
Höfundarréttur

Þetta skjal er háð höfundarrétti © 2005–2008 þeirra sem lagt hafa til vinnu sína og eru listaðir 
undir yfirskriftinn Höfundar. Heimilt er að dreifa því og/eða breyta samkvæmt skilmálum GNU 
General Public License, útgáfu 3 eða síðari (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), eða Creative 
Commons Attribution License, útgáfu 3.0 eða síðari   (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
3.0/).

Öll vörumerki sem koma fram í þessu riti eru eign löglegra eigenda.

Höfundar

Agnes Belzunce
Alan Madden 
Alex Thurgood
Alexandre Martins
Barbara M. Tobias
Bruce Byfield
Carol Roberts
Chris Bonde
Dan Lewis
Daniel Carrera
Gary Schnabl
Iain Roberts
Ian Laurenson
Janet M. Swisher
Jean Hollis Weber
Jim Taylor
John Kane

John Viestenz
Laurent Duperval 
Linda Worthington
Magnus Adielsson
Michel Pinquier
Michele Zarri
Peter Hillier-Brook
Peter Kupfer
Regina Henschel
Richard Barnes
Richard Detwiler
Shelagh Manton
Spencer E. Harpe 
Stefan A. Keel
Stigant Fyrwitful
Thomas Astleitner 
Vincenzo Ponzi

Þýðendur

Guðjón Ólafsson
Gunnar Möller
Hallgrímur Stefán Ingólfsson
Sigurður Hlynur Sigurðsson
Ævar Ragnarsson

Samband

Sendu athugasemdir, fyrirspurnir og tillögur um þetta rit til vma@vma.is

Útgáfudagur og útgáfa hugbúnaðar

Gefið út í ágúst 2009. Byggt á OpenOffice.org 3.0.

1

http://creativecommons.org/licenses/by/


2



Efnisyfirlit
Höfundarréttur....................................................1

1. kafli: Inngangur að OpenOffice.org..........7
Hvað er OpenOffice.org?....................................9

Writer (ritvinnsla)..........................................9
Calc (töflureiknir)..........................................9
Impress (framsetning)...................................9
Draw (línuteikning).......................................9
Base (gagnagrunnur)...................................10
Math (formúluritill).....................................10

Kosturinn við OpenOffice.org..........................10
Lágmarks tækjabúnaður....................................11
Hvernig á að sækja hugbúnaðinn?....................11
Hvernig á að setja hugbúnaðinn upp ?..............11
Hvernig á að finna hjálp?..................................12

Aðkeypt aðstoð og þjálfun..........................12
Stækkanir og viðbætur......................................13
OpenOffice.org ræst..........................................13

Athugasemd fyrir Mac notendur............13
Byrjað frá skjali sem er til...........................13

Athugasemd fyrir Windows notendur....14
Flýtiræsir notaður í Windows......................14

Tákmynd flýtiræsis notuð......................14
Flýtiræsirinn aftengdur..........................14
Flýtiræsirinn settur í gang aftur.............14
Flýtiræsirinn notaður í Linux.................15

Glugginn í OpenOffice.org...............................15
Valstikan......................................................15
Hnappastikur...............................................15

Hnappastikur sýndar eða faldar.............16
Undirvalmyndir og afrífanlegar stikur...16
Hnappastikur færðar..............................16
Fljótandi hnappastikur...........................17
Gluggar og hnappastikur dokkaðar og 
settar á flot..............................................17
Hnappastikum breytt..............................18

Innihaldsvalmynd í hægri músartakka........18
Nýtt skjal búið til..............................................18
Eldra skjal opnað..............................................19
Skjal vistað........................................................19

Læsing með lykilorði..................................19
Skjal vistað sjálfvirkt...................................20

Endurnefning og eyðing skjala.........................20
Open og Save As talgluggarnir.........................20
Lóðsinn notaður................................................21
Skjali lokað.......................................................23
OpenOffice.org lokað.......................................23

2. kafli: Writer...............................................25
Hvað er Writer? ................................................27
Writer skjárinn .................................................27

Stöðulínan....................................................27
Skjal skoðað................................................29
Stokkið hratt í gegnum skjal.......................30

Unnið með skjöl................................................30
Skjal vistað sem Microsoft Word skjal.......30

Unnið með texta ...............................................31
Stakir textabútar valdir................................31
Lóðrétt textablokk valin..............................32
Texti klipptur, afritaður og límdur...............32
Finna og skipta út texta og uppsetningum. .33
Sértákn notuð...............................................34
Dálkstillingar og inndráttur.........................35
Stafsetning...................................................35
Tungumálatólin notuð.................................36
Notkun á AutoCorrect.................................37
Orðagisk notað............................................38
AutoText notað............................................38

Texti formaður .................................................39
Stílar............................................................39
Efnisgreinar formaðar.................................39
Stafir formaðir.............................................39
Sjálfformun..................................................40
Númeralistar og doppulistar........................40
Doppu- og tölulistastikan............................41
Skipting orða á milli lína.............................41

Breytingar teknar til baka og framkvæmdar aftur
...........................................................................42
Síður formaðar..................................................43

Hvaða umbrotsaðferð á að velja?................43
Hausar og fætur búin til...............................44
Númerun blaðsíðna.....................................45
Spássíum breytt...........................................46

Glósur settar í skjal...........................................47
Efnisyfirlit búið til............................................48
Orðalistar og bókalistar búnir til.......................48
Myndir í Writer.................................................49
Myndir settar í skjal..........................................49

Mynd sett inn úr skrá...................................49
Tengt á mynd..........................................50

Myndir settar inn annars staðar frá.............51
Myndvinnsluforrit..................................51
Skanni.....................................................51
OpenOffice.org Gallery.........................51

Mynd breytt.......................................................52
Hnappastika fyrir myndir............................52

Síur.........................................................52
Litur........................................................54
Gegnsæi sett á hlutinn............................54

Notkun á formunarstikunni og talglugga 
myndar.........................................................54
Mynd kroppuð.............................................54
Stærð myndar breytt....................................55
Mynd snúið..................................................56
Aðrar stillingar............................................57
Mynd eytt....................................................57

Unnið með teiknitól Writer...............................57
Teiknihlutir búnir til....................................58
Eiginleikar teiknihluta stilltir eða þeim breytt
.....................................................................58

3



Stærð teiknihlutar breytt..............................59
Teiknihlutar grúppaðir.................................59

Myndir staðsettar í texta...................................59
Myndum raðað............................................60
Myndir festar...............................................61
Myndum stillt upp.......................................61
Texti látinn flæða kringum myndir.............62
Útlínur stilltar..............................................64

Myndartexti settur á mynd................................65
Sjálfvirkur myndartexti...............................65
Talgluggi fyrir myndartexta........................65
Myndartexti settur á handvirkt....................66

Settu myndina og textann hvort í sína 
efnisgreinina...........................................66
Notaðu töflu...........................................67

Mynd bætt í Gallerý..........................................67
Myndaform sem ganga í OOo..........................68
Prentað úr Writer...............................................69

Snögg prentun..............................................69
Að stjórna prentun.......................................69
Að velja prentstillingar fyrir skjal...............70
Að prenta í svarthvítu með litprentara........70
Að forskoða blaðsíður.................................71
Að prenta bækling.......................................71
Að prenta umslög........................................72
Að prenta út merkimiða...............................74

Fax sent með Writer..........................................76
Breytingar merktar í skjali................................76
Póstsamruni notaður (Mail merge)...................76
Safnskjöl notuð.................................................76
Innfylliform notuð............................................77
Svið notuð.........................................................77
Millivísanir notaðar..........................................77
Bókamerki notuð..............................................78

3. kafli: Calc..................................................79
Hvað er Calc? ...................................................81
Töfluskjöl, töflur og reitir.................................81
Vinnuskjárinn í Calc ........................................81

Titilstikan og Valstikan................................81
Hnappastikur...............................................82
Formúlustikan..............................................82
Stakir reitir...................................................83
Blaðflipar.....................................................83
Stöðulína......................................................83

Nýtt töfluskjal búið til.......................................84
Gamalt töfluskjal opnað....................................84
Vistun töfluskjala..............................................85
Ferðast um töfluskjöl........................................85

Að fara á tiltekinn reit.................................85
Farið af einum reit á annan..........................86
Farið af einni töflu á aðra............................87

Atriði í töflu eða töfluskjali valin.....................88
Að velja reiti................................................88
Að velja línur eða dálka..............................89
Að velja blöð...............................................89

Unnið með dálka og línur.................................90
Dálkur eða lína sett inn................................90
Dálki eða línu eytt.......................................90

Unnið með blöð................................................91
Nýtt blað sett inn.........................................91
Blöðum eytt.................................................92
Nafni á blaði breytt......................................92

Calc skoðað.......................................................92
Að nota súmm.............................................92
Línur og dálkar fryst....................................92
Glugganum skipt.........................................93

Gögn sett inn með lyklaborðinu.......................95
Að slá inn tölur............................................95
Innsláttur texta.............................................95
Tölur slegnar inn sem texti..........................96
Að slá inn dagsetningar og tíma..................96

Innsetningu gagna hraðað.................................96
Notkun fyllitólsins á reiti............................96
Notkun Vallista............................................99
Samnýting gagna milli blaða.......................99

Gögnum breytt..................................................99
Gögnum eytt úr reit.....................................99
Skipt um gögn í reit...................................100
Að breyta hluta  gagna í reit......................100

Gögn formuð...................................................100
Að setja margar línur af texta í einn reit. . .100
Texti minnkaður svo hann passi í reit.......101
Formun talna..............................................102
Stafagerð breytt.........................................103
Reitarammi formaður................................103
Bakgrunni reita breytt................................103

Sjálfformun á reitum og blöðum....................103
Nýtt útlit skilgreint sem sjálfformun.........104

Töfluskjöl formuð með þemum......................104
Gögn falin og sýnd..........................................105

Hópar og stjórntæki þeirra........................105
Síun á því hvaða reitir eru sýnilegir..........106

Atriðum raðað.................................................106
Prentun............................................................107

Blöð valin til prentunar.............................108
Síðuröð, hlutir og stærð valin....................108
Prentsvæði notuð.......................................110
Ákveðin röð eða dálkur prentaður á allar 
síður...........................................................110
Blaðsíðuskil...............................................110
Hausar og fætur.........................................111

Föll..................................................................114
Hvað eru föll?............................................114
Uppbygging falla.......................................115
Frekari uppbygging...................................115

Formúlur..........................................................116
Tákn í formúlum........................................118
Gerðir tákna...............................................119

Reiknitákn............................................119
Samanburðartákn.................................120
Lýsitákn................................................120
Textatákn..............................................121
Tilvísanatákn........................................123

Röð útreikninga.........................................124
Útreikningar samtengja blöð.....................124

Aðferðir við samsetningu formúla..................127

4



Settu sértæka formúlu í hvern reit.............127
Skiptu formúlum upp í hluta og sameinaðu 
hlutana.......................................................127
Notaðu Basic ritilinn til að búa til föll......127

Villuleit og viðgerð.........................................128
Villuboð.....................................................128
Litakóðun tilvísana....................................128
Spæjarinn...................................................128
Dæmi: Algengar villur...............................130

#DIV/0 Deilt með núlli........................130
Dæmi um föll..................................................131

Einföld reikni- og tölfræðiföll...................131
Einfaldur reikningur.............................131
Einföld tölfræði....................................132
Föllin notuð..........................................132

Tölur afrúnnaðar........................................132
Aðferðir við afrúnnun..........................133

Reglulegar segðir í föllum..............................134
Myndrit...........................................................135
Myndrit búin til...............................................135

Myndrit valið.............................................137
Gagnasvæði og ásnöfnum breytt...............137
Gagnaröð valin..........................................138
Titlar, skýringar og línur............................138

Myndrit löguð til.............................................139
Tegund myndrits breytt.............................139
Atriðum bætt á eða tekin af myndriti........139

Gagnamerki..........................................141
Stefnulínur............................................141
Meðalgildislínur...................................142
Fráviksmerking....................................142

Myndrit formuð..............................................143
Atriði færð til á myndriti...........................144
Bakgrunni myndritsins breytt....................144
Bakgrunni myndarinnar breytt..................145
Skipt um liti...............................................145

Þrívíddarmyndrit.............................................145
Snúningur og sjónarhorn...........................145
Útlit............................................................146
Lýsing........................................................147
Myndritum í þrívídd snúið gangvirkt........148

Notkun á Object Properties talglugganum.....148
Ásar kvarðaðir...........................................148
Gagna- og ásamerki formuð......................149
Tákn valin og formuð................................149

Stærð og staðsetning myndrita.......................150
Talguggi fyrir stærð og staðsetningu.........150

Sýnishorn línurita............................................151
Súlurit........................................................152

Lárétt súlurit.........................................152
Kökurit.......................................................152

Kleinuhringarit..........................................153
Flatarrit......................................................153
Línurit........................................................154
Scatter,  XY rit...........................................154
Netrit..........................................................155
Verðbréfarit................................................155
Línu- og súlurit..........................................155

4. kafli: Impress..........................................157
Hvað er Impress? ...........................................159
Glugginn í Impress ........................................159

Glæruglugginn...........................................159
Verkglugginn.............................................160
Vinnusvæðið..............................................160
Hnappastikur.............................................161
Lóðs ..........................................................161

Skoðun ...........................................................161
Venjuleg skoðun........................................161
Útlínuskoðun.............................................162
Glósuskoðun..............................................162
Röðunarskoðun..........................................163
Dreifildaskoðun.........................................164

Ný sýning búin til...........................................165
Að skipuleggja glærusýningu....................165
Að nota glæruálfinn...................................166

Sýning formuð................................................168
Fyrsta glæran búin til.................................168
Að bæta inn glærum..................................168
Að breyta útliti á glærusýningu.................170
Að breyta glærusýningunni.......................170

Glærumeistarinn og stílar...............................171
Unnið með glærumeistara...............................171

Að búa til glærumeistara...........................172
Að nota glærumeistara..............................172
Að hlaða viðbótar glærumeisturum...........173
Að breyta glærumeistara...........................173
Að bæta texta við allar glærur...................174

Texti settur inn og formaður...........................174
Textabox úr Umbrotsrúðu notuð...............174
Textabox búið til með Textabox hnappnum
...................................................................175
Texti límdur inn.........................................175

Óformaður texti límdur inn..................175
Límdur texti formaður.........................175

Punktalistar og tölulistar búnir til..............176
Listar búnir til í öðrum textaboxum.....176
Nýtt útlínuþrep búið til........................177
Útliti lista breytt...................................177

Töflur búnar til................................................177
Myndir, töflur, myndrit og annað sett inn.......178
Glærusýning stillt............................................179
Glærusýning sýnd...........................................179

5



6



1. kafli: Inngangur að OpenOffice.org

7



8



Hvað er OpenOffice.org?

OpenOffice.org (OOo) er bæði hugbúnaðarpakki og samstarf sjálfboðaliða sem framleiða og 
viðhalda þessum hugbúnaði.

Af því að einhver annar á vörumerkið OpenOffice, þá er rétta nafnið fyrir  bæði 
opna hugbúnaðarverkefnið og hugbúnaðinn sjálfan OpenOffice.org.

OpenOffice.org hugbúnaðurinn er ókeypis fullbúinn skrifstofupakki. OOo 3 er meiri háttar 
uppfærsla á pakka sem hafði þá þegar mikið úrval atriða.  Ef þú hefur notað eldri útgáfur, þá 
getur þú séð lista yfir ný atriði á OOo Wiki (http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice. 
org_3.0_Feature  _List  ).

Sjálfgefið skjalform á OOo er svokallað OpenDocument, sem er opið og frjálst skjalform sem 
margar ríkisstjórnir víðsvegar um heiminn eru að taka upp sem það skjalform sem verður að nota 
við útgáfu og móttöku skjala. OOo getur einnig vistað og opnað mörg önnur skjalform, þar með 
talin þau sem notuð eru í mörgum útgáfum af  Microsoft Office.

OOo samanstendur af þessum hlutum.

Writer (ritvinnsla)
Writer er fjölhæft tól sem nota má til að búa til bréf, bækur, skýrslur, fréttabréf, bæklinga og önnur 
skjöl.  Hægt er að setja inn í Writer skjöl myndir og atriði úr öðrum hlutum pakkans.   Hægt er að 
vista út úr Writer skjöl á ýmsu formi, þar á meðal HTML, XHTML, XML, Portable Document 
Format frá Adobe (PDF) og ýmsar útgáfur af Microsoft Word skrám. Það tengist líka því póstforriti 
sem er sjálfvalið í tölvunni þinni.

Calc (töflureiknir)
Calc er með alla möguleika á talnagreiningu, línuritagerð og líkanasmíði sem hægt er að búast 
við af hágæða töflureikni.  Það hefur yfir 300 aðgerðir, meðal annars í efnhagsreikningi, 
líkindareikningi og stærfræðigreiningu.  Líkanastjórinn (Scenario Manager) gefur möguleika á 
„hvað ef“ greiningu.  Calc býr til tvívíð (2-D) og þrívíð (3-D) gröf sem hægt er að færa í önnur 
OOo skjöl.  Einnig er hægt að opna og vinna með Microsoft Excel vinnubækur og vista þær á 
Excel formi. Calc getur einnig vistað skjöl á PDF formi og sem HTML vefsíður

Impress (framsetning)
Impress gefur möguleika á öllum þeim tólum sem finna má í margmiðlunar framsetningar forriti, 
svo sem áhrifsatriði, hreyfimyndir og teiknitól.  Með því fylgja teiknimöguleikar OOo Draw og 
hlutar af Math.  Hægt er að bæta glærusýningar með sérstökum textamyndum úr Fontwork og 
einnig setja inn hljóð og kvikmyndir.  Impress er samhæft við Microsoft PowerPoint skjalformið og 
úr því er einnig hægt að vista önnur skjalform, eins og Macromedia Flash (SWF).

Draw (línuteikning)
Draw er forrit sem teiknar línu- eða vektorteikningar þar sem hægt er að draga upp allt frá 
einföldum línuteikningum eða flæðiritum upp í þrívíðar (3-D) myndir.  Í forritinu eru svokölluð 
snjalltengi (Smart Connectors), sem gefa manni möguleikann á að skilgreina sjálfur tengipunkta. 
Hægt er að nota Draw til að búa til myndir sem síðan má nota í öllum öðrum hlutum OOo og það 
er einnig hægt að búa til grafík sem síðan má vista í Gallerýinu.  Draw getur sótt grafík úr 
mörgum algengum skjalformum og vistað í yfir 20 skjalformum, þar með talið PNG, HTML, PDF, 
og Flash.
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Base (gagnagrunnur)
Base gefur manni tól sem hægt er að nota við algengustu uppsetningar á gagnagrunnum með 
einföldu viðmóti.  Með því er hægt að búa til og breyta formum, skýrslum, fyrirspurnum, töflum, 
uppröðunum og samsetningum, þannig að stjórnun samtengds gagnagrunns er nokkuð svipuð 
og í öðrum gagnagrunnsforritum. Base gefur kost á mörgum nýjum aðgerðum, s.s. möguleikann 
á að greina og laga sambönd út frá grafi. Base innifelur HSQLDB sem sjálfgefna samtengi 
gagnagrunnsvél. Það getur einnig notað  dBASE, Microsoft Access, MySQL, eða Oracle, eða 
hvaða ODBC- eða JDBC-samhæfða gagnagrunna sem er. Base styður einnig undirsett af ANSI-
92 SQL.

Math (formúluritill)
Math er formúluritill í OOo pakkanum. Hægt er að nota hann til að búa til flóknar 
stærðfræðiformúlur sem innihalda tákn eða stafi sem ekki finnast í venjulegum stafasettum. 
Þessi ritill er oftast notaður til að setja formúlur inn í skjöl, t.d. í Writer og Impress, en öndvert við 
aðra slíka ritla, þá getur hann einnig staðið einn og sér. Hægt er að vista formúlur á Mathematical 
Markup Language (MathML) formi til nota í vefsíðum og öðrum skjölum sem búin eru til í OOo 
pakkanum.

Kosturinn við OpenOffice.org

Hér eru nokkrir kostanna við að nota OpenOffice.org frekar en aðra skrifstofuvöndla:

• Engin leyfisgjöld.  OOo er algjörlega ókeypis og má hver sem er dreifa því og nota án 
kostnaðar. Margir eiginleikar sem í öðrum skrifstofuvöndlum er hægt að kaupa sem 
viðbætur (eins og vistun á PDF formi) eru ókeypis með OOo. Það eru engin falin gjöld, 
hvorki nú eða seinna.

• Opinn hugbúnaður. Hver sem er má dreifa, afrita og aðlaga hugbúnaðinn eins og hann 
vill, samkvæmt notkunarskilmálum OOo.

• Óháð vélagerð. OOo3 virkar á ýmsum tölvugerðum og með mörgum stýrikerfum, svo 
sem Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, og Sun Solaris.

• Víðfeðm tungumálastoð. Notendaviðmót OOo er til í meira en 40 tungumálum og OOo 
verkefnið gefur kost á yfirlestri, bandstrikasetningu og samheitaorðabók í yfir 70 
tungumálum og mállýskum. Með OOo er líka hægt að setja upp texta með Complex Text 
Layout (CTL) og Right to Left (RTL) uppsettum tungumálum (eins og Hindi, Hebresku og 
Arabísku).

• Samræmt notendaviðmót. Allir hlutar hafa sama „útlit og áferð“ þannig að auðveldara er 
að læra á þá og nota.

• Samhæfing. Allir hlutar OpenOffice.org eru vel samhæfðir hver við annan.
◦ Allir hlutarnir samnýta yfirlestur og önnur tól, sem eru notuð eins í þeim öllum. Til 

dæmis eru teiknitólin sem notuð eru í Writer þau sömu og notuð eru í Calc, með 
svipuð, en viðbætt tól í Impress og Draw.

◦ Maður þarf ekki að vita hvaða forrit var notað til að búa til skjal (það er t.d. hægt að 
opna Draw skjal í gegnum Writer).

• Aðgreining. Venjulega, þegar maður lagar til valkost, þá hefur það áhrif á alla hluta. Í 
OOo, aftur á móti, þá er hægt að stilla valkosti í hverjum hluta fyrir sig, jafnvel hverju 
skjali fyrir sig.

• Samhæfing skráa. Auk sjálfgefins skjalforms, sem er Open Document Format, getur 
OOo vistað á PDF formi og sem Flash. Þar að auki er hægt að opna og vista á mörgum 
algengum skjalformum, þar með talið Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect, og 
Lotus 123 formum. Nýnæmi í OOo3 (með viðbót) er hæfileikinn til að opna og breyta 
sumum PDF skjölum.

• Engin festing við seljanda. OOo3 notar OpenDocument, sem er XML skjalform 
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(eXtensible Markup Language) sem þróað hefur verið af OASIS (Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards). Þessi skjöl er auðvelt að afpakka og 
lesa með hvaða textaritli sem er og uppsetning þeirra er opin og útgefin.

