaktır.
Aşağıda sık kullanılan kısa yol listesi ve onlara karşılık gelen bağlantıları
bulabilirsiniz.

Gösterme

Komut

Gösterm
e

Komut

a =b

a=b

a

sqrt {a}

a2

a^2

an

a_n

∫ f  x dx

int f(x) dx

∑ an

sum a_n

a ≤b

a <= b

∞

infinity

a ×b

a times b

x⋅y

x cdot y

Latin karakterleri
Latin karakterleri (  ,  ,  ,  , vb) matematiksel formüllerde komut olarak
kullanılır. Bu karakterler Seçim araç çubuğunda veya sağ-tık menüsünden elde
edilemezler. Latin karakterlerini basit bir şekilde elle de etmek için: % işaretinden
sonra latin karakterlerinin Türkçe isimlerini yazın.
•

Karakterleri yazarken küçük karakterleri kullanırsanız küçük karakterler

•

Karakterleri yazarken büyük karakterleri kullanırsanız büyük karakterler
görünür.

Aşağıdaki tabloda birkaç örnek gösterilmiştir:

Küçük harf

Büyük harf

%alfa 

%ALFA 



%beta



%BETA



%gama 



%psi





%GAMA 

B


%PSI





%phi





%PHI



%teta 






%TETA 




Başka Latin karakterleri eklemek için katalogları kullanmalısınız. Araçlar >
Katalog... adımlarını takip ederek simgeler penceresini açabilirsiniz Şekil 168.
Simge kümesi açılır liste kutusundan “Yunanca”yı seçtikten sonra alt tarafta
bulunan karakterleri seçip Ekle
düğmesine basabilir veya istediğiniz
karakterlerden birine çift tıklayarak ta ekleyebilirsiniz.
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Şekil 168. Katalog - Yunanca karakterleri eklemek

Örnek 2:  ≃ 3.14159
Bu örnek için bunları farz edeceğiz:
•

Biz yukarıdaki formülü girmek istiyoruz

•

Yunan karakterinin isminin (“pi”) olduğunu biliyoruz.

•

Fakat bağımlılık ile bu ≃ sembolü aklımıza getiremiyoruz.

1. Adım: “pi”yi oluşturmak için %pi yazıyoruz.  Karakteri görünür.
2. Adım: Seçim araç çubuğunu açıyoruz (Görünüm > Seçim).
3. Adım: Bu ≃ sembolü çıkartmak için, ilişkiler
düğmesine basıyoruz. Altta
açılan menüden Benzer yada eşittir düğmesine tıklayarak sembolümüzün
denklem editörüne eklenmesini sağlıyoruz (Şekil 169).

Şekil 169. İlişkililer düğmesi ve alt düğmeler
Step 4: Eklenen sol ve sağ taraftaki <?> karakterleri silip sol tarafa “3.14159”
rakamlarını yazıyoruz. Dolayısıyla biz “ %pi simeq 3.14159 ” yazısını yazmış
oluyoruz. Şekil 170da görüldüğü gibi.
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Şekil 170. Sonuç

Kişiselleştirme
Formül editörünü boyutlandırmak
Şekil 162de formül editörü Writer penceresinde büyük bir alan kaplamaktadır.
Formül editörünü hareketli ve daha az yer kaplayan bir pencere yapmak için::
1) Formül editörünün çerçevesinin etrafına fare ile gelin Şekil 171'de ki gibi.
2) Ctrl tuşuna basılı tutarak fareye çift tıklayın.

Şekil 171. Ctrl tuşuna basılı tutarak çerçevesinde çift tıklayın
Sonuç Şekil 172'de görünmektedir. Formül editörünü geri aynı yerine almak
istiyorsanız aynı işlemleri tekrar etmelisiniz. Hareketli formül araç çubuğunuzun
çerçevelerine Ctrl tuşu basılı iken çift tıklayın. Bu durumda formül araç çubuğu
eski yerine yerleşecektir.
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Şekil 172. Hareketli formül araç çubuğu

Formülleri nasıl daha büyük girebilirim?
1) Formül editöründe formülü girdikten sonra Biçim > Yazı tipi boyutu...
adımını takip edin.

Şekil173. Formüllerdeki font büyüklüğünü değiştirmek
2) Daha fazla büyük font için temel boyutu artırın (Şekil 174).
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Şekil 174. Yazı tipi boyutları penceresi
Değiştirilen bir örnek için Şekil173'e bakın.

Şekil 175. Değiştirilmiş font büyüklükleri.

Formül yerleşim planı
Şimdi OOoMath'de karmaşık denklemleri nasıl yazacağınız anlatılacak. Bu
bölümde karmaşık denklemleri oluştururken bazı tavsiyelerde bulunulacaktır.

Yardımcı küme parantezleri
OOoMath'de küme parantezlerini kullanarak bir çok karışık kesir işlemlerini
yapabilirsiniz. Aşağıda ki örneği dikkate alın:

Editör yazılımı
2 over

x + 1

2 over {x + 1}

Sonuç

2
1
x
2
x1

Bir çizginin üzerinde bulunan fazla denklemler
Denklem yazarken bir çizginin üzerine daha fazla denklem yazmanız gerekebilir.
Örneğin :

x=3
y=1

İlk denkleminizi yazdıktan sonra Enter tuşuna basın. Diğer denkleminizi de
yazdıktan sonra yukarı ok ile ilk denkleminizin sonuna gelip newline komutunu
yazın. Sonuç aşağıdaki gibi olmalı.
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Editör yazılımı

Sonuç

x = 3
y = 1

x=3 y =1

x = 3 newline
y = 1

x=3
y=1

Ortak problem alanları
Toplam ve integrale limitleri nasıl eklerim?
Toplam (sum) ve integrale (int) limitleri “from” ve “to” parametreleri ile
ekleyebilirsiniz. Alt ve üst limitleri sırasıyla yazmalısınız. Bu parametreleri teker
teker veya birlikte kullanabilirsiniz.

Editör yazılımı

Sonuç
n

sum from k = 1 to n a_k

∑ ak
k =1
x

int from 0 to x f(t) dt

∫ f t dt
0

∫f

int from Re f

ℜ

∞

∑ 2− n

sum to infinity 2^{-n}

Matrisle köşeli karakterler!
Editör yazılım

Sonuç

a b
c d

matrix { a # b ## c # d }

NOT

Satırları ayırmak için iki tane # işareti, sütunları ayırmak içinse bir tane # işareti
kullanın.

Editör yazılımı
(

matrix { a # b ## c # d }

Sonuç
)



a b

c d

OOoMath'de ölçeklenebilir köşeli parantez bulunmaktadır. Bunun için left( ve right)
komutlarını kullanmalısınız.
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Editör yazılımı

Sonuç

 

left( matrix { a # b ## c # d }
right)

İpucu

a
c

b
d

Köşeli parantez için left[ ve right] komutlarını da kullanabilirsiniz.

Türevleri nasıl yaparım?
Aşağıda gösterildiği gibi küçük bir oyunla türevleri oluşturabilirsiniz. OOo'a kesir
yapacağınızı söyleyin.
Diğer kelimeler için “over” komutunu kullanmalısınız. Toplam türevler için “d”
veya “partial” kodunu kullanmalısınız.

Editör yazılımı

Sonuç

{df} over {dx}

df
dx

{partial f} over {partial y}

∂f
∂y

{partial^2 f} over {partial t^2}

∂2 f
2
∂t
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Bölüm 11
Hesap tablosuna (Calc)
başlangıç:
OpenOffice.org'da tablolama

OpenOffice.org

Calc Nedir?

Calc Nedir?
Calc, her zaman elinizin altında olabilecek bir hesap tablosudur. Eğer yeni başlıyorsanız,
OpenOffice.org Calc'in kolay kullanım ortamını ve sıcak ara yüzünü çok seveceksiniz.
Profesyonel bir veri işleyenseniz, Calc yardımıyla gelişmiş fonksiyonlara ulaşabilecek,
verileri kolayca düzenleyebileceksiniz.
Calc'in gelişmiş DataPilot teknolojisi, veri tabanlarından ham veriyi alır, özetler ve
anlamlı bilgiler haline getirebilir.
Doğal dil formülleri, kelimeler kullanarak kolayca formül hazırlamanıza imkan verir (örn.
ciro - kar gibi).
Akıllı Toplama Düğmesi, içeriğe uygun olarak toplama fonksiyonu ya da alt toplam
fonksiyonunu otomatik olarak yerleştirebilir.
Sihirbazlar, gelişmiş hesap tablosu fonksiyonları arasından kolayca seçim yapmanıza
olanak sağlar. Senaryo yöneticisi (Scenario Manager), özellikle istatistik alanında
çalışanlara yönelik olarak "what if..." analizi yapabilir.
OpenOffice.org Calc ile hazırladığınız hesap tablolarını,
•
•
•

XML uyumlu OpenDocument biçiminde kaydedebilir,
Microsoft Excel biçiminde kaydederek elinde Microsoft Excel olan
arkadaşlarınıza gönderebilir,
Sadece sonuçları görmek için PDF biçiminde kaydedebilirsiniz.

Tablolar, sayfalar ve hücreler
Calc, elektronik tablolama ve hesaplama programıdır. Calc'de satır ve sütunlar
bulunmaktadır. Bu satır ve sütunların birleştiği yerlere hücre denir. Calc'de tüm
işlemler hücrelerle yapılır.
Calc'de her türlü hesaplama işlemi, girilen veya hesaplanan bilgilere göre her
türlü grafik oluşturma, veri tabanı programı gibi kullanma vb özellikler bulunur.
Calc'de bir çalışma sayfasında 65,536 satır ve 256 sütun bulunmaktadır. Satırlar
numaralarla isimlendirilirken sütunlar harflerle isimlendirilmiştir. Sütunlar A
harfinden başlayıp IV harfine kadar devam eder. (tek harfler bittikten sonra AA,
AB, AC,...XA,... şekline IV ye kadar devam eder) Yani bir sayfa toplam 16,777,216
hücreden oluşur.
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Calc'de kullanılan temel elemanlar
Calc'in genel görünümü aşağıdaki gibidir Şekil 176.

Şekil 176. Calc penceresindeki temel elemanlar

Başlık çubuğu ve Menü çubuğu
Başlık çubuğu açılan hesap tablosunda en üsttedir. Başlık çubuğunda açık olan
belgenizin adı yazmaktadır. Eğer yeni boş bir hesap tablosu(calc) açtıysanız
başlık çubuğunda belgenizin isimi İsimsiz1 olarak açılacaktır. Yeni bir tanede
daha açarsanız İsimsiz2 ve bir tanesi daha İsimsiz3 ve devam edecek şekilde
isim alır. Çalıştığınız belgeyi ne zaman kaydederseniz İsimsizX yerine belgenize
verdiğiniz isim gelecektir.
Başlık çubuğunun hemen altında Menü Çubuğu vardır. Herhangi bir menü
ismine tıkladığınız da o menünün alt menüleri açılır. Menüler ve alt menülerinde
hesap tablosu (calc) ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz. Menülerle ilgili daha fazla
bilgi için lütfen Bölüm4 (Menüler ve Araç Çubukları) belgesine bakınız.
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Araç çubukları
Menü çubuklarının altında var sayılan olarak üç tane araç çubuğu bulunur:
Standart araç çubuğu, Biçimlendirme araç çubuğu, ve Formül araç çubuğu.

Not

Araç çubuklarının hiçbiri var sayılan olarak dikey gelmez. Fakat siz isterseniz
sonradan araç çubuklarınızı dikey olarak pencerenizin sağ ve sol tarafına
yerleştirebilirsiniz.

Farenizle araç çubukları üzerinde bulunan düğmeler üzerine geldiğinizde o
düğmenin adı sarı bir kutu içinde görünecektir. Eğer düğmelerin görevlerinin kısa
bir açıklamasını görmek istiyorsanız Yardım > Bu nedir adımlarını takip ettikten
sonra yine farenizle düğmeler üzerine gelin. Bu durumda farenin yanında bir soru
işareti belirir ve o düğmenin kısa bir açıklaması yine küçük sarı bir kutu içinde
görünür.

Not

Eğer bu yardım menülerinin görünmesini istemiyorsanız Araçlar > Seçenekler
> Genel Öneri seçeneğinin önündeki çek işaretini kaldırırsanız artık düğmelerin
adlar çıkmayacaktır.

Biçimlendirme araç çubuğunda sol tarafta iki tane dikdörtgen alan vardır. Yazı
tipi adı ve Yazı tipi boyutu alanları vardır. (Bakınız Şekil 177) Bu alanların sol
tarafında bulunan aşağı doğru oklara bastığınızda yazı tipleri ve yazı boyutlarını
değiştirebileceğiniz seçenekler çıkmaktadır.

Şekil 177. Yazı tipi adı ve Yazı tipi boyutu

Formül çubuğu
Formül çubuğunun sol tarafında (bakınız Şekil 178) küçük bir yazı kutusu vardır,
buranın adı İsim kutusudur burada harf ve numara birleşimleri görünür.
Buradaki harfler sütun harfleri numaralar ise satır numaralarıdır. Yani burası
imlecinizin bulunduğu yerin adresidir.

Şekil 178. Formül çubuğu
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İsim kutusunun sağında, İşlev sihirbazı (Otopilot:İşlevler), Toplam ve İşlev
düğmeleri vardır.
Otopilot:İşlevler düğmesine bastığınızda İşlev sihirbazı penceresi açılacaktır.
Bu pencerede seçebileceğiniz işlevler yer almaktadır. Bu pencereyi çok
kullanacaksınız çünkü oluşturacağınız bütün formüllerin işlevleri bunun içindedir.
Toplam düğmesi bir hücreye formül girmeden diğer hücrelerde ki (dikey veya
yatay) rakamları otomatik olarak toplamanızı sağlar.
Eşit düğmesine bastığınızda giriş satırına ve hücreye bir eşittir işareti eklenir bu
eşittir işaretinden sonra artık formülünüzü yazabilirsiniz.
Yeni bir bilgi girerken kullandığınız Toplam ve Eşit düğmelerine bastığınızda
bunların yerine iptal ve onayla simgeleri çıkar
. Bu simgeler ile işlevinizi
iptal edebilir veya onaylayabilirsiniz.
Hücre içerisine girdiğiniz bilgiler (bilgi, formül, fonksiyon) aynı zamanda Formül
çubuğunda ki giriş satırında da görünür. Eğer hücreye girdiğiniz bir bilgide
değişiklik yapmak istiyorsanız ya hücre içerisinde çift tıklayın ya da giriş satırına
bir sefer tıklayarak gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Hücreler
Ana pencerenin görünümü bir ızgaraya benzemektedir. Bu ızgara satır ve
sütunların birleşmesinden oluşur. Bu birleşimin her birine hücre adı verilir. Yani
hücreler sütun ve satırların kesişim alanlarıdır.
Herhangi bir hücreye bastığınızda bastığınız hücrenin sütun harfi ve satır
numarası diğer harf ve numaralara göre koyu bir renk alır. Bu renkler o hücrenin
sütun harfi ve satır numarasıdır. Sütunlar A harfinden, satırlar ise 1 rakamından
başlarlar.

Sayfa sekmeleri
Calc aslında bir çalışma kitabı gibidir. Bir hesap tablosu açtığınızda bir kitap ve
içerisinde üç sayfa gelir. Bu sayfa sayısı artırılabilir veya azaltılabilir. Sayfa
sekmeleri calc'in sol alt tarafında görülmektedir (bakınız Şekil 179). Bir hesap
tablosu açtığınızda üzerinde çalışabileceğiniz aktif olarak gelen Sayfa 1'dir.
Aktif olan sayfa (Sayfa 1) beyaz ve diğerleri gri renktedir. Sayfalar arasında geçiş
yapmak için Sayfa isimlerine tıklamanız yeterlidir.

Şekil 179. Sayfa sekmeleri
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Dosya yönetimi
Boş bir hesap tablosu açmak
Yeni bir hesap tablosu açmak diğer OOo bileşenlerinde olduğu gibidir. Örneğin
Writer veya Drawda iken yeni bir hesap tablosu açmak için:
•

Dosya > Yeni > Hesap tablosu

•

Standart araç çubuğunda ki Yeni

•

Hesap tablosu açıkken Ctrl+N tuş bileşeni kullanılabilir.

düğmesi

Var olan bir hesap tablosunu açmak
Daha önceden kaydedilmiş bir belgenizi açmak için:
•

Dosya > Aç

•

Standart araç çubuğunda ki Aç

•

Klavyeden Ctrl+O tuş bileşenleri ile açılabilir.

düğmesi

Bu seçenekleri kullandığınızda Aç diye bir pencere gelecektir. Gelen bu pencerede
belgenizi bulup bir sefer tıkladıktan sonra Aç düğmesine basmanız yeterlidir.

Hesap tablosunu kaydetmek
Çalışmakta olduğunuz bir hesap tablosu üç şekilde kaydedilebilir:
•

Dosya > Kaydet

•

Standart araç çubuğunda ki Kaydet

•

Klavyeden Ctrl+S tuş bileşenleri ile

düğmesi

Eğer yukarıda ki komutlardan birini uyguladıysanız Farklı Kaydet şeklinde bir
pencere gelecektir. Dosya adı kısmına istediğiniz bir adı yazarak Kaydet
düğmesine basmanız yeterlidir.
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Hesap tablosunda hücreler
Hücreler arasında gezinti
Fareyi kullanarak
Fareyi kullanarak istediğiniz bir hücreye gitmek için o hücre üzerinde fare ile bir
sefer tıklamanız yeterlidir.
İsim kutusunu kullanarak
İstediğiniz bir hücreye gitmek için diğer bir yol ise İsim kutusunu kullanmaktır. Bu
alana bir sefer tıklayarak içindeki bilgileri sildikten sonra gitmek istediğiniz
hücrenin önce sütun harfini sonra satır numarasını yazıp Enter tuşuna basmanız
yeterlidir. Bu durumda istediğiniz hücreye gidebilirsiniz. (Şekil 3).
Kılavuzu kullanarak
Kılavuzu açmak için Standart araç çubuğunda ki
düğmeyi (veya klavyeden F5
tuşu) ile kılavuz penceresini açabilirsiniz. Kılavuzu kullanarak ta istediğiniz bir
hücreye gidebilirsiniz. Kılavuzda sütun yazan yere ya klavyeden yada
yanındaki aşağı yukarı ok yardımıyla gitmek istediğiniz sütun numarasını alt
tarafa ise satır numarasını yazdıktan sonra Enter tuşuna basarsanız istediğiniz
hücreye gidebilirsiniz Şekil 180.

Şekil 180. Calc kılavuzu
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Hücreden hücreye geçişler
Hesap tablosunda, bir hücre veya seçili bir kaç hücrenin kenar kısımları diğer
hücrelere göre daha koyudur. Bu durum hangi hücrenin seçili olduğunu gösterir
(bakınız Şekil 181).

Şekil 181. (Sol) tek hücre seçil ve (sağ) birkaç hücre seçili
Tab ve Enter tuşlarının kullanımı
• Bir alt hücreye geçmek için Enter
•

Bir üst hücreye geçmek için Shift+Enter

•

Bir sağ hücreye geçmek için Tab

•

Bir sol hücreye geçmek içi Shift+Tab

Enter tuşuna bastığınızda bir hücre alta geçersiniz. İsterseniz enter tuşunun bu
görevini değiştirebilirsiniz. Bunun için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org
Calc > Genel adımlarını takip ediniz.(Bakınız Şekil 182.)

Şekil 182. Enter tuşunun görevini ayarlama
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Giriş ayarları bölümünde seçimi taşımak için Enter düğmesini kullan seçeneğini
işaretlerseniz enter tuşu için dört farklı görev atayabilirsiniz Şekil 182. Aşağıya,
sağ, yukarı, sol bunlardan hangisini seçerseniz enter tuşuna her bastığınızda
seçiminize göre enter tuşu o hücreye geçecektir.

Klavyeden yön tuşlarının kullanımı
Klavyenizde ki yön tuşlarını (alt ok, yukarı ok, sağ ve sol ok) kullanarak hücreler
arasında geçiş yapabilirsiniz.
Home, End, Page Up ve Page Down tuşlarının kullanımı
• Home bulunduğunuz satırın satır başındaki hücreye gider
•

End bulunduğunuz satırın bilgi bulunan en son (sağ) hücresine gider.
Bulunduğunuz satırın son hücresinde bilgi yoksa sütunla kesiştiği hücreye
gider.

•

Page Down bulunduğunuz hücreden itibaren sayfa sayfa yukarı gider ve
Page Up ise bulunduğunuz hücreden itibaren sayfa sayfa aşağı gider.

•

Ctrl+End içerisin de bilgi bulunan en son hücreye gider

•

Ctrl+Home A1 hücresine gider

•

Ctrl+PageUp sağa doğru sayfa sayfa (sayfa 1, Sayfa2) gider

•

Ctrl+PageDown sola doğru sayfa sayfa (sayfa 1, Sayfa2) gider

•

Ctrl+Sağ ok bulunduğu hücre satırın en sonuna (IV hücresine) gider

•

Ctrl+Sol ok bulunduğu hücre satırın en başına (A hücresine) gider

•

Ctrl+Üst ok bulunduğu hücrenin en üst satırına (1) satıra gider

•

Ctrl+Alt ok bulunduğu hücrenin en alt satırına (65536 hücresine) gider

•

Alt+PageDown bulunduğu hücreden sayfa sayfa sağa doğru gider

•

Alt+PageUp bulunduğu hücreden sayfa sayfa sola doğru gider

Not

Alt+Yön tuşları ile bulunduğunuz hücrenin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Sayfadan sayfaya geçişler
Hesap tablosundaki her bir sayfa birbirinden bağımsız çalışabildiği gibi bir birleri
arasında bilgi alış verişi içinde kullanılabilir. Sayfalar arasında şu şekillerde geçiş
yapılabilir:

Klavyeyi kullanarak
• Ctrl+PageUp sağa doğru sayfa sayfa (sayfa 1, Sayfa2) gider
•

Ctrl+PageDown sola doğru sayfa sayfa (sayfa 1, Sayfa2) gider

Fareyi kullanarak
Hesap tablosunda gitmek istediğiniz sayfa sekmelerine fare ile tıklamanız
yeterlidir( Şekil4)
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Eğer çok fazla sayfa sekmelerine sahipseniz bu durumda sayfalarınız alt tarafa
sığmayacak ve belli bir sayfa sekmesinden sonra gizlenecektir. Bu durumda diğer
sayfalarınızı görmek için sayfa sekmelerinin sol tarafındaki düğmeleri kullanarak
sayfalarınız arasında geçiş yapabilirsiniz (Şekil 181).

Şekil 183. Sayfa sekme okları
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Hesap tablosunda seçmek
Hücreleri seçmek
Farklı kombinasyonlarla hücreler seçilebilir. Hücreleri seçmek onları bir çerçeve
içine almaktır.

Tek hücre
Seçmek istediğiniz hücreye farenin sol tuşu ile bir kez tıklamaktır veya sayfa
alanına seçeceğiniz hücrenin adresini yazıp enter tuşuna da basarsanız o hücreyi
seçmiş olursunuz.
Ardışık hücre seçimi
Ardışık hücre seçimini fare veya klavye ile yapabilirsiniz.
Ardışık seçmede fare kullanımı:
3) Bir hücreye tıklayın.
4) Farenin sol tuşunu bırakmadan seçmek istediğiniz alan doğrultusunda
sürükleyin.
5) Seçtiğiniz alan koyu bir alan içerisine alınacaktır.
6) Farenin tuşunu bıraktığınızda o alanı (blok) seçmiş olursunuz.
Fare ile sürükleme yapmadan seçme:
1) Bir hücreye tıklayın.
2) Klavyeden Shift tuşuna basın ve bırakmayın
3) Seçmek istediğiniz alanın köşegenine fare ile bir sefer tıklayın
Ardışık seçmede klavye kullanımı:
1) Seçmek istediğiniz hücreye yön tuşları ile gelin.
2) Shift tuşu'na, basılı tutarak seçmek istediğiniz tarafa doğru yön tuşlarını
kullanarak seçim yapın.

Not

Sayfa alanından da çoklu hücre seçimi yapabilirsiniz. Bunun için seçmek
istediğiniz hücrelerin köşegen alanlarını aralarına iki nokta üst üste koyarak
yazdıktan sonra enter tuşuna basmanız yeterlidir. ( örneğin A8:G12)

Ardışık olmayan hücre seçimi
Ardışık olmayan hücreleri seçmek için:
1. Seçmek istediğiniz bir hücreye tıklayın
2. Klavyeden Ctrl tuşuna basın ve bırakmayın
3. Seçmek istediğiniz hücrelere fare ile tek tek tıklayabilir veya belli alanları
seçebilirsiniz.

Seçilmiş alanın istenilen bir kısmını geri bırakma
1) Belli bir alanı yukarıda anlatılan yöntemlerle seçin
2) Ctrl tuşuna basın ve bırakmayın
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3) Bırakmak istediğiniz hücrelere fare ile tıklayın veya sürükleme ile
bırakacağınız alanı seçin. Bu durumda fare ile tıkladığınız her hücre beyaz
olacak ve seçimden çıkarılacaktır.

Sütun ve satırları seçme
OOo'da sütun ve satırları çok hızlı bir şekilde seçebilirsiniz.

Tek sütun
Tek bir sütunu seçmek için sütun harfine fare ile bir kez tıklayınız (bakınız Şekil
1).
Tek satır
Tek bir satır seçmek için satır numarasına fare ile bir kez tıklayınız (bakınız Şekil
1).
Çoklu sütun ve satır seçimi
Ardışık sütun ve satır seçmek için:
1) İlk satır ya da sütununuzu seçin.
2) Klavyeden Shift tuşuna basın ve bırakmayın.
3) Seçmek istediğiniz sütun ya da satırların en sonuncusuna fare ile basın.
Bu durumda arada kalan sütun ve satırlar da seçilecektir.

Ardışık olmayan sütun ve satır seçimi:
1) İlk satır ya da sütununuzu seçin.
2) Klavyeden Ctrl tuşuna basın ve bırakmayın.
3) Seçmek istediğiniz sütun ya da satırlara fare ile tek tek tıklayın.