• Þú getur valið. Viðbætur, lagfæringar á hugbúnaði og útgáfudagar eru samfélagsknúnir. 
Þú getur sameinast samfélaginu og haft áhrif á afurðina sem þú notar.

Hægt er að lesa meira um OpenOffice.org, markmið þess, sögu, leyfiskilmála og aðrar 
skipulagsupplýsingar á vefsíðu OpenOffice.org (http://www.openoffice.org).

Lágmarks tækjabúnaður

OpenOffice.org 3 þarf eitt af eftirfarandi stýrikerfum:

• Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (Service Pack 2 eða nýrra), 
Windows XP, Windows 2003, eða Windows Vista

• GNU/Linux Kernel útgáfa 2.2.13 og glibc 2.2.0 eða nýrra
• Mac OS X 10.4.x, X11 nauðsynlegt; Mac OS X 10.5+ án X11
• Solaris útgáfa 8 eða nýrra

Sumir OpenOffice.org eiginleikar (álfar og HSQLDB gagnagrunnsvélin) krefjast þess að Java 
Runtime Environment (JRE) sé uppsett á tölvunni. Þó OOo virki ágætlega án Java aðstoðar, þá 
munu vissir eiginleikar ekki virka. Hægt er að hlaða niður OOo með eða án JRE. Ef þú ert með 
hægvirka tölvu og þarft ekki oft að nota eiginleika sem þurfa JRE, þá getur þú prófað að taka það 
úr sambandi til að auka hraða uppsetningar forritsins.

Hvernig á að sækja hugbúnaðinn?

Margar nýjar tölvur koma tilbúnar með OpenOffice.org upp-sett. Að auki innihalda margar Linux 
útgáfur, svo sem Ubuntu, eintak af OpenOffice.org.

Ef þú þarft að setja forritið upp sjálfur, þá er það mjög auðvelt. Hægt er að hlaða niður 
OpenOffice.org uppsetningarpakkanum af vef verkefnisins (http://www.openoffice.org).

Uppsetningarpakkinn er um það bil 150MB. Þeir sem hafa hægvirka og takmarkaða tengingu við 
Internetið vilja hugsanlega frekar kaupa forritið á CD diski eða DVD diski frá söluaðila. Á vef 
verkefnisins  er að finna lista yfir söluaðila, en þeir eru samt ekki á vegum OpenOffice.org eða 
tengdir því á neinn hátt.

Hvernig á að setja hugbúnaðinn upp ?

Leiðbeiningar um hvernig skuli setja upp OpenOffice.org á mörgum mismunandi kerfum er að 
finna hér:

http://download.openoffice.org/ common/instructions.html

Einnig er hægt að sækja nákvæmari leiðbeingar með því að opna Setup Guide (á ýmsum 
tungumálum) á http://documentation.openoffice.org/setup_guide2/index.html.
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Hvernig á að finna hjálp?

Þetta rit og aðrar OOo leiðbeiningar gera ráð fyrir að þú sért vel að þér um hvernig tölvan þín 
vinnur og hafir grunnfærni á hreinu eins og að setja forrit af stað, opna skjöl og vista þau.

Hjálparsíðurnar
Með OOo fylgir yfirgripsmikil hjálp. Það er þar sem þú ættir fyrst að leita svara þegar þú notar 
OOo. 

Til að skoða allt hjálparkerfið er nóg að ýta á F1 lykilinn á lyklaborðinu eða velja Help > 
OpenOffice.org Help af valstikunni. Að auki getur þú valið um hvort vísbendingar, ítarlegar 
ábendingar og Hjáparhellan eru virk (með því að velja Tools > Options > General).

Ef vísbendingar eru virkar, þá er nóg að setja músarbendilinn á táknmynd til að sjá lítinn kassa 
með stuttri vísbendingu um hvað viðkomandi táknmynd gerir. Til að fá nákvæmari útlistun er 
hægt að velja Help > What's This? og síðan halda músarbendlinum yfir táknmyndinni.

Ókeypis aðstoð á vefnum
OpenOffice.org samfélagið þróar ekki bara forrit, heldur gefur það líka ókeypis aðstoð byggða á 
sjálfboðavinnu. Notendur OOo geta fengið ítarlega aðstoð á vefnum frá samkomum eins og 
fréttahópum, vefspjalli og póstlistum.  Einnig eru til fjölmargir vefir sem notendur halda úti sem 
bjóða upp á ókeypis hjálp og leiðbeiningar

Ókeypis OpenOffice.org aðstoð

Póstlistar notenda Ókeypis samfélagsaðstoð frá hundruðum reyndra notenda.  Maður 
verður að vera skráður til að geta póstað skilaboð.  Til að skrá sig þarf 
að senda tóman tölvupóst á 
users-subscribe@openoffice.org
Skjalageymsla listans er hér:
http://www.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users

Documentation Project Sniðmát, leiðbeiningar heillaráð og annars konar skjöl
http://documentation.openoffice.org/
Ennig má sjá Documentation wiki,
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation

Native Language 
Project

Upplýsingar, gögn og póstlistar á þínu tungumáli.
http://projects.openoffice.org/native-lang.html

Mac aðstoð Aðstoð við að setja upp og nota OOo á Mac OS X.
http://porting.openoffice.org/mac/index.html

OpenOffice.org 
samfélagsspjall

Viðamikill spjallvefur um málefni OpenOffice.org frá uppsetningu til 
forritunar.
http://user.services.openoffice.org/en/forum/

OpenOffice.org 
fjölvaupplýsingar

Andrew Pitonyak, höfundur OpenOffice.org Macros Explained, heldur 
úti þessum vef þar sem finna má viðamiklar upplýsingar um 
fjölvamöguleika í OOo.  Einnig er þar að finna heilmargar tilvísanir í 
aðra vefi:
http://www.pitonyak.org/oo.php

Einnig má lesa meira um aðstoð fyrir OOo á http://support.openoffice.org/index.html

Aðkeypt aðstoð og þjálfun
Ef þú vilt, þá getur þú keypt aðstoð og þjónustu.  Hægt er að fá slíka þjónustu frá ýmsum 
þjónustuaðilum og söluaðilum sem sérhæfa sig í OpenOffice.org.
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OOo er þjónustað af Sun Microsystems, Inc. samkvæmt Sun Software Support program 
(http://www.sun.com/service/serviceplans/software/index.jsp), þar sem finna má tvö stig 
aðstoðar: lengdur opnunartími og sólarhringsaðstoð þegar mikið liggur við.

Lista sjálfstæðra þjónustuaðila og hvaða þjónustu þeir veita  í stafrófsröð eftir svæðum og 
löndum er að finna á vef openOffice.org (http://bizdev.openoffice.org/consultants.html).  

Stækkanir og viðbætur

Margir vefir bjóða upp á stækkanir og viðbætur sem bæta OpenOffice.org. Í töflunni hér á eftir, 
sem er þó ekki tæmandi, er listi yfir nokkra.

Ókeypis OOo sniðmát, myndir, list, viðbætur og önnur gögn

OpenOffice.org viðbætur Opinber geymsla fyrir viðbætur við OOo.  Flestar eru ókeypis, en 
sumar eru það ekki.
http://extensions.services.openoffice.org/

OOExtras Býður upp á sniðmát, sýnishorn og fjölva á ýmsum tungumálum.
http://ooextras.sourceforge.net/

OOoMacros Safn OOo fjölva og viðbóta ásamt skjala um hvernig skrifa á fjölva 
eða bæta OOo. http://www.ooomacros.org/

Open Clip Art Library Safn smámynda sem hægt er að nota án endurgjalds. 
http://www.openclipart.org/

OpenOffice.org ræst

Algengasta aðferðin við að ræsa OOo er að nota kerfisvalmyndina, valmyndina sem notuð er til 
að setja flest forrit af stað.  Í Windows er hún kölluð Start menu. Á GNOME er hún kölluð 
Applications menu. Á KDE er hún sýnd með KDE táknmyndinni. Á Mac OS X er hún kölluð 
Applications menu.

Þegar OOo var sett upp, var í flestum tilfellum sett inn valmyndaratriði fyrir hvert forrit fyrir sig (ef 
þú ert að nota Mac, þá skaltu lesa athugasemd hér fyrir neðan.)  Nöfn og staðsetningar þessara 
atriða fara eftir stýrikerfi og því myndræna viðmóti sem verið er að nota.

Athugasemd fyrir Mac notendur
Þú ættir að sjá OpenOffice.org táknmyndina í Applications möppunni.  Þegar þú tvísmellir á 
hana, þá opnast textaskjal í Writer.  Til að opna hin forritin (Calc, Impress, Draw, Base) þarft þú 
að fara í File á valstiku Writer og velja það forrit sem þú vilt nota.

OOo setur ekki sjálft flýtitákn á skjáborðið, en þú getur sett það þar ef þú vilt.  Ef þú veist ekki 
hvernig á að setja táknmynd á skjáborðið, þá skaltu nota hjálparkerfi tölvunnar þinnar til að fá 
þær upplýsingar.

Byrjað frá skjali sem er til
Hægt er að setja OOo af stað með því að tvísmella á nafn skjal í skjalstjóra eins og Windows 
Explorer.  Viðeigandi forrit OOo fer þá af stað og sýnir skjalið.
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Athugasemd fyrir Windows notendur
Ef þú hefur tengt Microsoft Office skjalformið við OOo, þá opnast Writer í hvert sinn sem þú 
tvísmellir á *.doc (Word) skjal; *.xls (Excel) skjöl opnast í Calc og *.ppt (Powerpoint) skjöl opnast í 
Impress.

Ef þú tengdir ekki skjalformin, þá opnast Microsoft Word skjal í Microsoft Word (ef Word er upp 
sett á tölvunni þinni), Excel skjal opnast í Excel og Powerpoint skjal opnast í Powerpoint.

Hægt er að nota aðrar aðferðir til að opna Microsoft Office skjöl í OOo og vista þau skjalform úr 
OOo.  Skoðaðu frekari upplýsingar í kaflanum „Eldra skjal opnað“ á blaðsíðu 19.

Flýtiræsir notaður í Windows
Flýtiræsirinn er táknmynd sem sett er í kerfisbakka Windows við ræsingu.  Hann sýnir að 
OpenOffice.org hefur verið hlaðið upp og er tilbúið til notkunar. (Flýtiræsirinn hleður upp .DLL 
skrár sem OOo þarf til vinnslu og styttir þar með tímann sem það tekur að setja forrit OOo í gang 
um alla vega helming.) Ef flýtiræsirinn er aftengdur skaltu skoða „Flýtiræsir settur í gang aftur“ 
hér fyrir neðan ef þú vilt tengja hann aftur.

Tákmynd flýtiræsis notuð
Hægri-smelltu á táknmynd flýtiræsis í kerfisbakkanum til að opna sprettivalmynd þar sem þú 
getur valið að opna nýtt skjal, opna talglugga fyrir sniðmát og skjöl eða velja að opna skjal sem er 
þegar til.  Þú getur einnig tvísmellt á táknmynd flýtiræsisins til að fá talglugga sniðmáta og skjala.

Flýtiræsirinn aftengdur
Til að loka Flýtiræsinum er hægri-smellt á táknmynd hans í kerfisbakkanum og síðan smellt á 
Exit Quickstarter á sprettivalinu.  Næst þegar tölvan er ræst, þá verður flýtiræsinum hlaðið upp 
aftur.

Til að koma í veg fyrir að OpenOffice.org hlaðist upp við ræsingu tölvunnar þarf að taka hakið af 
við Load OpenOffice.org during system start-up  á sprettivalinu.  Þú vilt hugsanlega gera það 
ef tölvan þín hefur t.d. takmarkað minni.

Flýtiræsirinn settur í gang aftur
Ef Flýtiræsirinn hefur verið aftengdur, þá er hægt að setja hann af stað aftur með því að haka við 
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Load OpenOffice.org during system start-up í Tools > Options > OpenOffice.org > 
Memory.

Flýtiræsirinn notaður í Linux
Sumar uppsetningar OpenOffice.org í Linux hafa flýtiræsi sem lítur út og hagar sér eins og sá 
sem áður er lýst fyrir Windows (hakið á Memory flipanum, er við Enable systray quickstarter).

Glugginn í OpenOffice.org

Aðal glugginn í öllum forritum innan OOo er svipaður, þó að vissir partar hans séu mismunandi. 
Við skoðum hvert forrit í pakkanum sér síðar. Það sem er sameiginlegt er t.d. valstikan, 
Standard- og Formatting hnappastikurnar efst í glugganum og stöðulínan neðst.

Valstikan
Valstikan er efst í glugganum fyrir neðan titilstikuna. Þegar atriði er valið af valstikunni, þá fellur 
niður undirvalmynd með ýmsum skipunum.

• Skrá: (File) inniheldur skipanir sem eiga við allt skjalið, s.s. opna (Open), vista (Save), og 
vista sem PDF (Export as PDF) .

•  Breyta: (Edit) inniheldur skipanir sem gefa manni möguleika á að breyta skjalinu, eins 
og afturkalla (Undo) og finna og skipta (Find & Replace). Það inniheldur líka skipanir til 
að klippa, afrita og líma valda hluta skjalsins.

• Skoða: (View ) inniheldur skipanir sem stjórna því hvernig skjalið er sýnt á skjánum, eins 
og  súmm (Zoom) og vefútlit (Web Layout).

• Setja inn: (Insert) inniheldur skipanir til að setja ýmislegt inn í skjalið, s.s haus (Header), 
fót (Footer), og mynd (Picture).

• Forma: (Format) inniheldur skipanir eins og stílar og formun (Styles and Formatting) og 
sjálfvirk formun (AutoFormat), sem hægt er að nota til að raða upp texta og öðru í skjalið.

• Tafla: (Table) sýnir allar skipanir til að búa til og breyta töflu í textaskjali.
• Tól: (Tools) inniheldur ýmis tól eins og stafsetning og málfræði (Spelling and Grammar), 

aðlaga (Customize), og valkostir (Options).
• Glugginn: (Window) inniheldur skipanir fyrir þann glugga sem opinn er.
• Hjálp: (Help) er með stiklur í OpenOffice.org Hjálparskrár, Hvað er þetta? (What’s This?), 

og upplýsingar um forritið.

Hnappastikur
OOo hefur nokkrar gerðir hnappastika: dokkaðar, fljótandi og afrífanlegar. Dokkaðar hnappastikur 
má færa á ýmsa staði og hægt er að láta þær fljóta. Fljótandi stikur er síðan hægt að dokka að 
vild.

Efsta dokkaða tólastikan (sjálfgefinn staður fyrir hana) er staðalstikan (Standard toolbar). Hún er 
eins í öllum forritum OpenOffice.org.

Stikan sem er næst efst  (sjálfgefinn staður fyrir hana) er með formunartólin (Formatting toolbar). 
Þessi stika er innihaldsnæm (e. context-sensitive) og breytist eftir staðsetningu bendilsins eða 
því sem valið er.  Til dæmis, ef bendillinn er ofan á mynd, þá koma á þessa stiku tól sem hægt er 
að nota á myndir, en ef bendillinn er í texta, þá eru þar tól fyrir textavinnslu.
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Hnappastikur sýndar eða faldar
Til að sýna eða fela hnappastikur velur maður View > Toolbars og smellir síðan á nafn 
hnappastiku í listanum. Stikur sem eru opnar eru merktar með haki. Afrífanlegar hnappastikur eru 
ekki sýndar í þessum lista.

Undirvalmyndir og afrífanlegar stikur
Hnappar á hnappastikum með lítinn þríhyrning hægra megin við sig opna undirvalmyndir, 
afrífanlega hnappastiku, og aðrar aðferðir við að velja hluti, eftir því hvert tólið er. Myndin 2 sýnir 
hvernig hnappastika er rifin af teiknistikunni og látin fljóta. 

Hægt er að láta afrífanlegar stikur fljóta eða dokka þær hvar sem er í kringum gluggann eða á 
svæði með öðrum tólastikum. Til að færa fljótandi stiku er nóg að taka í titilslána á henni og 
draga hana. Sjá „Hnappastikur færðar“ hér fyrir neðan.

Hnappastikur færðar
Til að færa dokkaða hnappastiku er músarbendillinn settur á handfangið á stikunni, smellt með 
músarhnappnum og stikan dregin þangað sem hún á að vera. Þar er músarhnappnum sleppt 
(mynd 3). 

Til að færa fljótandi stiku er nóg að taka í titilslá hennar og draga hana þangað sem hún á að 
vera (mynd 4).
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Mynd 3: Dokkuð stika færð

Mynd 2: Dæmi um afrífanlega stiku



Fljótandi hnappastikur
OOo inniheldur margar auka hnappastikur sem koma fram eftir aðstæðum og innihaldi þegar 
hugsanlega er þörf fyrir þá hnappa sem á þeim eru. Til dæmis, þegar bendillinn er í töflu, þá 
kemur fram fljótandi hnappastika með tólum fyrir töfluvinnslu og þegar bendillinn er í tölulista eða 
punktalista, þá opnast hnappastika fyrir þá. Það er hægt að dokka þessar stikur á jaðra gluggans 
ef maður vill.

Gluggar og hnappastikur dokkaðar og settar á flot
Hnappastikur og suma glugga, eins og Lóðsinn og Styles and Formatting má dokka. Hægt er að 
færa þá til, stækka og minnka og festa þá við jaðra gluggans. 
Til að dokka glugga eða hnappastiku þarf að gera annað af eftirfarandi:

• Smelltu á titilslá glugga sem flýtur og dragðu hann út að jaðri gluggans þar til þú sérð 
útlínu gluggans birtast í aðal glugganum og þá sleppir þú músarhnappnum. Þetta getur 
virkað mismunandi í ýmsum tölvum eftir því hvernig gluggaskilgreiningar eru settar upp.

• Haltu niðri CTRL lyklinum á lyklaborðinu og tvísmelltu á autt svæði á glugganum sem 
flýtur. Þá dokkast hann á þann stað sem hann var dokkaður síðast. Ef þetta virkar ekki, 
prófaðu þá að tvísmella án þess að halda CTRL lyklinum niðri

Til að losa glugga úr dokku er nóg að halda niðri CTRL lyklinum á lyklaborðinu og tvísmella á autt 
svæði í glugganum sem á að losa.
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Mynd 4: Fljótandi stika færð

Mynd 5: Gluggi dokkaður



Styles and Formatting gluggann má líka dokka og losa með því að nota 
CTRL+tvísmella á gráa svæðið við hliðina á táknmyndunum ofarlega í 
glugganum.

Hnappastikum breytt
Hægt er að breyta hnappastikum á ýmsan hátt, þar með að velja hvaða hnappar eru sýnilegir og 
læsa staðsetningu stiku sem er dokkuð. Það er líka hægt að bæta við hnöppum og búa til nýjar 
hnappastikur. 

Til að fá að breyta hnappastiku þarf að smella á örvatáknið á enda stikunnar  eða á titilslá hennar 
(sjá mynd 6). 

Til að sýna eða fela hnappa er Visible Buttons valið af valmyndinni sem opnast. Þeir hnappar 
sem eru sýnilegir eru merktir með haki. Ef maður smellir á nafn þeirra, þá hverfa þeir eða koma í 
ljós eftir atvikum.

Innihaldsvalmynd í hægri músartakka
Hægt er að fá snögga valmynd sem er mismunandi eftir því hvar maður smellir með því að 
smella með hægri músarhnappnum. Þessar valmyndir eru innihaldsnæmar, þ.e. upp koma bara 
aðgerðir sem eiga við um það svæði sem þú smelltir á.  Þessi innihaldsvalmynd er oftast 
fljótvirkasta aðferðin til að ná í þá aðgerð sam maður vill nota í það og það skiptið. Ef þú ert ekki 
viss hvar aðgerðin sem þú þarft að nota er á hnappastikunum, þá er oft hægt að finna hana með 
því að hægri-smella.

Nýtt skjal búið til

Hægt er að nota nokkrar aðferðir við að búa til nýtt skjal í OpenOffice.org. Þegar OOo er opið, en 
ekkert skjal er opið (t.d ef þú lokar öllum skjölum en hefur forritið enn gangandi), þá sést 
Opnunargluggi OOo. Nú má smella á einhverja táknmyndina til að opna skjal í viðkomandi forriti 
eða smella á Templates táknmyndina til að búa til nýtt skjal byggt á ákveðnu sniðmáti. 

Það er líka hægt að búa til nýtt skjal á eftirfarandi hátt. Ef skjal er opið í OOo, þá opnast nýja 
skjalið í nýjum glugga.

• Notaðu File > New og veldu hvaða gerð skjals þú vilt.
• Notaðu örina við hliðina á New hnappnum á aðal hnappastikunni. Af fellivalmyndinni 

velur þú hvers konar skjal þú vilt búa til
• Ýttu á CTRL+N lyklana á lyklaborðinu.
• Notaðu File > Wizards til að búa til vissar skjalgerðir.
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Eldra skjal opnað

Þegar ekkert skjal er opið, þá er táknmynd á opnunarglugganum sem smella má á til að opna 
eldra skjal.

Það er líka hægt að opna eldra skjal á eftirfarandi hátt. Ef skjal er opið í OOo, þá opnast skjalið í 
nýjum glugga.

• Veldu File > Open.
• Smelltu á Open hnappinn á aðal hnappastikunni.
• Ýttu á CTRL+O lyklana á lyklaborðinu.

Í öllum tilfellum opnast Open talglugginn. Veldu skjalið sem þú vilt sjá og smelltu á Open.

Í Open talglugganum getur þú minnkað listann yfir möguleg skjöl með því að velja skjalgerð þess 
skjals sem þú ert að leita að. Til dæmis, ef þú velur Text documents sem þá skjalgerð sem þú 
vilt fá, þá sérðu bara skjöl sem Writer getur opnað (þar með talin .odt, .doc, .txt). Ef þú velur 
Spreadsheets, þá sérðu  .ods, .xsl, og önnur skjöl sem Calc getur opnað.

Þú getur einnig opnað skjöl sem eru á OpenDocument formi með því að tvísmella á táknmynd 
skjalsins í skjalstjóra eins og Windows Explorer.

Ef þú hefur tengt Microsoft Office skjalform við OOo, þá getur þú einnig opnað þau skjöl með því 
að tvísmella á þau.

Ef þú ert með Microsoft Windows, þá getur þú annað hvort notað OOo Open 
og Save As talgluggana eða þá sem fylgja með Microsoft Windows. Skoðaðu 
frekari upplýsingar í kaflanum „Open og Save As talgluggarnir“ á blaðsíðu 20.

Skjal vistað

Til að vista nýtt skjal:

1. Veldu File > Save.
2. Þegar Save As talglugginn opnast, ritarðu nafn skjalsins og athugar að skjalgerðin sé rétt 

(ef það á við).

Til að vista opið skjal með gildandi nafni velur þú File > Save. Þetta yfirskrifar síðustu vistuðu 
útgáfu skjalsins.

Læsing með lykilorði
Til að koma í veg fyrir að hver sem er geti opnað heilt skjal er hægt að vista það með lykilorði. 
Notaðu valkostinn á Save As talglugganum til að setja inn lykilorð. Þessi kostur er bara 
mögulegur fyrir skjöl sem vistuð eru á OpenDocument formi eða á eldra OpenOffice.org 1.x 
formi.

1. Í Save As talglugganum hakar þú í kassann við Save with password, og smellir síðan á 
Save. Nú opnast nýr talgluggi:
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2. Ritaðu sama lykilorðið í Password og Confirm reitina og smelltu síðan á OK. Ef 
lykilorðin eru þau sömu, þá er skjalið vistað með lykilorðalæsingu. Ef lykilorðin eru ekki 
eins, þá færðu skilaboð um að setja þau inn aftur.

Athugaðu að lykilorð verða að innihalda minnst 5 tákn og OK hnappurinn 
virkar ekki fyrr en þau eru komin. 

OOo notar mjög sterka dulkóðunartækni sem gerir það næstum ómögulegt að brjótast inn í skjal 
sem er varið ef þú skyldir týna lykilorðinu. 

Skjal vistað sjálfvirkt
Þú getur valið að láta OpenOffice.org vista skjöl sjálfvirkt. Sjálfvirk vistun, eins og önnur vistun, 
skrifar nýju útgáfuna yfir þá gömlu. Til að stilla inn sjálfvirka vistun er eftirfarandi gert:

1. Veldu Tools > Options > Load/Save > General.
2. Hakaðu við Save AutoRecovery information every, og ritaðu tímann á milli vistana í 

reitinn fyrir aftan.

Endurnefning og eyðing skjala

Hægt er að endurnefna eða eyða skjölum í OOo talgluggunum á sama hátt og gert er í öðrum 
skjalstjórum. Það er hins vegar ekki hægt að afrita og líma skjöl innan talglugganna

Open og Save As talgluggarnir

Þú getur valið um hvort þú vilt nota Open og Save As talglugga frá OpenOffice.org eða þá sem 
fylgja stýrikerfi þínu. Til að skoða stillingarnar eða breyta þeim glugga sem OpenOffice.org notar:

1. Veldu Tools > Options > OpenOffice.org > General.
2. Hakaðu við í Use OpenOffice.org dialogs kassann.

Í þessum hluta er OpenOffice.org Open og Save As talgluggunum lýst. Skoðaðu mynd 7 af Save 
As glugganum hér fyrir neðan; Open talglugginn er svipaður.

Hnapparnir þrír efst til hægri í Save As glugganum eru þessir, frá vinstri til hægri:
• Fara upp eitt þrep í möpputrénu. Ef maður heldur þessum hnappi niðri í smá tíma, þá 

opnast listi yfir möppur ofar í trénu.
• Búa til nýja möppu.
• Sjálfgefin mappa.
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Ef þú ert að opna OpenOffice.org skjal, sem hefur verið vistað á fleiri en einu formi, þá er hægt 
að nota Version felligluggann til að velja það skjalform sem þú vilt opna. Aðeins nýjasta útgáfa af 
Microsoft Office skjölum getur þó opnast.

Notaðu File type felligluggann til að velja það skjalform sem þú vilt opna eða vista.

Ef hakað er við Read-only, þá er aðeins hægt að skoða og prenta skjalið. Þá hverfa flestar 
hnappastikurnar og margir valmöguleikar í valstikunni eru óvirkir. Hægt er að smella á Edit File 
hnappinn á aðal hnappastikunni ef maður vill breyta skjalinu eitthvað.

Hægt er að opna skjöl af Internetinu með því að setja inn vefslóð.

Lóðsinn notaður

Lóðsinn (Navigator) sýnir alla hluti sem skjal inniheldur, flokkaða saman. Til dæmis í Writer sjást 
fyrirsagnir (Headings), töflur (Tables), textarammar (Text frames), glósur (Notes), myndir 
(Graphics), bókamerki (Bookmarks) og annað (sjá mynd 8).
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Í Calc sjást blöð (Sheets), svæðanöfn (Range Names), gagnasvæði (Database Ranges), myndir 
(Graphics), teiknihlutir (Drawing Objects) og annað.  Í Impress og Draw sýnir hann glærur 
(Slides), myndir (Pictures) og annað. Til að sjá hvaða atriði eru undir hverjum flokki er nóg að 
smella á + merkið fyrir framan nafn flokksins.

Til að opna Lóðsinn er smellt á táknmynd hans  á Standard hnappastikunni, eða ýtt á F5 
lykilinn á lyklaborðinu, eða valið Edit > Navigator á valstikunni. Hægt er að dokka Lóðsinn á 
hvora hlið OOo gluggans sem er eða láta hann fljóta (sjá „Gluggar og hnappastikur dokkaðar og 
settar á flot“ á blaðsíðu 17).

Til að fela listann yfir flokkana og sjá aðeins hnappastikuna efst er smellt á List Box On/Off 
hnappinn .  Smelltu á þennan hnapp aftur til að sýna listann.

Lóðsinn gefur nokkra þægilega möguleika til að ferðast um skjal og finna atriði í því:
• Þegar atriði í flokki sjást, þá er nóg að tvísmella á eitthvert atriðið til að fara beint á það í 

skjalinu. Auðveldara er að finna atriði ef þeim er gefið nafn þegar þau eru búin til í stað 
þess að láta OOo gefa þeim sjálfgefin nöfn á borð við graphics1, graphics2, Table1, 
Table2, og svo framvegis – sem fylgir ekki endilega röð viðkomandi atriða í skjalinu.
Ef þú vilt bara sjá innihaldið í einstökum flokki, þá er smellt á hann til að velja hann og 
síðan smellt á Content View hnappinn .  Aðeins atriði í þessum flokki sjást þá í 
listanum þar til smellt er á hnappinn aftur.

• Smelltu á  (annar hnappur frá vinstri í efri hnapparöð) til að sýna stýringarstikuna (sjá 
mynd fyrir neðan).  Hér er hægt að velja einn flokkinn og nota svo Fyrri (Previous) og 
Næsti (Next) hnappana til að stökkva frá einu atriði á annað. Þetta er sérlega nytsamlegt 
til að finna bókamerki og atriði í orðalistum sem er erfitt að sjá. Nöfn hnappanna (sem 
sjást í vísbendingakassanum) breytast eftir því hvaða flokkur er valinn; til dæmis Next 
Graphic eða Next Bookmark.

22

Mynd 8: Lóðsinn



• Til að stökkva á tiltekna blaðsíðu í skjali er númer hennar ritað í reitinn efst í Lóðsinum.

Nokkrar tilraunir með aðra hnappa sýna hvernig þeir virka.  Nánari lýsingu á tilteknum atriðum er 
að finna í kaflanum um Writer.

Skjali lokað

Til að loka skjali er valið File > Close.

Einnig er hægt að loka skjali með því að smella á lokunarhnappinn sem er efst til hægri á 
titilstikunni á glugganum. Stundum er þessi hnappur eins og stórt X á rauðum fleti (sjá myndina 
hér fyrir neðan) . Ef fleiri en eitt skjal er opið, þá lítur efra hornið til hægri út eins og sýnt er vinstra 
megin á myndinni. Ef maður smellir á X-ið, þá lokast þessi gluggi og næsti er enn opinn.

Ef aðeins eitt skjal er opið, þá er táknmyndin eins og sýnt er hægra megin á myndinni. Taktu eftir 
litla dökka x-inu fyrir neðan hnappana. Ef maður smellir á litla x-ið, þá lokast skjalið, en OOo er 
enn í gangi. Ef maður smellir á stóra X-ið, þá lokast skjalið og OOo forritið hættir.

Ef skjalið hefur ekki verið vistað frá síðustu breytingu, þá opnast aðvörunargluggi þar sem þú 
þarft að velja eina af þrem aðgerðum.

• Save: Vista: skjalið er vistað og síðan lokað.
• Discard: Kasta: skjalinu er lokað án þess að vista það og allar breytingar sem hafa verið 

gerðar hverfa.
• Cancel: Hætta við: Ekkert gerist og skjalið er enn opið.

Ef skjalið er ekki vistað, þá er hætta á að allar breytingar tapist og jafnvel allt 
skjalið.

OpenOffice.org lokað

Til að loka OOo algerlega er valið File > Exit, eða að síðasta skjalinu er lokað eins og lýst er í 
„Skjali lokað“ hér á undan. 

Ef öll skjöl hafa verið vistuð, þá lokast OOo strax. Ef einhver skjöl eru ekki vistuð, þá kemur upp 
aðvörun eins og lýst er í kaflanum á undan. Fylgdu þeim leiðbeiningum til að vista eða kasta 
breytingum.
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Mynd 9: Stýringarstikan
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2. kafli: Writer
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Hvað er Writer? 

Writer er ritvinnslan í OpenOffice.org (OOo) pakkanum. Auk allra venjulegra aðgerða sem hægt 
er að framkvæma í ritvinnslu (orðabók, samheitaorðabók, sjálfvirk bandstrik, sjálfvirk leiðrétting, 
finna og skipta, sjálfvirkt efnisyfirlit og atriðisorðaskrá, samsteypur og annað), þá er eftirfarandi 
mikilvæg atriði einnig að finna í Writer:

• Sniðmát og stílar
• Öflug síðuformun með römmum, blaðadálkum og töflum
• Innsetning eða tenging við grafík, töflureikna og annað
• Innbyggð teiknitól
• Stjórnskjöl — til að grúppa saman safn margra skjala í eitt
• Tenging við gagnagrunn, þ.m.t. heimildalista
• Vistun á PDF formi, ásamt bókamerkjum
• Og ýmislegt annað

Writer skjárinn 
Aðal vinnuskjárinn í Writer sést á mynd 11. Valmyndum og hnappastikum er lýst í  kafla 1 
blaðsíðu 15. Nú skulum við athuga ýmislegt annað sem sést á vinnuskjánum.

Stöðulínan
Stöðulínan í Writer gefur manni upplýsingar um skjalið sem maður er að vinna í og 
auðveldar aðferðir til að breyta ýmsu í sambandi við skjalið. Frá vinstri til hægri eru 
atriðin þessi.

Síðunúmer
Sýnir númer þeirrar blaðsíðu sem verið er að vinna á, raðnúmer hennar (ef það er 
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annað) og fjölda síðna í skjalinu. Til dæmis, ef maður byrjaði að númera síður upp á nýtt 
á þriðju blaðsíðu, þá væri sú síða númer 1, en raðnúmer hennar væri 3. 

Hægt er að stökkva beint á bókamerki í skjalinu með því að hægri-smella á þetta atriði, 
en þá opnast listi yfir öll bókamerki í skjalinu og maður smellir á það sem maður vill fara 
á.

Til að stökkva á ákveðna síðu í skjalinu getur maður tvísmellt á þetta atriði. Þá opnast 
Lóðsinn. Þar getur maður smellt í Page Number reitinn og ritað númer þeirrar síðu sem 
maður vill fara á.

Síðustíll
Sýnir hvaða stíl er verið að nota á síðuna. Til að skipta um síðustíl er hægri-smellt á þetta 
atriði. Þá opnast listi yfir síðustíla og hægt er að velja nýjan stíl með því að smella á 
hann.

Til að breyta síðustíl, þá er hægt að tvísmella á þetta atriði. Þá opnast talgluggi fyrir 
síðustíla.

Tungumál
Sýnir tungumál þess texta sem valinn er.

Ef smellt er á þetta atriði, þá opnast gluggi sem býður upp á að velja annað tungumál 
fyrir textann eða fyrir efnisgreinina sem bendillinn er staddur í. Það er einnig hægt að 
velja None til að textinn verði ekki tekinn með í yfirlestri eða More til að opna talglugga 
með aðgerðum fyrir stök tákn og texta.

Ritunarhamur
Ef smellt er hér, þá velur maður á milli innskrifunar og yfirskrifunar þegar maður ritar inn 
texta.

Valhamur
Smelltu hér til að velja á milli venjulegrar val aðferðar (STD), aukinnar val aðferðar 
(EXT), uppsöfnunarvals (ADD) og kassavals (BLK). Þessar val aðferðir verða ræddar í 
kaflanum „Unnið með texta“ á blaðsíðu 31.

Vistun
Ef hér er sýnd stjarna, þá hefur skjalið ekki verið vistað frá því síðustu breytingar voru 
gerðar á því. Stjarnan hverfur þegar skjalið er vistað.

Stafræn undirskrift
Ef stafræn undirskrift hefur verið sett í skjalið, þá kemur táknmynd hér  sem sýnir það. 
Hægt er að tvísmella á táknmyndina til að skoða heimildina.

Svæðis- og hlutaupplýsingar
Þegar bendillinn er staddur á sérsniðnu svæði eða hlut (eins og mynd), þá koma hér 
upplýsingar um þetta svæði eða hlut. 

Uppröðun við skoðun
Ef smellt er á einhvern þessara hnappa, þá raðast síðurnar í skjalinu upp á mismunandi 
hátt á skjánum, sem stakar síður, hlið við hlið eða eins og í bók.
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Súmm
Til að breyta stærðinni á skjalinu á skjánum er hægt að nota sleðann til að stækka eða 
minnka það að vild, smella á + og – hnappana, eða smella á raufina á sleðanum. Einnig 
er hægt að hægri-smella á prósentutöluna og velja úr litlum lista þá stækkun sem maður 
vill, eða tvísmella á hana og velja af talglugga þá stærð sem maður vill sjá.

Skjal skoðað
Í Writer er hægt að skoða skjal á nokkra vegu: í Prentútliti, Vefútliti og á Fullum skjá. Til að velja 
þessar aðferðir er smellt á View á valstikunni og rétt útlit valið. (Þegar maður velur Fullan skjá, 
þá er hægt að fara til baka í Prentútlit eða Vefútlit með því að ýta á Esc lykilinn á lyklaborðinu.)

Þegar maður er í Vefútliti, þá er hægt að nota sleðann á stöðulínunni, en hann hefur þá bara áhrif 
á stafastærðina, ekki blaðið, og þá sjást engar síðuskiptingar. Þegar maður er í Prentútliti, þá er 
hægt að nota bæði sleðann og uppröðunarhnappana á stöðulínunni. 
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Mynd 12: Uppröðun við skoðun: einfalt, hlið við hlið, bók



Einnig er hægt að velja View > Zoom af valstikunni til að sjá Zoom & View Layout talgluggann. 
Þar er hægt að stilla sömu valatriði og á stöðulínunni. Við Vefútlit eru flest atriðin í þessum 
talglugga þó óvirk.

Stokkið hratt í gegnum skjal
Auk þeirra aðferða sem áður er lýst til að færa sig um skjal, þá er einnig hægt að nota Lóðsinn, 
sem fjallað var um á blaðsíðu 21. 

Í Writer er hægt að opna Navigation hnappastikuna með því að smella á litla Navigation 
hnappinn neðarlega til hægri í glugganum fyrir neðan lóðréttu skrunröndina. 

Á Navigation hnappastikunni sjást tól fyrir allar aðferðir við færslur sem hægt er að finna í 
Navigator, ásamt nokkrum aukalega (til dæmis niðurstöður úr Find skipun).

Smelltu á það tól sem þú vilt nota, Nú færa Fyrra og Næsta hnapparnir (bæði á hnappastikunni 
sjálfri og á skrunröndinni) mann fljótt á fyrra eða næsta atriði sem valið er. Þetta er mjög gagnlegt 
ef maður vill finna atriði eins og atriðisorð, sem erfitt er að sjá í textanum. Nöfn tólanna sjást í 
upplýsingaröndinni neðst á stikunni og breytast þegar tól eru valin, t.d. Next Graphic, Next 
Bookmark, eða Continue search forward.

Unnið með skjöl

Í fyrsta kaflanum (Inngangur að OpenOffice.org) eru leiðbeiningar um hvernig á að búa til nýtt 
skjal, opna eldra skjal og vista.  

Skjal vistað sem Microsoft Word skjal
Til að vista skjal sem Microsoft Word skjal:

1. Vistaðu skjalið fyrst á OOo formi (.odt).  Ef þú gerir það ekki, þá munu síðustu breytingar 
sem þú gerðir á skjalinu aðeins koma fram í Microsoft Word útgáfu þess.

2. Veldu File > Save As.  Þá opnast Save As glugginn (Sjá mynd 16).
3. Í Save as type felliglugganum velur þú þá Word útgáfu sem þú vilt nota.
4. Smelltu á Save.

Héðan frá vistast allar breytingar sem þú gerir á skjalinu aðeins í Word útgáfu þess.  Þú ert í raun 
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búinn að breyta nafni skjalsins.  Ef þú vilt halda áfram að vinna við OOo útgáfu skjalsins, þá 
verður þú að opna hana aftur

Til að vista skjöl sjálfgefið á Microsoft Word formi skaltu velja Tools > Options 
> Load/Save. 

Unnið með texta 

Textavinnsla (velja, afrita, líma, færa) í Writer er svipuð eins og í mörgum öðrum 
ritvinnsluforritum. OOo er að auki með nokkrar þægilegar aðferðir til að velja textabúta sem eru 
ekki hver á eftir öðrum, velja afmarkaða blokk af texta og að líma óformaðan texta.

Stakir textabútar valdir
Til að velja staka textabúta (eins og sýnt er á mynd 17) er músin notuð:

1. Veldu fyrsta textabútinn.
2. Haltu niðri CTRL lyklinum á lyklaborðinu og veldu næsta textabút.
3. Gerðu þetta eins oft og þörf er á.

Nú getur þú unnið með þennan valda texta (afritað hann, eytt honum, breytt stíl hans, eða hvað 
sem er).

Macintosh notendur: notið Command lykilinn þar sem leiðbeiningar í þessum 
kafla segja CTRL lykill.
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Mynd 16: Skjal vistað á Microsoft Word formi



Ef þú vilt velja staka textabúta bara með lyklaborðinu, þá gerir þú svona:

1. Veldu fyrsta textabútinn (notar SHIFT og örvalykla).
2. Ýttu á SHIFT + F8, en þá fer Writer í Viðbótar ham (Add).
3. Notaðu örvalyklana til að fara að upphafi næsta svæðis sem á að velja. Haltu niðri SHIFT 

lyklinum og notaðu örvalyklana til að velja svæðið
4. Endurtaktu eins oft og þarf.
5. Nú er hægt að vinna með textann.
6. Ýttu á ESC lykilinn til að fara út úr þessum ham.

Lóðrétt textablokk valin
Hægt er að velja lóðrétta textablokk af síðu eða „dálk“ sem er aðskilinn með bilum eða 
dálkmerkjum (TAB) eins og hugsanlega sést þegar texti er límdur inn úr póstforriti eða öðru slíku. 
Þetta er gert með blokkarvali OOo. Til að skipta yfir í blokkarham velur maður Edit > Selection 
Mode > Block Area, eða maður smellir nokkrum sinnum á stöðulínuna þar sem stendur STD þar 
til það breytist í BLK.

Nú velur maður textann sem maður vill með því að nota músina eða lyklaborðið eins og áður er 
lýst. Þá verður valið eins og sést á mynd 18:

Texti klipptur, afritaður og límdur
Klipping og afritun texta í Writer er svipuð og í öðrum forritum. Hægt er að nota músina við 
þessar aðgerðir. 

Klippa: Notaðu Edit > Cut eða CTRL+X eða Cut hnappinn á hnappastikunni.

32

Mynd 18:  Lóðrétt textablokk valin

Mynd 17: Aðskildir hlutar skjals valdir saman



Afrita: Notaðu Edit > Copy eða CTRL+C eða Copy hnappinn.

Líma: Notaðu Edit > Paste eða CTRL+V eða Paste hnappinn.

Ef maður bara smellir á Paste hnappinn, þá fylgja textanum allar uppsetningar sem á honum eru 
(eins og feitletrun eða skáletrun). Til að textinn sem límdur er inn taki á sig þær uppsetningar sem 
eru á textanum í kring, þá er hægt að smella á litla þríhyrninginn við hliðina á hnappnum og síðan 
smella á  Unformatted text af valmyndinni sem kemur upp:

Finna og skipta út texta og uppsetningum
Writer hefur svokallaða Finna og skipta aðgerð sem gerir auðvelt að leita að texta í skjali og 
síðan setja annan texta í staðinn fyrir hann. Auk þess að geta fundið og skipt út orðum og 
setningum, þá er einnig hægt að:

• Nota rökyrðingar (wildcards) til að fínstilla leitina.
• Finna og skipta út ákveðnum uppsetningum.
• Finna og skipta út stílum á efnisgreinum.

Til að fá upp talgluggann fyrir Finna & Skipta (sjá mynd 20) er hægt að nota flýtilyklana CTRL+F 
á lyklaborðinu eða velja Edit > Find & Replace.

Ritaðu textann sem þú vilt finna í Search for reitinn.

Til að fá annan texta í staðinn fyrir hann, þá ritarðu þann texta í Replace with reitinn.

Þú getur einnig valið ýmsa kosti eins og að há- og lágstafir séu eins (Match case), að aðeins heil 
orð séu notuð (Whole words only), eða að leitað sé að svipuðum orðum (sjá aðra kosti á 
myndinni.)

Þegar þú ert búinn að stilla leitina, þá er smellt á Find. Til að skipta um texta smellir maður á 
Replace.

Ef þú smellir á Find All, þá velur OOo öll dæmi viðkomandi texta í skjalinu. Á 
sama hátt, ef þú smellir á Replace All, þá skiptir OOo um öll dæmi þessa texta.
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Mynd 19: Valkostir við að líma 
texta



Farðu varlega í að nota Replace All, því þú gætir fengið dálítið vandræðaleg 
og erfið skipti. Ef þú skiptir út með Replace All gætir þú þurft að lúsarleita allt 
skjalið til að leiðrétta það sem úrskeiðis fór.

Sértákn notuð
Sértákn er tákn sem ekki finnst á enska lyklaborðinu. Þetta á til dæmis við um alla íslensku 
stafina, en búið er að koma þeim á lyklaborðið í öllum íslenskum tölvum. Önnur tákn gætu verið 
© £ ¾ ç ñ ø ¢, sem ekki finnast á lyklaborðinu. Til að setja inn sértákn má gera eftirfarandi:

1. Settu bendilinn þar sem þú vilt að sértáknið komi.
2. Smelltu á Insert > Special Character til að opna Sértáknagluggann (sjá mynd 21).
3. Veldu táknin sem þú vilt nota í réttri röð og smelltu síðan á OK.

Táknin sem búið er að velja sjást neðarlega til vinstri í glugganum. Þegar maður velur 
tákn kemur það fram hægra megin í glugganum ásamt tölugildi þess.

Mismunandi stafagerðir innihalda mismörg tákn. Ef þú finnur ekki rétta táknið, 
þá gæti það komið fram ef þú skiptir um stafagerð (Font).
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Mynd 21: Gluggi með sértáknum – þar má finna 
alls konar tákn og stafi

Mynd 20: Stækkaður talgluggi fyrir Finna & skipta



Athugaðu að táknin sem búið er að velja koma fram neðst í vinstra horninu.