Tüm hücreleri seçmek
Tüm hücreleri seçmek için A sütunun solunda ki ve 1 satırının üstündeki boş
alana fere ile bir sefer tıklamanız yeterlidir. (Şekil 184)

Şekil 184. Tümünü seçmek
Ayrıca klavyeden tümünü seçmek için Control+A tuş bileşenini de kullanabilirsiniz.

Sayfaları seçmek
Sayfalarınızı tek tek veya bir kaçını birden seçebilirsiniz. Çoklu sayfa seçimleri
bazen çok avantajlı durumlar yaratmaktadır. Örneğin sayfalarda değişiklik
yapacağınız zaman.
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Tek sayfa
Seçmek istediğiniz sayfa adının üzerinde fare ile bir sefer tıklamanız yeterlidir. Bu
durumda o sayfanız aktif olacak ve beyaz bir renk alacaktır (bakınız Şekil4).
Ardışık sayfa seçimi
Ardışık bir şekilde sayfalarınızı seçmek için:
1) İlk sayfanıza fare ile tıklayıp seçin.
2) Fare yardımıyla seçeceğiniz sayfaların en sonuncusuna gelin.
3) Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak son sayfanızın adına (örneğin Sayfa
12) tıklayın.
Bu durumda ilk sayfanız ile son sayfanızda dahil olmak üzere arada kalan
sayfalar seçilecek ve beyaz bir alana sahip olacaklardır.

Ardışık olmayan sayfa seçimi
Ardışık olmayan sayfalarınızı seçmek için:
1) Seçmek istediğiniz ilk sayfanın adına fare ile tıklayın.
2) Fare yardımıyla seçeceğiniz sayfalarınızı bulun:
3) Klavyeden Control tuşuna basılı tutarak seçmek istediğiniz sayfalara fare ile
tek tek tıklayın.
Bu durumda sadece tıkladığınız sayfalar seçilerek beyaz bir alan içine alınacaktır.

Tüm sayfaları seçmek
Fare ile herhangi bir sayfa adı üzerinde sağ tıklayarak açılan menüden Tüm
tabloları seç seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Bu durumda bütün sayfalarınız
seçilir.

Sütun ve satırlarla çalışmak
Sütun ve satırlar eklemek
Bir kaç farklı yolla hızlı bir şekilde sütun ve satırlar eklenebilir.

Tek sütun veya satır ekleme
Tek sütun veya satır eklemek için Ekle menüsü kullanılmalıdır:
1) Sütun veya satır eklemek istediğiniz yere bir sefer tıklayın.
2) Ekle > Sütun veya Ekle > Satır yollarını takip ederek bir sütun vaya satır
ekleyebilirsiniz.
Diğer bir yol ise:
1. Ekle > Hücre adımlarını takip ederek hücre ekle penceresini açın.
2. Açılan bu pencereden satır eklemek için Tam satır sütun eklemek için ise
Tam sütun seçeneklerini seçtikten sonra satır veya sütun ekleyebilirsiniz.
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Not

Sütun veya satır eklemek istediğinizde sütun veya satırlar seçili olan hücrenizin
soluna ve üstüne eklenir. Yani sütunlar seçili hücrenin soluna satırlar ise seçili
hücrenin üstüne eklenir.

Fare ile sütun ve satır ekleme:
1) Sütun harfine veya satır numarasına farenin sağ tuşu ile tıklayın.
2) Açılan menüden sütun için sütun
seçeneklerine tıklamanız yeterlidir.

ekle,

satır

içinse

satır

ekle

Çoklu sütun veya satır ekleme
1) Eklemek istediğiniz kadar sütunu fare ile sütun harflerine basarak seçin.
2) Seçili olan bu sütun harflerinin üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın açılan
menüden sütun ekleye tıklayın. Bu durumda seçtiğiniz sütun kadar sütun
eklenecektir.
3) Aynı işlemleri satır içinde yapabilirsiniz.

Sütun genişliği ve satır yüksekliğini ayarlama
Çalışma sayfanızda bulunan satır yüksekliklerinizi ve sütun genişliklerinizi
istediğiniz gibi büyültebilir veya küçültebilirsiniz.

Sütun genişliği ayarlama
Sütun genişliğinizi birkaç yolla ayarlayabilirsiniz:
1. Biçim > Sütun > Genişlik adımlarını takip ederek Sütun genişliği
penceresinin açılmasını sağlayın (Şekil 185).
2. Açılan Sütun genişliği penceresinde ki Genişlik kutusuna istediğiniz bir
değeri yazarak Tamam düğmesine basın.
3. Bu şekilde sütununuz
küçülecektir.

yazdığınız

değere

göre

genişleyecek

veya

Şekil 185. Tümünü seçmek
Ayarlamak istediğiniz sütun veya sütunları sütun harflerine basarak seçin.
Seçtiğiniz sütun harfleri üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden (Şekil 186) Sütun
genişliği seçeneğine tıklayın. Sütun genişliği penceresi (Şekil 185) açılacaktır.
Yukarıdaki işlemleri ikinci maddeden itibaren tekrar edin.
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Şekil 186. Sütun genişliğini ayarlamak
Diğer bir yol ise sütun harfleri arasından fare ile tutup genişletmek için sağa
doğru çekmek veya daraltmak için ise sola doğru çekmektir.

Şekil 187. Sütun genişliğini fare ile ayarlamak

Not

Sütun veya satırlarınızı hücrenizde bulunan yazılarınıza göre daraltıp
genişletmek için Sütun harfleri arasına veya satır numaraları arasına fare ile çift
tıklayabilirsiniz. Bu durumda sütun veya satırınız verinizin boyutuna göre
daralacak veya genişleyecektir.

Satır yüksekliğini ayarlama
Satır yüksekliğini birkaç yolla ayarlayabilirsiniz:
1. Biçim > Satır > Yükseklik adımlarını takip ederek Satır yüksekliği
penceresinin açılmasını sağlayın (Şekil 187).
2. Açılan Satır yüksekliği penceresinde ki Yükseklik kutusuna istediğiniz bir
değeri yazarak Tamam düğmesine basın.
3. Bu şekilde satırınız yazdığınız değere göre büyüyecek veya küçülecektir.
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Şekil 188. Satır yüksekliği
Ayarlamak istediğiniz satır veya satırları, satır rakamlarına basarak seçin.
Seçtiğiniz satır rakamları üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden (Şekil 188) Satır
yüksekliği seçeneğine tıklayın. Satır yüksekliği penceresi (Şekil 187) açılacaktır.
Yukarıdaki işlemleri ikinci maddeden itibaren tekrar edin.

Şekil 189. Satır yüksekliğini ayarlamak
Diğer bir yol ise satır rakamlarının arasından fare ile tutup genişletmek için aşağı
doğru çekmek veya daraltmak için ise yukarı doğru çekmektir.

Şekil 190. Satır yüksekliğini fare ile ayarlamak
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Sütun ve satır gizleme/gösterme
Çalışma sayfanızda sütun veya satırlarınızı gizleyebilirsiniz. Bu durumda sütun
veya satırlar ve içinde ki bilgiler görünmeyecektir.

Sütun gizleme/gösterme
Gizlemek istediniz sütun da bulunan bir hücreye gidin.
•

Biçim > Sütun > Gizle adımlarını takip ederek sütununuzu gizleyebilirsiniz.

•

Sütun harfleri üzerinde birini veya bir kaçını seçtikten sonra seçili sütun
harfleri üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden Gizle seçeneğine tıklamanız
yeterlidir.

Gizlediğiniz sütunları göstermek için öncelikle gizlediğiniz alanın sağ ve sol
tarafında kalan sütunlarla birlikte seçip yukarıda ki yollardan birini kullanarak
Göster seçeneğini seçin.

Satır gizleme/gösterme
Gizlemek istediniz satır da bulunan bir hücreye gidin.
•

Biçim > Satır > Gizle adımlarını takip ederek satırınızı gizleyebilirsiniz.

•

Satır rakamları üzerinden birini veya bir kaçını seçtikten sonra seçili satır
rakamları üzerinde üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden Gizle seçeneğine
tıklamanız yeterlidir.

Gizlediğiniz satırları göstermek için öncelikle gizlediğiniz alanın alt ve yukarı
tarafında kalan satırlarla birlikte seçip yukarıda ki yollardan birini kullanarak
Göster seçeneğini seçin.

Sütun ve satırları silme
Tek sütun veya satırı silme
Fare kullanarak silme:
1) Silmek istediğiniz sütun veya satırın harf veya numarasına basarak seçin.
2) Seçili rakamlar veya harfler üzerinde sağ tıklayın.
3) Açılan menüden Sütun sil veya Satır sil'e tıklamanız durumunda seçili
sütun veya satır silinecektir.

Çoklu sütun veya satır silme
1) Silmek istediğiniz sütun veya satırları seçin. Seçili olan sütun veya
satırların rakam veya harflerine fare ile sağ tuşa tıklayın açılan menüden
sütun sil veya satır sili seçin.
2) Bu durumda seçmiş olduğunuz bütün satırlar veya sütunlar silinecektir. (Bu
durumda silinen sütun veya satır içindeki bilgilerde silinir)
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Sayfalarla çalışmak
Sayfaları silmek, eklemek veya adını değiştirmek diğer Calc elemanlarına benzer.

Yeni çalışma sayfaları ekleme
Yeni çalışma sayfaları eklemenin bir kaç yolu vardır. İlk olarak Ekle menüsü
kullanılarak eklenebilir. Sayfa eklemenin yolları ise:
•

Ekle > Sayfa yolunu takip ederek

•

Herhangi bir sayfa sekmesi üzerinde fare ile sağ tıklayıp Sayfa ekle'ye
tıklayarak

•

Sayfa sekmelerinin sağ tarafında boş bir alanda fare ile sağ tıklayıp
açılan menüden Sayfa ekle'ye tıklayarak veye boş alana çift tıklayarak
(Şekil 191).

Şekil 191. Yeni bir sayfa oluşturma
Yukarıda ki metotların hangisini uygularsanız uygulayın Sayfa ekle (Şekil 192)
penceresi açılacaktır. Bu pencerede bir çok özellik vardır herhangi bir özelliği
değiştirmeden Tamam düğmesine basarsanız yeni bir sayfa eklemiş olursunuz.

Şekil 192. Sayfa ekle penceresi

195

OpenOffice.org'a başlangıç

Sayfalarla çalışmak

Sayfa silme
Sayfa veya sayfalarınızı silebilirsiniz. Bunun için:

Tek sayfa
Silmek istediğiniz sayfa üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayın, açılan menüden
Sayfayı sil seçeneğine tıklayın. Gelen uyarı penceresine evet derseniz sayfanız
silinecektir.
Çoklu sayfa
Çoklu sayfa silmek için öncelikle sileceğiniz sayfaları klavyeden kontrol tuşuna
basılı tutarak seçin. Daha sonra seçili olan sayfanın birisinin üzerinde fare ile sağ
tuşa tıklayın açılan menüden Sayfa sil seçeneğine tıklayarak seçilen sayfalarınızı
silebilirsiniz.

Sayfaların adını değiştirme
Yeni bir sayfa eklediğinizde sayfa adı “Sayfa X” olarak gelir. Buradaki X sizin
toplam sayfanızdan sonraki gelen en son rakamdır. Sayfa isimlerinizi istediğiniz
şekilde değiştirebilirsiniz. Sayfa isimlerini değiştirmedeki asıl amaç o sayfadaki
bilgilerin ne olduğunu size hatırlatacak bir isim verilmesidir.
Sayfa isimlerini anlamlı bir şekilde değiştirmek için:
•

Değiştirmek istediğiniz sayfanın üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayın. Açılan
menüden sayfayı yeniden adlandır seçeneğine tıklayın.

•

Sayfayı yeniden adlandır penceresine değiştirmek istediğiniz sayfa için bir
isim verip tamama düğmesine tıklayın.

Çalışma sayfalarını taşıma/kopyalama
Seçili olan çalışma sayfa veya sayfalarınızı aynı belgeniz içinde veya başka
belgelere taşımak veya kopyalamak isteyebilirsiniz. Bunun için taşımak veya
kopyalamak istediğiniz sayfa veya sayfalarınızı seçtikten sonra sayfa isimlerinin
üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden Sayfayı taşı/kopyala seçeneğine tıklayın.
Bu durumda Sayfayı taşı/kopyala penceresi açılacaktır (Şekil 193).

Şekil 193. Sayfayı taşı kopyala
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Belgeye alanında açık olan tüm belgeleriniz ile yeni belge bulunmaktadır.
Buradan belgenizi hangisine taşımak veya kopyalamak istiyorsanız onu
seçmelisiniz.
Öne ekle alanından ise belgenizin taşındığı veya kopyalandığı zaman nereye
yerleşeceğini seçebilirsiniz.
Kopyala seçeneğine çek işareti koymanız durumunda ise seçili sayfa veya
sayfalarınızın birer kopyası oluşturulacaktır.
Kopyala seçeneğine çek işareti koymadan Tamam düğmesine basarsanız
sayfanız seçtiğiniz özelliklere göre taşınacaktır.
Ayrıca bir sayfanızın yerini değiştirmek isterseniz: sayfa adına fareniz ile tıklayıp
bırakmadan diğer sayfalarınızın sağına veya soluna taşıyabilirsiniz.

Not

Seçili sayfanızı kopyalamanız durumunda sayfa ismi sonuna bir alt tire ekleyerek
iki rakamını ekleyecektir. Örneğin Sayfa1_2 gibi

Calc'e bakış
Yakınlaştır özellikleri kullanımı
Hesap tablosu bir kaç çeşit görünüme sahiptir: Yazdırma düzeni, Web düzeni ve
Yakınlaştır. Bu özellikleri Görünüm menüsünden değiştirebilirsiniz.
Sadece belgenizin görünümünü değiştirmek için Yakınlaştırı kullanabilirsiniz:
•

Görünüm > Yakınlaştır adımlarını takip ederek

•

Ayrıca en altta bulunan Durum Çubuğunda ki 100% alanına çift tıklayarak

Şekil 194. Yakınlaştır penceresi
Yukarıda ki iki metot dan birini kullandığınız taktirde Yakınlaştır penceresi (Şekil
194) açılacaktır. Açılan bu pencerede sol taraftaki seçenekler ile belgenizin
görünümünü değiştirebilirsiniz.
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•

Tam Sayfa: Çalışma sayfanızın tamamı ekranınıza yerleşecektir.(bu durumda
sayfa küçülecek ve yazıları okumak zorlaşacaktır).

•

Sayfa Genişliği: Kullanılan kağıt boyutunu yatay olarak ekranınızı kaplayacak
şekilde görüntüyü ayarlar. Buradan sayfanın sağ ve sol metin alanlarını
görmek mümkündür.

•

En Uygun: Belgeniz çalışma alanınıza göre kendini ayarlayarak bütün çalışma
alanınızı kaplayacaktır.

•

200%, 150%, 100%, 75%, 50% belgelerinizin görünümünü belirtilen oranda
ayarlayacaktır.

•

Değişken: Yüzde olarak gireceğiniz değerlere göre belge görünümünüz
büyüyecek veya küçülecektir.

Satır veya sütunları sabitleme
Calc'de ekrana sığan satır numaraları ve sütun harfleri sağ veya alta doğru
gittiğinizde ilk numara veya harfler görünmeyecektir. Bazen ilk bir kaç sütunun
veya bir kaç satırın sabit kalması istenebilir. Bu durumda satır numaraları veya
sütun harfleri sabitlenebilir.
Şekil 195 Sabitlenen satır ve sütunları görülmektedir. Örneğin satır 3 den sonra
satır 14 ve C sütunundan sonra H sütunu gelmektedir. 4'den 13'cü satıra
kadar satır numaraları ve D'den G'ye kadar olan sütun harfleri kaydırma
çubuğu ile görüntülenebilir. Burada sadece belli satır ve sütunlar
sabitlenmiştir.

Şekil 195. Satır ve sütunları sabitleme
Satır veya sütunlar için veya her ikisi içinde sabitleme yapabilmeniz için bir hücre
belirlemelisiniz Şekil 195.
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Satır veya sütun için sabitleme
1) Sabitlemek istediğiniz sütun yada satırlar için hücreleri seçin. (Örneğin
sadece A sütununu sabitleyecekseniz A1 ve B1 hücrelerini veya sadece 1
numaralı satırı sabitleyecekseniz A1 ve A2 hücrelerini seçin)
2) Pencere > Sabitle yolunu takip edin
3) Bu durumda sabitleyeceğiniz yerde kalın bir çizgi oluşacaktır. Artık
sabitlediğiniz alan siz sağ veya alt hücrelere gittiğinizde kaybolmayacaktır.

Not

Daha fazla satır veya sütunu seçerek isteğiniz kadarını
sabitleyebilirsiniz. Fakat sabitlemek istediğiniz satır veya sütunlar için
bir fazla sütun seçmelisiniz. Bu durumda sabitleme çizgisi seçmiş
olduğunuz son hücrenin durumuna göre sol veya üst tarafına
yerleşecektir.

Sabitlemeyi kaldırma
Sabitlemeyi kaldırmak için Pencere > Sabitle seçeneğine tıklamanız yeterlidir.
Sabitle'nin önündeki çek işareti kalkacak ve sabitleme çizgisi kaybolacaktır.

Pencereleri bölme
Uzun tablolarla çalışmak zorunda kaldığınızda bir tablonun en sonundayken ilk
başlarına dönmek ve geri en sona gelmek zaman kaybına neden olmaktadır. Bu
durumda Calc'de pratik bir çözümle bunun üstesinden gelebilirsiniz. Çalışmış
olduğunuz sayfayı dikeyde veya yatayda ikiye veya dörde bölebilirsiniz.
Sayfanızı böldüğünüzde pencerenin birinde 300. satıra bakarken bir diğerinde
2500. satırda çalışma yapabilirsiniz.

Şekil 196. Bölünmüş bir pencere
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Yatay bölme
Pencerenizi yatay da bölmek için:
1) Dikey kaydırma çubuğunun okunun üzerinde yatay koyu bir çizgi görünür
(Şekil 197).

Şekil 197. Dikey kaydırma çubuğunda ki bölmeçizgisi
2) Bu çizgi üzerine geldiğinizde farenizin işaretçisi aşağı yukarı ok şeklini
alacaktır. (Şekil 198).

Şekil 198. Bölme çizgisi üzerinde farenin aldığı şekil
3) Farenin işaretçisi aşağı yukarı ok şeklinde iken sol tuşa basılı tutup farenizi
pencereniz içinde aşağı doğru çekin
4) Farenizi serbest
görebilirsiniz.

bıraktığınızda

pencerenizin

yatayda

ikiye

ayrıldığını

Dikey bölme
Pencerenizi dikeyde bölmek için:
1) Yatay kaydırma çubuğunun okunun sağında koyu bir dikey çizgi görünür
(Şekil 196)

Şekil 199: Yatay kaydırma çubuğunda bölme çizgisi
2) Bu çizgi üzerine geldiğinizde farenizin işaretçisi sağa sola ok şeklini
alacaktır.
3) Farenin işaretçisi sağa sola ok şeklinde iken sol tuşa basılı tutup farenizi
pencereniz içinde sola doğru çekin

OpenOffice.org'a başlangıç

200

Calc'e bakış

4) Farenizi serbest
görebilirsiniz.

bıraktığınızda

pencerenizin

dikeyde

ikiye

ayrıldığını

Bölmeleri kaldırmak
• Bölme çizgileri üzerinde çift tıklayın veya
•

Bölme çizgilerini tutarak geri çekin veya

•

Pencere > Böl yolunu takip ederek bölmeleri kaldırabilirsiniz.

NOT

201

Eğer pencerenizi hemen dörde bölmek istiyorsanız Pencere > Böl yolunu takip
etmeniz yeterlidir. Ayrıca böldüğünüz bu alanları da sabitleyebilirsiniz.(Pencere
> Sabitle)
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Hesap tablosunda veri girişi
OpenOffice.org (OOo) hesap tablosunda veri girişi oldukça basittir, klavyeyi ne
kadar hızlı kullanabilirseniz veriyi de o kadar hızlı girebilirsiniz :) Hangi hücreyi
seçerseniz o hücreye veri girebilirsiniz. Verilerinizi girdikten sonra başka
hücrelere geçmeniz gerekecektir. Bunun için “Hücreden hücreye geçişler”
başlığına bakınız.

Veri girişi
Bir hücreye veri girdikten sonra işlemi bitirmek için klavyeden Enter tuşuna
basmalısınız. Her hücre birbirinden bağımsız bir veriyi kapsar. Şekil 200.

Şekil 200: Bağımsız hücreler

Numara girişi
Veri gireceğiniz hücreye gelin. Rakam girmek için klavyenin üst tarafındaki veya
sağ taraftaki sayısal kısmı kullanabilirsiniz.
Negatif sayıları yazmak için, rakamdan önce eksi işaretine (–) basın veya
rakamınızı parantez içinde ( ) yazıp enter tuşuna basın.
Var sayılan numaralar sağ hizalıdır. Eksi işaretli numaralarda sağ hizalı olacaktır.

Yazı girişi
Hücrenizi seçip yazınızı yazmaya başlayın. Yazdığınız yazılar var sayılan olarak
sola hizalı yazılacaktır.

Tek hücreye çoklu satırlar girme
İki yolla çeşitli metinlerinizi tek bir hücreye birkaç satır olacak şekilde girilebilir.
Her metot farklı durumlar için faydalıdır.

OpenOffice.org'a başlangıç

202

Hesap tablosunda veri girişi

Satır sonu
Yazdığınız yazıların ayarladığınız bir hücre içerisinde kalmasını sağlayabilirsiniz.
Yani yazılar hücre duvarına geldiğinde bir alt satıra geçebilirler. Bunun için
hücrenizin boyutlarını ayarladıktan sonra hücreniz üzerinde fare ile sağ tuşa
tıklayın. Açılan menüden Hücreleri biçimlendire tıkladığınız zaman Hücreleri
biçimlendir penceresi açılacaktır ( Şekil 201). Hizalama sekmesine gelin.
Özellikler alanındaki Otomatik metin dağılımı seçeneğine çek işareti koyun ve
Tamam'a tıklayarak çıkın. Artık hücrenize bilgi girdiğinizde hücre duvarı sonuna
geldiğinizde yazılarınız bir alt satıra geçecektir Şekil 202.

Şekil 201: Hücreleri biçimlendir > Hizalama sekmesi

Şekil 202: Satır sonu
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Alt satıra geçme
Hücrelere bilgi girerken bazen alt satırdan devam etmeniz gerekebilir. Yani bir
hücreye iki veya daha fazla satırda yazı yazmanız gerekebilir. Bu işlemi yukarıda
anlatılan yöntemle yapabilirsiniz. Birde klavyeden çok basit bir şekilde
yapabilirsiniz. Yazınızı yazarken bir alt satıra geçmek için Ctrl+Enter tuşlarını
kullanırsanız bir alt satıra geçebilirsiniz Şekil 203.

Şekil 203: Hücrelerde bir alt satıra klavye ile geçiş
Uygun hücre boyutuna küçült
Bu özelliği kullanmak için Şekil 201'e bakınız. Hizalama penceresindeki Uygun
hücre boyutuna küçült seçeneğine çek işareti koyun. Bu durumda hücreye bilgi
girdiğinizde hücreyi aşan bir kısım varsa girdiğiniz bilgi küçültülerek hücreye
sığdırılacaktır (Şekil 204).

Şekil 204: Uygun hücre boyutuna küçültme

Numaraları metin gibi göstermek
Eğer 01481 gibi bir numara girecekseniz, enter tuşuna bastıktan sonra Calc
girmiş olduğunuz bu rakamın başındaki 0 (sıfır) silecektir. Bu rakamın kalmasını
isteyebilirsiniz. Çünkü bu rakam bir telefon alan kodu olabilir, rakamlardan önce
gelmesi gereken bir sayı olabilir. Bu numaraları metin gibi gösterebilirsiniz. Fakat
matematiksel bir işlem yapılırken bu hücrelerdeki
numaralar dikkate
alınmayacaktır. Bu da hata yapmanıza neden olabilir.

Not

Bir hücredeki numarayı metin olarak göstermek için, hücrenin üzerinde farenin
sağ tuşuna tıklayın açılan menüden Hücreleri Biçimlendir seçeneğine tıklayın.
Hücreleri biçimlendir penceresi gelecektir. Bu pencerede Sayı sekmesine gelip
Kategori alanından Metin'i seçin ve Tamama basın.
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Tarih ve saat girişi
Hücrenizi seçip tarih veya saatinizi yazabilirsiniz. Tarih yazarken gün,ay,yıl
arasına taksim (/) veya tire(-) koyarak yazabilirsiniz. Saat yazarken
ise
saat,dakika ve saniye arasına iki nokta üst üste (:) koymalısınız.

Hücrelere not ekleme
Notlar daha çok kullanıcıya veya kendinize bilgi verme amaçlı istediğiniz
hücrelere eklenebilir. Hücrelere not eklemenin farklı Birkaç yolu vardır:
•

Hücre ekleyeceğiniz hücreniz üzerine gidin Ekle > Not adımlarını takip
edin

•

Not ekleyeceğiniz hücre üzerindeyken sağ tıklayıp açılan menüden Not
ekle'ye basın

Yukarıda ki seçeneklerden birini uygulamanız durumunda hücreniz üzerinde sarı
bir pencere açılacaktır. Bu pencereye tıklayarak açıklamalarınızı yazabilirsiniz.

Şekil 205: Hücrelere not eklemek
Açıklama eklenen hücrenin sağ üst köşesinde kırmızı renkli bir nokta görünür.
Farenizi bu kırmızı renkli nokta üzerine götürürseniz not görünecektir. Farenizi
çektiğinizde ise not geri gizlenecektir. Not ekli hücrede sağ tıklayıp açılan
menüden Notu görüntüle'yi seçerseniz notunuz sürekli görünecektir. Bu durumu
iptal etmek için yine sağ tıklayıp Notu görüntüle'ye bir daha tıklamanız yeterlidir.
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Hücre içindeki verileri düzenleme
Hücre içindeki verileri düzenlemek hemen hemen bir yazı belgesini düzenlemeye
benzer.
Metin belgesini düzenlerken önce yazılar seçilip sonra düzenlemeler yapılır.
Hesap tablosunda ise önce hücreler seçilir sonra düzenlemeler yapılır.