Dálkstillingar og inndráttur
Á mælistikunni eru sýndar sjálfgefnar dálkstillingar ásamt þeim sem maður getur sett inn sjálfur. 
Til að stilla mælieininguna og staðsetningar sjálfgefinna dálkstillinga velur maður Tools > 
Options > OpenOffice.org Writer >General.

Það er líka hægt að stilla eða breyta mælieiningunni með því að hægri-smella á stikuna til að 
opna lista af einingum, eins og sýnt er á  mynd 22. Það er síðan nóg að smella á viðkomandi 
mælieiningu.

Til að breyta inndrætti og bili á milli efnisgreina er nóg að tvísmella á gráa svæðið öðru hvoru 
megin við stikuna. Þá opnast talgluggi fyrir stillingu efnisgreina á réttum flipa. Til að breyta 
stökum dálkstillingum er hins vegar tvísmellt á mælistikuna sjálfa. Þá opnast talglugginn á Tabs 
flipann (mynd 13) og þar er hægt að stilla inn dálkana:

Stafsetning
Með Writer fylgir forrit sem athugar stafsetninguna og hægt er að nota það á tvo vegu.

AutoSpellcheck athugar sjálfkrafa hvert orð sem ritað er inn og setur 
undir þau orð sem eru rangt stafsett. Þegar búið er að leiðrétta orðið hverfur línan. 
Athugaðu að þessi lína sést ekki í prentun.
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Mynd 23: Tabs-flipinn á talglugga efnisgreina

Mynd 22: Mælistika með 
sjálfgefnum dálkstillingum



Til að athuga sérstaklega stafsetningu á skjali eða völdum hluta textans er hægt að smella 
á Spellcheck hnappinn. Þá er skjalið lesið og ef upp kemur orð sem er rangt stafsett, þá 
opnast talgluggi með tillögum um leiðréttingar.

Hér eru fleiri aðgerðir sem hægt er að framkvæma með stafsetningarforritinu:

• Hægri-smelltu á orð með bugðóttri rauðri línu og þá kemur upp listi yfir möguleg orð sem 
gætu komið í staðinn fyrir það sem er rangt.

• Hægt er að skipta um tungumál orðabókarinnar (t.d. í spænsku, frönsku eða þýsku) í 
talglugga stafsetningarforritsins.

• Hægt er að bæta orði í orðasafnið. Smelltu á Add í Spellcheck talglugganum og veldu 
orðabók til að nota.

• Kostaglugginn (Options dialog) í Spellcheck tólinu hefur nokkra valkosti þar sem hægt er 
að stilla inn hvað er skoðað og merkt, t.d. hvort það á að lesa orð rituð með 
upphafsstöfum, eða orð með tölum. Þar er líka hægt að vinna með orðabækur, bæta við 
þær og breyta þeim og setja ný orð í þær eða eyða þeim út.

• Á Font flipanum í Paragraph Styles talglugganum er hægt að stilla inn að stakar 
efnisgreinar séu lesnar á tilteknu tungumáli, sem er annað en það tungumál sem gildir í 
afgangnum af skjalinu.

Tungumálatólin notuð
OOo gefur manni aðgang að ýmsum tólum sem auðvelda vinnuna hjá manni ef maður er með 
fleiri en eitt tungumál í skjali eða skrifar skjöl á mismunandi tungum. 

Hægt er að stilla inn tungumál fyrir allt skjalið, stakar efnisgreinar eða jafnvel stök orð og tákn. Í 
eldri útgáfum en OOo 3.0 þurfti að setja inn sér stíla fyrir þá textahluta sem áttu að vera á öðru 
tungumáli, en nú er hægt að gera þetta auðveldlega af aðalvalmynd.

Það er enn gott ráð að nota stíla fyrir stafi og efnisgreinar vegna þess að með 
stílum er auðveldara að stjórna og breyta tungumálum.

Aðal kosturinn við að skipta um tungumál er að þá getur maður notað viðkomandi orðabók til að 
athuga stafsetninguna og nota sértækar útgáfur af AutoCorrect, samheitaorðabók og 
bandstrikareglum.

Tungumálatólin finnast undir Tools > Languages á valstikunni, eins og sést á mynd 24:

Þessir kostir eru til boða:

• For selection: Fyrir val – þessi kostur er notaður til að setja viðkomandi tungumál á 
valinn texta (sem getur verið allt frá nokkrum táknum upp í nokkrar efnisgreinar).

• For paragraph: Fyrir efnisgrein – þessi kostur er notaður til að setja viðkomandi 
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Mynd 24: Valmynd tungumála



tungumál á þá efnigrein sem bendillinn er í.
• For all text: Fyrir allan texta – þessi kostur er notaður til að setja viðkomandi tungumál á 

allt skjalið.

Önnur aðferð til að breyta um tungumál á öllu skjalinu er að velja Tools > Options > Language 
Settings > Languages. Í Default languages for documents hluta Kostagluggans (sjá mynd 25) 
er hægt að velja það tungumál sem á að vera á öllum textanum.

Ólíkt valmyndartólinu sem setur tungumál á það skjal sem verið er að vinna 
við, þá verður breyting í Options glugganum til þess að stilling OOo breytist og 
þetta tungumál verður sett á öll ný skjöl. Ef þú vilt bara breyta viðkomandi 
skjali, þá skaltu muna eftir að haka við For the current document only kostinn.

Athugun á stafsetningu er aðeins virk fyrir þau tungumál sem hafa  táknið við hliðina á nafni 
sínu. Ef þetta tákn er ekki við það tungumál sem þú vilt nota, þá er hægt að sækja fleiri 
orðabækur með því að velja Tools > Languages > More dictionaries online.

Hægt er að sækja íslenska orðabók með því að setja þessa slóð inn í vafra og 
smella þar á Get it! hnappinn: 
http://extensions.services.openoffice.org/node/1164

Tungumálið sem notað er til að lesa yfir textann er sýnt á stöðulínunni við hliðina á þeim síðustíl 
sem í notkun er. 

Einnig er hægt að skilgreina tungumálið fyrir efnisgrein eða hóp efnisgreina sem None eða 
Ekkert. Þetta er mjög gagnlegt þegar maður setur inn í skjal texta sem maður vill ekki að sé 
villulesinn, t.d. vefslóð eða búta af forriti.

Notkun á AutoCorrect
AutoCorrect aðgerðin í Writer inniheldur langan lista af algengum stafsetningarvillum og 
innsláttarvillum sem leiðréttast sjálfkrafa. Til dæmis, ef maður ritar „hte“, þá breytist það 
umsvifalaust í „the“ ef maður er með tungumálið stillt á ensku. Veldu Tools > AutoCorrect til að 
opna AutoCorrect talgluggann. Þar er hægt að skilgreina textastrengi sem þarf að leiðrétta og 
hvernig. Í flestum tilfellum eru sjálfgefnu gildin best.

Sjálfgefin stilling er að AutoCorrect er virkt. Til að aftengja það er hakið tekið af 
Format > AutoFormat > While Typing.

Til að láta Writer hætta að leiðrétta tilteknar villur velur maður Tools >AutoCorrect > Replace, 
velur viðkomandi textastreng og smellir á Delete.

Til að bæta nýjum leiðréttingum við ritar maður þær inn í Replace og With reitina og smellir á 
New.

Skoðaðu aðra flipa í talglugganum til að sjá hvaða möguleika þetta tól gefur og hvernig hægt er 
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Mynd 25: Valkostir í tungumálahlutanum



að fínstilla það.

Hægt er að nota AutoCorrect sem flýtiaðferð við að setja inn sértákn. Til 
dæmis er hægt að stilla þannig að (c) verði ©. Auðvelt er að setja hvaða 
sértákn sem er inn.

Orðagisk notað
Ef Orðagisk (Word Completion) er heimilað, þá reynir Writer að giska á hvaða orð þú ert að byrja 
að rita og býðst til að klára það fyrir þig. Til að taka boðinu ýtir þú á ENTER lykilinn á 
lyklaborðinu. Ef þú vilt það ekki, þá bara heldur þú áfram að rita.

Margir vilja alls ekki nota Orðagisk. Ef þú ert einn þeirra, þá skaltu velja  Tools 
> AutoCorrect > Word Completion og taka hakið af Enable Word 
Completion.

Hægt er að aðlaga Orðagiskið með því að velja Tools > AutoCorrect >Word Completion:

• Setja bil (Append space) sjálfkrafa á eftir viðurkenndu orði.
• Sýna tilboðsorðið sem ráð (það svífur þá yfir) frekar en að klára textann um leið og maður 

ritar.
• Breyta fjölda þeirra orða sem geymd eru fyrir Orðagiskið og lengd stystu orða sem á að 

geyma.
• Eyða ákveðnum atriðum úr gisklistanum.
• Breyta þeim lykli sem samþykkir tilboðið – kostirnir eru hægri ör, END lykill, RETURN 

(ENTER) lykill og bil.

Sjálfvirkt gisk á sér ekki stað fyrr en þú ritar orð í annað sinn í skjali.

AutoText notað
Flýtitexti, eða AutoText, gerir manni kleyft að skilgreina texta, töflur, myndir og annað undir 
nokkurra stafa stikkorðum. Til dæmis, ef maður þarf sífelt að vera að rita „Verkmenntaskólinn á 
Akureyri“, þá vill maður hugsanlega fara styttri leið. Þá er hægt að skilgreina „vma“ sem flýtitexta 
sem kallar fram allt nafnið þegar maður ýtir á F3. Einnig er hægt að vista uppsetningu á „ráð-
reitum“ eins og notaðir eru í þessu skjali þannig að reiturinn komi allur upp tilbúinn til notkunnar 
þegar maður ritar „ráð“ og ýtir á F3.

Til að skilgreina flýtitexta í AutoText :
1. Ritaðu textann sem á að birtast inn í skjalið með öllum þeim uppsetningum sem þú vilt 

nota.
2. Veldu textann þannig að hann sé allur ljómaður.
3. Veldu Edit > AutoText (eða ýttu á CTRL+F3 á lyklaborðinu).
4. Settu inn nafn fyrir flýtileiðina. Writer leggur til eins stafs flýtitexta, sem þú getur breytt.
5. Smelltu á AutoText hnappinn til hægri og veldu New (text only) af valmyndinni.
6) Smelltu á Close til að fara aftur í skjalið.

Ef eini virki kosturinn undir AutoText hnappnum er Import, þá hefur þú annað 
hvort ekki gefið flýtitextanum nafn eða það er enginn texti valinn í skjalinu.
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Texti formaður 

Stílar
Notkun á stílum er grundvallaratriði þegar Writer er notaður. Með stílum er auðvelt að forma 
skjalið á samræmdan hátt og fljótlegt er að breyta uppsetningunni á mjög einfaldan hátt. Oft, 
þegar maður formar útlit á skjali, þá er maður að nota stíla, hvort sem maður veit það eða ekki. 
Stíll er fyrirfram ákveðin stilling á ýmsum valkostum. Í Writer eru nokkrar tegundir stíla 
skilgreindar: fyrir stafi, efnisgreinar, síður og lista.

Efnisgreinar formaðar
Hægt er að gera margar mismunandi stillingar á efnisgreinum með því að nota hnappana á 
Formunarstikunni. Á mynd 26 hér fyrir neðan er formunarstikan sýnd með ýmsum hnöppum fyrir 
efnisgreinar bætt inn á. Útlit hnappanna gæti verið mismunandi eftir stýrikerfum, stærð, og því 
hvernig þeir eru stilltir í  Tools > Options > OpenOffice.org > View.

Það er sterklega mælt með því að þú notir efnisgreinastíla frekar en að setja 
upp hverja efnisgrein fyrir sig, sérstaklega í löngum og flóknum skjölum.

1 Opna Stíla- og formunargluggann
2 Setja á stíl
3 Jafna til vinstri
4 Miðja
5 Jafna til hægri
6 Fylla
7 Línubil: 1 

8 Línubil: 1.5
9 Línubil: 2 
10 Númeralisti á/af
11 Doppulisti á/af
12 Minnka inndrátt
13 Auka inndrátt
14 Talgluggi fyrir efnisgreinaformun

Á mynd 27 sést hvernig texta er raðað á mismunandi hátt:

Stafir formaðir
Hægt er að setja alls konar uppsetningar á tákn og stafi með því að nota formunarstikuna. Á 
mynd 28 sést þar sem búið er að bæta við nokkrum hnöppum sem eiga við tákn og stafi.
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Mynd 26: Formunarstikan með auka hnappa fyrir efnisgreinar

Mynd 27: Mismunandi uppröðun texta



Það er sterklega mælt með því að þú notir stíla á tákn og stafi, frekar en að 
setja upp hvern staf fyrir sig.

Útlit hnappanna gæti verið mismunandi eftir stýrikerfum, stærð, og því hvernig þeir eru stilltir í 
Tools > Options > OpenOffice.org > View.

1 Opna Stíla- og formunargluggann
2 Setja á stíl
3 Stafagerð
4 Stafastærð
5 Feitletrun

6 Skáletrun 
7 Undirstrik
8 Uppskrift
9 Niðurskrift
10 Stækka letur 

11 Minnka letur
12 Stafalitur
13 Yfirstrikun
14 Bakgrunnslitur
15 Talgluggi fyrir stafaformun

Til að fjarlægja formun er textinn valinn og síðan Format > Default 
Formatting, eða með því að hægri-smella og síðan velja Default Formatting 
(sjálfgefin formun).

Sjálfformun
Hægt er að stilla Writer þannig að hann sjálfformi hluta skjals eftir því hvað er valið á 
Sjálfformunarglugganum (Tools > AutoCorrect > Options).

Ef eitthvað óvenjulegt gerist í uppsetningu skjalsins, þá er það þarna sem 
líklegast er að orsökin liggi.

Nokkrar algengar óvæntar og óvelkomnar formunarbreytingar:
• Lárétt strik. Ef maður ritar þrjú eða fleiri bandstrik (---), undirstrik (___) eða samasem 

merki (===) á línu og ýtir síðan á ENTER lykilinn, þá kemur lárétt strik í staðin fyrir táknin. 
Þetta strik er í raun botn-ramminn á næstu efnisgrein á undan.

• Doppulistar og númeralistar. Doppulisti verður til ef maður ritar bandstrik (-), stjörnu (*) 
eða plúsmerki (+) og bil í upphafi efnisgreinar. Númeralisti verður til ef maður ritar tölu og 
punkt (.) og síðan bil eða ýtir á dálklykil (tab) í upphafi efnisgreinar. Sjálfvirk númerun er 
aðeins sett á efnisgreinar sem formaðar eru með Default, Text body eða Text body indent 
efnisgreinastílum.

Til að slökkva á sjálfformun er valið Format > AutoFormat og síðan er valið eða af-valið á 
valmyndinni.

Númeralistar og doppulistar
Hægt er að búa til númeralista og doppulista á ýmsan hátt:

• Nota sjálfformun eins og lýst var hér á undan.
• Nota listastíla.
• Nota tölu- og doppulistahnappana á hnappastikunni (sjá mynd 29). Þessari aðferð er lýst 

nánar hér.

Til að búa til númeralista eða doppulista þarf að velja efnisgreinarnar í listanum og síðan smella á 
viðkomandi hnapp á hnappastikunni.
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Mynd 28: Formunarstikan með auka hnappa fyrir stafi



Það er hverjum í sjálfsvald sett hvort hann ritar efnið inn fyrst og gerir síðan 
listann eða hvort hann velur listann fyrst og ritar síðan inn efnið.

Doppu- og tölulistastikan
Hægt er að búa til hreiðraða lista (þar sem eitt eða fleiri listaatriði eru listi eða útlína) með því að 
nota hnappana á Doppu- og tölulistastikunni (Bullets and Numbering toolbar) (sjá mynd 29). 
Hægt er að færa atriði upp eða niður listann, búa til undiratriði og jafnvel breyta útliti doppanna. 
Veldu View > Toolbars > Bullets and Numbering til að sjá stikuna.

Útlit hnappanna gæti verið mismunandi eftir stýrikerfum, stærð, og því hvernig þeir eru stilltir í 
Tools > Options > OpenOffice.org > View.

1 Doppulisti Á / Af 
2 Númeralisti Á / Af 
3 Númerun Af 
4 Hækka um eitt þrep 
5 Lækka um eitt þrep

6 Hækka (eitt þrep) með undiratriðum
7 Lækka (eitt þrep) með undiratriðum
8 Setja inn ónúmerað atriði
9 Færa ofar 

10 Færa neðar
11 Færa upp innan undiratriða
12 Færa niður innan 
undiratriða
13 Byrja númerun upp á nýtt
14 Doppur og númerun

Skipting orða á milli lína
Til að ræsa eða taka af sjálfvirka bandstrikun:

1. Ýttu á F11 lykilinn á lyklaborðinu til að opna Stílar og formun talgluggann (Styles and 
Formatting) (sjá mynd 30).

2. Á Efnisgreinasíðu gluggans hægri-smellir þú á Default í listanum og velur Modify.

3. Í talglugganum fyrir Efnisgreinastíla ferð þú á Text Flow flipann (sjá mynd 31).
4. Undir Hyphenation velur þú eða tekur af Automatically kostinn. Smelltu á OK til að vista.

Ef bandstrikun er virkjuð fyrir Default stílinn, þá hefur það áhrif á alla stíla sem 
eru byggðir á honum. Þú getur breytt hverjum hinna, þannig að þetta virki ekki 
þar; t.d. er ekki líklegt að þú viljir bandstrik í fyrirsagnir. Stílar sem ekki eru 
byggðir á Default stílnum breytast ekki.
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Mynd 29: Doppu- og tölulistastikan

Mynd 30: Stíl breytt



Það er einnig hægt að setja bandstrikastillingar undir  Tools > Options > Language Settings > 
Writing Aids. Í Options reitnum neðarlega í glugganum er hægt að finna bandstrikunarreglurnar.

Bandstrikunarkostir sem stilltir eru í Writing Aids glugganum virka aðeins ef 
bandstrikun er heimiluð í efnisgreinastílum.
Kostirnir „characters before line break“ og „characters after line break“ í 
Writing Aids glugganum yfirtaka stillingar á „characters at line end“ og 
„characters at line begin“ í efnisgreinastílum.

Til að setja inn skilyrt bandstrik í orð er nóg að ýta á CTRL+bandstrik á lyklaborðinu. Orðinu er þá 
skipt á milli lína ef það lendir aftast í línu, jafnvel þó sjálfvirk bandstrikun sé aftengd. Til að setja 
inn fast bandstrik sem ekki skiptir orði á milli lína er ýtt á CTRL+SHIFT+bandstrik.

Breytingar teknar til baka og framkvæmdar aftur

Til að afturkalla nýjustu breytingar er hægt að ýta á CTRL+Z á lykjaborðinu eða smella á 
Afturköllunarhnappinn  á Standard hnappastikunni, eða með því að velja Edit > Undo af 
valstikunni.

Þessi mynd sýnir nýjustu breytingar sem hægt er að afturkalla.

Smelltu á litlu örina við hliðina á Undo hnappnum til að fá lista yfir allar breytingar sem hægt er 
að afturkalla (sjá mynd 34).  Hægt er að velja margar breytingar í einu og afturkalla þær allar í 
einu
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Mynd 31: Sjálfvirk bandstrikun sett á

Mynd 32: Kostir fyrir bandstrik stilltir

Mynd 33: Síðasta aðgerð afturkölluð 
með Edit > Undo



Þegar búið er að afturkalla breytingu, þá verður Redo hnappurinn virkur.  Til að endurtaka 
breytingu er hægt að velja Edit > Redo, ýta á CTRL+Y eða smella á Redo hnappinn .  Eins og 
við afturköllun, þá er lítil ör við hliðina á endurgerðarhnappnum og þar er listi yfir allt sem hægt er 
að endurgera.

Til að breyta fjölda þeirra aðgerða sem OpenOffice.org man er hægt að velja Tools > Options > 
OpenOffice.org > Memory  og breyta Undo number of steps.  Athugaðu að ef OOo er beðið 
um að muna fleiri breytingar, þá notast meira af minni tölvunnar.

Síður formaðar

Writer gefur nokkra möguleika á því að stjórna umbroti blaðsíðna:

• Síðustílar
• Dálkar
• Rammar
• Töflur
• Hlutar

Umbrot er yfirleitt auðveldara ef textasvæði, hlutir, töflur og hlutaskil eru látin 
sjást með því að velja Tools > Options > OpenOffice.org > Appearance, og 
með því að sýna efnisgreinaskil, dálksetningar, skil og annað með Tools > 
Options > OpenOffice.org Writer > Formatting Aids.

Hvaða umbrotsaðferð á að velja?
Besta aðferðin fer eftir því hvernig skjalið á að líta út í lokin og hvers konar upplýsingar eru í 
skjalinu.  Hér eru nokkur dæmi.
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Mynd 34: Listi aðgerða sem hægt er að 
afturkalla



Ef um er að ræða bók svipaða þessari handbók, þar sem 
notaður er einn dálkur af texta með myndum þar sem enginn 
texti er við hliðina á þeim ásamt öðrum með skýringartexta, 
þá er hægt að nota síðustíl fyrir grunn uppsetninguna og 
töflur til að setja myndir við hliðina á lýsandi texta þar sem 
það á við.

Í efnisyfirliti eða annars konar skjali með tveim textadálkum 
þar sem textinn úr vinstri dálknum heldur áfram í þeim hægri 
og síðan yfir á næstu síðu, allt í röð (einnig þekkt sem 
„dagblaðadálkar“), þá er gott að nota síðustíl með tveim 
dálkum.  Ef titill skjalsins (á fremstu síðunni) á að vera 
eindálka yfir alla síðuna, þá er hægt að setja inn eindálka 
skjalhluta.

Í fréttabréfi með flókið umbrot, tvo eða þrjá dálka á síðu og 
greinar sem halda áfram nokkrum síðum seinna er gott að 
nota síðustíl í grunninn.  Greinar væru síðan settar í tengda 
ramma og myndir festar á tiltekna staði á síðunni, ef þarf.

Í skjali með orðalistum og þýðingum sem eiga að raðast hlið 
við hlið er best að nota töflu svo allt standist á.  Þannig er 
síðan hægt að rita í báða „dálkana“.

Hausar og fætur búin til
Haus er svæði sem finna má efst á síðu.  Fótur, hins vegar, er samsvarandi svæði neðst á 
síðunni.  Upplýsingar eins og blaðsíðutöl í haus eða fót koma þá fram á öllum síðum skjalsins 
sem hafa sama síðustíl.
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Til að setja inn haus er valið Insert > Header > Default (eða síðustíllinn ef ekki á að nota 
sjálfgefið) eins og sýnt er á mynd 35.

Aðrar upplýsingar eins og titill skjalsins og kaflaheiti eru oft sett í haus eða fót.  Best er að setja 
þessa hluti sem svið (field)  Þá lagast hausar og fætur sjálfkrafa ef einhverju er breytt.  Hér er eitt 
algengt dæmi.

Til að setja titil skjalsins í haus:
1. Veldu File > Properties > Description og ritaðu titil fyrir skjalið þitt.
2. Settu inn haus (Insert > Header > Default).
3. Setti bendilinn í það svæði skjalsins sem hausinn afmarkar.
4. Veldu Insert > Fields > Title. Nú ætti tilillinn að sjást á gráum bakgrunni (sem prentast 

ekki með þegar skjalið er prentað og það er hægt að slökkva á honum).
5. Til að breyta titlinum fyrir allt skjalið velur þú aftur File > Properties > Description.

Númerun blaðsíðna
Til að númera blaðsíður sjálfvirkt:

1. Búðu til haus eða fót eins og lýst er hér að ofan.
2. Settu bendilinn í hausinn eða fótinn þar sem þú vilt fá blaðsíðunúmerið og veldu Insert > 

Fields > Page Number.

Fjöldi síðna hafður með
Til að sýna heildarfjölda síðna (eins og t.d. „Blaðsíða 1 af 12“):

1. Ritaðu orðið „Blaðsíða“ og bil og settu síðan síðunúmerið inn eins og áður er lýst.
2. Gerðu eitt bil og ritaðu orðið „af“ og bil og veldu síðan Insert > Fields > Page Count.

Síðuteljarinn setur inn heildarfjölda blaðsíðna í skjalinu eins og hann kemur 
fram í eigindaskrá skjalsins (File > Properties). Ef þú endurræsir 
númeraröðina, þá er heildarfjöldi síðna ekki endilega það sem þú vilt fá.

Númeraröðun endurræst
Stundum vill maður hefja númerun á nýtt á 1, t.d. á síðunni næst á eftir titilsíðunni eða 
efnisyfirlitinu.  Sum skjöl hafa einnig sérstaka númerun s.s. rómverkar tölur, á fremsta hlutanum 
(eins og efnisyfirlitinu) en arabískar tölur sem byrja á 1 á skjalinu sjálfu.  

Hægt er að endurræsa númeraröðina á tvo vegu.

Aðferð 1:
1. Settu bendilinn í fyrstu efnisgrein á nýrri síðu.
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Mynd 35: Hausar og fætur búin til



2. Veldu Format > Paragraph.
3. Á Text Flow flipanum á talglugga efnisgreina velur þú Breaks.
4. Veldu Insert og síðan With Page Style og tilgreindu síðustílinn sem nota á.
5. Tilgreindu töluna sem byrja skal á og smelltu á OK.

Aðferð 1 kemur sér líka vel ef tölusetja á fyrstu síðu í skjali með tölu sem er 
hærri en 1.  Þú gætir t.d. verið að skrifa bók þar sem hver kafli er í sínu skjali. 
Kafli 1 byrjar líklegast á síðu 1, en Kafli 2 gæti hins vegar byrjað á síðu 25, 
Kafli 3 á 51 og svo framvegis.

Aðferð 2:
1. Insert > Manual break.
2. Sjálfgefið er að Page break sé valið þegar maður setur inn skil með þessum talglugga 

(sjá mynd 36).
3. Veldu þann síðustíl sem þú vilt nota.
4. Hakaðu við Change page number.
5. Skilgreindu töluna sem byrja skal á og smelltu síðan á OK.

Spássíum breytt
Hægt er að breyta spássíum á tvo vegu:

• Með mælistikunum – fljótt og einfalt, en skortir fínstillingar.
• Með talglugga síðustíla – hægt að stilla spássíu upp á tvo aukastafi.

Ef þú breytir spássíum með mælistikunum, þá hefur nýja mælistaðan áhrif á 
síðustílinn og er sýnd í talglugga síðustíla næst þegar hann er opnaður.

Til að breyta spássíum með mælistikum:
1. Grái hlutinn á mælistikunum er spássían (sjá mynd 37).  Settu músarbendilinn á skilin á 

milli gráa og hvíta svæðisins.  Hann breytist í tvíhöfða ör.
2. Haltu niðri vinstra músarhnappi og dragðu músina til að færa spássíuna
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Mynd 36: Tölusetning endurræst eftir skil



Litlu örvarnar á mælistikunni eru notaðar til að inndraga og hengja efnisgreinar. 
Þær eru oft á sama stað og spássían, svo þú þarft að passa þig á að færa ekki 
þessi efnisgreinamerki þegar þú vilt færa spássíuna.  Settu bendilinn á milli 
örvanna og, þegar hann breytist í tvíhöfða ör, þá getur þú fært spássíuna 
(efnisgreinamerkin færast með henni).

Til að breyta spássíum með talgugga:
1. Hægri-smelltu einhvers staðar á síðuna og veldu Page af sprettivalinu.
2. Á Page flipa talgluggans ritar þú inn þá spássíu sem þú vilt hafa í Margins reitina.

Glósur settar í skjal

Notkun á glósum hefur verið bætt í OOo3.   Glósur eru nú sýnilegir til hliðar og litaðar eftir þörfum 
hvers og eins.

Til að setja glósur inn í texta, þá er ritbendilinn settur inn í textann og smellt á  Insert > Note eða 
ýtt á CTRL+ALT+N á lyklaborðinu. Glósan er tengd textabroti með punktalínu og sýnileg hægra 
megin við textann.  OOo bætir sjálfkrafa við nafni eða skammstöfun þess sem gerir glósuna og 
tímasetningu. Mynd 38 sýnir dæmi um texta með glósum frá tveim höfundum.

Veldu Tools > Options > User Data til að breyta nafninu í það sem þú vilt að birtist í Author Field 
í  glósunum.

Ef fleiri en einn er að setja inn glósur þá er hægt að breyta litnum á innslaginu eftir því hver 
höfundurinn er.
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Mynd 37: Spássíurnar færðar

Mynd 38: Glósur í OOo



Ef hægri-smellt er á glósu, þá kemur upp valmynd þar sem hægt er að eyða viðkomandi glósu, 
öllum glósum frá sama höfundi, eða öllum glósum í skjali.  Í þessari valmynd er líka hægt að 
forma þann texta sem birtist í glósunum. Hægt er að breyta leturgerð, stærð, eða röðun texta.

Til að fá yfirlit yfir alla glósur í skjali, þá opnar maður Lóðsinn (F5), tvísmellir á  Glósur (Notes), og 
getur þar skoðað þær með því að smella á hverja fyrir sig, bendillinn fer sjálfkrafa á þá glósu sem 
smellt er á í textaskjalinu. Einnig má hægri-smella á glósu og eytt henni eða breyta.

Það er líka hægt að skoða glósurnar með því að nota lyklaborðið. Maður ýtir á 
CTRL+ALT+PAGE DOWN til að fara frá einni glósu til annarar og CTRL+ALT+PAGE UP til að 
fara til baka.

Efnisyfirlit búið til

OpenOffice.org writer leyfir þér að búa til sjálfvirkt efnisyfirlit sem er tengt fyrirsögnum í texta. 
Áður en þú byrjar, þá skaltu vera viss um að allar fyrirsagnir í texta séu formaður á sama hátt og 
til þess notaðir stílar. Til dæmis, þá getur þú notað Heading 1 fyrir kaflaheiti, Heading 2 og 
Heading 3 fyrir undirheiti á köflum.

Þótt hægt sé að breyta efnisyfirlitinu mikið í Writer, þá er einfaldast að nota sjálfvaldar stillingar. 
Að búa til lítið efnisyfirlit er einfalt:

1. Þegar þú býrð til skjalið þitt, þá skaltu nota eftirfarandi stíla fyrir mismunandi titla (eins og 
til dæmis kaflaheiti og undirheiti): Heading 1, Heading 2, og Heading 3. Þetta mun síðan 
birtast í efnisyfirlitinu. Þú getur notað fleiri stíla fyrir mismunandi heiti en sjálfvaldar 
stillingarnar eru fyrir  fyrstu þrjú stigin.

2. Settu ritbendilinn þar sem þú vilt að efnisyfirlitið birtist.
3. Veldu Insert > Indexes and Tables > Indexes and Tables.
4. Ekki breyta neinu í Insert Index/Table glugganum. Smelltu á Ok

Ef þú bætir við eða eyðir texta (þannig að titlaheiti færast um blaðsíðu) eða breytir sjálfum 
titlaheitunum/kaflaheitunum þá þarftu að uppfæra efnisyfirlitið. Til að gera þetta:

1. Settu ritbendilinn í efnisyfirlitið.
2. Hægri-smelltu og veldu Update Index/Table í valmyndinni sem birtist.

Ef þú getur ekki sett ritbendilinn í efnisyfirlitið, veldu Tools > Options > 
Openoffice.org Writer > Formatting Aids, og síðan velurðu Enable í Cursor 
in protected areas hlutanum.

Þú getur breytt efnisyfirliti hvenær sem er. Hægri-smelltu hvar sem er á það og veldu Edit Index/
Table í valmyndinni sem birtist.

Orðalistar og bókalistar búnir til

Orðalistar og bókalistar virka á svipaðan hátt og efnisyfirlit. 

Auk orðalista í stafrófsröð þá fylgja með Writer orðalistar fyrir teikningar, töflur og hluti og þú 
getur einnig búið til þína eigin orðalista. Þú gætir, til dæmis, þurft að búa til orðalista þar sem 
koma fram fræðiheiti á mismunandi dýrategundum sem koma í texta og síðan aðra atriðaskrá þar 
sem koma fram almenn heiti á dýrategundum sem koma fram í texta. Áður en þú ferð að búa til 
atriðaskrá þá þarft fyrst að búa til atriðaskrár innslag sem festist í skjalinu þínu.
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Myndir í Writer

Þegar maður býr til textaskjal í OpenOffice.org Writer, þá er líklegt að maður vilji stundum setja 
myndir eða annars konar myndræna hluti í það. Myndir eru settar í textaskjöl af ýmsum 
ástæðum, allt frá því að styðja það sem stendur í textanum – eins og gert er í þessari kennslubók 
– upp í það að gefa myndræna framsetningu á því sem verið er að skrifa, eins og gert er í 
dagblöðum.

Myndir í Writer eru af þrem grunn tegundum:
• Myndir, þ.m.t. ljósmyndir, teikningar, skannaðar myndir og annað
• Línuteikningar búnar til með teiknitólum OOo
• Línurit búin til með OOo Chart

Í þessum kafla skoðum við fyrri tvær tegundirnar. 

Myndir settar í skjal

Myndir og grafík er hægt að fá úr ýmsum áttum. Hægt er að hlaða þær niður af Internetinu, 
skanna þær, eða búa þær til með myndvinnsluforriti. Þetta geta jafnvel verið myndir teknar á 
stafræna myndavél.

Mynd sett inn úr skrá
Þegar mynd er til í skrá, þá er hægt að setja hana beint inn í Writer skjalið. OOo getur flutt inn 
ýmsar tegundir vector mynda (línuteikninga) og rastamynda (bitmap). Þær algengustu eru GIF, 
JPEG eða JPG, PNG, og  BMP. Hægt er að sjá tæmandi lista yfir skjalgerðir sem hægt er að 
nota undir „Myndform sem ganga í OOo“ á blaðsíðu 68.

Til að setja inn mynd úr skrá er þetta gert:

1. Fyrst þarf að ákveða hvar myndin á að koma. Settu bendilinn þar sem þú vilt að myndin 
sé, eða nálægt þeim stað.

Ekki hafa áhyggjur af nákvæmri staðsetningu myndarinnar núna, þar sem 
auðvelt er að laga það seinna eins og lýst er í „Myndir staðsettar í texta“ á 
blaðsíðu 59.

2. Veldu Insert > Picture > From File af valstikunni. Þá opnast valglugginn eins og sést á 
mynd 39.

3. Findu myndina sem þú vilt nota, smelltu á hana og síðan á Open.
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Neðst í Insert picture talglugganum eru tveir hak-kassar. Ef hakað er við 
Preview, þá sést valda myndin í rúðunni hægra megin eins og sést á 
myndinni. Þannig er hægt að ganga úr skugga um að það sé rétta myndin sem 
verið er að velja. Link kosturinn er ræddur hér á eftir.

Tengt á mynd
Ef hakað er við Link kostinn í Insert picture talglugganum, þá býr Writer til tengi í viðkomandi 
mynd, frekar en að vista eintak af myndinni með skjalinu. Þetta verður til þess að myndin er sýnd 
þegar skjalið er skoðað, en þegar það er vistað, þá er slóð að myndinni vistuð með því – ekki 
myndin sjálf. Skjalið og myndin eru áfram tvær aðskildar skrár og þær eru settar saman aðeins 
þegar skjalið er opnað.

Tenging í mynd hefur tvo kosti og einn ókost:

• Kostur – Tengi í mynd minnkar stærð skjals þegar það er vistað vegna þess að myndin er 
ekki tekin með. Í nútíma tölvum með sæmilega mikið minni er skjalstærð yfirleitt ekki 
vandamál, nema skjalið innihaldi margar plássfrekar myndir. Writer getur höndlað þó 
nokkuð stórar myndir.

• Kostur – Hægt er að breyta myndinni sér án þess að breyta textaskjalinu vegna þess að 
tengin í myndina virka áfram þó myndin sé löguð til. Breytingin sést þá þegar skjalið er 
opnað aftur. Þetta getur verið stór plús, sérstaklega ef þú (eða einhver annar) ert að 
vinna við að bæta myndefnið.

• Ókostur – Ef þú sendir skjalið til einhvers annars, eða færir það á aðra tölvu, þá verður 
þú einnig að senda og færa myndirnar, því annars getur sá sem fær það ekki séð þær. 
Þú verður að hafa á hreinu hvar myndirnar eru geymdar með tilliti til textaskjalsins til að 
þú getir sagt viðtakandanum hvernig hann á að raða upp textaskjali og myndum í 
möppuna sína svo Writer geti fundið þær. Til dæmis getur verið að þú geymir myndir í 
undirmöppu sem þú kallar Myndir sem er í sömu möppu og skjalið. Þá verður 
viðtakandinn að hafa sams konar undirmöppu með sama nafn fyrir myndirnar, því annars 
finnur Writer þær ekki aftur.

Þegar maður notar sömu myndina ítrekað í sama skjalinu, þá gæti virst sem 
það sparaði pláss að nota tengi; þetta er hinsvegar ekki endilega rétt, því OOo 
festir ekki nema eitt eintak af hverri mynd í skjalið og notar það síðan aftur og 
aftur.

50

Mynd 39: Mynd sett í skjal



Myndir settar inn annars staðar frá
Hægt er að setja inn myndir annars staðar en úr skrá:

• úr myndvinnsluforriti
• frá skanna
• úr OOo Gallerý

Myndvinnsluforrit
Hægt er að nota ýmis myndvinnsluforrit til að laga til og breyta myndum. Í þessum forritum er 
hægt að afrita og síðan líma mynd eða hluta hennar inn í OOo skjal eins og sést á mynd 40. Þar 
sést að þetta hefur verið gert:

1. Veldu þann hluta myndarinnar sem þú vilt nota í myndvinnsluforritinu.
2. Settu bendilinn yfir valda hlutann og ýttu á CTRL+C á lyklaborðinu til að afrita þetta 

svæði.

3. Skiptu yfir í OOo Writer gluggann.
4. Smelltu með músinni þar sem þú vilt að myndin komi.
5. Ýttu á CRTL+V á lyklaborðinu til að líma myndina inn.

Skanni
Ef tölvan þín er tengd við skanna, þá getur OOo kallað á skannaforritið og sett mynd frá honum 
inn í skjalið. Til að setja þetta af stað setur þú bendilinn þar í skjalið sem myndin á að koma og 
velur  Insert > Picture > Scan > Select Source.

Þó að þetta sé fljótt og auðvelt, þá er ekki líklegt að úr þessu komi hágæða mynd af réttri stærð. 
Það er líklegt að best sé að skanna mynd inn í sérhæft myndvinnsluforrit, vinna hana þar og 
síðan setja hana í Writer skjalið.

OpenOffice.org Gallery
Í Gallerýinu eru hlutir (e. objects) eins og myndir og hljóð, sem hægt er að setja inn í skjöl. 
Gallerýið er aðgengilegt í öllum OOo forritum. 

Til að velja mynd úr Gallerýinu og draga hana inn á skjalið:
1. Smelltu á Gallery táknmyndina  (til hægri á Standard hnappastikunni) eða veldu Tools 

> Gallery.
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Mynd 40: Myndvinnsluforrit notað



2. Veldu það þema sem inniheldur myndina sem þú vilt nota.
3. Smelltu á myndina með vinstri músarhnappi, dragðu hana inna á skjalið og slepptu henni 

þar. Það er líka hægt að hægri-smella á hlutinn og velja Insert > Copy.

Á mynd 41 sést hvernig mynd er dregin inn á skjal úr Gallerýinu

Mynd breytt

Þegar maður setur inn nýja mynd, þá þarf maður stundum að breyta henni þannig að hún falli 
betur að skjalinu sem hún er í.  Staðsetning myndarinnar með tilliti til textans er rætt í „Myndir 
staðsettar í texta“ á blaðsíðu 59. Hér ætlum við að skoða hnappastikuna fyrir myndir, 
stærðarbreytingar, og kropp og hvernig við getum snúið mynd.

Þó að OOo fylgi ýmis tól sem hægt er að nota til að breyta myndum, þá er 
yfirleitt best að nota sérstakt myndvinnsluforrit eins og GIMP1 til að gera það 
(t.d. til að kroppa, breyta stærð, og laga litagildi) og síðan setja afurðina inn í 
OOo.

Hnappastika fyrir myndir
Þegar maður setur inn mynd eða velur mynd sem búið er að setja inn, þá birtist sérstök 
hnappastika fyrir myndvinnslu. Þessi stika getur verið hvort sem er fljótandi eða dokkuð. Á mynd 
42 er stikan sýnd fljótandi. Tvær aðrar stikur opnast út úr henni: stika með grafískum síum, sem 
hægt er að rífa af og láta fljóta sér, og litastikan, sem opnast sem fljótandi stika.

Með þessum stikum er hægt að breyta myndum á ýmsan hátt, hagræða þeim og lagfæra til að fá 
sérstök áhrif.

Síur
Á Töflu 1 er stutt lýsing á þeim síum sem fyrir hendi eru, en besta aðferðin til að skilja þær er að 

1  GIMP er opið myndvinnsluforrit sem hægt er að nálgast á http://www.gimp.org/downloads/.
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Mynd 41: Mynd dregin inn í skjal úr Gallerýinu



sjá þær í reynd. Þú skalt gera tilraunir með þessar síur og mundu að þú getur afturkallað allar 
aðgerðir með því að ýta á CTRL+Z eða ALT+BAKK á lyklaborðinu eða með því að velja Edit > 
Undo.

1 úr skrá
2 Sía
3 Myndhamur
4 Litur
5 Gegnsæi
6 Velta lárétt
7 Velta lóðrétt
8 Myndræn eigindi
9 Umsnúa litum
10 Jafna
11 Yfirlýsing
12 Öldrun
13 Kolaskissa
14 Upphleypt
15 Mósaík
16 Málun
17 Popp list
18 Skerpa
19 Fjarlægja rusl
20 Rauður
21 Grænn
22 Blár
23 Lýsing
24 Skerpa
25 Gamma

Mynd 43 sýnir nokkur dæmi um hvernig hægt er að breyta mynd með hnappastikunni

Tafla 1: Grafískar síur og áhrif þeirra

Táknmynd Nafn Áhrif

Umsnúa Umsnýr litagildum í litamynd eða birtugildum í gráskalamynd.
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Mynd 42: Hnappastika fyrir myndvinnslu ásamt afrífanlegri stiku fyrir síur 
og fljótandi litastiku.  

Athugaðu: Myndhamur (3) getur verið Sjálfgefinn (Default), gráskala 
(Grayscale), svarthvítur (Black/White), eða vatnsmerki (Watermark). 

Mynd 43: Myndræn áhrif sem fá má frá talglugga mynda



Jafna Mýkir skerpu í mynd.

Skerpa Eykur skerpu í mynd.

Fjarlægja rusl Fjarlægir staka myndbletti úr mynd.

Yfirlýsing Hermir eftir yfirlýsingu á mynd. Sérstakur talgluggi opnast þar 
sem hægt er að stilla virknina.

Öldrun Hermir eftir tímaskemmdum á mynd.  Sérstakur talgluggi 
opnast þar sem hægt er að stilla virknina.

Málun Breytir mynd eins og hún sé máluð með því að fækka litum 
sem notaðir eru.

Popp list Breytir mynd verulega.

Kolaskissa Sýnir myndina eins og hún sé teiknuð með viðarkolum.

Upphleypt Talgluggi opnast þar sem hægt er að stilla hvaðan ljós kemur 
og hversu djúpir skuggarnir eiga að vera og þar með hversu 
mikið myndin er upphleypt.

Mósaík Sameinar hópa af mynddeplum í einlita svæði.

Litur
Notaðu þennan talglugga til að breyta hverjum RGB litahluta myndar (rautt, grænt, blátt) ásamt 
lýsingu, skerpu og gamma myndarinnar. Ef niðurstaðan er ekki rétt, þá er hægt að ýta á CTRL+Z 
á lyklaborðinu til að fá upphaflegt útlilt aftur.

Gegnsæi sett á hlutinn
Breyttu prósentutölunni í Gagnsæisboxinu  á hnappastiku myndarinnar til að gera 
myndina gagnsærri.  Þetta er sérlega gagnlegt þegar maður er að búa til vatnsmerki eða að setja 
mynd sem bakgrunn

Notkun á formunarstikunni og talglugga myndar
Þegar mynd er valin, þá er hægt að breyta ýmsum atriðum varðandi hana með þeim tólum sem 
finna má á Formunar hnappastikunni (sýnd á mynd 48) og í talglugganum sem opnast þegar 
hægri-smellt er á mynd og kosturinn Picture valinn (sjá mynd 44). Til dæmis er hægt að búa til 
ramma utanum myndina, velja stíl og lit, eða (í Borders flipa gluggans) setja skugga undir 
myndina.

Mynd kroppuð
Ef maður vill bara nota hluta myndar í skjali, þá er líklegt að maður vilji kroppa hana (klippa hluta 
hennar af). Til að kroppa mynd þarf að velja hana, hægri-smella á hana og velja Picture af 
valmyndinni sem kemur upp. Í talglugga myndvinnslu er Crop flipinn valinn (sjá mynd 44).
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Í Kropp talglugganum er hægt að stýra eftirfarandi atriðum:
• Keep scale / Keep image size kostir: Þegar Keep scale er valið (sjálfgefið), þá breytir 

kroppið ekki skala myndarinnar og hún minnkar um það sem skorið er af. Þegar Keep 
image size er valið, þá helst sú stærð sem á myndinni er. Þannig stækkar í raun það 
sem eftir situr þegar búið er að kroppa þegar klippt er af, eða minnkar ef bætt er við, 
þannig að ummál myndarinnar helst hið sama.