Metni silmek
Metni silmenin birkaç yolu vardır:

Sadece metni silme
Bir hücre içerisindeki metni silmek için klavyeden Delete basmak yeterlidir. Bu
durumda hücre içerisindeki bilgiler silinecektir.
Metni ve içerikleri silmek
Metni ve içeriklerini silmek hücre silmeye benzer. Klavyeden Geri tuşuna
(Backspace) tuşuna bastığınızda İçerikleri sil penceresi açılacaktır. (Şekil 206)

Şekil 206: İçerikleri sil penceresi
Açılan bu pencerede hücre içinde bulunan istediğiniz verileri silebilirsiniz. Örneğin
sadece Formülleri seçip sil derseniz hücre içindeki sadece formül silinecek ve
eğer bir rakam varsa o kalacaktır. Tüm hücreyi silmek istiyorsanız tümünü sili
işaretleyip tamam düğmesine basmanız yeterlidir. Eğer bu pencereyi açmadan
hücre içerisinde ki verinizin tamamıyla silinmesini istiyorsanız klavyeden Delete
tuşuna basmalısınız.

Hücre silme
Silinecek hücre seçilir. Seçili hücrenin üzerindeyken sağ-tık sil veya Düzenle >
Hücreleri sil adımlarından biri takip edilir. Bu durumda Hücreleri sil penceresi
açılacaktır (Şekil 207). Bu pencerede Hücreleri yukarı taşı seçeneğini seçerseniz
ve tamam düğmesine basmanız durumunda bulunduğunuz hücre silinecek ve
alttaki diğer hücreler bir yukarı kayacaktır.
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Şekil 207: Hücreleri sil
Bu açılan penceredeki seçenekleri tek tek seçmeniz durumunda bulunduğunuz
hücre silinecek alttaki veya sağ tarafta bulunan hücreler silinen hücrenin yerine
kayacaktır. Satırın veya sütunun tümünü seçmeniz durumunda ise bulunduğunuz
hücrenin satır veya sütunu tamamıyla silinecektir (Şekil 207).

Şekil 208: Hücreleri sil seçenekleri

Hücre içindeki bilgileri düzenleme
Bazen hücreler girmiş olduğunuz bilgileri düzenlemeniz gerekebilir. Bu durumda
hücre üzerine gelip direk yazı yazmaya başladığınızda hücre içindeki bilgiler
silinecek ve yeni yazdığınız bilgiler girilmeye başlanacaktır. Fakat biz eski
bilgilerimizin kalmasını ve yanına yeni bilgiler girmeyi istiyorsak bunu yapmanın
hızlı bir kaç yolu vardır:

Klavye kısa yolu
İçerisini değiştirmek istediğiniz hücrenin üzerindeyken klavyeden F2 tuşuna basın
bu durumda hücrenin içerisine girmiş olursunuz. Verinizi artık eski verinizin
yanına girebilirsiniz.
Fareyi kullanarak
Değiştireceğiniz hücre üzerinde çift tıklayabilir veya giriş satırında bir sefer
tıklayarak hücre içine girebilirsiniz.

Bir hücrede ki veriyi çoğaltma
Bir hücreye girdiğiniz veriyi başka hücrelerde girmeniz gerekebilir. Bu durumda
kopyala yapıştır yöntemini kulanabilceğiniz gibi başka yöntemlerde vardır.
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Çekme yöntemi
Çoğaltmak istediğiniz verinin bulunduğu hücreye gelip aktif hücrenin hücre
kulpundan tutarak istediğiniz bir tarafa doğru çekerseniz, ilk hücre içindeki
verinizin diğer hücrelerde yazıldığını görebilirsiniz. (Şekil 209)

Şekil 209: Verileri çekerek çoğaltma
Dolgu yöntemi
Çoğaltmak istediğiniz verinin istediğiniz tarafına doğru (sağ, sol, alt, üst)
istediğiniz kadar hücre seçiniz. Hücreleri seçtikten sonra Düzenle > Dolgu
adımlarını takip ederek açılan menüden seçtiğiniz alanı seçin. (aşağı, yukarı, sağa
veya sola) Bu durumda seçtiğiniz alanın içerisinde ki hücreler ilk hücrenizdeki
bilgiyle dolacaktır.

Veri dizileri oluşturmak
Sıralı listeler
Ay isimleri ve gün isimleri hesap tablosunda otomatik olarak yazılabilir. Yılın
aylarından veya haftanın günlerinden birini bir hücreye girdikten sonra hücre
kulpundan tutulup sürüklenirse sürüklediğiniz taraftaki hücreler otomatik olarak
ay veya gün isimleri ile dolacaktır. Önceden oluşturduğunuz bazı listeleri
otomatik olarak yazdırabilirsiniz. Bunun için bu listeleri oluşturup bir kez Calc
içine katettikten sonra artık Calc'i açıp kapasanız dahi her zaman kullanabilirsiniz.
Sıralı listeler oluşturmak:
1. Öncelikle her hücreye bir bilgi girmelisiniz. Bizim örneğimizde her hücreye
meyve isimleri girilmiştir. Veri girilen bu hücreleri seçin.(Şekil 209)

Şekil 210: Sıralı listeleri oluşturma
1. Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.Org Calc > Sıralı listeler
adımlarını takip edin. (Şekil 210)
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Şekil 211: Sıralı listeleri kaydetme
2. Açılan pencerede sağ alt tarafta bulunan Kopyala düğmesine basmanız
durumunda seçili listeleriniz, hem Liste hemde Giriş alanına
yerleşecektir.
3. Tamam düğmesine basıp çıkın.
Artık istediğiniz bir hücreye daha önceden yazdığınız bir meyve ismini yazdıktan
sonra hücre kulpundan çekerseniz diğer meyve isimleri de otomatik olarak
çıkacaktır.
Yeni bir liste eklemenin diğer bir yolu ise:
1. Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.Org Calc > Sıralı listeler
adımlarını takip edin.
2. Açılan (Şekil 210) pencerede ki sağ üst tarafta bulunan Yeni düğmesine
basın.
3. Bu durumda Giriş alanı boşalacaktır. Bu alana istediğiniz bir listeyi
yazabilirsiniz. Yalnız buraya bir liste yazarken her yazdığınız kelimeden
sonra enter tuşuna basmalısınız.
4. Ekle düğmesine ve sora da Tamam düğmesine basın.

Sıralı rakamlar
Her hücreye bir sayı gelecek şekilde ve artan şekilde yazı yazmanız gerekiyorsa
bunları tek tek yazmak zorunda değilsiniz. Örneğin ardışık bir sayı yazacaksanız.
İlk iki hücrenize sayınızı yazdıktan sonra sayılarınızı yazdığınız iki hücreni seçin.
Seçtiğiniz bu hücrelerinizin hücre kulpundan tutup istediğiniz tarafa doğru
çekmeniz yeterlidir. Bu durumda sayınız artarak yazılacaktır. Bir kaç örnek
aşağıda verilmiştir. (Şekil 208)
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Şekil 212: Sıralı rakamlar oluşturmak
Şekil 208'de görüldüğü şekilde listeler oluşturursanız:
Birinci durumda 1,2,3,4,5...
İkinci durumda 1,3,5,7,9,11...
Üçüncü durumda 2,4,6,8,10...
Dördüncü durumda 5,10,15,20,25... ardışık şekilde sayıları yazdırırsınız.

Sıralı tarihler
Sıralı tarih oluşturmak içinde yukarıda ki yöntemleri takip edebilirsiniz. Tarih
oluştururken bir hücreye bir tarih yazmanız yeterlidir. Örneğin 01/11/2005 gibi.
Bu durumda sadece tek hücreyi hücre kulpundan tutup çekerseniz tarih artan bir
şekilde sıralanacaktır.
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Hesap tablosunda ki verileri biçimlendirme
Hesap tablosunda verileri biçimlendirmenin bir kaç yolu vardır. Ya önceden
ayarladığınız bilgilere göre otomatik olarak düzenlenir ya da elle düzenleme
yapılabilir. Bu düzenlemeleri yapmak için düzenleyeceğiniz hücre veya hücreleri
seçtikten sonra Biçim > Hücreler adımlarını takip edin veya seçili alan üzerinde
farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan menüden Hücreleri biçimlendir... seçeneğine
tıklayın. Bütün biçimlendirme seçenekleri açılan bu Hücreleri biçimlendir
penceresi içerisindedir.

Sayılar
Sayı sekmesinde ki (Şekil 213) seçenekler ile hücrelerde ki sayıların biçimlerini
belirleyebilirsiniz:
•

Hücrelere veri girişi yaparken Kategori listesindeki verileri kullanabilirsiniz.

•

Rakamların önünde bulunan sıfırı kontrol edebilirsiniz.

•

Alışılmış veya farklı numara biçimlerini girebilirsiniz.

Kategori alanından seçeceğiniz bir özeliğin alt özelliklerini Biçim penceresinden
veya alt tarafta bulunan Seçenekler alnından ayarlayabilirsiniz.
Sayı: Hücrelere girdiğiniz sayıların nasıl davranması gerektiğini ayarlayabilirsiniz.
Sayıyı seçtikten sonra biçim alanından sayınızın nasıl görüneceğini
ayarlayabilirsiniz. .Ondalık haneler alanından virgülle ayrılan bir sayının virgülden
sonra kaç basamaklı olması gerektiğini, negatif sayılar kırmızı seçeneği ile negatif
sayıları kırmızı yazdırabilir ve Binlik ayracı seçeneği ilde sayılarınızı daha rahat
okuyabilmek için üçerli basamaklar oluşturulup arasına nokta konmasını
sağlayabilirsiniz.

Şekil 213: Hücreleri biçimlendir > Sayı
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Yazı tipi
Hücrelerdeki yazı tiplerini, Yazı tipi sekmesinden (Şekil 214) ayarlayabilirsiniz.
Seçtiğiniz bir yazı tipinin nasıl göründüğünü alttaki ön izleme penceresinden
görebilirsiniz.
Bu sekmede ki dil açılır liste kutusundan istediğiniz bir dile ayarlayarak yazdığınız
belgelerde imla denetimi yapabilirsiniz. Fakat farklı dillerde belge yazıyorsanız
yazmış olduğunuz diller için imla denetimleri kurulu olmalıdır.

Şekil 214: Hücreleri biçimlendir > Yazı tipi
Yazı tipi alanından yazınızın biçimini, Tür alanından yazınızın normal,kalın, italik
özelliklerini Boyut alanından ise yazınızın boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Yazı tipi efektleri
Yazı tipi efektleri sekmesi (Şekil 215) size daha fazla yazı seçenekleri sunar. Bu
alandaki detaylar için Karakter Biçemleri başlığı altına bakabilirsiniz.
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Şekil 215: Hücreleri biçimlendir > Yazı tipi efektleri
Altı çizgili
Altı çizgili seçenekleri Şekil 216 de gösterilmiştir. Altı çizgili açılır liste kutusundan
seçtiğiniz bir çizginin rengini ise Renk açılır liste kutusundaki renk paletinden
belirleyebilirsiniz.

Şekil 216: Hücreleri biçimlendir > Yazı tipi efektleri > Altı çizgili efektleri
Altı çizgili alanın sağ yanındaki renk açılır liste kutusundan altı çizgilide seçmiş
olduğunuz çizgi rengini ayarlayabilirsiniz.

Üstü çizgili
Üstü çizgili seçenekleri Şekil 217 de gösterilmiştir.
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Şekil 217: Hücreleri biçimlendir > Yazı tipi efektleri > Üstü çizgili efektleri
Fare
Fareyi kullanarak da hücre içerisindeki bir yazının yazı tipi özelliklerini
değiştirebilirsiniz. Bunun için değiştirmek istediğiniz hücre içine fare ile çift
tıklayın ve hücre içindeyken farenin sağ tuşuna tıkladığınız zaman açılan
menüden kolaylıkla yazı tipini, boyutunu vb özelliklerini değiştirebilirsiniz.
Kabartma
Kabartma alanından hücrenizdeki yazınıza kabartma veya kazınmış özelliği
verebilirsiniz. Kabartma verdiğinizde hücrenizdeki yazılar kabartılmış gibi
duracaktır.

Hizalama
Hizalama sekmesi ile (Şekil 218) hücrelerinizde bulunan verilerinizi yatay, dikey
veya istediğiniz bir açıda hizalayabilirsiniz.

Şekil 218: Hücreleri biçimlendir > Hizalama
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Kenarlık
Kenarlık sekmesi ile (Şekil 219) seçili olan hücre veya hücrelerinize kenarlık
ekleyebilir bu kenarlıkların kalınlık ve renklerini de değiştirebilirsiniz.

Şekil 219: Hücreleri biçimlendir > Kenarlık

Arkaplan
Arkaplan sekmesi ile (Şekil 220) seçmiş olduğunuz hücre yada hücrelerin
arkaplan renklerini değiştirebilirsiniz.
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Şekil 220: Hücreleri biçimlendir > Arkaplan

Hücre koruması
Hücre koruması sekmesi ile (Şekil 221) hücrelerinize veri girişini
engelleyebilirsiniz. Belgelerinizdeki satır ve sütun eklemeleri, silme ve
biçimlendirmeleri hücre koruması ile güvenlik altına alınabilir.

Şekil 221: Hücreleri biçimlendir > Hücre koruması
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Otomatik biçimlendirme
Hazırladığınız tabloları Kenarlık ve Arkaplan kullanarak biçimlendirebilirsiniz.
Bununla birlikte Hesap tablosunda hazır biçimler bulunmaktadır. Bu hazır
biçimleri kullanarak ta tablolarınızı biçimlendirebilirsiniz.
Hazırladığınız tablolarınızı biçimlendirmek için tablonuzu seçtikten sonra Biçim >
Otomatik Biçimlendirme adımlarını takip ederek Otomatik Biçimlendirme
penceresini açın.

Şekil 222: Otomatik biçimlendirme
Açılan bu penceredeki Biçim alanından istediğiniz bir biçim adına tıkladığınız da
sağ tarafta bulunan ön izlemeden seçtiğiniz biçimin nasıl göründüğüne
bakabilirsiniz. Tamam düğmesine basmanız durumunda seçtiğiniz biçim
tablonuza aktarılacaktır.
Burada bulunan biçimlerin tamamını seçmek zorunda değilsiniz. Örneğin
seçtiğiniz
biçimin
içindeki
Sayı
biçiminin
tablonuza
aktarılmasını
istemeyebilirsiniz. Bu durumda Daha fazla bilgi düğmesine basarsanız alt
tarafta Biçimlendirme alanı açılacaktır. Buradan istemediğiniz seçeneklerin
önündeki çek işaretlerini kaldırarak tablonuza sadece istediğiniz biçimlerin
aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
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Yazdırma
OpenOffice.org Hesap tablosu ayarlanabilir güçlü bir yazdırma özelliğine sahiptir.
Bir çok ayrıntı seçerek belgenizi yazdırabilirsiniz. Belgenizdeki bütün çalışma
sayfalarını yazdırabileceğiniz gibi seçmiş olduğunuz belli alanları veya belli sütun
ve satırları da yazdırabilirsiniz.

Bir hesap tablosunu yazdırma
Hesap tablosunu yazdırmak için Dosya > Yazdır'ı seçin. Açılan yazdır penceresi
ile (Şekil 223) belgenizi yazdırmadan önce istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Hızlı
bir şekilde belgelerinizi yazdırabilirsiniz. Bu pencereden bilgisayarınıza takılı olan
farklı yazıcıları seçip belgenizi seçtiğiniz yazıcıya yazdırabilirsiniz, yazdırılacak
sayfaları ve bir sayfadan kaç kopya istediğinizi belirtebilirsiniz. Bütün belgenizi,
seçime bağlı sayfaları veya seçmiş olduğunuz özelliklere göre belgenizin
yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Ayarlamaları yaptıktan sonra Tamam düğmesine
basmalısınız.

Yazdır seçenekleri
Yazıcı seçenekleri ile bütün sayfalarınızı veya sadece seçili olan sayfalarınızı
yazdırabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız belgenizde yazıcı seçeneklerini açmak için
Dosya > Yazdır dan Yazdır penceresinde sağ alt tarafta bulunan Seçenekler...
düğmesinden ulaşabilirsiniz. Yazıcı seçeneklerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız
Araçlar > Seçenekler OpenOffice.org hesap tablosu > Yazdır adımlarını
takip ederek açılan pencerede istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Bakınız Şekil 224.

Şekil 223. Yazdır penceresi

Çalışma Sayfalarını yazdırmak
Bir veya daha fazla çalışma sayfalarınızı yazdırabilirsiniz. Çok fazla çalışma
sayfalarına sahipseniz bunları tek tek açıp yazdır demek oldukça zaman alacaktır.
Bunun yerine sayfalarınızı seçip çok kolay bir şekilde bütün çalışma sayfalarınızı
yazdırabilirsiniz. Bunun için:
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1) Yazdıracağınız sayfaları seçin. (Control tuşuna basılı tutarak istediğiniz
sayfaların üzerine fare ile tıklayın.)
2) Dosya > Yazdır > Seçenekler adımlarını takip edin.
3) Açılan Yazıcı seçenekleri penceresinde Sadece seçili sayfaları yazdır
seçeneğini seçin
4) Tamam düğmesine tıklayın

Şekil 224. Yazdır seçenekleri penceresi

Ayrıntılar, sayfa sırası düzeni ve ölçek
Ayrıntılar
OOo Hesap tablosunda belgenizi
yapabilirsiniz. Bu ayrıntılar:
•

Satır ve sütun başlıkları

•

Kılavuz

•

Notlar

•

Nesneler ve grafik

•

Şemalar

•

Çizim nesneleri

•

Formüller

•

Sıfır değerleri

yazdırmadan

önce

ayrıntılı

bir

ayar

Yazdırmadan önce ayrıntılı bir seçim yapmak için:
1) Biçim > Sayfa... adımlarını takip edin
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2) Gelen sayfa biçemi penceresinde yedinci sekme olan Sayfa sekmesini
açın. (Şekil 225).
1) Yazdır alanından istediğiniz özellikleri seçtikten sonra tamam düğmesine
basın.

Not

Burada ki seçeneklerde seçmiş olduğunuz özellikler kağıdınıza çıkacaktır.
Örneğin Satır ve sütun başlıklarını seçtiyseniz kağıdınıza sütun başlıkları olan
harfler (A, B, C,..) ve satır numaraları (1, 2, 3,..) yazdırılacaktır, veya kılavuz'u
seçtiyseniz bilgi bulunan bütün hücrelerdeki kılavuz çizgileri de yazdırılacaktır.

Şekil 225. Sayfa biçemi penceresinde sayfa sekmesi
Sayfa sırası düzeni
Hesap tablosunda çok fazla sayfanız varsa ve bunları istediğiniz bir düzende
yazdırmak istiyorsanız sayfa sırası alanını kullanmalısınız. Örneğin çalışmakta
olduğunuz belgenizde bir çok sayfa varsa bunu yazdırırken soldan sağa veya
yukarıdan aşağı olarak seçebilirsiniz.
Biçim > Sayfa... > Sayfa sekmesinde Sayfa sırası alanından sayfalarınızın
hangi sırada basılacağınızı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz bir özelliği daha rahat
anlamak için sağ tarafındaki şekilde bulunan değişmeye dikkat ediniz. Şekil 225.

Ölçek
Bu özellikle sayfalarınızın ölçeğini ayarlayabilirsiniz. Örneğin beş sayfalık bir
belgeyi dört sayfa sığdırabilirsiniz veya beş sayfalık bir belgeyi büyüterek altı
sayfaya da sığdırabilirsiniz.
•

Çıktı küçült/büyüt – Belgenizi kağıda daha büyük veya daha küçük
çıkmasını sağlar. Örneğin dört sayfalık bir belgeyi %50 olarak ayarlarsanız
belgenizi %50 oranında küçülterek iki sayfaya yazdıracaktır.
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•

Çıktı aralığını genişliğe/yüksekliğe göre uydur -Bir çıktının kaç sayfada yer
alacağını belirleyebilirsiniz. Bu seçenek sadece sayfa sayısını belirler
çıktınızı büyültüp küçültmeyecektir.

•

Çıktı aralığını sayfa sayısına göre uydur. Sağ tarafta aktif olan sayfa sayıları
kutusuna belirleyeceğiniz bir sayfa sayısı ile sayfalara sığdırabilirsiniz.
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Yazdırma aralıklarını düzenleme
Hazırlamış olduğunuz belgenin sadece belli bir kısmını yazdırmak isteyebilirsiniz.
Örneğin belgenizde ki sadece bir alanı yazdırıp geri kalan alanları yazdırmamanız
gerekebilir . Bu durumda yazdırma aralıklarını tanımlamanız gerekir. Hatta
belirlediğiniz bir satır veya sütunun her sayfada yeniden yazdırılmasını
sağlayabilirsiniz. Bunlar için lütfen aşağıda ki konulara bakınız.

Tüm sayfaları tanımlama
Bütün sayfalarınız seçerek tanımlak için:
1) Biçim > Yazdırma alanı > Düzenle adımlarını takip edin
2) Yazdırma aralıklarını düzenle penceresi (Şekil 226) açılır. Yazdırma
aralığı bölümünde -hiçbiri- yazan açılır listesinden -tam sayfa- yı seçin
ve Tamam'a tıklayın.
Artık bütün sayfalarınızı tanımlamış oldunuz. Dosya > Sayfa önizleme ye
bakarsanız bütün sayfalarınızı orada da görebilirsiniz.

Şekil 226. Yazdırma aralıklarını düzenle

Yazdırılabilir alanları tanımlama
Sadece seçtiğiniz alanları yazdırmak için:
1) Biçim > Yazdırma alanı > Düzenle adımlarını takip edin
2) Yazdırma aralıklarını düzenle penceresi (Şekil 226) açılır. Yazdırma
aralığı bölümünde -hiçbiri- yazan açılır listesinden -hiçbiri- seçili kalsın.
Tam karşısında bulunan Küçült düğmesine basın.
3) Bu durumda Yazdırma aralıklarını düzenle penceresi küçülecek ve
Yazdırma aralıklarını düzenle: Yazdırma aralığı (Şekil 227) penceresi
durumuna dönüşecektir.

4) Bu pencerede ki boş kutuya ister aralığınızı elle yazın ($A$1:$B$14 gibi)
isterseniz aralığınızı belirlemek için çalışma sayfanızda fare ile tıklayıp
alnınızı seçin. Seçtiğiniz alan bu boş kutuya yerleşecektir.
5) Şimdi alanımızı belirlemiş olduk. Yazdırma aralıklarını düzenle: Yazdırma
aralığı penceresinden çıkmak için Küçült düğmesine tıklayın.
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6) Yazdırma aralıklarını düzenle penceresinde bütün işlemleri bitirmek için
Tamam düğmesine basın.

Çalışma alanınızda seçtiğiniz alanın satır ve sütun sonları biraz daha koyu bir
çizgiyle ayrılmıştır. Artık belgenizi yazdırmak istediğinizde sadece seçtiğiniz
alan yazdırılacak bu alanın dışında ki alanlar yazdırılmayacaktır. Dosya >
Sayfa önizleme ye bakarsanız sadece yazdıracağınız alanın göründüğünü
görebilirsiniz. Sayfanızdaki diğer yazılı alanlar görünmeyecektir.

Şekil 227. Yazdırma aralıklarını düzenle: Yazdırma aralığı

Yinelenecek satırları tanımlama
Belgenizde ki bir satırınızın bütün sayfalarınızda tekrar tekrar yazmak sıkıcı
olabilir. Bunu için OpenOffice.org size bir kolaylık sunmaktadır. Tanımladığınız bir
satırınız bütün sayfalarınızda çıkacaktır.
1) Biçim > Yazdırma alanı > Düzenle adımlarını takip edin
2) Yazdırma aralıklarını düzenle penceresi (Şekil 226) açılır. Yinelenecek
satırlar alanında
-hiçbiri- yazan açılır liste kutusundan -kullanıcı
tanımlı-yı seçin. Tam karşısında bulunan Küçült düğmesine basın.
3) Bu durumda Yazdırma aralıklarını düzenle penceresi küçülecek ve
Yazdırma aralıklarını düzenle: Yinelenecek satırlar (Şekil 227) penceresi
durumuna dönüşecektir.

4) Bu pencerede ki boş kutuya ister aralığınızı elle yazın ($1) isterseniz
aralığınızı belirlemek için çalışma sayfanızda fare ile tıklayıp satırınızı
(satırda hangi hücreler çıkacaksa) seçin. Seçtiğiniz alan bu boş kutuya
yerleşecektir.
5) Şimdi alanımızı belirlemiş olduk. Yazdırma aralıklarını düzenle:
Yinelenecek satırlar penceresinden çıkmak için Küçült düğmesine
tıklayın.
6) Yazdırma aralıklarını düzenle penceresinde bütün işlemleri bitirmek için
Tamam düğmesine basın.

Artık bu belirlediğiniz satır belgenizdeki bütün sayfalarda çıkacaktır. Eğer
belgeniz bir kaç sayfadan oluşuyorsa Dosya > Sayfa Ön izlemeden bu
satırların bütün sayfalarınızda çıktığını görebilirsiniz.