• Left, Right, Top, og Bottom: Virkni þessara reita breytist eftir því hvor kosturinn Keep 
scale og Keep image size er valinn. Í báðum tilfellum er tala rituð inn í reitinn. Myndin 
kroppast þá um þetta mál. Til dæmis ef talan 3cm er sett inn í Left reitinn, þá skerast 3 
sentimetrar af vinstri jaðri myndarinnar. 
Þegar Keep scale er valið, þá stækkar afgangurinn af myndinni einnig um 3 sentimetra 
(jákvæð tala í reitnum) eða minnkar (neikvæð tala í reitnum), þannig að ummál 
myndarinnar helst hið sama.
Athugaðu að Width og Height gildin breytast þegar þú setur inn stærðir á þennan hátt. Þú 
getur notað frímerkið við hliðina á reitunum til að fylgjast með hversu mikið þú kroppar.

Stærð myndar breytt
Það er hugsanlegt, og reyndar frekar líklegt, að myndin sem þú setur inn í skjalið passi ekki alveg 
vegna þess að hún er of stór eða of lítil. Í þeim tilfellum þarft þú að breyta stærð myndarinnar.

1. Smelltu á myndina, ef þarf, til að fá litlu grænu handföngin.
2. Settu bendilinn yfir eitt af þessum handföngum. Bendillinn breytist og sýnir hvert þú getur 

teygt myndina.
3. Smelltu og dragðu handfangið. Þannig breytir þú stærð myndarinnar.
4. Slepptu músarhnappnum þegar þú ert ánægður með nýju stærðina.

Handföngin á hornunum stjórna bæði breidd og hæð myndarinnar í einu, en hin fjögur 
handföngin breyta þessum málsetningum tveim og tveim í einu.
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Mynd 44: Valkostir fyrir hendi þegar mynd er kroppuð



Til að halda upphaflegum hlutföllum myndarinnar, þá skaltu halda niðri SHIFT 
lyklinum á lyklaborðinu þegar þú smellir og dregur. Athugaðu að sleppa 
músarhnappnum á undan SHIFT lyklinum.

Athugaðu að ef þú breytir stærð á rastamynd (bit-mapped) mynd, þá hefur það óæskileg áhrif á 
upplausn myndarinnar og hún verður að einhverju leiti óskýr. Það er betra að stækka slíka mynd 
í myndvinnsluforriti ef hægt er áður en þú setur hana í skjalið þitt.

Á mynd 45 sést hvernig mynd breytist þegar hún er stækkuð eða minnkuð.

Til að stjórna stærðarbreytingum betur, þá er gott að nota Crop flipann eða Type flipann í 
talglugga myndar. Á Crop flipanum er hægt að stýra þessum atriðum, eins og lýst er hér fyrir 
ofan.

• Scale Width og Height: settu inn í prósentum stærðarbreytingarnar sem þú vilt fá fram. 
Stærð myndarinnar breytist í samræmi við það. Til að hlutföll myndarinnar breytist ekki 
þurfa bæði gildin að vera hin sömu. 

• Image size: skilgreindu stærð myndarinnar í þeim mælieiningum sem þér líkar. Myndin 
stækkar eða minnkar um þau gildi.

• Original size hnappurinn: ef smellt er á hann, þá fær myndin aftur upprunalega stærð.

Á Type flipa Myndartalgluggans velur þú Relative kostinn til að skipta á milli prósentuhlutfalls og 
raunstærðar. Til að breyta stærð jafnt skaltu haka við Keep ratio kostinn. Eins og á Crop 
flipanum er hægt að smella á Original Size hnappinn til að fá aftur upprunalega stærð

Mynd snúið
Í Writer er ekki tól til að snúa mynd, en það er einfalt að vinna sig framhjá því:

1. Opnaðu nýtt Draw eða Impress skjal.
2. Settu þar inn myndina sem þú vilt snúa. Þú getur notað einhverja þá aðferð sem lýst er 

framar í þessum kafla, þó allar valmyndir og hnappar séu ekki alveg eins.
3. Veldu myndina. Síðan getur þú notað Teiknistikuna (venjulega sýnd neðst í glugganum) 

til að velja Rotate hnappinn .
4. Snúðu myndinni eins og þú vilt. Notaðu rauðu handföngin á hornum myndarinnar og 
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Mynd 45: Þrjú dæmi um stærðarbreytingu á mynd



hreyfðu músina í þá átt sem þú vilt snúa. Sjálfgefið er að myndin snúist um miðju sína 
(sýnt með svörtum krosshárum), en þú getur breytt snúningspunktinum með því að færa 
krosshárin á þann stað sem þú vilt.

Til að takmarka snúning við 15 gráður í einu er hægt að halda niðri SHIFT 
lyklinum á lyklaborðinu á meðan myndinni er snúið.

5. Veldu myndina með því að ýta á CTRL+A á lyklaborðinu og afritaðu hana með CTRL+C.
6. Farðu nú aftur í Writer, smelltu með músinni þar sem þú vilt fá myndina og settu hana inn 

með CTRL+V.

Aðrar stillingar
Á talglugga mynda (mynd 7) eru átta flipar. Við skoðuðum Crop flipann á blaðsíðu 55 og Type 
flipanum verður lýst í kaflanum „Myndir staðsettar í texta“ á blaðsíðu 59.  Aðrir flipar hafa þessa 
virkni:

• Options - valkostir: Notaðu þenna flipa til að gefa myndinni lýsandi nafn (sem þú vilt að 
sjáist í Lóðsinum), aukatexta sem sést þegar bendillinn vokar yfir myndinni og til að verja 
suma eiginleika myndarinnar fyrir breytingum af slysni. Einnig er hægt að koma í veg fyrir 
að myndin prentist með því að taka viðeigandi hak af. 

• Borders - rammar: Notaðu þenna flipa til að búa til ramma í kringum myndina. Kostirnir 
eru þeir sömu og eru notaðir til að setja ramma utanum efnisgreinar og töflur. Einnig er 
hægt að setja skugga undir myndina ef maður vill.

• Background - bakgrunnur: Notaðu þennan flipa til að breyta bakgrunni myndarinnar. 
Þetta virkar þó aðeins fyrir myndir með glæran lit. 

• Hyperlink - stiklur: Notaðu þennan flipa til að setja stiklu á Internetið á myndina. Einnig 
er hægt að setja stiklur á hluta myndarinnar þannig að bara þeir hlutar virki sem stikla.

• Picture - mynd: Notaðu þennan flipa til að velta myndinni og til að sjá hvar hún var 
upphaflega geymd ef hún er tengd en ekki fest. 

• Macro - fjölvar: Gefur þér möguleikann á að tengja fjölva við myndina. Hægt er að velja 
fjölva sem fylgja forritinu eða búa til þína eigin.

Mynd eytt
Til að eyða mynd:

1. Smelltu á myndina til að velja hana ef þarf til að grænu handföngin sjáist.
2. Ýttu á DELETE á lyklaborðinu.

Unnið með teiknitól Writer

Hægt er að nota teiknitól Writer til að búa til teikningar, eins og einfaldar skissur með ferningum, 
hringum, strikum, texta og öðrum fyrirfram skilgreindum formum. Einnig er hægt að grúppa 
nokkra teiknihluti til að öruggt sé að þeir haldi hlutfallslegri stærð og afstöðu.

Hægt er að setja teiknihluti beint á síðu í skjalinu þínu, eða setja þá í ramma. 

Einnig er hægt að nota teiknitólin til að merkja á myndir, skjámyndir og annað myndefni búið til 
með öðrum forritum, en við mælum ekki með því vegna þess að :

• ekki er hægt að grúppa saman myndir og teiknihluti og því getur afstaða þeirra breyst í 
skjalinu.

• ef þú breytir Writer skjalinu í annað skjalform, eins og t.d. HTML, þá haldast myndir og 
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teiknihlutir ekki saman; þau eru vistuð hvert í sínu lagi.

Almennt séð er líklega best að búa flóknar teikningar til með OpenOffice.org Draw, en þar eru 
margir fleiri kostir, eins og lagskiptingar, stílar o.s.frv.

Teiknihlutir búnir til
Til að byrja að nota teiknihluti er kveikt á Teiknistikunni (sjá mynd 46) með því að velja View > 
Toolbars > Drawing á valstikunni.

Ef þú ætlar að nota teiknitólin oft og mikið, þá er hægt að rífa stikuna lausa og færa hana á 
þægilegan stað á skjánum

1 Val
2 Strik 
3 Ferningur 
4 Hringform 

5 Frjálst strik
6 Texti
7 Talbóla
8 Grunnform 

9 Tákn
10 Örvar 
11 Flæðirit 
12 Talbóla

13 Stjörnur
14 Punktar
15 Fontwork gallerý
16 Úr skrá
17 Þrívídd Á/Af

Til að nota teiknitól:
1. Smelltu í skjalið þar sem þú vilt að teikningin festist. Þú getur breytt staðsetningu 

akkersins seinna.
2. Veldu tólið af Teiknistikunni (sjá mynd fyrir ofan). Músarbendillinn breytist í teiknibendil.
3. Settu krosshárabendilinn á staðinn þar sem þú vilt að teikningin sé og smelltu og dragðu 

til að búa til teiknihlutinn. Slepptu músarhnappnum. Valin teikniaðgerð helst virk og því 
getur þú teiknað annan eins hlut.

4. Til að slökkva á teikniaðgerðinni er hægt að ýta á ESC lykilinn á lyklaborðinu eða smella 
á valtólið (örina) á teiknistikunni.

5. Nú getur þú breytt hlutnum (grunnlit, strikgerð og breidd, festingu og öðru) með annað 
hvort Drawing Object Properties hnappastikunni (sjá mynd 47) eða kostina og talglugga 
sem koma upp ef hægri-smellt er á hlutinn.

Eiginleikar teiknihluta stilltir eða þeim breytt
Til að stilla eiginleika á teiknihluti áður en þeir eru teiknaðir:

1. Smelltu á Val hnappinn á teiknistikunni.
2. Smelltu á eiginleikana á Drawing Object Properties stikunni og veldu gildin sem þú vilt 

hafa.
3. Fyrir betri stjórn eða til að skilgreina nýja eiginleika, þá er hægt að smella á Area eða 

Line táknmyndirnar á stikunni til að sjá nákvæmari talglugga.

Þau sjálfgefnu gildi sem þú stillir virka þannig fyrir þetta skjal og meðan þú lokar ekki Writer. Þau 
virka ekki lengur ef þú lokar skjalinu eða Writer og þau gilda ekki fyrir önnur skjöl sem þú opnar. 
Sjálfgefin gildi eiga við alla teiknihluti nema textahluti.
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Mynd 46: Teiknistikan

Mynd 47: Drawing Object Properties hnappastikan 



1  Strik
2  Örvagerð 
3  Strikgerð
4  Strikbreidd 

5  Striklitur
6  Svæði
7  Svæðisstíll – fylling
8  Snúa 

9  Í forgrunn
10  Í bakgrunn
11  Setja fremst
12  Færa aftast

13  Samröðun
14  Breyta akkeri
15  Afgrúppa
16  Grúppa

Til að breyta eiginleikum teiknihlutar sem búið er að teikna:
1. Veldu hlutinn.
2. Gerðu eins og lýst var hér fyrir ofan.

Þú getur einnig skilgreint staðsetningu og stærð, snúning og halla og rúnning á hornum 
teiknihlutarins:

1. Hægri-smelltu á teiknihlutinn og veldu Position and Size af valmyndinni sem upp kemur. 
Þá sést talgluggi fyrir staðsetningu og stærð.

2. Veldu þá eiginleika sem þú vilt breyta.

Stærð teiknihlutar breytt
Það sama á við um stærðarbreytingar á teiknihlutum og öðrum hlutum. Hluturinn er valinn með 
því að smella á hann. Síðan er tekið í eitt af grænu handföngunum átta sem sjást í kringum hann 
og þau dregin á nýjan stað. Til að stækka eða minnka hlutfallslega er eitt hornhandfangið notað 
ásamt SHIFT lyklinum á lyklaborðinu.

Fyrir nákvæmari stjórnun á stærð hlutar er valið Format > Object > Position and Size af 
valstikunni. Notaðu talgluggann fyrir staðsetningu og stærð til að stilla breidd og hæð 
sérstaklega. Ef hakað er við Keep ratio, þá breytast málin tvö þannig að upphaflegt hlutfall 
myndarinnar helst.

Teiknihlutar grúppaðir
Til að grúppa teiknihluti saman:

1. Veldu einn hlut, haltu síðan niðri <SHIFT> lyklinum á lyklaborðinu og smelltu á aðra hluti 
sem þú vilt grúppa saman. Merkikassinn stækkar þannig að hann inniheldur alla hlutina.

2. Þegar búið er að velja alla hlutina lætur þú músina voka yfir einum þeirra og velur 
Format > Group > Group af valstikunni eða hægri-smellir og velur Group > Group af 
valmyndini sem kemur upp.

Það er ekki hægt að grúppa fasta eða tengda mynd með teiknihlutum.

Myndir staðsettar í texta

Þegar maður setur mynd í textaskjal, þá þarf maður að ákveða hvernig hún á að vera staðsett 
miðað við textann og aðrar myndir. Staðsetning mynda er oft tímafrek og erfið, bæði fyrir þá sem 
eru vanir og þá sem eru óvanir ritvinnslu.  Þar sem Writer er ritvinnsluforrit, frekar en 
umbrotsforrit, þá eru takmarkanir á sveigjanleika myndstaðsetningar og það tekur stundum 
dálítinn tíma að koma þeim rétt fyrir. Þetta hefur þó verið lagað heilmikið í OpenOffice.org 3.0, 
þar sem þetta verk er gert auðveldara með svokölluðum „lausum akkerum“.

Staðsetningu mynda er stjórnað með því að vinna við fjögur atriði:
• Röðun (Arrangement) er það kallað þegar myndum er raðað á ímyndaðan ás sem liggur 

út úr skjánum. Röðun stjórnar því hvernig myndir raðast hver fyrir framan aðra eða miðað 
við textann.

• Uppstilling (Alignment) er það kallað þegar myndum er stillt upp lárétt eða lóðrétt á blaðið 
miðað við festipunktinn.
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• Festing (Anchoring) er tilvísunarpunkturinn fyrir myndina. Þessi punktur getur verið öll 
síðan eða ramminn sem myndin er í, efnigrein, eða jafnvel tákn.

• Textaflæði (Wrapping) er notað um samband myndarinnar við textann í kringum hana, 
sem getur flætt í kring um hana, hvort sem er öðru megin eða báðum megin, horfið á 
bakvið hana, eða komið fram fyrir hana, eða jafnvel tekið myndina sem sértakt tákn.

Stillingar á þessum fjórum atriðum er hægt að nálgast á mismunandi hátt eftir því hvernig mynd 
er um að ræða:

1. Af Format myndinni þar sem hægt er að finna Alignment, Arrange, Wrap, og Anchor 
(bæði fyrir myndir og teiknihluti).

2. Af sprettivalinu sem kemur upp þegar maður hægri-smellir á myndina.
3. Af Frame hnappastikunni sem sýnd er á mynd 48 fyrir myndir sem búnar eru til með 

Graphics rammastíl.
4. Af Type og Wrap flipunum á talglugga fyrir myndir. Athugaðu að ekki er hægt að stilla 

röðun (arrangement) af þessum talglugga. Til að opna talglugga fyrir myndir er smellt á 
myndina til að velja hana og síðan valið Format > Picture eða hægri-smellt á myndina 
og Picture valið af sprettivalinu.

5. Af Position and Size flipanum á Staðsetning og stærð talglugganum fyrir teiknihluti. Til að 
opna þennan talglugga er smellt á teiknihlutinn til að velja hann og síðan valið Format > 
Object > Position and Size eða hægri-smellt á hlutinn og valið Position and Size á 
sprettivalinu. Athugaðu að aðeins er hægt að stjórna uppstillingu og festingu.

1  Virkja stíl 
2  Flæði af 
3  Síðuflæði 
4  Flæði í gegn
5  Uppstilling til hægri

6  Uppstilling í miðju 
7  Uppstilling til vinstri
8  Efst 
9  Fyrir miðju 
10  Neðst

11  Rammi 
12  Strikstíll 
13  Striklitur (ramma)
14  Bakgrunnslitur
15  Stilling ramma

16  Færa fremst
17  Senda aftast
18  Breyta festingu (akkeri)
19  Tengja ramma
20  Aftengja ramma

Myndum raðað
Þegar mynd er raðað er staðsetning hennar ákvörðuð miðað við aðrar myndir. Röðun á bara við 
ef myndir skarast. Hægt er að velja um fjórar stillingar og síðan er ein aukastilling fyrir teiknihluti:

• Bring to Front: Færa fremst: setur myndina framar en aðrar myndir og texta þannig að 
hún þekur þær eða hluta þeirra.

• Bring Forward: Færa fram: færir hlutinn upp um eitt þrep í bunkanum (z-ás). 
Hugsanlega þarf að framkvæma þessa aðgerð nokkrum sinnum til að fá fram það sem 
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óskað er eftir.
• Send Backward: Senda aftar: Þetta er andstaða Færa fram og sendir valinn hlut eitt 

þrep neðar í bunkanum.
• Send to Back: Senda aftast: sendir valda mynd aftast í bunkann, þannig að allar aðrar 

myndir, texti og teiknihlutir hylja hana eða hluta hennar.
• To Background / To Foreground: Í bakgrunn / Í forgrunn: á aðeins við um teiknihluti; 

færir viðkomandi hlut aftur fyrir eða fram fyrir texta.

Myndir festar
Hægt er að festa myndir sem tákn eða við síðu, efnisgrein eða tákn. Það er einnig hægt að setja 
myndina í ramma og síðan festa rammann. Hvor aðferðin er valin fer eftir því hvað verið er að 
sækjast eftir.  Hér er lýsing á þeim aðferðum sem hægt er að nota við að festa myndir:

Við síðu
Myndin heldur sér við síðuna sem hún er sett á miðað við spássíurnar. Hún hreyfist ekki þegar 
texta og fleiri myndum er bætt við eða þurrkað út. Þessi aðferð er nytsamleg þegar myndin þarf 
ekki að vera sérlega tengd atriði í textanum. Þetta er oft notað þegar verið er að setja saman 
fréttabréf eða önnur skjöl sem gera miklar kröfur til umbrots, eða við að setja merki fyrirtækis í 
bréfhaus.

Ef þú ætlar að nota skjal í safnskjali (Master document) þá skaltu ekki festa 
myndir við síðu því þá koma myndirnar ekki fram í yfirskjalinu.

Við efnisgrein
Myndin er föst við efnisgreinina og færist með henni. Hægt er að staðsetja myndina á spássíu 
eða annars staðar. Þetta er hentug aðferð sem eins og tafla staðsetur myndir við hlið textans 
sem á við hana.

Við tákn
Myndin er fest við tákn, en er ekki sett inn í textastrenginn. Hún færist með efnisgreininni en 
hægt er að staðsetja hana á spássíuna eða annars staðar. Þetta er svipuð aðferð og að festa 
mynd við efnisgrein, en ekki er hægt að nota hana við teiknihluti.

Sem tákn
Myndin er sett inn í skjalið eins og hvert annað tákn og hefur þar af leiðandi áhrif á línuhæð og 
línubrot. Myndin færist með efnisgreininni þegar maður bætir við eða eyðir út texta eða myndum. 
Þessi aðferð er heppileg til að halda skjámyndum í réttri röð í leiðbeiningum (með því að setja 
þær sem tákn í auðar efnisgreinar) eða til að setja myndir af hnöppum inn í línu.

Við ramma
Ef myndin hefur verið sett í ramma, þá er hægt að festa hana á ákveðnum stað innan rammans. 
Síðan er hægt að festa rammann við síðu, efnisgrein eða tákn, eftir því sem við á.

Myndum stillt upp
Þegar búið er að ákveða festingu myndar, þá er hægt að skoða uppstillingu myndarinnar miðað 
við festinguna: þetta kallast að stilla myndinni upp. Það eru sex kostir sem hægt er að velja um: 
þrír sem stilla henni upp lárétt (til vinstri, í miðju til hægri) og þrír sem stilla henni upp lóðrétt (efst, 
fyrir miðju, neðst). Ef þú vilt hafa fínni stjórn á uppstillingunni, þá þarft þú að gera það með 
talglugganum sem sýndur er í mynd 50. 

Byrjaðu á því að velja viðmiðunarpunkta í valreitunum hægra megin í talglugganum og veldu svo 
úr valreitunum til vinstri Left, Right eða Center. Ef þú velur gildið From left (eða From top fyrir 
lóðrétta staðsetningu) þá getur þú skilgreint hversu langt frá vinstri eða efst myndin á að vera. Í 
dæminu hér fyrir neðan verður efra horn myndarinnar til vinstri sett 3 sentimetra frá vinstri 
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spássíu og efri brún á efri spássíu.

Texti látinn flæða kringum myndir
Stilling á flæði segir til um hvernig texti og myndir tengjast. Nokkrir möguleikar eru í boði:

Ekkert flæði (No Wrap)
Hérna er textinn settur fyrir ofan og neðan myndina en ekki til hliðar við hana.

Síðuflæði og Gæðaflæði (Page Wrap, Optimal Page Wrap)
Texti flæðir í kringum myndina. Ef myndin er færð á blaðsíðunni, þá lagar textinn sig að 
henni þannig að plássið hægra og vinstra megin við hana fyllist. Gæðaflæði kemur í 
veg fyrir að texti komi þeim megin við mynd sem er nær spássíunni.

Gegnumflæði (Wrap Through)
Leggur myndina ofan á textann. Textinn er þar með hulinn undir myndinni að einhverju 
leiti. Gott er að nota gagnsæi með þessari stillingu til að textinn haldi áfram að sjást.

Í bakgrunni (In Background)
Svipað og gegnumflæði, nema að myndin er sett undir textann og engin nauðsyn er á 
að gera hana gagnsæja.

No Wrap kosturinn sem gefinn er í sprettivali myndar er sama og Wrap Off 
valið í Format > Wrap á valstikunni.

Flæði er yfirleitt valið eftir að mynd er staðsett og fest. Til að setja ákveðið flæði á mynd er þetta 
gert:

1. Veldu mynd með því að smella á hana.
2. Hægri-smelltu til að sjá sprettivalið og færðu músabendilinn á Wrap til að sjá 

flæðimöguleikana. Annar möguleiki er að velja Format > Wrap af valstikunni.
3. Veldu það flæði sem þú vilt nota.
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Þegar mynd er fest sem tákn, þá er aðeins hægt að stilla fjarlægðina á milli 
myndarinnar og textans, en ekki er hægt að stjórna flæði.