Yazdırma alanlarını tanımlama
Büyük bir tablolamada çalışıyorsanız ve bu tablonuzda farklı farklı yerleri
yazdırıyorsanız her defasında bir alan tanımlamak zorunda değilsiniz.
Önceden bu alanları tanımlayarak sadece bir kaç işlemle istediğiniz her yeri
yazdırabilirsiniz. Bunun için aşağıda ki adımları takip ediniz.
1) Daha önceden yaptığınız gibi öncelikle yazdırma alanlarınızı
belirlemelisiniz. Bunu için Ekle > Adlar > Tanımla veya Ctrl+F3 tuş
bileşeni ile Ad tanımla (Şekil 228) penceresini açın.
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2) Açılan bu Ad tanımla
penceresinde İsim kutusuna (Şekil 228)
seçeceğiniz alan için bir isim verin.
3) Daha fazla bilgi düğmesine basarak Yazdırma aralığı seçeneğine
çek işareti koyun.
4) Ad tanımla penceresini kapatmadan çalışma sayfanızda fare ile
yazdırma aralığınızı seçin veya Ata kutusuna yazdırma aralığınızı elle
girin. Örneğin A1 hücresinden F20 hücresine kadar seçmek için farenizi
A1 hücresine tıklayıp sol tuşu bırakmadan F20 hücresine kadar çekin ve
bırakın. Bu durumda seçtiğiniz alan Ata kutusuna yerleşecektir.
5) Şimdi Ekle düğmesine basarak ayarladığınız bu alanın aktif olmasını
sağlayın.
6) Yukarıda ki adımları takip ederek istediğiniz kadar alan tanımlayın.
Bütün alanlarınızı tanımladıktan sonra Tamam düğmesine basın.

Not

Oluşturduğunuz bu alan isimleri boşluk karakteri içermemelidir.

Şekil 228. Ad tanımla penceresi
Tanımlanan alanları yazdırmak:
1) Biçim > Yazdırma aralıklar > Düzenle adımlarını takip ederek Yazdırma
aralıklarını düzenle penceresini açın.
Açılan bu penceredeki Yazdırma aralığı alanındaki açılır listesini açarsanız
sizin eklemiş olduğunuz ve isimlendirdiğiniz alan adlarını orada
görebilirsiniz. Oluşturduğunuz bu alan adlarından istediğiniz birini
seçebilirsiniz. Bu durumda önceden tanımladığınız alanında sayfa içinde
seçildiğini görebilirsiniz.
2) Tamam düğmesine basarak alanınızı belirleyiniz.
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Yazdırma aralığını elle tanımlamak
Yukarıdaki işlemleri yapmadan sadece seçtiğiniz alanları da yazdırma aralığı
olarak tanımlayabilirsiniz:
1) Sayfanızda yazdırmak istediğiniz alanı fare ile seçin
2) Biçim > Yazdırma Aralıklar > Aralık adımlarını takip edin.
Artık sadece bu seçtiğiniz alan yazdırılacaktır. Bunun için Dosya > Sayfa Yapısı
yolunu takip ederseniz sadece seçtiğiniz alanın içindeki verilerinizi görebilirsiniz.
Diğer hücrelerdeki veriler görünmeyecektir. Artık yazdır dediğinizde bu alan
kağıda yazılır.

Yazdırma aralıklarını kaldırma
Yazdırma aralıklarınızı isterseniz tamamen
belgenizdeki bütün veriler yazdırılacaktır.

kaldırabilirsiniz.

Bu

durumda

Yazdırma aralığını kaldırmak için Biçim > Yazdırma Aralıkları > Kaldır
adımlarını takip etmeniz yeterlidir.
Bu durumda sayfanızda daha önceden tanımlamış olduğunuz bütün yazdırma
aralıkları ve yinelemeler kaldırılacaktır. Sayfa ön izlemeden görebilirsiniz.

Sayfa sonları
Hesap tablosunda hücrelere yazdığınız verileri yazdırırken belli bir satır veya
sütundan sonra yeni sayfalarda yazılmasını isteyebilirsiniz. Belkide bir sayfaya
sığacak bilgileri belirlediğiniz satır veya sütunlardan sonra yeni sayfalarda
yazılması gerekmektedir. Bu durumda sayfalarınızda ki verileri bölerek sayfa
sonu eklemeniz gerekmektedir. Sayfalarınızı dikey veya yatay olarak
bölebilirsiniz.

Sayfa sonu ekleme
1) Sayfanızı nereden bölecekseniz orada ki hücreye tıklayın.
1) Ekle > Sayfa sonu
2) Hangisine ihtiyacınız varsa Satır sonu veya Sütun sonu'nu seçin.

Satır sonu
Satır sonu'nu seçerseniz bulunduğunuz hücrenin üzerinden itibaren sayfanızı
bölmüş olursunuz. Örneğin H15 inci hücreden önce H14'e kadar olan satır bir
sayfa H15 ten itibaren diğer alttaki satırlarda bir sayfa olacaktır.
Sütun sonu
Sütun sonunu seçerseniz yine bulunduğunuz hücrenin sol tarafından itibaren
sayfanız bölünecektir. Yine H15 hücresini dikkate alırsanız G sütununa kadar bir
sayfa ve H sütunundan sonrada bir sayfa olacak şekilde bölünecektir.

Sayfa sonlarını geri silmek
Sayfa sonlarını geri silip ilk haline getirmek için:
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1) Sayfayı böldüğünüz hücreye gelin
2) Düzenle > Elle yapılan kesmeyi sil adımlarını takip edin.
3) Silmek istediğiniz Satır sonu veya Sütun sonu'na tıklayın.
Bu durumda sayfanızda ki bölme kalkacaktır.

Not

Bir belgenizde istediğiniz kadar sayfa sonu tanımlayabilirsiniz. Tek yapmanız
gereken yukarıda ki adımları takip etmek.
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Üst bilgiler ve alt bilgiler
Üst bilgiler ve alt bilgiler ilk sayfanın dışında bir sayfanın üstünde veya altında
olan içinde bilgilendirici yazılar bulunan alanlardır. Üst bilgiler sayfanın üstünde
ve alt bilgilerde sayfanın altında kağıda yazdırılır.

Üst bilgi ve alt bilgi ayarları
Üst bilgi veya alt bilgiyi ayarlamak için:
1) Üst bilgi veya alt bilgi koyacağınız belgenizi açın.
2) Biçim > Sayfa... adımlarını takip edin
3) Açılan Sayfa biçemi penceresinde üst bilgi (veya alt bilgi) sekmesine
tıklayın. Şekil 229 de görülmektedir.

Şekil 229. Üst bilgi sekmesi
Bu pencereden üst bilgi için ayrılacak olan alan için yükseklik ve aralığı
ayarlayabilirsiniz. Üst bilgi veya alt bilginin yüksekliğini otomatik olarak
ayarlanmasını istiyorsanız Yüksekliği otomatik olarak ayarla seçeneğini
seçmelisiniz.

Boşluklar
Üst bilgi veya alt bilginin, sayfanın sağ ve sol kenarlarından itibaren ne kadar
içeride başlayacağının ayarlandığı alandır.
Uzaklık
Uzaklık sayfanızda yazmış olduğunuz ilk satirin üst bilgi veya alt bilgiden ne
kadar uzakta başlayacağını ayarlayabildiğiniz alandır.
Yükseklik
üst bilgi veya alt bilginin yükseklik olarak ne kadar yer kaplayacağının
ayarlandığı bölümdür.
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Üst bilgi veya alt bilgi görünümü
Daha fazla bilgi düğmesine tıkladığınız da üst bilgi veya alt bilginin görünüşünü
değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi düğmesine tıkladığınız da Kenarlık /
Arkaplan penceresi açılacaktır (Şekil 230).

Şekil 230. Üst/Alt bilgide Kenarlık/Arkaplan penceresi
Açılan Kenarlık/arkaplan penceresinde üst bilgi veya alt bilgideki, kenarlık
çizgilerini ve bu kenarlık çizgilerinin kalınlık, renk vb ayarlarını yapabilirsiniz. Üst
bilgi veya alt bilginize kenarlık eklediyseniz bu kenarlıklara gölge verebilirsiniz.
Arkaplan sekmesinden ise üst bilgi veya alt bilginizin arkaplan rengini
ayarlayabilirsiniz.
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Üst bilgi veya alt bilginin içeriğini düzenleme
Bir hesap tablosunun alt veya üst bilgisi bir satır üç sütundan oluşur. Her sütuna
farklı içerik yazılabilir.
Üst bilgi veya alt bilginin içeriğini nereye yazmak istiyorsanız o alan tıklayıp
bilgilerinizi girin. Üst bilgi veya alt bilgiye bilgi girmek için Şekil 229'de
gördüğünüz Düzenle düğmesine tıklayın. Şekil 231'da gördüğünüz pencere
açılacaktır.

Şekil 231: Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini düzenleme
Bölümler
Görmüş olduğunuz her bölüm birbirinden bağımsızdır istediğiniz bölüme
istediğiniz bilgileri girebilirsiniz.
Üst bilgi
Üst bilgi alanında (açılır liste kutusundan) isteğiniz bir seçeneği seçerseniz üst
bilginin orta bölümüne seçtiğiniz seçeneklere göre bilgiler girilecektir. Örneğin
sayfa numarası gibi.
Özel üst bilgi
Bu alandaki düğmeler
değiştirebilirsiniz.

ile

ekleyeceğiniz

üst

bilginin

çeşitli

özelliklerini

Metin öz nitelikler iş penceresini açar.
Dosyanızın ismini istediğiniz bir bölüme yerleştirir.
Sayfa adını istediğiniz bir bölüme yerleştirir.
Sadece sayfa numarasını istediğiniz bir bölüme yerleştirir.
Toplam sayfa sayısını istediğiniz bir bölüme yerleştirir.
Tarihi istediğiniz bir bölüme yerleştirir.
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Saati istediğiniz bir bölüme yerleştirir.

Not

Üst ve alt bilgiyi daha çabuk bir şekilde düzenlemek istiyorsanız Düzenle > Üst
bilgi ve Alt bilgi adımlarını takip ederek Üst bilgi Alt bilgi penceresinin
açılmasını sağlayıp gerekli ayarlamaları buradan da yapabilirsiniz.
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Çizelge ekleme
OpenOffice.org Hesap tablosunda derlediğiniz verileri çizelgeler
haline
getirebilirsiniz. Derlemiş olduğunuz verileri hesap tablosunun zengin çizelgeleri
ile istediğiniz biçime sokabilirsiniz. Oluşturduğunuz çizelgelerde sonradan
istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
İlk olarak verilerinizi seçerek çizelge içine aktarmalısınız. Sonra otomatik çizelge
biçimlendir penceresini kullanarak çizelgelerinizi oluşturabilirsiniz. Otomatik
çizelge biçimlendir penceresini açmanın iki yolu vardır:
İlk yöntem Ekle > Şema adımlarını takip ederek (Şekil 232).

Şekil 232.Menü çubuğundan Şemayı açmak
İkinci yöntem Görünüm > Araç çubukları > Nesne ekle adımlarını takip
ederek Nesne ekle araç çubuğunu açın. Nesne ekle araç çubuğu üzerinde ki
Çizelge ekle düğmesine basın (Şekil 233).

Şekil 233. Çizelge ekle düğmesi
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Otomatik çizelge biçimlendir penceresini
kullanmak
Yukarıda anlatılan iki farklı yoldan birini kullanıp çizelge ekle dediğinizde
Otomatik çizelge biçimlendir penceresi görünür (Şekil 234). İlk sayfanız için veri
aralığını aralık karşısındaki küçült düğmesinden belirleyebilirsiniz.

Şekil 234. İlk pencere Otomatik çizelge biçimlendir
Veri aralığı
Veri aralığınızı seçim yaparak belirlemelisiniz. Şekil Şekil 235'te ki gibi. Eğer veri
aralığınızı belirlediyseniz otomatik çizelge biçimlendir penceresinde aralık
kısmına veri aralığınızın adresleri yerleşecektir.

Şekil 235. Seçili örnek bir veri alanı
İlk satır/sütun başlıklarını kullan
İlk satır başlıklarını kullan: Seçmiş olduğunuz alanın en üst satırı veri içinde
etiket olarak kullanılır. Bu durum oldukça faydalıdır. Eğer aynı şema içerisinde
farklı birkaç sütuna ihtiyaç duyuyorsanız bu seçenek bunun için oldukça
kullanışlıdır (Şekil 236).
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Şekil 236. Örnek satır başlıklarının kullanımı
İlk sütunu etiket olarak kullan: Eğer şemada sadece ilk iki sütunun etiket
olarak görünmesini istiyorsanız
ilk sütunu etiket olarak kullan'ı seçmeniz
yeterlidir. (Bakınız Şekil 237.)

Şekil 237. Sadece sütunların gösterimi
İlk satır başlıklarını ve ilk sütunu etiket olarak kullan: Her iki seçenek
seçilerek bir birleşim oluşturulur. (Bakınız Şekil 238.)
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Şekil 238. İlk satır başlıkları ve ilk sütunlar
Çizelgenin görüntüleneceği tablo
Bu açılır liste kutusunda çizelgenin nerede oluşacağı seçilebilir. Var sayılan olarak
çalışmakta olduğunuz belge içerisine yani sayfanıza çizelge yerleşecektir. Fakat
siz oluşturduğunuz bu çizelgenin istediğiniz bir sayfaya hatta yeni bir sayfa
oluşturarak o sayfaya yerleşmesini isteyebilirsiniz.
Otomatik çizelge biçimlendir penceresinde ilk ayarlarınızı yaptıktan sonra ileri
düğmesine basarak çizelge için diğer özellikleri ayarlayabileceğiniz pencerelere
geçebilirsiniz.

Bir çizelge türü seçin
Otomatik çizelge biçimlendir penceresinin sonraki sayfasında bir çizelge türü
seçebilirsiniz. Sağ taraftan seçtiğiniz çizelgeyi sol taraftaki pencereden naslı
göründüğüne bakabilirsiniz. Daha fazla çizelge türü için sağ taraftaki kaydırma
çubuğunu aşağı doğru çekmelisiniz.

Şekil 239. İkinci pencerede bir çizelge türü seçin
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Hesap tablosunda farklı tipte çizelgeler bulunmaktadır. Hem 2 boyutlu hemde 3
boyutlu çizelgeler oluşturabilirsiniz. Oluşturabileceğiniz çizelgelerin listesi
aşağıdadır.
Çizgiler (2D ve 3D) – İki boyutlu ve üç boyutlu çizelgeler oluşturmanızı sağlar.

Şekil 240. 2B Grafik Çizgileri: Normal

Şekil 241. 3B Çizgi Grafik: Derin

Alanlar (2D ve 3D) – Çizgiler, çizelgelerine benzer çizelgeler oluşturulur fakat
çizgilerin altındaki alanlar doldurulur.

Şekil 242. 2B Alan: Yığılmış
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Sütunlar (2D ve 3D) – Oluşturulan dikey sütunlar veriyi temsil eder. Sütunlar normal
yığılmış sütunlar veya yüzde olabilir. 3 boyutlu şekillerde silindir ve konilerle
temsil edilebilir.

Şekil 244. 2B Sütun: Normal

Şekil 245. 3B Sütun: Piramit derin

Çubuklar (2D ve 3D) – Sütunlarla aynı özelliklere sahiptir fakat bunlar yataydır.

Şekil 246. 2B Çubuklar: Yığılmış
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Daireler (2D ve 3D) – Oldukça faydalı çizelgeleri dairelerle oluşturabilirsiniz. Daire ile
oluşturulan daire çizelgelerin dilimleri ayrılabileceği gibi katı bir çizelgede
oluşturulabilir.

Şekil 248. 2B Daire: Offset 2

Şekil 249. 3B Daire: Normal

XY çizelgesi – Bu çizelge bir dağıtıma benzer. İki ayrı değişkenle deneylerin
karşılaştırılması bu grafikle yapılabilir.

Şekil 250. XY Çizelgesi: Simgeli çizgili
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Ağ – Dairesel eksende X ve Y'nin oluşturduğu bir çizelge oluşturur. Dizi bir
çokgenle verinin içinde bağlanır.

Şekil 251. Ağ: Normal
Hisse senedi çizelgesi – Gösterilen veriden bir dizi değiştirir sonra her X için bir değer
biçer.

Value (USD)

My Stocks
$70,00
$67,50
$65,00
$62,50
$60,00
$57,50
$55,00
$52,50
$50,00
$47,50
$45,00
$42,50
$40,00
$37,50

WMT
MSFT
OOo

2 22 22 2 22 33 3 45 67 1 11 11 11 1 22
0 12 34 7 89 01
0 12 34 78 9 01

Date

Şekil 252. Hisse senedi: Çizelge 2
Bir sonraki otomatik çizelge biçimlendirme penceresinde (Şekil 250) seçmiş
olduğunuz çizelge için ince ayar yapabileceğiniz pencere gelmektedir. Seçmiş
olduğunuz çizelge için burada bir kaç farklı değişken vardır. Bu değişkenlerden
istediğinizi seçerek çizelgenizin daha farklı görünümler almasını sağlayabilirsiniz.
Çizelgenizde kılavuz çizgilerinin (X ve Y eksen çizgileri) görünüp görünmemesini
seçebilir ve veri dizisi konumunu belirleyebilirsiniz. Bir sonraki ekrana geçmek
için ileri düğmesine basınız.

OpenOffice.org'a başlangıç

238

Çizelge ekleme

Şekil 253. Otomatik şema biçimlendirmede üçüncü sayfa: farkı seçin
Otomatik çizelge biçimledirme penceresinin son penceresinde (Şekil 239), çizelge
için bir başlık ekleyebilir, açıklama penceresinin görünüp görünmemesini
sağlayabilir ve X,Y, Z eksenlerine eksen başlığı ekleyebilirsiniz. Oluştur
düğmesine basarak çizelgenizin ayarlamış olduğunuz seçeneklerde oluşmasını
sağlayabilirsiniz.

Şekil 254. Otomatik şema biçimlendir:Dördüncü ve son pencere
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Çizelgeyi düzenleme
Oluşturmuş olduğunuz
yapabilirsiniz:

çizelgede

daha

sonradan

istediğiniz

değişiklikleri

1. Çizelgeyi seçin (çizelge üzerine de fare ile bir kez tıklayın).
2. Çizelge üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın açılan menüden altta bulunan
Düzenle 'ye tıklayın.
Alternatif olarak çizelge üzerinde fare ile iki kez tıklayabilirsiniz.
Yukarıdaki işlemlerden birini yapmanız durumunda biçimlendirme araç
çubuğunda çizelgeniz için yeni bir araç çubuğu açılacaktır. Bu araç çubuğunu
kullanarak çizelgenizle ilgili bir çok düzenleme yapabilirsiniz.

Şekil 255. Şema düzenleme araç çubuğu

Çizelgeyi taşıma ve yeniden boyutlandırma
Çizelgeyi taşıma:
1) Çizelge seçin (tek tıklama).
2) Çizelge üzerine geldiğinizde fareniz oku taşıma şeklini alacaktır (dört yana
ok). Bu durumda sol tuş basılı tutarak çizelgenizi istediğiniz yere
taşıyabilirsiniz.
Çizelgeyi yeniden boyutlandırma:
1) Çizelgenizi seçin (tek tıklama).
2) Çizelgenizi seçtiğinizde köşegenlerde kenarların ortasında küçük yeşil
kutucuklar oluşacaktır (bakınız Şekil 256). Bu yeşil küçük kutucuklara fare
ile tıklayıp bırakmadan istediğiniz tarafa çekerek çizelgenizin boyutunu
büyültebilir veya küçültebilirsiniz.

Şekil 256. Çizelgeyi elle yeniden boyutlandırma
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Hesap tablosunda resim
Resimler bazen verilerden bile faydalı olabilir. Bu bölümde hesap tablosunda
resimlerin nasıl ekleneceği ve düzenleneceği anlatılacaktır. OpenOffice.Org'da
önceden bulunan resimler veya sizin sahip olduğunuz resimleri ekleyerek işlem
yapabilirsiniz.

Resim ekleme
Daha önceden
ekleyebilirsiniz.

çektiğiniz

veya

hesap

tablosu

içinde

gelen

resimleri

Belgenize resim eklemenin üç yolu vardır.
•

Dosyadan

•

Galeriden

•

Başka bir uygulamadan kopyala yapıştır yöntemi ile

Dosyadan
Bilgisayarınızda ki mevcut bir resmi eleyebilirsiniz. Bunun için:
1. Ekle > Resim > Dosyadan adımlarını takip etmelisiniz.

Not

2. Görünüm > Araçlar > Resim adımlarını takip ederek Resim araç
çubuğunu açın. Bu araç çubuğunun üzerindeki Dosyadan düğmesine
tıklayarak Grafik ekle penceresini açabilirsiniz.

3. Açılan Grafik ekle penceresinden istediğiniz bir resmi seçin (Şekil 257).
4. Aç düğmesine
eklenecektir.

basın.

Seçmiş

olduğunuz

resim

hesap

tablonuza

Şekil 257: Grafik ekle penceresi
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Galeriden
Galeri resim eklemek için size daha rahat bir yol sağlar. Sürekli kullandığınız
resimleri buraya ekleyerek her belgenizde kullanabilirsiniz. Galerinin içinde
bulunan resimler, cetveller, oklar ve müzik dosyaları eklenebilir.
Galeriden hesap tablonuza resim eklemek için:
1) Galeri penceresini açmak için, Araçlar > Galeri veya Standart araç
çubuğunda ki Galeri

simgesine tıklayabilirsiniz. (Bakınız Şekil 258.)

Şekil 258: Hesap tablosunda galeri
2) Aşılan galeri penceresinden istediğiniz bir remi seçin.
3) Resmi eklemek için resim üzerinde sağ tıklayın açılan menüden Araya ekle
> Kopyala adımını takip edin veya resmi fare ile tutup bırakmadan sayfanız
içine taşıyıp bırakın.
4) Galeri penceresini kapatmak için Araçlar > Galeri'ye tıklayın veya standart
araç çubuğundaki galeri düğmesine

tekrar tıklayın.

Başka bir uygulamadan kopyala yapıştır
Resimler, OOo dan veya OOo uygulaması olmayan diğer programlardan kopyala
yapıştır yöntemi ile hesap tablosuna aktarılabilir.
1) Başka bir uygulamada açtığınız remi seçip kopyala komutunu verin.
2) Hesap tablonuzda resmi ekleyeceğiniz yere gelin.
3) Sağ tık yapıştır, Düzenle > Yapıştır veya Ctrl+V yollarından birisi ile
resminizi yapıştırın.

Dikkat

Eğer resmin kopyalandığı uygulama hesap tablosuna yapıştırılmadan önce
kapatılırsa resim kaybolabilir. Bu durumda hesap tablosuna resmi
yapıştıramayabilirsiniz.
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Hesap tablosunda çizim
OOo'un sık kullanacağınız bir bileşeni de çizim araç çubuğudur. Hesap tablosunda
da bu araç çubuğu ile belgelerinize istediğiniz bir çok şekli ekleyebilirsiniz.
Çizim araç çubuğunu açmak için:
1) Görünüm > Araç çubukları > Çizim adımlarını takip edin.
2) Çizim araç çubuğu açık olan belgenizin en altına yerleşecektir. (Şekil 259)

Şekil 259: Çizim araç çubuğu
Tablo 1 de
görebilirsiniz.

çizim

araç

çubuğunda

kullanılan

düğmeleri

ve

görevlerini

Tablo 1: Çizim araç çubuğu seçenekleri
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Araç çubuğu
düğmeleri

Var sayılan davranış

Seçim

Çizdiğiniz objeleri seçmek için kullanılır

Çizgi

Düz veya eğri çizgiler çizmenizi sağlar

Dikdörtgen

Dikdörtgen çizmenizi sağlar. Shift tuşuna basılı tutarak çizerseniz
kare çizer.

Elips

Elips çizmenizi sağlar. Shift tuşuna basılı tutarak çizerseniz daire
çizebilirsiniz.

Serbest çizgi

Serbest çizgiler çizebilirsiniz.

Metin

Metin kutuları ekleyebilirsiniz.

Belirtme çizgisi

Bir şekle tabloya vb bir yazıya belirtme çizgisi ekleyebilirsiniz.

Temel şekiller

Temel şekiller düğmesinin yanındaki ok tıklayarak açılan
menüden istediğiniz bir temel şekli çizebilirsiniz.

Sembol şekiller

Semboller çizebilirsiniz kalp, çiçek vb.

Kalın oklar

Belgenize farklı kalın oklar ekleyebilirsiniz.

Akış şemaları

Belgenizin daha güzel görünmesi için şemalar eklemenizi sağlar.
Örneğin delikli bir kart ekleyip içine bir başlık ekleyebilirsiniz.

Belirtme çizgisi

Konuşma balonları eklemenizi sağlar.

Yıldızlar

İstediğiniz köşe sayısında yıldız ekleyebilirsiniz.

Noktalar

Seçilen bir çokgenin seçili noktalarını düzenleyebilirsiniz

Yazı sanatı galerisi

Yazı sanatı galerisini açar.

Dosyadan

Dosyadan resim ekleyebileceğiniz Grafik penceresini açar.

Çıkarma Açık/kapalı

Eklediğiniz bazı şekilleri 3 boyutlu şekle dönüştürür. Bu düğmeye
tıkladığınız da 3B Ayarları araç çubuğu açılır. Şeklinize gerekli 3
boyut ayarlarını bu açılan araç çubuğundan verebilirsiniz.
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Hesap tablosunda resimlerle çalışmak
Belgenizde bir resim varsa, resim üzerine tıkladığınız da resim araç çubuğu
açılacaktır. Açılan bu araç çubuğu ile resminizde bir çok ayarı yapmak bir tıklama
kadar çok kolaydır.
Resim araç çubuğu iki şekilde açılır. Ya resim üzerine tıkladığınız da yada
Görünüm > Araç çubukları > Resim adımlarını takip ederek siz açmalısınız.

Resim araç çubuğu
Resim araç çubuğunu Görünüm > Araç çubukları > Resim adımlarını takip
ederek açabilirsiniz.
Vara sayılan bir resim araç çubuğu için Şekil 260'de bakınız.

Şekil 260: Resim araç çubuğu
Dosyadan
Bilgisayarınızda bulunan bir resmi ekleyebileceğiniz Grafik ekle penceresini
kullanacaktır. Daha detaylı açıklama için “Resim ekleme” başlığına sayfa 241'de
bakınız.
Süzgeç
Süzgeç düğmesinin yanında ki oka tıkladığınız zaman aşağı doğru bir menü
açılacaktır. Bu süzgeçle ilgili bir çok seçeneği görebilirsiniz Şekil 261.
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Şekil 261: Resim araç çubuğunda süzgeç

Tablo 2: Süzgeçte ki düğmeler

Düğme

Amaç

Ters yüz et

Resimdeki renkleri ters çevirerek negatif film haline getirir.

Yumuşak

Resmi yumuşatır.

Keskinleştirme

Resmi keskinleştirir.

Gürültü yok et

Pikseldeki taşmaları yok eder

Pop türü

Resmi pastel boya ile yapmış gibi gösterecektir.

Posterleştir

Posterleştir düğmesine bastığınızda Posterleştir penceresi açılacaktır.
Bu pencereden resimleri renklerinin sayısal değerleri büyültülüp
küçültülerek renklerinde azalıp çoğalması sağlanır.

Mozaik

Resmi mozaikleştir. Mozaikle yapılmış biçimi verir.

Kabartma

Resme kabartma verir. Ayrıca ışık kaynağının konumu seçilerek farklı
efektler elde edilebilir.

Eskime

Resmi eskitecektir. Daha fazla eskitmek için gelen penceredeki değeri
artırmalısınız.

Kara kalem
taslak

Kara kalemle resim çizilmiş gibi duruma getirir. Resmin dış hatları
daha siyahtır ve renkler yumuşatılmıştır.

Renk soldurma

Renk soldurma penceresi açılacaktır. Renkler daha parlak veya daha
az parlak yapılabilir.

Grafik kipi
Grafik kipini kullanmak için aşağı açılır listesinden farklı seçenekler seçilerek
resmin rengi değiştirilebilir. Açılan bu listede dört farklı seçenek vardır. Tablo 3.
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Tablo 3: Grafik kipi seçenekleri

Düğme

Amaç

Var sayılan

Resmi ilk rengine getirir.

Gri tonlama

Resmin renklerini gri tonlara dönüştürür.

Siyah/Beyaz

Resmin renklerini sadece siyah ve beyaz yapar.

Filigran

Resmi soluklaştırarak arka plana karışan bir renk haline getirir.

Renk
Kullanılan bu düğme ile Şekil 262da görülen renk penceresi açılır. Bu pencerede
bulunan kutulara girilen değerler ile kırmızı, yeşil, mavi renkler, parlaklık, karşıtlık
ve kontrast derecesi ayarlanabilir.

Şekil 262: Renk araç çubuğu
Şeffaflık
Resmin saydamlığı ayarlanır.
Çizgi
Açılan çizgi penceresinden (Şekil 263) resminizin kenarına çizgiden çerçeveler
oluşturabilirsiniz.

OpenOffice.org'a başlangıç

246

Hesap tablosunda resimlerle çalışmak

Şekil 263: Çizgi penceresi
Alan
Arkaplana bir alan uygular.
Gölge
Resme bir gölge ekleyerek resmin havada duruyormuş izlenimini verir.
Kırp
Kırp penceresi açılacaktır. Bu pencerede resminizin istediğiniz tarafından
fazlalıklarını kesebileceğiniz ve ölçekleme ayarları yapabileceğiniz seçenekler
mevcuttur. Resminizin boyutlarını da bu ölçeklemeler ile de değiştirebilirsiniz.
Not

Resminizin boyutunu değiştirmek için resim seçili iken köşegenlerde ve kenar
ortalarında bulunan küçük yeşil kutucukları tutup hareket ettirerek de resminizin
boyutuyla oynayabilirsiniz.

Sabitleyiciyi değiştir
Resminizi sayfaya, hücreye ve tersine sabitlemenizi sağlar.
Öne getir / Arkaya gönder
Eğer iki resim aynı yerde ise bu düğmeler sayesinde bir resimi diğer resme göre
önüne veya arkasına yerleştirilebilinir.
Önalana / Arkaalana
Bu düğmeler ile resim çalışma sayfanızda arkaplan yapılabilir veya geri alınabilir.
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Hizalama
Eğer iki remi bir birine göre hizalamak istiyorsanız hizalama düğmesini
kullanmalısınız. Bunu için resmin birini seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tutarak
diğerini de seçin. Hizalama düğmesinin yanındaki oka basarak açılan menüden
resimleri hizalamak istediğiniz şekildeki düğmelere basın.

Resim kısa yol menüsü
Bir resim üzerine sağ tıkladığınız da Şekil 264 deki gibi bir kısa yol menüsü
açılacaktır. Burada ki özelliklerin bir çoğuna Resim araç çubuğundan da
erişilebilir. Sadece bazı fazladan seçenekler bu kısa yol menüsünde
bulunmaktadır.

Şekil 264: Resim kısa yol menüsü
Metin
Bir resim üzerinde çift tıklarsanız o resim üzerinde imleç oluşacaktır. Bu durumda
resmin üzerine yazı yazabilirsiniz. Yazı işlemi bittikten sonra boş bir yerde bir
sefer fare ile tıklamanız yeterlidir. Resim üzerinde tekrar fare ile sağ tıklayıp
açılan menüden metin'i seçin. Metin penceresi açılacaktır. Bu pencerede ki
ayarlarla resme eklemiş olduğunuz yazınızı resminize göre boyutlandırabilir ve bir
kaç ayarı daha yapabilirsiniz. Ayrıca canlandırma efektleri de verebilirsiniz.
Konum ve boyut
Konum ve büyüklüğü seçerseniz Konum ve Boyut penceresi (Şekil 265)
açılacaktır. Bu gelen pencerede resminizin sayfadaki dikey ve yatay konumunu,
boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca resminizin konumunu ve boyutunu kilitleyerek
boyut ve konuma bir değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz. Dönüş sekmesinde
resminizi istediğiniz açıda çevirebilirsiniz.
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Şekil 265: Konum ve boyut penceresi
Yansıt
Resminizi yatay veya dikey bir şekilde yansıtabilirsiniz.
Nesne adlandır
Nesne adlandır ile resimlerinize isim verebileceğiniz bir Nesne adı penceresi
gelecektir. Bu pencere ile resimlerinize isim verebilirsiniz. F5 tuşu ile Kılavuz
penceresini açtığınızda Grafik bölümünde adlarını değiştirdiğiniz resimleri
görebilirsiniz. Bu şekilde resimlerinize isim verirseniz onlara ulaşmak çok kolay
olacaktır. Ayrıca resimler içinde bir içindekiler sayfası hazırlamanıza da yardımcı
olur.
Grupla
Bir arada bulunan resimler aynı bir resimmiş gibi davranabilir. Örneğin dört tane
resmi bir resimmiş gibi birbirine bağlayabilirsiniz. Sadece birini taşısanız bile
diğerleri de beraberinde taşınacaktır. Guruplama yapmak için:
1) Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak gruba katmak istediğiniz bir kaç remi
fare ile tıklayarak seçin.
2) Seçim yaptıktan sonra seçili resimlerden birinin üzerinde farenin sağ
tuşuna tıklayarak açılan menüden Grupla > Grupla'ya tıklayın.
3) Artık resimleriniz gruplanmıştır. Herhangi bir resmi seçseniz de diğer
resimleri de seçmiş olursunuz.

Eğer grup da bir düzenleme yapmak istersen öncelikle grup resimlerinin üzerinde
sağ tıklayıp Grup > Grup düzenle'ye basmalısınız. Bu durumda grup bir süreliğine
çözülecektir, sizde gerekli düzenlemeleri (resimlerden birinin yerini veya
boyutunu değiştirme vb) yaptıktan sonra yine resimlerin birinin üzerinde sağ
tıklayıp Grupla > Gruptan çık komutunu vermelisiniz.
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Grubu tamamıyla bozmak isterseniz grup olan resimlerin birinin üzerinde sağ
tıklayıp Grupla > Grubu çöz adımlarını takip etmelisiniz.

Resimlerin konumları
Hesap tablosunda resimler bir arada ve daha karmaşık şekillerde bulunabilir.

Düzenleme
Resimlerin düzenlenmesini değiştirebilirsiniz. Elips ile boyutlu şekiller
oluşturabilirsiniz. Elipslerle oluşturulmuş bir şekli, Şekil 266 da görebilirsiniz.

Şekil 266: Elips şekilleri
Elips şekillerinizi oluşturduktan sonra sağ tıklayıp sıralarını belirleyebilirsiniz.
Bunun için Şekil 267' e bakın.

Şekil 267: Düzenle seçenekleri
Öne getir veya arkaya gönder
Bir resim arkaya gönderilebilir. Bu durumda grafik hücrelerin arkasına gidecektir.
Farklı bir kaç remi aynı anda arkaplana yollayabilirsiniz. Bu durumda resimler
üzerideki hücrelerde istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.
Şekil 268 de arkaya gönderilen resimlerin bir hali görünmektedir.
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Şekil 268: Arkaplana gönderilen resimler
Not

Arkaplana gönderilen bir grafik fare ile seçilemez. F5'e basarak kılavuz
penceresi açılmalı grafik başlığı altından resminizin adına çift tıklamalısınız. Bu
durumda resminiz çalışma alanında seçilmiş olacaktır. Resminiz üzerinde sağ
tıklayıp Düzenle > Ön plana adımlarını takip ederek resminizi geri ön plana
alabilirsiniz. (Eğer resimlerinizi adlandırırsanız onlara ulaşmak daha kolay
olacaktır)

Sabitleyici
Hesap tablosunda resimlerinizi sayfanıza sabitlendirmek için kullanılır.
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Hesap tablosu ile veritabanı
Hesap tablosunun en önemli özelliklerinden biride veritabanı olarak
kullanılabilmesidir. Veritabanı oluşturmak, süzmek ve form hazırlamak oldukça
kolaydır.

Bilgileri sıralama
Oluşturduğunuz bir tablodaki verileri istediğiniz ölçütlere göre sıralayabilirsiniz.
Sıralama işlemi büyükten > küçüğe veya küçükten > büyüğe doğru sıralanabilir.
Sıralama işlemi tablonuzda ki bir veya birden fazla alana göre yapılabilir. Bunun
için:

Şekil 269: Artan Azalan sıralama
•

Standart araç çubuğu üzerinde bulunan Artan Sıralama ve Azalan
Sıralama (Şekil 269) seçeneklerinden biri kullanılabilir. Bu seçeneklerden
birinin seçilmesi durumunda tablonuzda ki ilk sütuna göre bir
(artan/azalan) sıralama yapılacaktır.

•

Eğer daha detaylı bir sıralama yaptırmak istiyorsanız, Veri > Sırala...
adımlarını takip ederek Sırala penceresini açın (Şekil
270). Sırala
penceresi üzerinde bulunan sıralama ölçütü seçenekleri ile istediğiniz
sütuna göre artan veya azalan sıralama yaptırabilirsiniz.

Şekil 270: Detaylı sıralama seçenekleri
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Standart araç çubuğu kullanılarak artan veya azalan düğmeleri ile bir sıralama
yapılacaksa dikkatli olunmalıdır. Şekil 271'da etkin hücre A9 iken bir sıralama
yaptırılmak istenirse A3 den A9'a kadar bir artan veya azalan sıralama
yapılacaktır. Yani A'dan Z'ye veya Z'den A'ya bir sıralama olacaktır. Etkin hücreniz
B9 da olsa yine A3 ile A9 arasında bir sıralama yapılacaktır. Eğer A3'den A9'a
kadar seçim yapılıp yine standart araç çubuğunda ki artan veya azalan düğmeleri
ile bir sıralama yapılırsa bu sefer B sütunu dikkate alınmayarak bir sıralama
gerçekleştirilecektir. Bu durumda çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü B sütunu A
sütununuza bağlı ise böyle bir sıralama işimize yaramayacaktır. Şekil 271'da
olduğu gibi Ad ve Yaş sütunları birbirine bağlıdır. Bir sütunu seçip sıralatırsanız
kimin yaşı kime ait karışacaktır.

Şekil 271: Sıralama seçimi

Veri süzme
Veri süzme, tablonuzdaki verilerin alt verilerini bularak bu veriler üzerinde daha
hızlı ve kolay işlem yapmayı sağlayan bir yoldur. Süzülmüş bir tabloda sütun veya
sütunlarda belirtilen ölçüte uyan satırları gösterir. Bu işlemler için:
•

Otomatik süzgeç

•

Standart süzgeç

•

Gelişmiş süzgeç

olmak üzere üç seçenek bulunmaktadır. Bilgilerinizi sıralamadan farklı olarak
tablonuzda ki verilerin yerlerini değiştirmez. Görüntülenmesini istemediğiniz
satırları gizler veya görüntülenmesini istediğiniz satırları gösterir.

Otomatik süzgeç
Otomatik süzgeç seçeneği ile tablonuzu çok hızlı bir şekilde süzebilirsiniz.
Tablonuza Otomatik Süzgeç işlemini uygulamadan önce ya tablonuzun tamamını
seçin veya tablonuz içerisinde bir yeri aktifleştirin. Veri > Süzgeç > Otomatik
süzgeç adımlarını takip etmeniz durumunda bir uyarı penceresi ile karşılaşırsınız
(Şekil 272). Bu uyarıyı Evet tuşuna basarak geçiniz.

Şekil 272: Otomatik süzgeç sorusu
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Süzülen tablonuzda sütunların ilk hücrelerinin sağ tarafında Otomatik süzgeç
işlemini gerçekleştireceğiniz aşağı doğru okları olan küçük düğmeler görünecektir
(Şekil
273). Bu okları kullanarak tablonuzda ki süzme işlemlerini
gerçekleştirebilirsiniz.

Şekil 273: Aşağı ok düğmeleri
Aşağı ok düğmelerine bastığınızda alt tarafa doğru bir menü açılacaktır (Şekil
274). Açılan bu menüde ilk üç seçenekten sonraki listeler sizin tablonuzda
bulunan sütundaki verilerdir. Bu verilerden istediğinizi seçerek isteğinize göre
tablonuzda bir süzme yapabilirsiniz. Şekil
275'de Ankara ve Yenimahalle
seçilerek bir tabloda iki süzme işlemi yapılmıştır.

Şekil 274: Aşağı ok düğmeleri menüsü
Bir süzme işleminden sonra Aşağı ok düğmeleri'nin içlerinde ki oklar mavi renk
olacaktır (Şekil 275). Bu mavi renk o sütunun süzme işlemi yapıldığı anlamına
gelmektedir.

Şekil 275: Aşağı ok düğmeleri menüsü
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Süzme işlemlerini kaldırmak için mavi olan oklara tek tek basıp açılan menüden
(Şekil 274) tümü seçilmelidir.
Şekil 274'de açılan menüden Standart seçilerek birden fazla koşulu sağlayan
veya belirli bir aralıktaki satırlar süzülebilir. Standart seçeneğinin seçilmesi
durumunda Standart Süzgeç penceresi açılacaktır (Şekil 276).

Şekil 276: Standart süzgeç
Açılan bu pencereden süzgeç ölçütleri belirtilebilir. İşleç alanından ve Ya da veya
işleçlerinden birisi seçilerek süzme işlemi gerçekleştirilebilir.

Koşullu biçimlendirme
Hücrelerinizi
aldıkları
değerlere
göre
farklı
biçimlerde
görünmesini
sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir dersin not listesinde kalan ve geçen öğrencileri
farklı yazı biçim, boyu, renk vb özellikleriyle görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Bu işlemleri yapabilmeniz için Biçimler ve Biçimlendirme (F11) penceresinde
birkaç başlık tanımlayıp yazı tipini, rengini ve boyutunu değiştirmelisiniz veya
standart olarak gelen birini de kullanabilirsiniz. Bizim örneğimizde iki tane başlık
tanımlanmıştır. Biçimler ve biçimler penceresi üzerinde Var sayılan başlığı
üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden Yeni seçeneğini seçin. Gelen pencerede ad
kutusuna bir ad, yazı tipi sekmesinden farklı bir yazı tipi kalınlığı ve boyutu, yazı
tipi efektleri sekmesinden de bir renk seçin. Bunun gibi bir tane daha başlık
ekleyin. Aşağıdaki örneğimizde (Şekil 277):
Geçti için: Kalın, yeşil,12, verdana
Kaldı için: Kalın, kırmızı,12, verdana seçilmiştir.
F3 hücresine formül olarak =Eğer(E3>=70;”Geçti”;”Kaldı”) yazılmıştır.

Şekil 277: Koşullu biçimlendirme örneği
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1. Öğrencinin sonuç bilgisi (F3) üzerinde iken Biçim > Koşullu
biçimlendirme adımlarını takip ederek Koşullu biçimlendirme (Şekil
278) penceresini açın.

2. Koşullu biçimlendirme penceresinde ki Koşul 1 alanından Hücre değeri,
eşittir'i seçip karşısındaki kutuya da =”Geçti” yazın. Hücre biçemi
alanından önceden oluşturduğunuz biçemi açılır liste kutusundan seçin

3. Koşul 2 alanından Hücre değeri, eşittir'i seçip karşısında ki kutuya
=”Kaldı” yazın ve hücre biçimi alanından önceden oluşturduğunuz bir
biçimi seçin

4. Tamam düğmesine basıp çıkın.
5. F3 hücresinde iken hücre kulpundan tutup aşağı doğru çekerek
formülünüzü diğer öğrenciler içinde çoğaltmanız durumunda Şekil 277'de
ki gibi bir sonuçla karşılaşırsınız.

Şekil 278: Koşullu biçimlendirme örneği penceresi
Eşittir yazan açılır liste kutusundan daha bir çok koşulu sağlayabileceğiniz
seçenekler bulunmaktadır. Örneğin notu 60-70 arasındakileri kalın+kırmızı 20
boyutunda yazdırmak için “şu aralıkta” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.
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Hesap tablosunda çok basit işlemlerinizin (toplama, çıkarma, çarpma, bölme)
yanında daha karmaşık işlemleri de yapabilirsiniz. Bu tür işlemlerin hepsi formül
oluşturularak yapılmaktadır. Formül oluşturmak Calc ile çok kolay ve birkaç
adımla yapılabildiği gibi elle de formül oluşturabilirsiniz.

Formül yazma
Şu unutulmamalıdır ki Calc'de formül demek eşittir (=) demektir. Bütün formüller
eşittir (=) ile başlamak zorundadır. Eşittir (=) ile başlamayan ifadeler formül
olarak algılanmaz. Bir hücreye formül girdiğinizde o hücrede formül görünmez
onun yerine formülün sonucu görünecektir. Formül ise formül çubuğunda
görülebilir. Aşağıdaki işlemler yapılarak bir hücreye formül girilebilir:
1. Formül girilecek hücreye tıklanır.
2. Giriş satırına Eşittir (=) yazılarak, bulunduğunuz hücrede eşittir (=)
yazılarak veya formül çubuğunda ki İşlev sihirbazı kullanılarak açılan
işlev sihirbazı penceresinde formül alanına eşittir den (=) sonra formül
girilir. (Şekil 279)
3. Bu işlemlerden sonra ya Enter ya da Tamam düğmesine basılır.

Şekil 279: Formül çubuğu

Formül çoğaltma
Tablonuzdaki verilerin fazla olması durumunda her satır için tek tek formül
yazmaya gerek yoktur. Aynı işlemin diğer hücreler içinde yapılması gerekiyorsa
ilk yazdığınız hücreye bir kez tıkladıktan sonra hücre kulpundan tutarak aşağı
doğru çekmek yeterlidir. Bu durumda diğer hücreler içinde bulundukları satırlar
dikkate alınarak formüller çoğaltılır.
Şekil 280'de sol taraftaki şekilde C1 hücresine bir formül girilerek bir toplama
yaptırılmıştır. Tekrar C1 hücresine gelinerek hücre kulpundan tutulup C5
hücresine kadar çekilmiştir. Bu durumda Şekil 280de sağ tarafta görülen sonuç
elde edilmiştir. Sadece C1 hücresine formül yazılarak diğer hücrelere çoğaltılması
yapılmıştır. C2, C3, C4 ve C5 hücresinde ki sonuçlar bulundukları satırın sol
tarafında bulunan rakamların toplamıdır.
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Şekil 280: Formül çoğaltma

Satır veya sütun toplamlarını hızlı bir şekilde alma
Bulunduğunuz hücrenin üstünde ki veya solundaki hücrelerde bulunan
rakamların toplamını hızlı bir şekilde almak istiyorsanız Formül çubuğunda ki
Toplam düğmesine (Şekil 279) basmanız yeterlidir. Bu durumda bulunduğunuz
hücrenin üstünde ki veya sağındaki rakamlar mavi bir çerçeve içerisine alınacak
ve hücrenizde =Topla(hücre aralıkları) yazacaktır. Enter tuşuna basmanız
durumunda bulunduğunuz hücreye seçili alanın toplamı alınacaktır (Şekil 281).

Şekil 281: Otomatik toplam

Operatörler
Operatörle bir formül üzerinde yapılmak istenen hesaplama türleri için kullanılır.
Kullanılan bu operatörler:
•

Aritmetik

•

Karşılaştırma

•

Metin

•

Başvuru operatörleridir

Aritmetik operatörler
Çarpma, bölme, toplama, çıkarma yapma üs ve yüzde alma gibi temel
matematiksel işlemleri yapmak ve sayısal sonuçlar için aritmetik operatörler
kullanılır. Tablo 4'de aritmetik operatörlerin listesi görünmektedir. Ayrıca örnekler
için Şekil 282 bakınız.
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Tablo 4: Aritmetik operatörler listesi

Operatör

Açıklama

* (yıldız işareti)

Çarpma yapar

/ (taksim işareti)

Bölme yapar

+ (artı işareti)

Toplama yapar

- (eksi işareti)

Çıkarma yapar

% (yüzde işareti)

Yüzde alır

^ (şapka işareti)

Üs alır

Şekil 282: Aritmetik operatörler ve parantez kullanımı
Karşılaştırma operatörleri
İki değeri karşılaştırarak sonucunda doğru ya da yanlış sonucunu üreten
operatörlerdir. İki değer bu operatörler kullanılarak karşılaştırıldığında sonuç
mantıksal bir değerdir (Doğru veya Yanlış). Tablo 5'de karşılaştırma
operatörlerin listesi görünmektedir. Ayrıca örnekler için Şekil 283 bakınız.
Tablo 5: Karşılaştırma operatörler listesi

Operatör

Açıklama

= (eşittir işareti)

Eşittir

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

Şekil 283: Karşılaştırma operatörleri
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Metin birleştirme operatörleri
Bir yada dağa çok metini bir araya getirerek tek bir metin parçası elde etmek için
kullanılan operatördür. Bu operatör & simgesi ile kullanılır. Şekil 284'de bir örnek
görülmektedir.

Şekil 284: Metin birleştirme
Başvuru operatörleri
Hesaplamalar ve hücre aralıklarını belirtmek için kullanılan operatörlerdir. Tablo
6'de başvuru operatörleri görünmektedir.
Tablo 6: Başvuru operatörler listesi

Operatör

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

Hücre aralıklarını tanımlamak için kullanılır. Örneğin A1:A5
hücre aralığı A1,A2,A3,A4 ve A5 seçilecek demektir.

; (noktalı virgül)

Ardışık olmayan hücre veya hücre aralıklarını tanımlamak için
kullanılır. Örneğin A1;A5 hücreleri A1 ve A5 demektir.

Formüllerde kullanılan başvurular
Hesap tablosunda çalışma sayfanız üzerinde ki bir hücreye veya hücre aralığına
Başvuru denilmektedir. Başvurular ile Calc'de formüllerde istenen değerleri
nerede araması gerektiğini bildirir. Başvurular ile bir formülde çalışma sayfasının
farklı bölümlerinde bulunan veriler kullanılabileceği gibi aynı çalışma kitabının
diğer sayfalarında ki hücrelerde hatta başka çalışma kitaplarının sayfaları içindeki
hücre veya hücreler kullanılabilir.

Aynı çalışma sayfasın içindeki başvurular
Başvurular sütun harfi ve satır numarası kullanılarak yapılır. Örneğin C sütunuyla
5. satırın kesişimine C5 ile başvuru yapılmaktadır. Tablo 7'de kullanılan bazı
Başvurular görünmektedir.
Tablo 7: Formüllerde kullanılan başvurular

Başvuru
ifadesi

Açıklama

D12

D sütunu ile 12. satırda ki hücre

A1:A8

A sütunu üzerine ve 1 ile 8 arasında bulunan bütün hücreler

A5:E5

5. satırda A sütunu ile E sütunu arasında kalan tüm hücreler

A5:E10

A sütunu ile E sütunu arasında kalan ve 5. satır ile 10. satır
arasında kalan tüm hücreler
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Başka bir çalışma sayfasına başvuru
Çalışmakta olduğunuz bir kitap içerisinde ki bir sayfadan başka bir sayfaya da
başvuru yapabilirsiniz. Bunun için Çalışma sayfasının adı. Hücre aralığı
şeklinde yazılmalıdır. Çalışma sayfasından sonra nokta (.) işareti ve sonrada
aralık başvurusu yapılmaktadır. Örneğin sayfa 1 de siniz ve sayfa 3 den bir veriyi
alıp Sayfa 1 de toplamak istiyorsunuz bunun için hücreye yazacağınız formül şu
şekilde olmalıdır:
=Topla(Sayfa3.A1:A10)

Göreceli başvurular
Göreceli başvurularda bir formül içeren hücrenin konumu değiştiğinde formülün
içeriği ile başvurularda değişmektedir. Şekil 285'de sol tarafta verilen A4
hücresine (=Topla(A1+A3)) formülü yazılarak toplamı alınmıştır. Daha sonra A+
hücresindeyken hücre kulpundan tutulup C4 hücresine kadar çekilmiştir. Bu
durumda
B4 ve C4 hücrelerininde otomatik toplam yapması sağlanmıştır.
Örneğin C4 hücresinin formülü =Topla(C1:C3) olmuştur.

Şekil 285: Göreceli başvurular
Mutlak başvurular
Mutlak başvurularda sütun harfinin ve satır rakamının önüne $ işaretinin
konulmasıyla yapılır. Mutlak başvuruda bir formülü oluşturan hücre veya
hücrelerin konumu değiştiğinde başvuru değişmez. Yani formül başka bir hücre
üzerine taşındığında da formül içinde ki başvurular değişmeyecektir. Şekil
286'de sol taraftaki şekilde A4 hücresine (=Topla($A$1:$A$3)) formülü yazılarak
bulunduğu sütun toplatılmıştır. A4 hücresindeki formül çoğaltılmak için hücre
kulpundan tutulup C4 hücresine kadar çekilip bırakılmıştır. Fakat sonuç
değişmemiştir. B4 veya C4 hücresine formülün hala (=Topla($A$1:$A$3))
durduğu görülebilir.