Til að fínstilla flæðikostina, þá opnar maður talgluggann fyrir myndir og velur Wrap flipann eins 
og sést á mynd 51. Ef þú ert með venjulega mynd, þá getur þú náð í þennan talglugga með því 
að velja Format > Picture á valstikunni eða með því að hægri-smella og síðan velja Picture af 
sprettivalinu. Ef um teiknihluti er að ræða, þá er hægt að nálgast Wrap flipann með því að velja 
Format > Wrap > Edit á valstikunni eða með því að hægri-smella og velja Wrap > Edit af 
sprettivalinu. Þessum talglugga er skipt upp í þrjá hluta.

Efst er hægt að velja hvernig flæði maður vill fá eins og lýst er hér fyrir ofan, ásamt tveim 
möguleikum í viðbót sem koma í veg fyrir að textinn fari vinstra megin við mynd (After) eða 
hægra megin við hana (Before). Spacing  hluti gluggans er notaður til að skilgreina bil á milli 
myndar og texta. Í Options hlutanum er mismunandi innihald eftir því hvernig flæði er valið.

Ný efnisgrein (First Paragraph)
Hakaðu við þennan kost ef þú vilt að OOo byrji nýja efnisgrein fyrir neðan myndina, 
hvort sem textinn gæti flætt í kringum hana eða ekki.

Í bakgrunni (In background)
Þessi kostur opnast ef gegnumflæði (Through Wrap) er valið; hann setur myndina í 
bakgrunn.

Útlínur (Contour)
Flæðir textann í kringum upp-settar útlínur frekar en í kringum raunverulegar útlínur 
myndarinnar. Þessi kostur er aðeins nothæfur þegar Síðuflæði eða Gæðaflæði eru 
valin.

Aðeins fyrir utan (Outside only)
Lætur textann flæða utan við raunverulegar útlínur myndar þó upp-settar útlínur séu 
tilgreindar á myndinni.
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Útlínur stilltar
Þessi valkostur er bara til fyrir myndir. Ef þú velur flæði í kringum teiknihlut, þá býr OOo sjálfkrafa 
til útlínur sem textinn flæðir í kringum. Hægt er að nálgast Útlínustjórann með því að velja 
Format > Wrap > Edit Contour eða með því að hægri-smella. 

Talglugginn sem sést á mynd 52 opnar með myndina tilbúna. Notaðu tólin sem gefin eru til að 
teikna í kringum þá hluta myndarinnar sem þú vilt ekki að textinn fari yfir – sá hluti er skyggður á 
meðan þú vinnur.

Einhver reynsla af myndvinnslu er nauðsynleg til að búa til flóknar útlínur; í flestum tilfellum er 
samt ekki mikil þörf á nákvæmni. Mynd 52 sýnir hvar verið er að teikna í kringum einfalda mynd 
og sést hvernig línan er dregin í kringum myndina. Þar sést líka að útlínan er langt frá því að vera 
nákvæm.

Þegar þú ert búinn smellir þú á Apply hnappinn (lítið grænt hak). Ef þú ert ekki ánægður með 
það sem komið er, þá er hægt að losa sig við það með því að velja útlínuna og síðan ýta á 
DELETE lykilinn til að eyða henni. Nú er hægt að byrja upp á nýtt. Einnig er hægt að afturkalla 
síðasta skref eða velja Edit Points hnappinn og lagfæra útlínurnar punkt fyrir punkt.

Sjálfvirknin í AutoContour hnappnum virkar ágætlega þegar um er að ræða einfaldar útlínur. Ef 
draga á útlínuna í kringum svæði með sama eða svipuðum lit, þá er hægt að velja þetta svæði 
með dropateljaranum. Veldu þetta tól og smelltu síðan á stað á myndinni með þennan lit. OOo 
velur sjálfkrafa öll svæði með sama eða svipuðum lit. Hægt er að stilla hversu nálægt liturinn þarf 
að vera með því að auka eða minnka prósentuhlutfallið í Color Tolerance reitnum (100% = 
nákvæmlega eins).

Allar röðunaraðferðir sem ræddar hafa verið í þessum kafla eiga líka við um 
ramma, nema útlínustilling.
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Myndartexti settur á mynd

Hægt er að setja myndartexta á mynd á þrjá vegu: sjálfvirkt, með því að nota Textagluggann eða 
handvirkt.

Sjálfvirkur myndartexti
Þú getur stillt OOo þannig að það komi myndartexti sjálfvirkt í hvert sinn sem þú setur inn mynd, 
töflu eða annað í skjal. Þú getur valið hvaða hlutir fá sjálfkrafa texta, hvaða raðnafn er notað fyrir 
þá (til dæmis „Tafla“ eða „Teikning“) og staðsetningu textans.

Til að setja upp sjálfvirka myndartexta er þetta gert:

1. Veldu Tools > Options. Á Options talglugganum smellir þú á + merkið fyrir framan 
OpenOffice.org Writer til að sjá lista valkosta.

2. Veldu AutoCaption. Nú sjást valkostir hægra megin á talglugganum. Þar getur þú valið 
hvað á að fá texta.

3. Veldu þá hluti sem eiga að fá texta sjálfkrafa og stilltu þau atriði sem þú vilt stilla fyrir 
hvern.

Ef sjálfvirkur myndartexti er valinn og þú setur inn mynd, þá fer myndin í ramma ásamt 
myndartexta sem inniheldur sjálfgefið raðnafn fyrir viðkomandi hlut. Settu nú bendilinn í svæðið 
fyrir textann og ritaðu hann. Þú getur skipt um raðnafn með því að velja það af valmyndarlista.

Þú getur stillt hvar sjálfvirkur myndartexti á að koma fyrir alla hluti nema 
myndir. Texti með myndum getur aðeins komið fyrir neðan þær. Ef þú þarft að 
hafa texta fyrir ofan myndina, (t.d. fyrir gagnaútskrift í vísindaskýrslu), þá 
verður þú að setja textann handvirkt eins og lýst er hér á eftir.

 Íslenska orðið „Mynd“ er að sjálfsögðu ekki eitt af þeim orðum sem gefin eru 
sem möguleikar, en þeir eru : <None>, Drawing, Illustration, Table, og Text. 
Til að bæta íslenska orðinu við er þetta gert:

1. Opnaðu Tools > Options – OpenOffice.org Writer – AutoCaption 
talgluggann eins og lýst var hér fyrir ofan.

2. Í hlutanum sem merktur er Add captions automatically when inserting 
hakar þú við OpenOffice.org Writer Picture. Þá verða kostirnir fyrir 
myndir virkir.

3. Bættu orðinu Mynd í Category felligluggann með því að rita það yfir 
það sem sést í honum. (Valkostir hverfa ekki af listanum þó það sé 
ritað yfir þá.) Þú getur líka stillt ýmislegt í sambandi við tölusetningu og 
skiltákn á milli nafns og tölu ef þú vilt. Smelltu á OK til að vista.

Talgluggi fyrir myndartexta
Til að bæta myndartexta við með talglugganum er þetta gert:

1. Settu myndina inn og veldu hana og veldu síðan Insert > Caption af valstikunni.
2. Undir Properties á Textatalglugganum (sjá mynd 53) velur þú raðnafn, tölusetningu og 

skiltákn (Mynd, Arabic (1 2 3), og tvípunkt), eins og sést á mynd 53. Síðan ritar þú 
textann sjálfan í efsta reitinn. Textinn sem þú ritar kemur þá í reitinn neðst ásamt 
raðnafninu og tölunni svo þú sjáir hvernig þetta lítur út.

3. Smelltu á OK. Myndin og textinn með henni eru sett í ramma eins og sést í mynd 54.
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Þú getur ritað hvaða nafn sem þú vilt í Category reitinn. OOo býr þá til 
númeraða runu með því nafni.

Myndartexti settur á handvirkt
Ef þú þarft að vista skjal sem .DOC eða flytja út í önnur skjalform, þá er líklegt að þú sjáir að 
myndartextinn eins og hann var settur inn fyrir ofan hefur horfið. Til að koma í veg fyrir þetta eða 
til að hafa fleiri möguleika við að setja inn texta, t.d. fyrir ofan mynd en ekki fyrir neðan hana, þá 
er mögulegt að setja inn texta á tvo vegu:

• Setja myndina og textann hvort í sína efnisgreinina.
• Nota töflu.

Settu myndina og textann hvort í sína efnisgreinina
Settu inn mynd í sér efnisgrein og festu hana sem tákn (Anchor as Character). Ýttu á ENTER á 
lyklaborðinu til að fá nýja efnisgrein fyrir textann.

1. Í efnisgreinina fyrir textann ritar þú, t.d. Mynd og síðan bil.
2. Til að númerið komi sjálfkrafa velur þú Insert > Fields > Other (eða CTRL + F2 á 

lyklaborðinu) og velur Variables flipann.
3. Veldu Number range í  Type listanum. Veldu Figure í Selection listanum og veldu, t.d. 

Arabic (1 2 3) í Format fellilistanum. Smelltu á Insert hnappinn.
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Mynd 53: Raðnafn fyrir myndartexta skilgreint

Mynd 54: Dæmi um mynd og texta með henni í ramma.  Ytri strikin sýna hvar 
ramminn er.  Þau eru venjulega ósýnileg



4. Tala birtist nú á eftir orðinu „Mynd“ í myndartextanum. Nú getur þú ritað skýringartextann 
sjálfan.

Notaðu töflu
Búðu til töflu með einum dálki og tveim línum. Settu myndina í efri línuna og ritaðu textann í þá 
neðri – notaðu tvær eða fleiri línur fyrir textann og annað sem honum fylgir. Þessi aðferð er 
sérlega sniðug þegar um er að ræða mynd með ábendingum.

Mynd bætt í Gallerý

Þú vilt hugsanlega bæta mynd í Gallerýið sem þú notar oft, til dæmis lógó fyrirtækis. Þá er 
auðvelt að setja þessa sömu mynd í annað skjal seinna.

Til að setja mynd í Gallerýið er þetta gert:

1. Opnaðu Gallerýið
2. Opnaðu þemað sem þú vilt geyma myndina í eða búðu til nýtt þema. Athugaðu að þú 

getur bara sett myndir í „My Theme“ eða annað þema sem þú hefur búið til. Þessi þemu 
er auðkennd með grænum lit á táknmyndinni. Ekki er hægt að bæta við mynd í þema 
með öðrum lit. 
Til að búa til nýtt þema:
a) Smelltu á New Theme hnappinn fyrir ofan listann yfir þemu. Eiginleikagluggi fyrir nýtt 

þema opnast; hann er svipaður í útliti og glugginn á mynd 55.
b) Veldu General flipann (ekki sýndur) og ritaðu nafn fyrir nýja þemað í textareitinn.
c) Veldu Files flipann, slepptu skrefi 3. og haltu áfram í skrefi 4.

3. Hægri-smelltu á þemað sem þú vilt nota og veldu Properties í valmyndinni sem upp 
kemur. Þá opnast gluggi sem þú getur notað til að velja skrárnar sem þú vilt bæta við.

4. Smelltu á Find Files hnappinn á Files flipanum. Nú opnast talgluggi þar sem þú finnur 
slóðina að skránum þínum.

5. Þú getur ritað slóðina að skránni í Path textareitinn eða fundið rétta staðinn í möpputrénu 
þínu. Notaðu valmyndina undir File type reitnum til að takmarka leitina við ákveðin 
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Mynd 55: Talgluggi fyrir Gallerý



skjalform.
6. Smelltu á Select hnappinn til að hefja leitina. Listi yfir myndaskrár er sýndur í glugganum. 

Þú getur aftur notað File type síuna til að takmarka leitina.
7. Veldu skrárnar sem þú vilt setja inn. Ef þú vilt velja fleiri en eina, þá getur þú haldið niðri 

CTRL lyklinum á lyklaborðinu og smellt á hverja á fætur annarri.
8. Smelltu í lokin á Add.
9. Þegar þú ert búinn að vinna með Gallerýið getur þú smellt á táknmyndina fyrir það  til 

að loka því.

Þessi aðferð gerir ráð fyrir því að myndaskrárnar sem þú vilt setja í Gallerýið 
séu þegar til. þú gætir þurft að sækja myndir eða búa þær til á tölvunni þinni ef 
þú átt ekki nógu góðar myndir.

Find Files leitar að myndaskrám í öllum undirmöppum þeirrar möppu sem 
opnuð er í skefi 5, svipað og gerist í leitaraðferðum ýmissa stýrikerfa.

Myndaform sem ganga í OOo

OpenOffice.org Writer getur opnað þau myndform sem sýnd eru í töflunni hér fyrir neðan. Hægt 
er að nálgast upplýsingar um þau og nánari skýringar á Wikipedia

Tafla 2: Myndform sem hægt er að opna í OpenOffice.org Writer

Undirnafn Skjalform
BMP Windows Bitmap

DXF AutoCAD Drawing Interchange (Exchange) Format

EMF Enhanced Metafile

EPS Encapsulated PostScript

GIF Graphics Interchange Format

JPG, JPEG, JFIF, JIF Joint Photographic Experts Group

MET OS/2 Metafile

PBM Portable Bitmap

PCD Kodak Photo CD

PCT Macintosh QuickDraw PICT

PCX Zsoft PC Paintbrush

PGM Portable Graymap

PNG Portable Network Graphics

PPM Portable Pixelmap

PSD Adobe Photoshop Document

RAS Sun Raster Image

SGF StarWriter Graphics Format

SGV StarDraw 2.0

SVM StarView Metafile

TGA Truevision Targa
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TIF, TIFF Tagged Image File Format

WMF Windows Metafile

XBM X Bitmap

XPM X PixMap

Prentað úr Writer

Writer er með marga innbyggða möguleika þegar kemur að því að prenta.

Snögg prentun
Smelltu á Print File Directly hnappinn  til að senda allt skjalið í prentun í þann prentara sem 
er sjálfvalinn fyrir þína tölvu.

Þú getur breytt því hvað Print File Directly íkonið gerir með því að fara í 
Tools > Options > Load/Save > General og veldu Load printer settings 
with the document valmöguleikann.

Að stjórna prentun
Til að geta stjórnað prentuninni og breytt henni, þá ferðu í File > Print til að fá upp 
Prentgluggann (Sjá mynd 56).

Í Prentglugganum getur þú valið:
• Hvaða prentara þú vilt nota (ef það eru fleiri en einn prentari í notkun á kerfinu) og 

stillingar á prentun – til dæmis, lárétt eða lóðrétt prentun, stærð á blaði og svo framvegis. 
Stillingarnar sem eru til staðar eru mismunandi eftir prentara.

• Hvaða blaðsíður þú vilt prenta, hversu mörg eintök þú vilt prenta, og í hvaða röð þú vilt 
prenta þau. Notaðu bandstrik til að tilgreina ákveðinn hluta af skjali til prentunar og 
kommur eða semíkommur til að tilgreina ákveðnar blaðsíður til prentunar: 1,5,11-14,34-
40.  Selection er sá hluti sem er valinn á blaðsíðu eða blaðsíðum.

• Hvaða atriði á að prenta. Smelltu á Options hnappinn til að sýna Prentgluggann (Sjá 
mynd 57)
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Mynd 56: Prentglugginn



Að velja prentstillingar fyrir skjal
Stillingarnar sem eru valdar í prentvalsglugganum eiga við í því skjali sem verið er að vinna í 
hverju sinni.

Á meðal þess sem þú getur breytt og stillt í Prentvalsglugganum:
• Í Contents hlutanum getur þú valið að prenta ekki myndefni eða bakgrunn í 

ritvinnsluskjali(til að spara blek).
• Í Pages hlutanum, getur þú valið:

◦ Að prenta aðeins vinstri (sléttar tölur) blaðsíður eða aðeins hægri (odda-tölur) 
blaðsíður. Þessar stillingar eru gagnlegar þegar þú vilt prenta beggja meginn á 
blaðsíðum, en ert ekki með prentara sem gerir þetta sjálfvirkt.

◦ Prenta í öfugri röð.
◦ Bæklingar – Þessi stilling er útskýrð í „Að prenta bækling“ á blaðsíðu 71.

• Í Notes hlutanum, getur þú valið hvort þú vilt prenta glósur sem settar hafa verið í skjal 
(Insert > Note), og hvar eigi að prenta þær.

Að prenta í svarthvítu með litprentara
Þú gætir þurft að prenta ritskjöl í svarthvítu með litaprentara, til að spara lit eða tóner. 
Til að prenta ritvinnsluskjal í svarthvítu eða gráum lit:

1. Smelltu á File > Print til að open Prentgluggann.
2. Smelltu á Properties til að opna Prentstillingar fyrir prentarann. Fjöldi prentstillinga fer 

eftir prentaranum, en þú ættir að finna valmöguleika fyrir lit.
3. Á meðal lita valmöguleika eiga að vera svart-hvítt eða gráskala.  Veldu annað af þessu. 

Gráskali er bestur ef þú ert með myndefni í ritvinnsluskjalinu. Smelltu á Ok til að 
staðfesta val þitt og fara aftur í prentgluggann, smelltu síðan á Ok aftur til að prenta 
skjalið.

Til að stilla OOo Writer þannig að allur texti og myndefni prentast í gráskala:
1. Smelltu á Tools > Options > OpenOffice.org > Print.
2. Veldu Convert colors to grayscale. Smelltu á Ok til að vista breytingarnar.

Til að setja upp OOo Writer þannig að allur texti og myndefni prentast í svörtum lit, og allt 
myndefni í gráskala:

1. Smelltu á Tools > Options > OpenOffice.org Writer > Print.
2. Í Contents hlutanum, velurðu Print black valmöguleikanum. Smelltu á Ok til að vista 

breytingarnar.
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Mynd 57: Prentvalsglugginn



Að forskoða blaðsíður
Venjulegt útlit á blaðsíðu í Writer sýnir þér hvernig hver blaðsíða mun líta út þegar hún er 
prentuð, en aðeins eina blaðsíðu í einu. Ef þú ert að útbúa ritvinnsluskjal sem á að prentast 
báðum megin á blað, þá er æskilegt að sjá hvernig báðar blaðsíðurnar líta út í einu. Í OOo Writer 
eru tvær leiðir til að gera þetta:

• View Layout (Breytanleg Prentlögn) – sjá „Uppröðun við skoðun“ á blaðsíðu 28.
• Page Preview (les-hamur) – þar sem þú getur prentað margar blaðsíður á eina prentaða 

blaðsíðu.

Til að nota Prent forskoðun:
1. Smelltu á File > Page Preview, eða smelltu á Page Preview hnappinn . Writer 

glugginn breytist til að sýna blaðsíðuna og næstu síðu og sýnir líka Page Preview stikuna 
í staðinn fyrir formunarstikuna. 

2. Smelltu á Book Preview hnappinn  til að sýna vinstri og hægri blaðsíður í réttum 
hlutföllum.

3. Til að prenta ritvinnsluskjalið frá þessum glugga, smelltu á Print Page View hnappinn  
til að opna prentgluggann. Veldu þær stillingar sem þú vilt hafa og smelltu síðan á Ok til 
að prenta út.

4. Til að stilla spássíur og aðrar valmöguleika fyrir prentun, smelltu á Print Options Page 
View hnappinn  til að sjá Prentgluggann. 

Að prenta bækling
Þú getur prentað skjal með tveimur lessíðum á eina blaðsíðu báðum megin þannig að úr verði 
bæklingur ef blaðið er brotið í tvennt.

Til að prenta bækling í prentara sem getur ekki prentað sjálfvirkt báðum megin:
1. Settu skjalið þannig upp að það líti vel út (veldu viðeigandi spássíur, leturstærð og svo 

framvegis).  Smelltu á File > Print. Í Prentglugganum smellir þú á Properties og athugar 
að prentarinn sé stilltur á sömu legu (lárétt eða lóðrétt) og þarf fyrir skjalið. (Venjulega 
skiptir lega ekki máli nema þegar verið er að vinna með bæklinga).

2. Smelltu á Options. Í Pages hlutanum í Prentglugganum skaltu velja Brochure og Right 
pages. Smelltu á Ok tvisvar til að prenta fyrstu síðuna á hverri blaðsíðu.

3. Snúðu blöðunum við og settu þau aftur inn í prentarann, í réttri legu til að prenta á auðu 
hliðina. Þú gætir þurft prófa þig áfram til að finna réttu leiðina.

71

Mynd 58: Forskoðunarstikan

Mynd 59: Prentvalsglugginn



4. Smelltu á File > Print > Properties til að athuga hvort uppsetningin á prentaranum sé 
rétt.

5. Smelltu á Options aftur. Í Pages hlutanum í Prentglugganum skaltu smella á Brochure 
og Left pages. Smelltu tvisvar á OK til að prenta hina hliðina.

Ef prentarinn þinn getur prentað báðum megin þá skaltu haka við Left pages, Right Pages, og 
Brochure í Pages hlutanum og þá gerir prentarinn þetta allt saman fyrir þig sjálfvirkt.

Að prenta umslög
Að prenta umslög gengur út á tvennt: uppsetningu og prentun:

1. Smelltu á Insert > Envelope á valmyndinni.
2. Í Envelope glugganum skaltu byrja á Envelope flipanum (Sjá mynd 60) þar sem þú getur 

bætt inn eða breytt upplýsingum um viðtakanda og sendanda.
Þú getur skrifað upplýsingarnar beint inn í viðeigandi kassa (Addressee og Sender) eða 
notað fellivalslistann sem er hægra megin til að ná í gögn/töflur sem þú getur sótt 
heimilisföngin úr (ef hann er til).

3. Næst skaltu smella á Format flipann (mynd 61) þar sem þú getur staðfest eða breytt 
staðsetningu á upplýsingunum sem koma fram á umslaginu. Forskoðunarsvæði neðst 
hægra megin sýnir þér hvaða áhrif breytingarnar sem þú gerir hafa á umslagið.
Til að setja upp textann þá skaltu smella á Edit hnappinn til hægri. Í fellivalslistanum sem 
birtist eru tveir valmöguleikar. Character og Paragraph.
• Í Character getur þú breytt letrinu; stærð, gerð, útliti, undirstrikun, bakgrunni, 

snúningi og legu.
• Í Paragraph getur þú breytt spássíum, línubili, staðsetningu, textaflæði, flipum, 

römmum og bakgrunni.
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Mynd 60: Heimilisfang og upplýsingar um sendanda



4. Neðst vinstra meginn á Format flipanum getur þú valið stærðina á umslaginu með því að 
smella á örina hægra meginn við  Format gluggann. Þá birtist fellivalslisti með 
mögulegum stærðum. Í þessum lista getur þú líka valið User Defined sem þýðir að þú 
ætlar sjálfur að búa til einhverja ákveðna stærð.