Şekil 286: Mutlak başvurular
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Hücrelerin isimlerini değiştirme
Hücreler üzerinde işlem yaparken hücrelerin B8, A32 gibi standart hücre
isimlerini kullanmak, karmaşık formülleri kullanırken hata yapmaya ve formülün
anlaşırlığını engelleyen bir durum ortaya çıkarmaktadır. Böyle zamanlarda
hücrelerin isimlerini kullanıldığı alana göre farklı bir şekilde isimlendirmek bu tür
karışıklıkları önleyebilir. Örneğin bir tablonuzda E1 hücresinde Fiyat bilginiz varsa
hücrelerde formülü yazarken =...E1... şeklinde bir yazılım yerine =...Fiyat...
şeklindeki bir yazılım formülünüzü dahada anlaşılır kılacaktır. Hücrelere isim
vermek için aşağıda ki yollardan birini kullanabilirsiniz.

1. yol:
•

Adını değiştireceğiniz hücreye bir kez tıklayın Ekle > Adlar > Tanımla
veya (Ctrl+F3) adımlarını takip ederek Ad tanımla penceresini açın.
(Şekil 287)

•

Açılan bu pencerede İsim alanın altındaki kutuya hücreniz için bir ad
yazın (örneğimizde fiyat)

•

Sağ alt tarafta bulunan Ekle düğmesine basın. Bu durumda hücrenizin
adı değişecek ve İsim altındaki geniş ekrana yerleşecektir.

•

Tamam düğmesine basıp çıktığınızda isim kutusunun artık fiyat
olduğunu görebilirsiniz. (Şekil 288)

Şekil 287: Ad tanımla penceresi

Not

Ad tanımla penceresinde ki Ata alanından isterseniz farklı hücre veya hücreleri
de tanımlayarak ismini değiştirebilirsiniz. Küçült düğmesine basmanız durumda
Ad tanımla penceresi küçülecektir. Bu durumdayken sayfa içerisinde bir yeri
seçmeniz durumunda Ata kutusuna tanımladığınız alanın adresi gelecektir

2. yol:
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İsim kutusuna bulunduğunuz hücre için bir isim yazarak hücre ismini
değiştirebilirsiniz. İsim kutusuna hücre ismini yazdıktan sonra Enter tuşuna
basmanız yeterlidir. (Şekil 288)

Şekil 288: İsim kutusundan değiştirme

Not

Sadece bir tek hücrenin ismi değiştirilmez. İsterseniz birkaç tane hücreyi birlikte
seçip oluşturduğunuz bu grup hücreye de farklı bir isim verebilirsiniz.

Hücrelere bilgi girişini sınırlama
Hücrelere girilecek bilgileri istediğiniz şekilde sınırlamak mümkündür. Böylece
kullanıcının istenen aralık dışında veri girmesi engellenebilir. Belirlediğiniz hücre
aralıklarına belirlediğiniz biçimlerde saat, sayı, tarih vb gibi bilgilerin girişini
ayarlamak için aşağıda ki adımlarını takip ediniz:
1. Bilgi girişi yapılacak alanınızı seçiniz.
2. Veri > Geçerlilik... adımlarını takip ederek Geçerlilik penceresini açın.
Bu pencere üç sekmeden oluşmaktadır:
1. Ölçütler
2. Giriş yardımı
3. Hata iletisi
3. Ölçütler penceresinde Geçerli alanından Tüm sayılar'ı seçiniz. Veriler
alanından ise arasında yı seçip açılan asgariye 0 azamiye 100 yazınız.

Şekil 289: Ölçütler sekmesi
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4. Giriş yardımı sekmesinde “Hücre seçildiğinde giriş yardımı göster”
seçeneğinin
seçilmesi
durumunda,
seçili
hücrelere
imlecinizi
konumlandırdığınızda giriş yardımı bir sarı pencere içerisinde gösterilir.
Başlık kutusuna bu yardım penceresi için bir başlık yazdıktan sonra Giriş
yardımı alanına ise bu yardım için bir açıklama yazın.

Şekil 290: Giriş yardımı sekmesi
5. Hata iletisi sekmesinde “Geçersiz değerler girildiği zaman hata mesajlarını
göster” seçeneğini aktif ettiğinizde yanlış bir rakam girildiğinde Başlık ve
Hata iletisi alanına gireceğiniz uyarı mesajı ile sizi uyaran bir hata mesajı
çıkacaktır. Başlık hata mesajınız için buraya bir başlık girin ve Hata iletisi
alanına da bu uyarıda çıkacak olan mesajı yazın.
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Şekil 291: Hata iletisi sekmesi
6. Bütün işlemleriniz bittikten sonra Tamam düğmesine basarak seçili
alanınızda 0 ile 100 arasında veya 100 den büyük denemeler yaparak
ayarladığınız hata mesajlarını görebilirsiniz. (Şekil 292)

Şekil 292: Hücrelere bilgi girişi sınırlaması
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İşlevler
Hesap tablosu basit dört işlemlerinin yapılması yanında daha karmaşık işlemleri
gerçekleştirmek için kendi içerisinde bir çok işlev barındırmaktadır. İşlevler;
veritabanı, tarih ve saat, finansal, bilgi, mantıksal, matematiksel, dizi, istatiksel,
hesap tablosu, metin ve ekle başlıkları altında toplanmıştır. İşlev isimlerini
biliyorsanız doğrudan hücreye formül olarak yazabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız
işlev sihirbazını (Şekil 107) veya Ekle > İşlev veya Ctrl+F2 tuş bileşenini
kullanabilirsiniz. Bu durumda İşlev sihirbazı penceresi açılacaktır (Şekil 293).

Şekil 293: İşlev sihirbazı penceresi
İşlev sihirbazını kullanarak formül girmek için:
1. İşlev alanından istediğiniz bir işlevi seçip ve İleri düğmesine tıklayınız.
2. Şekil 294'de görüldüğü gibi gelen pencerede sağ tarafta bulunan Sayı 1,
Sayı 2, ..., Sayı 30 alanlarının yanındaki kutulara tıkladıktan sonra
buralara hücre adreslerini giriniz. Hücre adreslerini ister klavyeden
girebilirsiniz isterseniz çalışma alanında ki hücrelere fare ile tıklayarak
girebilirsiniz. Tamam düğmesine basmanız durumunda seçtiğiniz alanlar
seçtiğiniz işleve göre işlem yapacaktır.
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Şekil 294: İşlev sihirbazı penceresi ikinci adım
Giriş satırı veya hücreyi kullanarak formül girmek:
Formüllerinizi İşlev Sihirbazı olmadan da girebilirsiniz. Bunun için ya giriş satırını
ya da bulunduğunuz hücreyi kullanabilirsiniz. Giriş satırında veya bulunduğunuz
hücredeyken eşittir (=) işaretini koyduktan sonra formülünüzü yazmaya
başlayabilirsiniz.

Not

Bundan sonraki alanda işlevler örnekler verilerek anlatılacaktır. Fakat bütün
işlevlere değinilmeyecektir. İleri ki zamanda bu alana yine eklemeler
yapılacaktır.

Matematiksel işlevler
Matematik ve trigonometrik işlemlerin yapılmasını sağlayan işlevleri kapsar.

Topla
Belirlenen hücre aralıklarındaki tüm sayısal değerlerin toplamını verir.
=TOPLA(Sayı 1;Sayı 2;...)
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Tablo 8: Topla seçenekleri

Formül

Açıklama

=TOPLA(A1:A10)

A1'den A10'a kadar olan hücrelerde ki sayıları toplar

=TOPLA(B2:C3)

B2+B3+C2+C3 hücrelerinde ki sayıları toplar

=TOPLA(A1;D1;E12)

A1+D1+E12 hücrelerinde ki sayıları toplar

=TOPLA(A1:A3;D1:D12)

A1:A3 ile D1:D12 aralıklarındaki hücrelerde kalan sayıları
toplar

=TOPLA(A1:A3;5)

A1:A3 hücre aralığındaki sayılarla 5'i toplar

Çarpım
Belirlenen hücre aralıklarındaki tüm sayısal değerlerin çarpımını verir.
=Çarpım(Sayı 1;Sayı 2;...)
Tablo 9: Çarpım seçenekleri

Formül

Açıklama

=TOPLA(A1:A10)

A1'den A10'a kadar olan hücrelerde ki sayıları çarpar

=TOPLA(B2:C3)

B2xB3xC2xC3 hücrelerinde ki sayıları çarpar

=TOPLA(A1;D1;E12)

A1xD1xE12 hücrelerinde ki sayıları çarpar

=TOPLA(A1:A3;D1:D12)

A1:A3 ile D1:D12 aralıklarında kalan sayıları çarpar

=TOPLA(A1:A3;5)

A1:A3 hücre aralığındaki sayılarla 5'i çarpar

Alttoplam
Belirlenen hücre aralıklarındaki ara toplamları hesaplar.
=Alttoplam(İşlev;Aralık)
Alttoplamın Birkaç değişik işlevi gerçekleştirme özelliği vardır. Formülde İşlev
olarak belirlenen yere bu işlevler girilebilir.
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Tablo 10: Alttoplam da işlevler

İşlev No

Açıklama

1

Ortalama (Aralık ortalamasını hesaplar)

2

Say (Aralıkta ki sayıların sayısını verir)

3

Dolusay (Seçilen hücrelerdeki dolu hücrelerin sayısını verir)

4

Mak (En büyük sayıyı verir)

5

Min (En küçük sayıyı verir)

6

Çarpım (Çarpımları hesaplar)

7

Stdsapma (Standart sapmayı hesaplar)

8

Stdsapmas (Standart sapmayı hesaplar)

9

Topla (Toplamları hesaplar)

10

Var (Varyans hesaplar)

11

Vars (Varyans hesaplar)

Şekil 295'de yaşların toplamı alınıp ortalaması alınmıştır. C10 hücresine bunun
için =Alttopla(1;C2:C9) formülü girilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta önce işlevin sonra aralığın yazılmazı ve işlevle aralık arasına noktalı virgül
(;) konulmasıdır.

Şekil 295: Alttoplamda ortalama
Karekök
Belirlenen bir hücrenin karekökünü hesaplar.
=Karekök(Sayı)
Eksi (-) bir sayının karekökü alınmaz.
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Tablo 11: Karekök seçenekleri

Formül

Açıklama

=Karekök(16)

16 sayısının karekökünü alır

=Karekök(A1)

A1 hücresinde ki sayının karekökünü alır

=Karekök(Mutlakdeğer(-16))

-16 sayısının önce mutlak değeri sonra karekökü
alınır. Sonuç +4 dür.

Kuvvet
Bir sayı veya hücrenin kuvvetini (üssünü) almak için kullanılır.
=Kuvvet(Taban;Kuvvet)
Tablo 12: Kuvvet seçenekleri

Formül

Açıklama

=Kuvvet(5;2)

52 işlemini gerçekleştirir

=Kuvvet(A1;A2)

A1A2 A1 hücresinde ki sayının A2 hücresinde ki
kuvvetini alır.

=5^2

52 işlemini gerçekleştirir

Yuvarla
Sayıyı önceden bir doğrulukta yuvarlar.
=Kuvvet(Sayı;Hesap)
Sayı: Yuvarlama işlemi uygulanacak sayı.
Hesap: Yuvarlanacak basamak sayısı. Ondalık sonrasında ki basamaklar. Sıfırdan
büyük ise, sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır. Basamak sayısı sıfır
ise, sayı en yakın tam sayıya yuvarlanır. Basamak sayısı sıfırdan küçükse
yuvarlama işlemi virgülün solunda yapılır.
Yuvarlama işlemi yuvarlanacak sayıdan sonraki sayıya bakılarak yapılır. Sonraki
sayı beş Ya da beş'den büyükse sayı yukarı değilse aşağı yuvarlanır. Örneğin
958,457 sayısı iki basamak kalacak şekilde yuvarlatılacaksa sayı 958,46 olur.
Tablo 13: Yuvarla seçenekleri

Formül

Açıklama

=Yuvarla(A1;2)

A1 hücresindeki sayının virgülden sonra 2 basamak
kalacak şekilde yuvarlar.

=Yuvarla(A1;-3)

A1 hücresindeki tam bir sayının son üç rakamını
yukarı yuvarlar

Şekil 296'de bazı sayılarda yuvarlama işlemlerini görebilirsiniz.
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Şekil 296: Yuvarla örnekleri
Üstdeğereyuvarla
Sayıyı önceden bir doğrulukta yuvarlar.
=Üstdeğereyuvarla(Sayı;Hesap)
İstenen sayıyı yukarı yuvarlar. Her durumda yukarı yuvarlar. Yuvarla işlemine
benzer fakat üstdeğereyuvarla sayıyı her zaman yukarı yuvarlar.
Tablo 14: Üstdeğereyuvarla seçenekleri

Formül

Açıklama

=Üstdeğeryuvarla(A1;2)

A1 hücresindeki sayının virgülden sonra 2 basamak
kalacak şekilde üstdeğere yuvarlar.

=Üstdeğereyuvarla(A1;-3)

A1 hücresindeki tam bir sayının son üç rakamını
üstdeğere yuvarlar

Şekil 297'de bazı sayılarda üstdeğere yuvarlama işlemlerini görebilirsiniz.

Şekil 297: Üstdeğereyuvarla örnekleri
Tamsayı
Sayıyı bir alt tamsayıya yuvarlar
=Tamsayı(Sayı)
Verilen bir sayıyı aşağı doğru kendine en yakın tamsayıya yuvarlar.
Şekil 298'da B sütununda bazı sayıların tam sayılarını görebilirsiniz.
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Şekil 298: Tamsayı, çift ve tek örnekleri
Çift
Sayıyı bir üst çift tamsayıya yuvarlar
=Çift(Sayı)
Verilen bir sayıyı yukarı doğru işaretine bakmadan çift sayıya yuvarlar.
Şekil 298'da C sütununda bazı sayıların çift sayılarını görebilirsiniz.

Tek
Sayıyı bir üst tek tam sayıya yuvarlar.
=Tek(Sayı)
Verilen bir sayıyı yukarı doğru işaretine bakmadan tek sayıya yuvarlar.
Şekil 298'da H sütununda bazı sayıların tek sayılarını görebilirsiniz.

Etopla
Koşullara uyan değişkenlerin toplamını alır.
=Etopla(Aralık;Ölçütler;Toplam aralığı)
Bir grup sayıdan sadece belli bir ölçüte uyanları toplar
Aralık: Bakılacak hücre aralığını gösterir.
Ölçütler: Hangi hücrelerin toplanacağını gösterir. Bir sayı veya metin olabilir.
Toplam aralığı: değerleri toplanacak hücreler tanımlanır.
Şekil 299'de bir mağazanın malzemelerinin satış tutarı ve miktarı ele alınmıştır.

Şekil 299: Etopla
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Tutarı kısmında A2 den A8 e kadar Ceket aranmakta ve bulduğu bu aralıktaki
Ceketleri D2 den D8'e kadar karşısında bulunan rakamları toplamaktadır. Burada
metinlerin çift tırnak (“) içine alındığına dikkat ediniz.

Mantıksal işlevler
Karşılaştırma işlemleri yapılarak mantıksal ifadelerin aldığı değerlere göre istenen
işlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

Eğer
Yapılacak mantıksal bir denetim belirtir.
=Eğer(Denetim;O halde_değeri;Yoksa_değeri)
Denetim, mantıksal değerlendirmede koşulun yazılacağı bölümdür. Denetim
alanından sonra denetim doğruysa yapılacak işlem, yanlışsa yapılacak işlem
yazılır.
Şekil 300'de bir öğrenci grubunun durumu incelenmiştir ve sonuç kısmına metin
değeri yazdırılmıştır.

Şekil 300: Eğer mantıksal işlevi
Bir mağaza müşterilerinden öğrenci olanlar %20 indirim, diğer müşterilerine ise
%10 indirim yapmaktadır. Müşterilerin ödeyecekleri tutar Şekil
301'da
hesaplanmıştır. (Ö=Öğrenci, D=Diğer)

Şekil 301: Eğer mantıksal işlevi örnek2
Ve
Tüm değişkenler doğru ise doğru sonucunu verir.
=Ve(Mantıksal Değer 1;Mantıksal Değer 2;...)
Doğru sonuç üretebilmesi için tüm değişkenlerin vereceğiniz koşula uyması
gerekir. Koşullardan birisi uymuyorsa yanlış sonucunu verir.
Şekil 302'da bir öğrenci grubunun durumu birinci ve ikinci sınav ortalamalarına
göre incelenmektedir. Her iki dönem notlarının 60 ve yukarısı olması durumunda
öğrenciler sınıfı geçebileceklerdir. Fakat notlarından birisinin 60'ın altında olması
durumunda ise kalacaklardır.
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Şekil 302: Ve mantıksal işlevi
Veya
Tüm değişkenlerden bir tanesi doğru ise doğru sonucunu verir.
=Ve(Mantıksal Değer 1;Mantıksal Değer 2;...)
Doğru sonuç üretebilmesi için tüm değişkenlerin sadece bir tanesinin vereceğiniz
koşula uyması gerekir. Diğeri uymuyorsa da sonuç doğru olacaktır.
Şekil 303'de bir öğrenci grubunun durumu birinci ve ikinci sınav ortalamalarına
göre incelenmektedir. Her iki dönem notlarından sadece birinin 60 ve yukarısı
olması durumunda öğrenciler sınıfı geçebileceklerdir.

Şekil 303: Veya mantıksal işlevi
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Başlangıç Kılavuzu

Bölüm 12

Çizime başlangıç:
OpenOffice.org'da vektörel çizimler

OpenOffice.org

Çizime başlangıç

Çizime başlangıç
Draw, küçük karalamalardan büyük grafikler ve şemalara kadar tüm çizim
ihtiyaçlarınız
için
kullanabileceğiniz
bir
çizim
programıdır.
Tüm grafik stillerinizi tek tık ile yönetebilmek için Biçemler ve Biçimlendirme'yi
kullanabilirsiniz. Nesneleri düzenleyebilir, iki veya üç boyutlu olarak
döndürebilirsiniz. 3B (3D) kontrolcüsü sizin için küreler, küpler,halkalar, vb.
nesneleri
oluşturacaktır.
Draw ile nesneleri yönetebilirsiniz. Onları gruplayıp, gruptan ayırıp, tekrar
gruplayabilir ve gruplanmış hallerini dahi düzenleyebilirsiniz. Karmaşık gösterim
(sophisticated rendering) özelliği sizin seçeceğiniz dokular, ışık efektleri,
transparanlıklar ve perspektif özellikleri fotoğraf kalitesinde resimler yaratmanızı
sağlayacaktır.
Akıllı birleştiriciler (smart connectors) sayesinde akış şemaları, organizasyon
şemaları ve ağ şemaları hazırlamak çok kolaylaşıyor. Birleştiriciler tarafından
kullanılacak kendi 'yapıştırıcı noktalarınızı' (glue points) tanımlayabilirsiniz. Boyut
satırları (dimension lines) doğrusal boyutları çizim sırasında otomatik olarak
hesaplar ve gösterir.
Küçük resimler (clipart) için resim Galeri'sini (Gallery) kullanabilir ve yeni resimler
oluşturarak Galeri'ye ekleyebilirsiniz. Grafiklerinizi ofis belgeleri için yeni
uluslararası
standart
olarak
kabul
edilen
OpenDocument
biçiminde
kaydedebilirsiniz. Bu XML tabanlı biçim yalnızca OpenOffice.Org'a bağımlı
kalmazını değil, bu biçimi destekleyen tüm yazılımlar ile çalışabilmenizi sağlar.
Tüm yaygın kullanılan grafik biçimlerinden (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF, vb.)
herhangi birinden grafikleri aktarabilirsiniz. Draw'un Flash (.swf) dosyaları
üretebilmesi yeteneğini kullanabilirsiniz!
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Çalışma alanı
Çizim programının ara yüzü Şekil 304de görülmektedir.

Şekil 304. İlk çizim penceresi
Ekranın ortasındaki büyük alan sizin çizim alanınızdır. Çalışma alanınızın etrafında
araç çubuklarınız bulunmaktadır. .
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Araç çubukları
Çizim çeşitli araç çubuklarına sahiptir bunları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
Araç çubuklarını kolay bir şekilde açmak için Görünüm > Araç çubukları
adımlarını takip edebilirsiniz. Açılan menüden çeşitli araç çubuklarını açıp
kapatabilirsiniz.
Araç çubuklarınızı özelleştirebilirsiniz. Araç çubuklarınıza düğmeler ekleyebilir
veya çıkartabilirsiniz. Görünüm > Araç çubukları > Özelleştir adımlarını takip
ederek Özelleştir penceresini açın ve Araç çubukları sekmesine gelin (bakınız
Şekil 305), ve Araç çubuğu açılır listesinde değiştirmek istediğiniz bir araç
çubuğunu seçebilirsiniz.

Şekil 305. Araç çubuklarını ayarlamak
Seçtiğiniz araç çubuğunun araç çubuğu içeriğinde düğmeleri ekleyip
çıkartabilmeniz için küçük kutucuklar vardır. Bu kutucuklara bir kez tıklayarak
çek işareti koymanız durumunda o düğme araç çubuğunuzda artık görünecektir.
Ayrıca araç çubuklarının üzerinde bulunan düğmelerin yanında birer ok vardır bu
oklara bastığınızda o düğme ile ilgili ek özellikler açılacaktır (bakınız Şekil 306).
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Şekil 306 Düğmelerin ek özellikleri
Şekil 306'de açılan listenin üzerindeki yatay çizgiden tutarak araç çubuğunu
ayırabilirsiniz. (bakınız Şekil 307).

Şekil 307. Hareketli araç çubukları

Standart araç çubuğu
Standart araç çubuğu şu şekildedir:

Şekil 308. Standart araç çubuğu
Standart araç çubuğu diğer OpenOffice.Org'da kullanılan standart araç çubukları
ile aynıdır.
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Çizgi ve Dolgu araç çubuğu
Çizgi ve dolgu araç çubuğu eklediğiniz çizimlerin dolgu ve çizgilerini vb
özelliklerini ayarlamanızı sağlar. Farklı şekillerde farklı özellik gösterebilmektedir.

Şekil 309. Çizgi ve dolgu araç çubuğu
Yukarıda gösterilen örnekte bir çizginin özellikleri görünmektedir. Çizgi kalınlığı
rengi vb özellikleri. Eğer bir yazı seçilmiş olsa ide bu sefer yukardaki araç
çubuğunun yerine alttaki araç çubuğu gelir.

Şekil 310. Metin biçimlendirme araç çubuğu

Çizim araç çubuğu
Çizim araç çubuğu en önemli araç çubuklarından birisidir. Çizim araç çubuğunda
çeşitli şekiller oklar vb özellikte düğmeler bulunmaktadır.

Şekil 311. Çizim araç çubuğu

Renk araç çubuğu
Renk çubuğunu açmak için Görünüm > Araçlar Çubukları > Renk Çubuğu
adımlarını takip etmelisiniz. Renk açar çubuğunuz çalışma alanınızın alt tarafına
yerleşecektir.

Bu araç çubuğu eklemiş olduğunuz şekillerin renklerini hızlı bir şekilde
değiştirmenize yardımcı olur. Renk araç çubuğundaki ilk düğme (içinde çarpı
olan) şekillerinizin iç rengini saydamlaştırır (rengini alır).
Renk çubuğunda hazır olarak gelen bu renkleri değiştirebilirsiniz Bunu için Biçim
> Alan adımlarını takip ederek Alan penceresinin açılmasını sağlayın. Alan
penceresinde Renkler sekmesinden istediğiniz rengi değiştirebileceğiniz gibi hazır
olan renk dosyalarını da kullanabilirsiniz Şekil 312.
Eğer Renk listesi yükle
düğmesine basarsanız Aç şeklinde bir pencere
açılacaktır. Daha önceden tanımlı olan renklerinizi buradan seçip yükleyebilirsiniz.
Örneğin OpenOffice.Org'la birlikte gelen ve önceden oluşturulan bazı renk
dosyalarını kullanabilirsiniz. Web.soc dosyası web sayfası hazırlarken
kullanabileceğiniz 256 renk destekli bir renk dosyasıdır.
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Şekil 312. Renkler çubuğundaki bir rengi değiştirmek
Renkleri tek tek kendiniz değiştirmek isterseniz Düzenle düğmesine
basmalısınız. Açılan renk penceresinden istediğiniz renk tonunu ayarlayabilirsiniz.
(Şekil 311)

Şekil 313. Renk penceresi

Seçenekler araç çubuğu
Seçenekler araç çubuğunu aktif hale getirmek için Görünüm > Araç çubukları
> Seçenekler adımlarını takip etmelisiniz.
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Şekil 314. Seçenekler araç çubuğu
Seçenekler araç çubuğu üç grupta incelenir: manyetik kılavuzlar, yakalama
çizgileri ve yakalama noktaları. Yakalama kılavuzu, çizgileri veya noktaları üç
adımda gerçekleştirilir:
4) Kılavuzu göster düğmesine basın.
5) Uydur düğmelerinden birine tıklayın
6) Nesnenizi noktaların üzerinde sürükleyin.

Manyetik kılavuzlar
Manyetik kılavuzlar çalışma alanınızda nokta olarak görünür. Bir şekil
oluştururken veya taşırken şeklinizin köşeleri bu noktaları
referans alarak
oluşturulur veya taşınır. Bu durumda daha düzgün şekiller oluşturabilir veya
şekillerinizi daha rahat taşıyıp aynı hizaya getirebilirsiniz.

Bu manyetik noktalar arasındaki aralıkları ayarlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar
> Seçenekler >OpenOffice.org Çizim > Kılavuz adımlarını takip etmelisiniz.

Şekil 310de gösterilen kılavuz için ayarlarınızı yapabilirsiniz:
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•

Kılavuz alanında şekillerinizin kılavuzlara uymasını sağlayabilir yatay ve
dikey kılavuz çizgileriniz açıp kapatabilirsiniz.

•

Çözünürlük alanından yatay ve dikey noktaların arasındaki mesafeyi
belirleyebilirsiniz.

•

Alt bölme alanından ise yatay veya dikeyde oluşturulan nokta aralıklarına
kaç noktanın gireceğini belirleyebilirsiniz.
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Şekil 315. Kılavuz seçeneklerini ayarlamak
Yakalama çizgileri
Kılavuz veya rehber çizgilerini yatay veya dikeyde yakalamak için kullanılan
bölümdür.

Cetveller
Cetveller çalışma alanınızın üst ve sol tarafında bulunur.(Şekil 309). Bu cetveller
ile şeklinizin tam yerini ayarlayabilirsiniz ayrıca bir şekil oluştururken de cetvel
üzerinden boyutuna bakarak şeklinizi istediğiniz boyuta oluşturabilirsiniz.

Şekil 316. Çizimde cetveller
Cetveldeki uzunluk ölçü biriminizi değiştirebilirsiniz. Bunun için yatay veya dikey
cetvellerden birinin üzerinde fare ile sağ tıklayın. Açılan menüden istediğiniz bir
ölçü birimine tıklamanız yeterlidir.
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Durum araç çubuğu
Durum araç çubuğu çalışma pencerenizin en altındadır. Çizim programında
durum araç çubuğunun en önemli yeri tam ortasıdır. Örneğin bir dikdörtgen
çizerken dikdörtgenin yerini ve boyutlarını bu orta alandan takip edebilirsiniz.

Şekil 317. Durum araç çubuğu
Bu orta alanda gördüğünüz ölçüm birimini değiştirebilirsiniz. Bunun için Araçlar
> Seçenekler > OpenOffice.org çizim > Genel adımlarını takip edin. Ölçü
Birimi açılır liste kutusundan istediğiniz bir birimi seçin ve Tamam düğmesine
basarak çıkın.

Çizimde basit şekiller
Bu bölümde basit şekiller nasıl oluşturulur konuları incelenecek. Oluşturulan bu
basit şekillerin nasıl karmaşık şekillere dönüştürülebileceği hakkında ipucları
verilecek. Bu ipucları ile basit şekillerinizi rahatlıkla karmaşık şekillere
dönüştürebileceksiniz.
Takip eden bölümlerde üç temel şeklin (dikdörtgen, daire ve çizgi) nasıl çizildiği
anlatılmıştır. Şekil 308 Çizim araç çubuğunda bulunan çizgi, dikdörtgen, elips
düğmelerini görebilirsiniz.

Şekil 318: Çizimde basit şekiller
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Not

Çizim araç çubuğunu yüzen bir araç çubuğudur. Ekranınızda istediğiniz yere
yerleştirebilirsiniz.

Düz çizgiler çizmek
Şekillerin en basiti olan düz bir çizgi çizelim. Çizgi çizmek için çizim araç
çubuğunda ki çizgi düğmesine
tıklayın. Bu durumda çizgi düğmesi diğer
düğmelere göre içe çökük duruma gelecektir.
Farenizle çizim alanınıza gelerek farenizin işaretçisine bakarsanız bir + işareti ve
sağ alt tarafta da bir çizgi şekli görebilirsiniz. Bu sizin çizgi çizebileceğiniz
anlamına gelmektedir. Şimdi çizim alanınızda istediğiniz bir yerde tıklayarak
farenin sol tuşunu bırakmadan istediğiniz bir tarafa doğru çekip bırakın. Bu
durumda bir çizginiz oluşacaktır. Çizginin her iki ucunda mavi (veya yeşil) iki
kutucuk görünür. Bu kutucuklar o çizginin seçili olduğu anlamına gelir. .

Şekil 319: Düz çizgiler çizmek
Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak yatay, dikey, 45° ve katları şeklinde düz
çizgiler oluşturabilirsiniz.
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Eğer Ctrl tuşuna basılı tutarak çizerseniz, çizgileriniz 15° ve katları olacaktır.
Aslında bu durumda fare ile kılavuz noktalarını yakalayarak çizmiş olursunuz.
Kılavuz noktalarını değiştirerek daha farklı açılarda çizgiler çizebilirsiniz. Bunun
için Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Çizim > Kılavuz adımlarını
takip ederek açılan pencerede istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.
Klavyeden Alt tuşuna basılı tutarak fare ile tıkladığınız yerden her iki tarafa doğru
çizgi çizdirebilirsin. Yani çizgiyi çizmek istediğin tarafa doğru çektiğinde çizginin
tam simetriğinde de çizgi oluşacaktır.
Çizdiğiniz çizgilerin özelliğini değiştirmek istiyorsanız: çizgilerin uçlarında bulunan
kutucuklar üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın açılan menüden Çizgi'ye
tıkladığınız zaman Çizgi penceresi açılacaktır. Bu pencereden çizginizle ilgili bir
çok özelliği değiştirebilirsiniz (renk, kalınlık, çizgi biçimi vb).

Dikdörtgen çizmek
Dikdörtgen çizmek aynı düz çizgi çizmeye benzer. Tek farkı çizim araç çubuğunda
ki dikdörtgen düğmesine
basmanızdır . :) Dikdörtgen düğmesine bastıktan
sonra çizim alanınızda boş bir yere tıklayıp istediğiniz bir yere doğru çekerek
dikdörtgeninizi oluşturabilirsiniz.

Şekil 320: Dikdörtgen çizmek
Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak kare çizebilirsiniz. Alt tuşuna basılı tutarak
çizmeye başladığınızda fare ile tıkladığınız yer dikdörtgenin merkezi olacak
şekilde çizmeye başlarsınız.

Elips çizmek
Elips çizmek için yine çizim araç çubuğunda bulunan düğmelerden Elips
düğmesine
tıklamalısınız. Çizim alanınızda tıklayarak istediğiniz tarafa doğru
bırakmadan fareyi çekmeniz durumunda elipsinizi oluşturabilirsiniz. Eğer bir elipsi
bir dikdörtgenin içine çizecekseniz ve kenarlarının teğet olmasını istiyorsanız,
elips çizerken ilk tıklayacağınız noktayı dikdörtgenin tam köşegenine tıklayarak
farenizi dikdörtgen içine doğru çekin.
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Şekil 321: Elips çizmek
Bir elips veya daire çizmenin üç yolu vardır:
➢

Shift tuşuna basılı tutarak daire çizebilirsiniz.

➢

Alt tuşuna basılı tutarak çizmek istediğinizde ise elips veya dairenin
merkezinden çizmeye başlayabilirsiniz.

➢

Ctrl tuşuna basılı tutarak çizerseniz elips veya daireniz kılavuz çizgilerini
yakalayarak çizecektir.

Metin
Metin düğmesi ile
çalışma alanınıza yazı yazabilir, bu yazınızın rengini,
biçimini ve boyutunu değiştirebilirsiniz. Metin düğmesine tıkladıktan sonra çizim
alanınızda istediğiniz bir yere tıklayın ve yazınızı yazmaya başlayın. Bu yazmış
olduğunuz metinler bir kutu içinde yazılacaktır. İsterseniz bu kutuları (metin
kutuları) istediğiniz yere sonradan taşıyabilirsiniz.
Metninizi yazmayı bitirdikten sonra çizim alanınızda boş bir yere fare ile
tıklamanız yeterlidir. Eğer metninizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız metin
kutusu içine fare ile çift tıklamanız gerekir.
Metninizin biçem yada biçimini değiştirmek için
Biçim > Biçemler ve
Biçimlendirme veya F11 tuşunu kullanarak Biçemler ve Biçimlendirme
penceresini açıp gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
Metninizde değişiklik yapmanın diğer bir yolu ise metin kutunuz içindeyken
farenin sağ tuşuna tıklayın gelen menüden metninizle ilgili bir çok ayarı
yapabileceğiniz menüyü görebilirsiniz.

3B Nesneler
3B nesnelerde (Şekil 322) 8 tane temel öğe bulunmaktadır. Bu temel öğelerle
istediğiniz istediğiniz 3B nesneleri oluşturabilirsiniz. Bu 3B nesneleri birleştirebilir
veya bir birinden çıkartabilirsiniz.

Çizim araç çubuğunuzda 3B nesneler düğmesi görünmüyorsa açmak için:
Not

7) Çizim araç çubuğunun sonunda bulunan aşağı ok düğmesine

basın.

8) Açılan menüden Görünür düğmeler > 3B Nesneler'e tıklayın.
9) 3B nesneler düğmesi çizim araç çubuğunuza yerleşecektir.
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Şekil 322: 3B nesneler paleti
3B nesneler hepsi aynı şekilde oluşturulur. Önce oluşturacağınız 3B şekillerden
birine tıklayın, çizim alanını da istediğiniz bir yere tıklayarak şeklinizi oluşturmak
istediğiniz alana doğru çekerek bırakın. Bu durumda 3B şekliniz oluşacaktır.

Şekil 323: 3B de sınır kutuları

Eğriler
Eğriler (Şekil 324) 8 öğeye sahiptir.

Şekil 324: Eğri paleti
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Çizgiler ve Oklar
Oklar araç çubuğunda (Şekil 325) 10 adet oklar ve çizgilerle ilgili seçenek
bulunur.

NOT

Oklar araç çubuğunu açmak için Görünüm > Araç çubukları > Oklar
adımlarını izlemelisiniz.

Şekil 325: Oklar araç çubuğu

Bağlayıcılar
Bağlayıcılar nesneleri birbirine bağlayan yapıştırıcı çizgilerdir. Bağlayıcılar bir
organizasyon yapıyorsanız kullanılabilir veya soy ağacı oluştururken de kişi
isimlerini birbirine bağlamada kullanabilirsiniz. Ayrıca oluşturduğunuz şekilleri de
birbirine bağlayıcılar ile bağlayabilirsiniz.

Çizimde kolay bağlama
Bütün nesnelerin görünmez yapıştırma noktaları vardır. Bağlayıcılar otomatik
olarak bir şeklin yapıştırma noktasını yakalarlar. Bağlayıcıya tıklayıp bir nesnenin
üzerine geldiğinizde nesnelerin yapıştırma noktaları görünür. Genellikle bir
nesnenin 4 yapıştırma noktası vardır.
Hazır gelen yapıştırıcılar bir şeklin üzerine geldiğinizde oluşan seçim karesinin
orta noktalarında görünürler Şekil 326.

Şekil 326: 4 yapıştırma noktası
Farenizi bu yapıştırıcılar üzerine sürüklediğinizde diğer yapıştırıcılar bırakılır ve
üzerine sürüklediğiniz yapıştırıcı seçili konuma gelir. Diğer yapıştırıcılara
sürüklerseniz seçtiğinizi bırakıp seçmek istediğiniz yapıştırıcı seçilecektir.
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Şekil 327: Bağlayıcıları seçmek
Seçmek istediğiniz yapıştırıcıya bir sefer tıklamanız durumunda o yapıştırıcı
seçilecektir. (bu durumda farenizin sol tuşunu bırakmayın) Bağlamak istediğiniz
diğer şekle giderek seçmek istediğiniz yapıştırıcı noktası üzerindeyken farenizin
sol tuşunu bırakabilirsiniz. Bu durumda iki şeklinizi bir birine bağlamış olursunuz.

Şekil 328: Yapıştırma noktasını seçin
Bağlayıcı seçenekleri
Bağlayıcı düğmesinin yanında ki oka basarsanız (Şekil 329) bağlayıcının diğer alt
seçeneklerini görebilirsiniz.

Şekil 329: Bağlayıcılar
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Yapıştırma noktalarını düzenleme
Yapıştırma
noktalarının
yerlerini
isterseniz
kendiniz
ayarlayabilirsiniz.
Düzenleyebileceğiniz araç çubuğunu açmak için Görünüm > Araç çubukları >
Yapıştırma noktaları adımlarını takip edin. Yapıştırma noktaları araç çubuğu
açılacaktır.

Şekil 330: Yapıştırma noktaları araç çubuğu
Yapıştırma noktaları araç çubuğunda bulunan düğmelerin kısa açıklamalarını
aşağıda bulabilirsiniz:
Yapıştırma noktası eklemek için Çizim Araç Çubuğunda ki Yapıştırma
noktası düğmesinden ya da Görünüm > Araçlar > Yapıştırma Noktaları
adımlarını takip ederek açılan Yapıştırma noktaları araç çubuğundaki
ilk düğmeyi kullanabilirsiniz. Bu düğme şeklinize yeni bir yapıştırma
noktası eklemenizi sağlar. Şeklinize yeni nesneler ekler. Yapıştırma
noktalarını sadece şeklinizin içine ekleyebilirsiniz dışına ekleyemezsiniz.

Şeklinize eklediğiniz bir yapıştırma noktası küçük ve silik bir mavi x
şeklinde görünür. Yapıştırma noktalarını seçmek için fare ile eklediğiniz
bu küçük x şekillerine tıklamanız yeterlidir. Bir yapıştırma noktasını silme
içinse, seçtikten sonra klavyeden Delete tuşuna basabilirsiniz.
Bu dört düğme eklediğiniz yapıştırma noktalarına eklenecek olan
bağlaçların çıkış yönünü belirtmek için kullanılır. Yapıştırma noktalarınızı
ekledikten sonra
eklediğiniz bu yapıştırma noktalarını seçip bu
düğmelere basın. Bu düğmeler ile çıkış yönü belirlediğinizde
bağlayıcılarınız artık sadece belirlediğiniz yönde çıkacaktır. İsterseniz de
başka yönde çıkışını sağlayamazsınız tabi çıkış yönünü bu düğmeler ile
değiştirmediğiniz sürece.
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Yapıştırma noktası ekleyip seçtikten sonra eğer bu
düğmeye
tıklarsanız ekleyeceğiniz herhangi bir bağlayıcı artık sadece sağ taraftan
çıkacaktır. Örnek için aşağıda ki şekle bakınız.

Diğer düğmeleri de kullanarak yapıştırma noktalarınızın çıkış yönünü
ayarlayabilirsiniz. Çıkış yönünü değiştirmek istediğiniz yapıştırma
noktasına tıkladıktan sonra istediğiniz bir yön düğmesine tıklayarak
bağlayıcınızın çıkış yönünü değiştirebilirsiniz.

Bu düğme aktifken (göreceli yapıştırma noktası) sağ tarafta bulunan
diğer düğmelerde açılacaktır. Bu durumda şeklinizin boyutunu
değiştirdiğinizde yapıştırma noktalarınızın yeri şeklinizin boyutuna göre
yer değiştirebilir. Örnek için aşağıda ki şekillere bakınız. Göreceli
yapıştırma noktası açılarak şeklin boyutu değiştirilmiş ve yapıştırma
noktası şekil içinde farklı bir tarafa gelmiştir.

Yapıştırma noktanızı seçtikten sonra göreceli
düğmesine basarak aktif hale getirebilirsiniz.

yapıştırma

noktası

Bu üç düğme yatayda yapıştırma noktalarını ayarlamanıza izin verir.
Birinci düğme yatayda; sol kenara göre, ikinci düğme ortaya, üçüncü
düğme ise sağ kenara seçimi sürdürmenizi sağlar.
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Bu üç düğme dikeyde yapıştırma noktalarını ayarlamanıza izin verir.
Birinci düğme dikeyde; sol kenara göre, ikinci düğme ortaya, üçüncü
düğme ise sağ kenara seçimi sürdürmenizi sağlar.

3B nesneleri düzenlemek
OpenOffice.Org'da 3B nesneleri çok rahatlıkla oluşturabilir, bunlar üzerinde
istediğiniz bütün işlemleri yapabilirsiniz.

3B nesneleri döndürme
3 boyutlu nesnelerdeki döndürme işlemi iki boyutlu nesnelere göre biraz daha
farklıdır. 3 boyutlu nesneler bir boşlukta 3 boyutta çevrilebilir bunun için Şekil
331'e bakınız.

Şekil 331: 3B nesnelerde döndürme
3B nesnelerde dönüş ekseni bir simge ile gösterilir.

Bu istendiğinde

Bunu yapın

Nesneyi X ekseni etrafında döndür

Sağ veya sola (kenar) elle hareket
ettir.

Nesneyi Y ekseni etrafında döndür

Yukarı veya
hareket ettir.

Nesneyi Y ekseni etrafında döndür
(sayfadan dışarı doğru)

Sayfa kenarına doğru hareket ettir

Dönüş eksenini tekrar sapta.

Şekli taşır.

aşağıya

(kenar)

elle

3B efektler
3B nesnelerinde diğer nesnelerde olduğu gibi ayrı birer ayar pencereleri vardır.
3B kontrolcüleri ve 3B efekt pencereleri açmak için 3 boyutlu nesneniz üzerinde
sağ tıklayıp açılan pencereden 3B efektleri seçmeniz yeterlidir.
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Favori sayfalar
3B nesneler için 3B efektler sizin favori pencereniz olmalı.

Şekil 332: 3B nesnelerde döndürme
Seçmiş olduğunuz bir nesneye herhangi bir özellik uyguladıktan sonra kabul
etmek için Ata
düğmesine tıklamalısınız.

Not

Bir nesneye uyguladığınız özellik nesnenize uygulanacaktır. Fakat Ata
düğmesine basmadan 3B efektler penceresinden çıkarsanız nesnenize hiç bir
efekt uygulamamış olursunuz.

3B la ilgili bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
10)Bir çember çizin
11)Değiştir > Dönüştür > 3B cisme adımlarını takip ederek çemberinizi 3B
nesneye dönüştürün.

3B nesnelere efektler
Bir şeklinizi 3B yaptıktan sonra ona istediğiniz bir efekti verebilirsiniz. Bunun için
nesneniz üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden 3B efektlere tıklayın. Bu durumda
3B efektler penceresi açılacaktır. Bu pencerede bir çok ayarla nesnenizde
istediğiniz gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.
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Şekil 333: 3B nesnelerde geometri
Yuvarlanmış köşeler ile 2 boyuttan 3 boyuta çevirdiğin bir nesnenin köşelerini
yuvarlatarak daha yumuşak bir geçiş sağlayabilirsin. (Şekil 334)

Şekil 334: Yuvarlatılmış köşeler (sol) %0 ve (sağ) %30
Nesnenin ön yüz ile arka yüzü arasında kalan mesafe deriniliktir. Bu derinlik
değerini değiştirerek farklı şekiller elde edebilirsiniz. Bunun için Ölçeklenmiş
derinlik değerini düşürerek aşağıda ki gibi bir sonuç elde edebilirsiniz.

Şekil 335: Ölçeklenmiş derinlik
Derinlik seçeneği ile nesnenizin derinliğini artırabilir veya düşürebilirsiniz.
Dönüş açısı ile bir nesnenin tamamının veya bir kısmının görünmesini
sağlayabilirsiniz. Örneğin dönüş açısı 360° olan yarım bir çember şekil
bakımından tam görünecektir. Ama dönüş açısı 270° olan bir çember ise Şekil
335'de ki gibi görünecektir.
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Şekil 336:
açısı

270° lik dönüş

Derinlik seçeneği ile eklediğiniz 2B nesnelere derinilik vererek 3B nesnelere
dönüştürebilirsiniz. Bu seçenek 3B nesnelere uygulanamaz.
Kesimler nesnelerinizin kaç kesimden oluşacağını belirlemenizi sağlar. Yatay ve
dikey kesimleri ayrı ayrı verebilirsiniz. Bu şekilde nesnelerinizin yüzeylerinin daha
iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Şekil 333'de soldaki kürede yatay ve dikey
kesim 10, sağdakine ise 25 olarak verilmiştir.

Şekil 337: 10 kesim (sol) ve 25 kesim (sağ)
3B nesneler için Şekil 332'de Normaller kullanılmıştır. Bir normal nesnenin düz
dikey olarak yüzeyinin karşısına yöneltilen çizgilerdir.
Şekil 332 Kesimleri 10 olan bir kürenin Düz normali görülmektedir.

Şekil 338: Nesne normalleri
Normallerle nesnelerin dış yüzeylerine istediğiniz efekti vermek için
kullanabilirsiniz. İz düşümlerde ışıkların yansıması buradaki ayarlarla farklı
görünümler sağlayacaktır. Aşağıda normallerin bazı açıklamaları vardır:
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Küresel yüzeyin tamamının görünmesini sağlar.
Düzgün yüzeyler oluşturmanıza izin verir. Düz yüzeyleri kullanarak da küreler
elde edilebilir.

Şekil 339:
Düz
normaller ile küre

Düz normali seçtikten sonra yatay ve dikey kesimlerle istediğiniz küreleri elde
edebilirsiniz.
Nesne-belirli normal size yüzeyin tamamının en iyi şekilde ayarlamanıza izin
verir.
Çift taraflı aydınlatma nesnenizin iki tarafından da aydınlatılmasına izin verir.
Gölgeleme sekmesi
Gölgeleme sekmesi eklemiş olduğunuz nesnelere gölge efektleri vermenizi
sağlar.

Şekil 340: Gölgeleme efektleri
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Gölgelendirme kipi nesnelerinize farklı gölge kiplerini vermeniz için açılır liste
kutusunu kullanmalısınız. Gölge kipi açılır liste kutusunda üç adet kip
sunmaktadır: Düz, Phong ve Gouraud..
•

Düz, kullanılan en çabuk tekniktir fakat en kötü sonucu verir (bütün
yüzeyleri gösterir).

•

Phong orta bir tekniktir.

•

Gouraud nesnelerde en yüksek kaliteyi sağlayan bir tekniktir.

Yukarıda ki çizimde düz gölgeleme solda ki şekle uygulanmıştır. Fakat bu çok iyi
bir sonuç vermemektedir. Ortadaki şekle ise phong gölgeleme uygulanmış iyi bir
sonuç elde edilmiştir. Fakat daha gerçekçi bir gölgelendirme ise sağdaki şekle
gouraud uygulanarak elde edilmiştir.
Gölge alanından 3B nesnelerinize farklı gölgeler verebilirsiniz. Bunun için gölge
alanındaki 3B gölge açık/kapalı düğmesine basarak gölgeyi açmalısınız. Bu
durumda nesnelerinize Yüzey açısından farklı gölge açıları vermelisiniz:

Yukarıda ki ilk şekilde gölge açılmış ve açısı 0° olarak verilmiştir. İkinci şekilde ise
gölge açısı 45° dir.
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Dokular sekmesi
Nesnelerinize istediğiniz dokuları kaplamanızı sağlayan alandır. Bu alanda
nesnelerinize
eklediğiniz
dokularınızın
biçimlerini
değiştirebilir
ve
düzenleyebilirsiniz.

Şekil 341: Doku efekti
Nesnenizi istediğiniz bir doku ile kaplamak için şu adımları takip ediniz.
•

3B efektler penceresinde Dokular sekmesini açın.

•

Galeriyi açın. (Araçlar > Galeri) Galeriden istediğiniz bir şekli seçin.
Klavyeden Shift+Ctrl tuşlarına basılı tutarak istediğiniz bir şekli fare ile
tutarak bırakmadan çalışma alanınızdaki 3B nesnenizin üzerine getirip
bırakın.
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Şekil 342: Doku efekti uygulama
Bu yöntem ile kolayca nesnelerinize doku ekleyebilirsiniz. Ayrıca uyguladığınız bu
dokudaki farklı değişiklikleri yapmak için nesneniz seçili iken Biçim > Alan...
adımlarını takip ederek Alan penceresini açıp alan sekmesinden farklı dokuları
uygulayarak farklı ayarları kullanabilirsiniz.

Şekil 343: Alan penceresinde bit eşlem uygulaması
Burada bir nesneye dokunun nasıl kaplanıldığı anlatıldı. Fakat daha detaylı
ayrıntılar için şimdi 3B efektler penceresinde ki dokular sekmesini inceleyelim:
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Tür alanından eklediğiniz
ayarlayabilirsiniz.

dokunun

siyah/beyaz

veya

renkli

olmasını

Kip alanından nesnenize uygulayacağınız dokunun, sadece doku veya doku ve
gölgelendirme olarak uygulayabilirsiniz. Şekil 330'de ilk şekle sadece doku ve
ikinci şekilde doku ve gölgelendirme uygulanmıştır.

Şekil 344: Doku ve gölgelendirme
X/Y gösterimi alanından şeklinize uyguladığınız dokunun içindeki motifleri x ve
y düzleminde dağılımını sağlayabilirsiniz.

Madde sekmesi
Madde sekmesinde 3B yüzeylerle ilgili olarak kaplanılan dokularda kullanılan
maddelerin metal, plastik, ahşap, altın ve krom olması durumunda kullanılır.

Şekil 345: Doku ve gölgelendirme

OpenOffice.org'a başlangıç

300

3B nesneleri düzenlemek

Favoriler açılır liste kutusundan istediğiniz bir materyali seçerek nesnenize o
özelliği katmanız mümkündür. Var sayılan seçenekler, Metal, Altın, Krom, Plastik
ve Ağaçtır (Şekil 328).

Şekil 346: Doku örnekleri. Soldan sağ:Metal, Altın, Krom,
Plastik ve Ağaç
Nesne rengi açılır liste kutusundan uygulayacağınız madde dokularının rengini
belirleyebilirsiniz.
Aydınlatma rengi alanından
kutusundan belirleyebilirsiniz.

nesnenize

gelen

ışığın

rengini

açılır

liste

Aynasal alanından nesne üzerine gelip geri yansıyan ışığın oluşturduğu alanın
rengini ve yoğunluğunu (parlaklık alanı) belirleyebilirsiniz. Gerçek görünümler için
aynasal rengi dikkatli seçmelisiniz.

Bit eşlemlerini kullanmak
Şimdiye kadar sadece vektörel çizimlerle uğraştık. Fakat Çizim'de resimlerinizi de
düzenleyebileceğiniz bit eşlemler de bulunur.
Herhangi bir resimle daha detaylı işlemler yapmak istiyorsanız Gimp gibi resim
işleme programlarını kullanabilirsiniz.

Bit eşlem imgeleri için araç çubuğu
Ne zaman bir resme tıklarsanız Resim araç çubuğu açılacaktır. Resim araç
çubuğu ile resimlerinizle ilgili bir çok ayarı yapabilirsiniz. Eğer resim araç
çubuğunuz açılmazsa Görünüm > Araç çubuklar > Resim adımlarını takip
ederek açabilirsiniz.

Şekil 347: Resim araç çubuğu
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Grafik kipi: Resimlerinizin gösterim kipini değiştirir. Dört
seçeneklidir:
•

Var sayılan.

•

Gri tonlama: 256 renkli bir gri tonlama ile resminizi
gösterir.

•

Siyah/Beyaz: Resminizi sadece siyah ve beyaz olarak
değiştirir.

•

Filigran: Resminizi çok soluklaştırır.

Renk: Bu düğmeye tıkladığınız zaman bir renk araç çubuğu
açılır. Bu araç çubuğunda resminizde kullanılan renkleri,
parlaklık, karşıtlık ve kontrast ayarlarını yapabilirsiniz.

Resminizdeki kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin dolgu
renklerini artırabilir veya azaltabilirsiniz. (-100 ile +100
arasında bir değeri kabul eder)

Resminizdeki parlaklığı –%100 (tamamen siyah) ile +%100
(tamamen beyaz) arasında değiştirebilirsiniz.
Karşıtlık değerini –%100 (en az karşıtlık) ile +%100 (en
çok karşıtlık) arasında ayarlayabilirsiniz.
Resminizin gama derecesini 0.10 dan 10'a kadar
ayarlayabilirsiniz.
Resimlerinize %0 (ışık geçirmez, donuk) ile %100(tam
saydamlık) arasında şeffaflık verebileceğiniz bir alandır.
Bu düğme (kırp) ile resminizde istediğiniz bir yeri
kesebilirsiniz. Kırp düğmesine tıkladığınız da Kırp
penceresi açılır (Şekil 327).
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•

Kırp alanında resminizin sol, sağ, üst ve alt tarafından
ne kadar kırpmak istiyorsanız kutularına değerlerini
yazın.

•

Ölçekle alanından resminizin yükseklik ve genişliğini
ayarlayabilirsiniz.

•

Resim boyutu resminizin güncel boyutunu
değiştirecektir.

•

Özgün boyut resminizin ilk boyutuna dönesini sağlar.

Şekil 348: Resmi kırpmak

303

OpenOffice.org'a başlangıç

Bit eşlemlerini kullanmak

Resimlerde grafik süzgeci kullanımı
Resim araç çubuğunda ilk bulunan düğme Süzgeçtir. Bu düğmenin yanındaki
aşağı oka basmanız durumunda 11 seçenekli bir süzgeç menüsü açılacaktır.

Resmi ters yüz eder. Resmi negatif filmlerde olduğu durumuna getirecektir.
Negatif çalışmalarında oldukça kullanışlıdır.

Resmi yumuşatır.

Resmi keskinleştirir.
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Gürültü yok et, piksellerde ki bozulmaları düzeltir.

Renk soldurma, resimlerdeki renkleri soluklaştırır. Açılan araç kutusuna
girilen değerlerle resminizdeki renkleri soluklaştırabilirsiniz.

Yaşlandırma, resminizi eski bir resim haline getirir. Açılan pencerede
değerlerle farklı efektler elde edebilirsiniz.
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Posterleştir ile resminizde kaç renk kullanılması gerektiğini
belirleyebilirsiniz. Bu durumla resminiz pastel boya ile yapılmış efekti
verilebilir.

Pop türü:

Kara kalem taslak, resminize kara kalemle yapılmış efekti verir.
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Kabartma, açılan pencere ile resminize farklı kabartma açıları verebilirsiniz.

Mozaik, resminizi pikselleştirerek mozaik görünümünü almasını sağlar.
Açılan pencereden genişlik ve yükseklikte ki mozaik sayısını
belirleyebilirsiniz.

İlerlemiş özellikler
Çizim programında farklı özel görevlerde bulunmaktadır (web görüntüleri veya
veri değiş tokuşu).

Eşini yaratmak
Eşini yarat özelliğini kullanmak için öncelikle bir şekil veya şekil grubunu seçin
sonra Düzenle > Eşini yarat (Shift+F3) adımlarını takip ederek eşini yarat
penceresini açın.
Şimdi aşağıdaki adımları takip edin:
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Şekil 349: Eşini yarat
Sizde şu özellikleri seçin:
•

Kopya sayısı.

•

Yerleşim, X ve Y boyunca kopyaların arasındaki mesafe

•

Açı, iki kopya arasında ki açı.

•

Büyültme, her kopyanın arasında ki boyutta olan değişiklik.

•

Renkler, ilk ve son kopya arasında ki geçiş renkleri.

Çapraz perdeleme
Çapraz perdeleme ile bir şekli başka bir şekle dönüştürebilirsiniz. Oluşan şeklin
yeni bir grup şekildir.

OpenOffice.org'a başlangıç

308

İlerlemiş özellikler

Çapraz perdeleme oluşturmak için iki şekle ihtiyacınız vardır. Bu şekilleri Shift
tuşuna basılı tutarak ikisini birden seçtikten sonra Düzenle > Çapraz
perdeleme adımlarını takip ederek Ser penceresini açabilirsiniz. Gerekli
ayarlarınızı yaptıktan sonra tamam düğmesine basmanız yeterlidir.

Şekil 350: Ser penceresi
Aşağıda bir örnek gösterilmiştir.

Diğer programlarla nesneleri değiştirin
Çizim
programında
oluşturduğunuz
bir
belgenizi
başka
programlara
aktarabilirsiniz. Bunun için Dosya > Dışarı aktar adımlarını takip etmelisiniz.
Var sayılan dışarı aktarma biçimi HTML biçimidir. Bu biçimle çalıştığınız belgenizi
bir web sayfasına dönüştürebilirsiniz.
Gelen ilk aktar penceresinde dosyanız için bir ad verin ve Kaydet düğmesine
basın. Şimdi aşağıdaki adımları takip edin.
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➊

Bu pencerede Yeni tasarımı
seçerek sonraki düğmesine basın.
İsterseniz önceden hazırladığınız
bir belgenin içine eklemek içinde
var olan tasarımı seçebilirsiniz.

➋

Sayfanızı nasıl yöneteceğinizi bu
pencereden seçebilirsiniz.
Safalarınızı standart, otomatik vb
şeklinde seçebilirsiniz. Bu sizin ilk
giriş sayfanız olacaktır.

➌

Grafiklerinizi ve onların ilgili
parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
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➍

Siteniz hakkındaki gerekli bilgileri
girebilirsiniz: yazar, e-posta vb.

➎

Sayfanızdan başka bir sayfaya
geçişte farklı düğmeler kullanabilir
veya sadece metin olarak
görünmesini buradan
ayarlayabilirsiniz.

➏

Oluşturduğunuz sayfa için metin
düzenlerini vb özelliklerini
ayarlayabilirsiniz.

Oluştur düğmesine basarak basit bir şekilde oluşturduğunuz belgenizi web
sayfasına dönüştürmüş olursunuz.
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Bölüm 13
Sunuma başlangıç:
OpenOffice.org'da sunuş

OpenOffice.org

Sunu nedir?

Sunu nedir?
OpenOffice.org Sunu, etkin çoklu ortam sunumları hazırlamak için çok kullanışlı
bir yazılımdır. Sunumları tasarlarken 2 boyutlu ve 3 boyutlu resimlerden,
simgelerden, özel efektlerden, canlandırmalardan ve çizim nesnelerinden
faydalanabilirsiniz.
Sunumlarınızı hazırlarken, sunum yapacağınız kesimin ihtiyaçlarına göre çok
farklı görünüm seçeneklerinden faydalanmak da mümkündür: Çizim, Taslak,
Slayt, Notlar vb ..
OpenOffice.org Sunu, sunumunuzu kolayca tasarlamak için çizim ve diyagram
araçları içerir. Bu sayede bir kaç dakika içinde kolayca önceden kurguladığınız
çizimleri ekrana aktarabilirsiniz.
Sunu yardımıyla sunumlarınızı Microsoft PowerPoint biçiminde kaydedebilir,
bu dosyalarınızı PowerPoint bulunan makinelere taşıyıp sunumunuzu
gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, yeni XML tabanlı OpenDocument açık
standardını seçerek hep özgür kalırsınız.
OpenOffice.org Sunum yardımıyla tek tıklama ile oluşturduğunuz slaytları Flash
biçimine getirip İnternet'ten yayınlamak da mümkündür. Bu özellik
OpenOffice.org ile birlikte gelir ve herhangi bir üçüncü parti yazılım satın almayı
gerektirmez.

Yeni bir sunum oluşturmak
Bu bölümde yeni sununun nasıl hazırlandığı işlenecektir. Sunu oluşturmak
oldukça basittir ve üç adımda bir sunu oluşturabilirsiniz.

Sunu sihirbazını başlatmak
1. OpenOffice.org (OOo) Sunuyu başlatın. Sunu sihirbazı penceresi açılacaktır
(Şekil 351).

Şekil 351. Sunu sihirbazında seçebileceğiniz türler
2. Tür altındaki seçeneklerden birini seçin:
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•

Boş sunu: bir sunuyu sıfırdan sizin yaratmanızı sağlar.

•

Şablondan: daha önceden oluşturulmuş olan bir sunu üzerinde değişiklik
yaparak kendi sununuzu oluşturabilirsiniz. Bu seçeneği seçmeniz
durumunda alt tarafta seçebileceğiniz sunu şablonları çıkacaktır.

•

Mevcut bir sunuyu aç: daha önceden oluşturduğunuz bir sunuyu açarak
değişiklik yapabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Not

Önizleme seçeneğinde çek işareti varsa açtığınız sunuların nasıl göründüğünü
görebilirsiniz. Bu sihirbazı artık gösterme seçeneğine çek işareti korsanız
sunu sihirbazı bir daha sunu başlangıcında görünmeyecektir.

3. Tür alanındaki Boş Sunu seçeneğini seçerek İleri düğmesine basın. Sunu
sihirbazının ikinci adımı olan penceresi gelecektir (Şekil 352).

Şekil 352. Slayt tasarımını seçeceğiniz sihirbaz penceresi
4. Bir slayt tasarımı seçin alanından açılır listesinden bir slayt tasarımı
seçebilirsiniz. <Özgün>'ü seçin. Bu alandan birini seçin boş bırakmayın.
Sununuzun arkaplan rengini bu seçenekler ile ayarlayabilirsiniz.
5. Bir çıktı medyası seçin alanından bir seçenek seçmelisiniz. Buradan
seçeceğiniz seçenekle sunularınız seçmiş olduğunuz alana göre çıkacaktır.
Genellikle işlemler bilgisayarda yapıldığı için Ekran seçilir.
6. Sihirbaz penceresinin 3. adımına geçmek için İleri düğmesine tıklayın.
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Şekil 353. Slayt tasarımını seçeceğiniz sihirbaz penceresi
7. Slayt geçişi seç alanından Efekt açılır liste kutusundan istediğiniz bir
efekti seçebilirsiniz.
8. Hız açılır liste kutusundan ise seçtiğiniz efektin hızını ayarlayabilirsiniz.
9. Oluştur düğmesine basarak yeni bir sununuzu oluşturmuş olursunuz.
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Çalışma alanı görünümü
Şekil 354'de sunu programının çalışma alanı ile birlikte tamamı görünmektedir.
Sunu penceresinin orta alanında Çalışma alanı, sol tarafta Slaytlar, sağ tarafta
ise Görevler bölümleri görünmektedir.

Şekil 354. Var sayılan sunu çalışma alanı
Sunu programının çalışma alanı beş sekmeden oluşmaktadır. Bu sekmelerin her
biri kendi içinde sunularınızı farklı şekilde görmenizi ve ayarlamanızı sağlar.
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•

Normal görünüm de tek bir sayfa görünür. Bu sayfada yazı yazabilir, grafik
ekleyebilir ve biçimlendirme yapabilirsiniz. Eklediğiniz nesnelere
uyguladığınız canlandırmaları da izleyebilirsiniz.

•

Anahat görünümünde oluşturduğunuz sayfaları ve bunların alt başlıklarını
görebilirsiniz. Buradan da sununuz içerisinde ki bilgileri rahatlıkla
değiştirebilirsiniz. Bu görüşle sunularınız içindeki başlıkları alt başlıkları ve
açıklamaları değiştirebilirsiniz.

•

Notlar görünümü sunularınıza sonradan size hatırlatıcı bilgiler verecek
notlar ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz bu notlar sunularınızda görünmeyecektir
sadece siz istediğiniz zaman buradaki daha önceden almış olduğunuz
notlarınızı okuyabilirsiniz.

•

Sayfa sıralayıcı görünümü yazdırmadan önce slaytlarınızı daha verimli bir
şekilde sıralamanızı yapabileceğiniz bölümdür.

•

Slayt görünümü sunu sayfalarınız küçük slaytlar olarak görünür. Bu
görünümde sayfalarınız arasında ki geçişlere efektler ekleyebilir veya
sayfalarınızın sırasını değiştirebilirsiniz.
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Sunuyu biçimlendirmek
Slaytı düzenlemek
1) Sol yandaki çalışma alanında slaytlardan slaytınızı seçiniz.
2) Salytınızı düzenlemek için çalışma alanın sağ tarafında bulunan Görevler
bölmesinden Düzenler'e basarak slaytınızı düzenleyebilirsiniz.

Yeni slayt eklemek
Yeni bir slayt eklemek için önce çalışmakta olduğunuz slayt seçili olmalıdır. Çünkü
ekleyeceğiniz slayt seçili slayttan sonra eklenir.
1) Ekle > Slayt,
menüden Yeni
slayt üzerinde
edin. Boş bir
görünecektir.

slaytlar alanındaki bir slaytın üzerinde sağ tıklayıp açılan
Slayt, Görevler alanındaki Düzenler alanında herhangi bir
sağ tıklayıp açılan menüden Yeni slayt adımlarını takip
slayt slaytlar alanına eklenecek ve çalışma alanınızda

2) Eklenen slaytın içeriğini değiştirmek
bölümünden Düzenleri kullanabilirsiniz.

İpucu

için

sağ

taraftaki

Görevler

Slayt eklemenin diğer bir yolu ise Sunu araç çubuğundaki Slayt düğmesine
basmaktır. Sunu araç çubuğunu açmak için Görünüm > Araç çubukları >
Sunu adımlarını takip ederek açabilirsiniz.

Slaytı silmek
1) Bir slaydı silmek için sol tarafta bulunan Slaytlar alanından silmek
istediğiniz slayda bir sefer tıkladıktan sonra klavyeden Delete tuşu ile
silebilirsiniz.
2) Diğer bir yolu ise Düzenle > Slayt sil'dir.

İpucu

Sileceğiniz slayt üzerinde fare ile sağ tıklayıp açılan menüden Slayt sili seçerek
te slaytınızı silebilirsiniz.

Slaytın adını değiştirmek
1) Adını değiştirmek istediğiniz slaytın sol taraftaki slaytlar alanında üzerinde
sağ tıklayıp açılan menüden Slaytı yeniden adlandır
seçeneğine
tıklayın.
2) Slaytı yeniden adlandır penceresi gelecektir. Kutudaki ismi silip istediğiniz
ismi verdikten sonra Tamam düğmesine basın.
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Slayt sıralarını değiştirme
Kolay bir şekilde slaytlarınızı Slayt Sıralayıcı sekmesinden yeniden sırasını
düzenleyebilirsiniz.
1) Slayt sıralayıcı sekmesine basın slayt görünümleri çalışma alanınızda
görünecektir.
2) Eğer slayt çıkış sıralarını değiştirmek istiyorsanız sayfaları sürükleyerek
istediğiniz bir slaytın önüne veya arkasına bırakabilirsiniz.
3) Slaytların yerini değiştirirken slaytı bırakmak istediğiniz yerde dikey bir
siyah çizgi görünür. Bu durumdayken slaytınızı o araya bırakabilirsiniz
anlamındadır.
4) Ctrl tuşuna basılı tutarak bir slaytınızı taşırsanız taşımak istediğiniz slaytın
bire bir kopyasını oluşturursunuz.

Anahat sekmesinde slayt hazırlama
Anahat sekmesinden metin girme ve slayt oluşturmak için kullanılır. Bir sunun
tüm adımlarını buradan takip etmek mümkündür. Bu alandan yazılarınızın
biçimini değiştirip metin girintileri artırılıp azaltılabilir. Ayrıca maddeler halinde
yazı yazmak ve alt düzeylerini ayarlamak daha kolaydır.
Anahat sekmesinde bilgi girerken Enter ve Ctrl+Enter tuşlarının farklı görevleri
bulunmaktadır. Enter tuşuna basılması durumunda yeni bir slayt oluşur ve
yazınıza yeni slayttan devam edebilirsiniz. Ctrl+Enter tuş bileşenlerinin
kullanılması durumunda ise bulunduğunuz slaytta bir alt satıra geçiş yapılır.

Slayt gösterisini başlatmak
1) Slayt gösterisine başlamak için Slayt Gösterisi > Slayt Gösterisi , Slayt
Gösterisi düğmesi
başlatabilirsiniz.

veya F5 tuşuna basarak slayt gösterisini

2) Slayt gösterisini başlattıktan sonra klavyeden ok tuşlarını kullanarak
slaytlar arasında bir sonraki veya bir önceki slayta geçiş yapabilirsiniz.
Ayrıca fareye tıklayarak veya boşluk çubuğu ile de bir sonraki slayta
geçilebilir.
3) Bütün slaytlar bittikten sonra “Sunudan çıkmak için tıklayın...” yazısı
çıkacaktır. Fare ile veya klavyeden herhangi bir tuşa basarak sunudan
çıkabilirsiniz.
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Sunu hazırlama
Yeni bir sunu açmak
Açık olan bir sunudan yeni bir sunu başlatmak için Dosya > Yeni > Sunu,
Ctrl+N veya standart araç çubuğunda ki Yeni düğmesine basarak yeni bir sunu
açabilirsiniz.

Sunularla çalışmak
Bir sunu üzerinde en fazla işlem yapacağınız bölüm Görevler bölmesidir (Şekil
355). Görevler penceresini açıp kapatabilirsiniz. Bunun için Görünüm > Görev
penceresi adımlarını takip etmelisiniz. Görünüm açılır liste kutusundan
Görevler alanındaki bölümleri de açıp kapatabilirsiniz.

Şekil 355. Görevler bölmesi
Görevler bölmesinde: Ana slayt sayfaları, Düzenler, Özel canlandırma, Slayt
geçişi alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan sunumlarınızla ilgili bir çok
ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Ana slayt sayfaları

Şekil 356. Ana slayt sayfaları
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Ana slayt sayfalarının seçilmesi durumunda Şekil 356'da ki gibi slayt düzenleri
görünür. Görüntülenen bu slayt düzenlerinden istenilen slayt çalışmış olduğunuz
slayta aktarılabilir. Bu durumda çalıştığınız slaytın özellikleri (arkaplan rengi,
biçimi, yazı tipi vb özellikleri) değişecektir.

Düzenler

Şekil 357. Düzenler
Slaytınız üzerine ne tür nesnelerin yerleştirileceği ve bunların konumlarının nasıl
olacağını belirleyeceğiniz alandır. Bu seçeneği seçmeniz durumunda Şekil 357'de
ki gibi slaytlar görünür. Görüntülenen bu salytalardan istediğinize tıklamanız
durumunda slaytınız seçmiş olduğunuz slayt düzeninin bütün özelliklerini
alacaktır. Herhangi bir slayt düzeni üzerinde fare ile sağ tıklamanız durumunda
Şekil 358'da ki gibi bir menü açılacaktır. Bu menüden Slayt Ekle'yi se.meniz
durumunda yeni bir slayt eklenecektir. Eğer bir kaç tane slayt sayfanız varsa ve
bunların özelliklerinin aynı olmasını istiyorsanız öncelikle sol tarafta bulunan
slaytlar alanından bütün slaytlarınızı klavyeden Ctrl tuşuna basılı tutarak
slaytlarınızı seçin. Uygulamak istediğiniz bir slayt düzeni üzerinde sağ tıklayıp
açılan menüden Seçilmiş slaytlara uygula seçeneğine tıklamanız durumunda
bütün slaytlara seçmiş olduğunuz bütün slaytlara o düzen uygulanacaktır.

Şekil 358. Slayt düzenleri

Özel canlandırma
Özel canlandırma alanında önceden belirlenmiş animasyonlar bulunmaktadır. Bu
alan üzerinde ki animasyonlar ile slaytınız da bulunan her nesneye ayrı ayrı
canlandırmalar verebilirsiniz. Nesnelerinize özel canlandırmalar ekleyerek
sunumunuzu daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Bir nesneye özel bir
canlandırma eklemek oldukça basitti:
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1. Bunun için öncelikle nesnenizi seçmelisiniz.
2. Özel canlandırma alanından Ekle düğmesine tıklayın.
3. Özel canlandırma penceresi açılır (Şekil 359). Bu pencerede nesnenize
ekleyebileceğiniz oldukça fazla efekt bulunmaktadır.

Şekil 359. Özel canlandırma
1. Giriş: Giriş alanından seçeceğiniz herhangi bir efekt ile metin veya
nesnenizin
slayt
gösterisi
sununuza
bir
efekt
ile
girişini
sağlayabilirsiniz.
2. Vurgu: Sununuzda bulunan metin veya nesneye bir vurgu eklemenizi
sağlar.
3. Çıkış: Slaytınız da bulunan metin veya nesnenin belirli bir süreden
sonra slaytınız dan çıkışını sağlar.
4. Hareket yolları: Slaytınız da ki metin veya nesnenizin hareket yolunu
belirleyebileceğiniz seçeneklerin bulunduğu sekmedir.

Slayt geçişi
Çalışmakta olduğunuz bir sunu üzerinde birden fazla slaytınız olması durumunda
her slayt arasında bir geçiş efektini bu alandan ayarlayabilirsiniz. Slaytlarınız
arasına isterseniz aynı geçiş efektlerini isterseniz her biri için farklı geçiş
efektlerini ekleyebilirsiniz (Şekil 360).
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Şekil 360. Slayt efektleri
Slaytlarınız arasına slayt efekti eklemek için Seçilmiş Slaytlara uygula alanından
bir efekt ismine tıklamanız yeterlidir. Efektin bütün slaytlara uygulanmasını
istiyorsanız Bütün slaytlara uygula düğmesine basmalısınız. Hız açılır liste
kutusundan slaytlar arasında ki geçiş hızını, Ses açılır liste kutusundan ise
slaytlar arasındaki geçiş sırasında ses efekti ekleyebilirsiniz. Slayt ilerlemesi
alanından ise bir sonraki slayta geçiş için fare tıklamasını kullanabileceğiniz gibi
belirli bir zaman aralığı ile geçiş yapması içinde sonra otomatik olarak alanını
kullanabilirsiniz.

Slayt arka plan rengini değiştirme
Slaytınızın arka plan rengini ayarlamak için Biçim > Sayfa veya Çalışma alanınız
üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden Slayt > Sayfa yapısı açılan Sayfa yapısı
penceresinden Arkaplan sekmesine gelin. Dolgu açılır liste kutusundan slaytınız
için istediğiniz bir rengi tanımlayabilirsiniz.
Renk: Slaytınıza istediğiniz bir rengi atamanızı sağlar.
Geçiş: Slaytınıza arkaplan olarak renklerdeki geçiş efektleri verebilirsiniz.
Tarama: Slaytlarınıza arkaplan olarak tarama efektleri verebileceğiniz seçenekleri
barındırır.
Bit eşlem: Slaytlarınıza arkaplan resimleri ekleyebileceğiniz alanlardır.

Slaytlara resim ekleme
Slaytlarınıza resim eklemek için Ekle > resim > Dosyadan adımlarını takip
etmelisiniz. Bu durumda resim ekle penceresi açılacaktır. Eklemek istediğiniz
resmi bu alanda gösterip Aç düğmesine basmanız yeterlidir.
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Etkileşimli nesneler ekleme
Slaytlarınıza etkileşimli nesneler ekleyerek, eklediğiniz nesnelere tıklamanız
durumunda bir önceki slayt, sonraki slayt veya ilk slayta dönmesini
sağlayabilirsiniz. Bu durumu internet sayfalarında kullanılan başlıklara
bezetebilirsiniz. Örneğin bir internet sayfasında bir sonraki sayfaya gitmek için
kullanılan sağ ok şeklindeki bir nesneye basmanız durumunda sizi bir sonraki
sayfaya gönderecektir.
Bunun için öncelikle sayfalarınıza bu şekilde nesneler sağ ok, sol ok veya ev
şeklinde nesneler eklemelisiniz. Elediğiniz bu nesnelerin birisini seçtikten sonra
Slayt gösterisi > Etkileşim veya Sağ tık > Etkileşim adımlarından birini
takip etmeniz durumunda Etkileşim penceresi açılacaktır. Açılan bu pencerede
ki Fare tıklamasın da yapılacak işlem açılır liste kutusundan seçmiş olduğunuz
nesnenize bir görev atamanız yeterlidir.

Özel slayt gösterisi
Hazırlamış olduğunuz bir sunu içerisinden istediğiniz sayfaları alarak özel slayt
gösterileri oluşturabilirsiniz. Slayt gösterisi > Özel slayt gösterisi adımlarını
takip ederek Özel slayt gösterisi penceresini açın (Şekil 361).

Şekil 361. Özel slayt gösterisi
Yeni düğmesine basarak özel slaytlar oluşturabilirsiniz. Gelen Özel slayt gösterisi
tanımla penceresinde (Şekil 362) Ad alanına slaytınız için bir isim verebilirsiniz.
Var olan slaytlar alanında ise çalışmakta olduğunuz sunuda ki slaytları
görebilirsiniz. Yeni oluşturacağınız sununuzda hangi slayt sayfalarının
bulunmasını istiyorsanız o sayfayı seçip >> düğmesine basmanız yeterlidir. Bu
durumda seçtiğiniz slayt Seçilmiş slaytlar alanına geçecektir. Tamam
düğmesine basmanız durumunda özel slayt gösterinizi oluşturmuş olursunuz.
Gelen pencerede ki Başlat düğmesine basmanız durumunda slayt gösteriniz
başlayacaktır.

OpenOffice.org'a başlangıç

322

Sunu hazırlama

Şekil 362. Özel slayt gösterisi tanımlamak
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