5. Eftir að þú hefur sett upp textann þá skaltu smella á Printer flipann (Sjá mynd 62) til að 
setja upp prentstillingar eins og til dæmis legu á umslagi o.s.frv. Þú gætir þurft að prófa 
þig áfram hér til að finna út hvað virkar best fyrir þinn prentara.
Hér getur þú líka valið aðra prentara (ef þú ert með fleiri en einn) 
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Mynd 61: Stærð og staðsetning atriða ákveðin

Mynd 62: Prentkostir fyrir umslög valdir



6. Þegar þú hefur lokið við að setja upp textann og ert tilbúinn að prenta út umslagið þá 
skaltu smella á annaðhvort New Doc eða Insert hnappinn til að ljúka verkinu. New Doc 
skipunin býr til umslagið í nýju ritvinnsluskjali en Insert skipunin setur umslagið inn í 
ritvinnsluskjal sem er þegar opið.
Ef þú vilt hinsvegar hætta við þá smellirðu á Cancel eða ýtir á ESC á lyklaborðinu. Þú 
getur líka smellt á Reset til að þurrka út allar breytingar og byrja upp á nýtt.

7. Þegar umslagsglugginn lokast þá ferðu strax í ritvinnsluskjalið sem er opið. Núna er 
umslagið í sömu skrá og ritvinnsluskjalið. Vistaðu þessa skrá áður en þú gerir nokkuð 
annað.

Til að prenta umslagið:
1. Smelltu á File > Print
2. Í Prentglugganum, í Print Range , veldu Pages og skrifaðu 1 í kassann. Smelltu á Ok til 

að prenta.

Að prenta út merkimiða
Merkimiðar eru yfirleitt notaðir til að prenta út heimilisfangalista (þar sem hver miði sýnir nýtt 
heimilisfang), en þeir geta líka verið notaðir til að búa til mörg eintök af sama heimilisfanginu.

Til að prenta út merkimiða:
1. Smelltu á File > New > Labels á valmyndinni. Þá opnast Merkmiða glugginn.
2. Í Label flipanum getur þú fyllt inn í textann sem á að koma á merkimiðann í Inscription 

kassanum eða notað Database og Table til að velja þær upplýsingar sem eiga að koma 
fram á miðanum.

3. Veldu hvaða tegund af merkimiðum þú vilt nota í Brand fellivalslistanum neðst hægra 
meginn og stærðina getur þú síðan valið í Type fellivalslistanum fyrir neðan. Þú getur líka 
valið User í fellivalslistanum sem þýðir að þú ætlar sjálfur að gera breytingar á stærðinni.

4. Í Format flipanum (sjá mynd 64) getur þú breytt stærð, spássíum, dálkum og röðum ef þú 
ert að búa til merkmiða eða samþykkt breytingar á sjálfvöldum merkimiðum sem þú hefur 
valið.
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Mynd 63: Merkimiðaglugginn



5. Smelltu á Save til að vista allar breytingar.
6. Þegar þú hefur lokið við að setja upp merkimiðana þá skaltu smella á New Document til 

að búa til síðu með merkimiðunum. Þú getur líka smellt á Cancel (ESC) til að hætta við. 
Þú getur líka smellt á Reset til að byrja alveg upp á nýtt. Í Options flipanum (mynd 65) 
getur þú valið hvort þú vilt prenta út heila blaðsíðu af merkimiðum eða einn merkimiða og 
síðan valið líka hvaða röð eða dálk þú vilt prenta út. Þú getur líka breytt prentstillingum í 
þessum flipa.

7. Þú getur prentað strax með því að smella á Print File Directly hnappinn á 
hnappastikunni eða með því að velja File > Print á valmyndinni. Þú getur líka vistað 
skrána til að prenta seinna.
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Mynd 64: Format flipinn

Mynd 65: Valkostir



Fax sent með Writer

Til að senda fax beint úr OpenOffice.org þá þarftu að vera með fax módem og fax uppsetningu 
sem gerir OpenOffice.org forritunum kleift að tengjast fax módeminu.

Að senda fax í gegnum Prent gluggann.
1. Opnaðu prent gluggann með því að smella á File > Print og veldu Fax úr Name 

fellivalslistanum
2. Smelltu á Ok til opna Fax gluggann þar sem þú getur valið móttakanda.

Breytingar merktar í skjali

Það eru til nokkrar aðferðir við að fylgjast með breytingum sem gerðar eru á ritvinnsluskjali:
1. Gerðu þínar breytingar á afriti af upprunalegu ritvinnsluskjali (vistað í annarri möppu, 

undir öðru nafni eða bæði), notaðu síðan Writer til að sameina bæði ritvinnsluskjölin og 
sýna breytingarnar sem hafa verið gerðar. Smelltu á Edit > Compare Document. Þessi 
aðferð er mjög gagnleg ef þú ert einn um að breyta ritvinnsluskjalinu því að þetta kemur í 
veg fyrir að skjalið sé stærra og þessi aðferð er sú einfaldasta.

2. Vistaðu útgáfurnar sem eru geymdar sem hlutar af upprunalega ritvinnsluskjalinu. Þessi 
aðferð getur valdið vandamálum ef skjölin eru mjög lítil, sérstaklega ef þú ert að vista 
fleiri en tvær útgáfur.

3. Þegar búið er að breyta skjali þá getur þú smellt á Edit > Changes > Record til að sjá 
breytingar og þú getur einnig samþykkt eða hafnað breytingum.

Ekki er hægt að sjá allar breytingar. Til dæmis eru breytingar á dálksetningu úr 
hægri jöfnun í vinstri jöfnum, eða breytingar í formúlum og tengdum myndum 
eru ekki skráðar.

Póstsamruni notaður (Mail merge)

Writer býður upp á nokkrar mjög gagnlegar aðferðir til að búa til og prenta:
• fjölda eintaka af sama skjalinu til að senda á lista af móttakendum.
• merkimiða
• umslög

Allar þessar aðgerðir, þó ólíkar séu, nota gögn (töfluskjal eða gagnagrunn sem inniheldur nafn, 
heimilisfang og annað), sem gefa þær upplýsingar sem þarf til að búa þær til.

Safnskjöl notuð

Safnskjöl eru yfirleitt notuð til að búa til lengri ritvinnsluskjöl eins og til dæmis bækur, ritgerðir, 
skýrslur; eða þegar margir eru að vinna mismunandi kafla eða aðra hluta stærra rits, svo að ekki 
þurfi að deila skjali.  Safnskjal sameinar mismunandi texta í eitt stórt ritskjal og sameinar í leiðinni 
uppsetningu, efnisyfirlit (ToC) heimildarskrá, orðalista og annað slíkt. 

Safnskjöl virka vel í Writer.  Aftur á móti, þangað til maður er orðinn vanur að vinna með þau, þá 
geta þau virst ótraust og erfið.
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Innfylliform notuð

Venjulegt ritvinnsluskjal inniheldur upplýsingar: bréf, ritgerð eða bæklingur, til dæmis. Stundum 
viljum við geta búið til texta sem lesandi á að geta breytt á einhvern hátt. Til þess getum við 
notað Innfylliform. Innfylliform  hafa ákveðna hluta sem hægt er að breyta og aðra sem ekki er 
hægt að breyta. Til dæmis ef þú vilt búa til spurningalista sem er með inngang, spurningar og 
eyður sem lesandinn á að fylla inn í þá getur þú notað Innfylliform. Innfylliform nýtast á þrenna 
vegu:

• Sem einfalt ritskjal fyrir móttakanda, eins og til dæmis spurningalisti sem á að fylla út og 
senda aftur.

• Til að tengja í gagnagrunn og leyfa notanda að setja inn upplýsinga. Til dæmis til að taka 
á móti pöntun.

• Til að skoða upplýsingar sem eru geymdar í gagnagrunni. Til dæmis listi yfir bækur á 
bókasafni.

Writer býður upp á margar leiðir til að setja inn í Innfylliform eins og til dæmis, krossa, 
valspurningar, textakassa, og margt fleira.

Svið notuð

Svið eru mjög gagnlegur hluti af Writer.  Þau eru notuð fyrir upplýsingar um breytingar í ritskjali 
(til dæmis dagsetningar eða heildarfjölda blaðsíðna í ritvinnsluskjali) og til að setja inn 
grunnupplýsingar í ritvinnsluskjal (til dæmis nafn, höfund, dagsetningu á seinustu breytingu). Svið 
eru nauðsynleg fyrir millivísanir, sjálfvirkar töflur, hausa og ýmislegt annað.

Millivísanir notaðar

Ef þú skrifar inn millivísun í annan hluta af sama ritvinnsluskjali, þá er mjög hætt við að þessi 
millivísun eigi eftir að úreldast, þ.e.a.s. blaðsíðunúmer eiga eftir að breytast eða aðrar breytingar 
verða þess valdandi að millivísunin eyðileggst. Mikilvægt er að skipta út öllum skrifuðum 
millivísun fyrir sjálfvirkar millivísanir og þegar þú vistar eða uppfærir sviðin þá munu allar 
millivísanir uppfærast sjálfkrafa og sýna nákvæmlega rétt blaðsíðunúmer.  Millivísunar flipinn í 
Svið glugganum sýnir lista af hlutum eins og til dæmis: fyrirsagnir, bókamerki, tölur, töflur og 
númeraða hluti.

Til að setja inn millivísun í fyrirsögn eða annan texta:
1. Smelltu á textann þar sem þú vilt að millivísunin komi fram.
2. Ef Svið glugginn er ekki opinn, skaltu smella á Insert > Cross-reference. Í millivísunar 

glugganum skaltu velja hvaða tegund af texta (Fyrirsögn eða venjulegan texta) þú vilt 
vísa í.
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Hægt er að skilja þennan glugga eftir opinn ef þú ert að notar margar millivísanir.
3. Smelltu á viðeigandi hlut í Selection listanum, sem sýnir allar tegundir af viðeigandi hlut. 

Í Format listanum getur þú valið hvernig uppsetningu þú vilt hafa á millivísuninni. 
Venjulega er notuð Reference (sem setur inn alla fyrirsögnina eða texta), Category and 
Number (sem setur inn orðið „Mynd“ eða „Tafla“ og númer en án myndartextans), 
Numbering (sem setur inn bara númer án orðsins „Mynd“ eða „Tafla“) eða Page (sem 
setur inn blaðsíðunúmer á texta sem vísað er í). Smelltu á Insert.

Bókamerki notuð

Bókamerki er hægt að finna í Lóðsinum og má hoppa á þau þaðan með einu músarsmelli. Þú 
getur sett inn millivísanir í bókamerki eins og búið er að lýsa hér á undan. Í HTML skjölum er 
hægt að breyta bókamerkjum í akkeri sem þú tengist beint með því að nota stiklulegg.

1. Veldu þann texta sem þú vilt setja bókamerki við. Smelltu á Insert > Bookmark.
2. Í bókamerkjaglugganum (mynd 67) skrifar þú inn nafn fyrir þetta bókamerki og smellir 

síðan á OK til að vista.
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Mynd 66: Millivísunarflipinn í Sviðaglugganum

Mynd 67: Bókamerki sett inn



3. kafli: Calc
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Hvað er Calc? 

Calc er töflureiknirinn í OpenOffice.org (OOo). Töflureiknir líkir eftir vinnublaði í tölvunni. Hægt er 
að rita gögn á þetta blað – venjulega töluleg gögn – og síðan vinna með þau til að fá vissar 
útkomur, raða þeim upp og skipuleggja, eða sýna upplýsingar með myndriti.

Að auki er hægt að setja gögn inn í Calc og síðan nota eins konar „Hvað ef...“ uppsetningar til að 
breyta þessum gögnum og skoða niðurstöðurnar án þess að þurfa að setja inn algerlega nýtt sett 
af gögnum.

Töfluskjöl, töflur og reitir
Calc vinnur með stór töfluskjöl. Töfluskjölunum er skipt niður í blöð og á hverju blaði er tafla sem 
er með reiti sem raðast í línur og dálka. 

Í reitina koma svo gögnin sem við erum að vinna með s.s. texti, tölur og formúlur.
Hvert töfluskjal getur innihaldið mörg blöð og á hverju blaði geta verið 65.536 línur og 1.024 
dálkar eða samtals  67.211.264 reiti.

Vinnuskjárinn í Calc 
Þegar maður opnar Calc, þá er upphafsskjárinn svipaður því sem sést á mynd 68.

Titilstikan og Valstikan
Titilstikan efst sýnir nafn skjalsins sem verið er að vinna í. Ef skjalið er nýtt, þá er nafnið Untitled 
X, þar sem X er tala. Þegar þú vistar skjalið í fyrsta sinn, þá ertu beðinn um að rita nafn. 

Undir Titilstikunni er Valstikan. Þegar maður smellir á atriði á henni, þá opnast valmynd með 
ýmsum skipunum og möguleikum. 
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Mynd 68: Vinnuskjárinn í Calc



Hnappastikur
Undir  Valslánni eru sjálfgefnar þrjár hnappastikur: Staðalstikan, Formunarstikan og 
Formúlustikan.

Með hnöppunum á þessum stikum er hægt að finna öll algengustu tólin, skipanirnar og föllin sem 
nota þarf í venjulegu töflureiknisskjali. 

Ef músarbendillinn er látinn voka yfir einhverjum hnappnum, þá kemur upp lítill kassi með stuttum 
leiðbeiningum um hvað þessi hnappur gerir. Hægt er að nálgast nákvæmari hjálp á ensku með 
því að velja Help > What's This? og síðan láta músarbendilinn yfir hnapp án þess að smella á 
hann.

Reitirnir tveir lengst til vinstri á Formunarstikunni eru Stafagerð (Font Name) og Stafastærð 
(Font Size – sjá mynd 69). Ef eitthvað sést í þessum reitum,  þá er það stillingar á stafagerðum 
og stærð í þeim reit eða svæði sem er virkt. 

Ef smellt er á litlu örina við hliðina á reitunum, þá opnast valmynd þar sem hægt er að velja nýjar 
stafagerðir og stafastærðir

Formúlustikan
Vinstra megin á Formúlustikunni (sjá mynd 70) er lítill textareitur sem kallast Nafnreitur, en í 
honum er stafur og tala, eins og t.d. D7, sem segir til um hvaða reitur er virkur.

Hægra megin við nafnreitinn er Fallálfurinn (Function Wizard) og Summu- og Fallhnapparnir. Ef 
smellt er á Fallálfinn, þá opnast talgluggi þar sem hægt er að leita í lista yfir tilbúin föll, sjá hvaða 
breytur fylgja þeim og hvaða niðurstöður koma út úr þeim miðað við gefnar forsendur.

Summuhnappurinn setur formúlu inn í þann reit sem er virkur, sem reiknar út summu þeirra 
talna sem eru í reitunum fyrir ofan hann eða vinstra megin við hann ef engar tölur eru fyrir ofan. 

Fallhnappurinn setur sama-sem merki inn í virka reitinn og innsláttarlínuna á Formúlustikunni og 
gerir þar með virka reitinn tilbúinn til að taka við formúlu.
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Mynd 69: Stafagerð og stafastærð

Mynd 70: Formúlustikan



Þegar formúla er rituð í reit, þá breytast Summu- og Fallhnapparnir í Hætta við og Samþykkja 
hnappa .

Innihald virka reitsins (gögn, formúla eða fall) sjást á innsláttarlínunni á Formúlustikunni. Það er 
hægt að breyta innihaldi reitsins þar eða í reitnum sjálfum. Til að breyta í innsláttarlínunni, þá er 
nóg að smella á viðkomandi stað í línunni og síðan rita inn breytingar. Til að breyta í reitnum 
sjálfum er tvísmellt á hann.

Stakir reitir
Aðal vinnusvæði skjágluggans er samsett úr reitum töflureiknisins sem mynda grind, þar sem 
hver reitur verður til þar sem dálkar og línur skerast. 

Fyrir ofan dálkana og vinstra megin við línurnar eru gráir kassar með bókstöfum og tölum. Þetta 
eru dálka- og línunúmer. Dálkarnir byrja á A og fara til hægri, en línurnar byrja á 1 og fara niður. 

Reitirnir bera nöfn sem eru samsett úr dálka- og línunúmerum: D7, B23, DF714. Þessi nöfn koma 
fram í nafnreitnum á Formúlustikunni. Hægt er að láta dálka- og línunúmer hverfa með því að 
velja View > Column & Row Headers.

Blaðflipar
Neðst í Calc glugganum eru blaðfliparnir (sjá mynd 71). Með þessum flipum er hægt að opna 
mismunandi blöð í hverri skrá. Það blað sem er með hvítan flipa er það sem er virkt. 

Ef smellt er á annan flipa, þá opnast það blað og verður virkt. Hægt er að virkja mörg blöð í einu 
með því að halda niðri CTRL lyklinum á lyklaborðinu og smella á flipana.

Stöðulína
Neðst í hverjum Calc glugga sést stöðulína sem gefur ýmsar upplýsingar um skjalið sem er opið.

Frá vinstri til hægri er þetta á stöðulínunni:
• Blaðnúmer: Virka blaðið og fjöldi blaða í skjalinu.
• Síðustíll: Stíllinn sem er í notkun í skjalinu. Hægt er að breyta stílnum með því að 

tvísmella á þennan reit.
• Súmm: Hversu mikið skjalið er súmmað. Hægt er að tvísmella til að breyta súmminu.
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Mynd 71: Blaðflipar

Mynd 72: Stöðulínan



• Valaðferð: Smelltu hér til að velja á milli venjulegrar val aðferðar (STD), aukinnar val 
aðferðar (EXT) og uppsöfnunarvals (ADD).

• Breytingaflagg: Ef hér er sýnd stjarna, þá hefur skjalið ekki verið vistað frá því síðustu 
breytingar voru gerðar á því. Stjarnan hverfur þegar skjalið er vistað.

• Stafræn undirskrift: Ef stafræn undirskrift hefur verið sett í skjalið, þá kemur táknmynd hér 
sem sýnir það. Hægt er að tvísmella á reitinn til að setja inn undirskrift.

• Fall fyrir valið svæði: Sjálfgefið er að sýna summu þeirra reita sem valdir eru. Hægt er að 
skipta um fall með því að hægri-smella á reitinn og velja um:

• Average: tekur meðaltal af valda svæðinu
• CountA: telur reiti í svæðinu sem eru ekki tómir
• Count: telur reiti í svæðinu með tölugildi
• Maximum: sýnir hæsta gildi á svæðinu
• Minimum: sýnir lægsta gildi á svæðinu
• Sum: sýnir summu talna á svæðinu
• None: sýnir ekkert.

Nýtt töfluskjal búið til

Hægt er að búa til nýtt töfluskjal úr öðrum OOo forritum t. d. Writer eða Draw

Með valslánni
Smelltu á File og veldu síðan New > Spreadsheet.

Með hnappastikunni
Notaðu New Document hnappinn á hnappastikunni . Smelltu á örina hægra megin á 
hnappnum til að velja aðra tegunda af skjali (textaskjal, glærur o. s. frv.). Smelltu á 
hnappinn sjálfan til að búa til skjal af sömu tegund og er opið (ef töfluskjal er opið þá 
verður til nýtt töfluskjal). 

Með lyklaborði
Ef þú ert með töfluskjal opið þá er hægt að búa til nýtt skjal með CTRL+N

Með sniðmáti
Töfluskjal er hægt að búa til með sniðmáti ef þú ert með þannig síðu. Aðferðin er sú 
sama og hér að ofan nema í staðinn fyrir það að velja File > New > Spreadsheet þá á 
að velja File > New > Templates and Documents, finna rétt sniðmát og tvísmella á 
það. Nú opnast ný síða sem byggð er á útliti sniðmátsins.

Gamalt töfluskjal opnað

Hægt er að opna skjal sem þegar er til á tölvunni úr hvaða forriti OOo sem er. Þannig er t.d. hægt 
að opna Calc skjöl með Writer. 

Með valslánni
Smelltu á File og veldu Open.

Með hnappastikunni
Smelltu á Open hnappinn  á hnappastikunni.

Með lyklaborðinu
Með því að gera  CTRL+O.
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Allar þessar aðferðir birta opnunargluggann, þar finnur þú svo skjalið sem þú vilt opna.

Einnig er hægt að opna skjöl sem hafa verið notuð nýlega með því að nota 
listann yfir nýleg skjöl. Þennan lista má finna undir File > Recent Documents. 
Þessi listi sýnir síðustu tíu skjölin sem unnið hefur verið með í OpenOffice.

Vistun töfluskjala

Hægt er að nota þrjár aðferðir til að vista töfluskjöl.

Með valslánni
Smelltu á File og veldu Save.

Með hnappastikunni
Smelltu á Save hnappinn  á hnappastikunni. Ef búið er að vista skrána og henni hefur 
ekkert verið breytt eftir það, þá er þessi hnappur óvirkur

Með lyklaborðinu
Með því að gera CTRL+S.

Hafi skjalið ekki verið vistað áður þá opnast „Save as“ glugginn. Þar þarf að gefa skjalinu nafn og 
staðsetja það á diskinum. 

Hafi skjalið verið vistað áður þá vistast sú útgáfa af skjalinu sem er á skjánum 
yfir þá útgáfu sem er á diskinum án þess að spyrja. Ef þú vilt vista skjal á 
nýjum stað eða undir nýju nafni þarftu að velja  File > Save As.

Ferðast um töfluskjöl

Að fara á tiltekinn reit

Með músinni
Smellu á þann reit sem þú vilt fara í.

Með tilvísun í reit
Smelltu á örina hægra megin við nafnreitinn (sjá mynd 70). Tilvísunin sem er í reitnum 
ljómast. Ritaðu nafnið á reitnum sem þú vilt fara í og ýttu á ENTER á lyklaborðinu. Eins 
er hægt að smella beint í nafnreitinn og eyða tilvísuninni sem þar er og skrifa nýja.

Að nota Lóðsinn
Smelltu á Lóðshnappinn  á hnappastikunni (eða ýttu á F5) til að opna Lóðsinn. 
Sláðu tilvísun í reit í textareitina efst í Lóðs glugganum og ýttu á ENTER. Á mynd 73 er 
reiturinn G28 valinn.
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Farið af einum reit á annan.
Í töfluskjalinu er einn reitur með svartan ramma. Þessi svarti rammi þýðir að viðkomandi reitur 
hefur fókus, (sjá mynd 74). Einnig geta margir reitir verið valdir í einu eins og sést á mynd 74

Með músinni
Til að færa fókusinn með músinni er einfaldlega smellt á reit og við það fer fókusinn á þann reit. 
Þessi aðferð virkar ágætlega þegar langt er milli reitanna.

Með TAB og ENTER lyklunum
• ENTER lykillinn færir fókusinn niður um eina línu og SHIFT+ENTER færir hann upp um 

eina línu.
• TAB lykillinn færir fókusinn ein dálk til hægri og SHIFT+TAB færir hann einn dálk til 

vinstri.

Virkni ENTER lykilsins breytt
Hægt er að breyta því í hvaða átt ENTER lykillinn færir fókusinn með því að fara í  Tools > 
Options > OpenOffice.org Calc > General.
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Mynd 73: Lóðsinn í Calc

Mynd 74: einn reitur valinn (vinstri) og margir reitir valdir (hægri)



Möguleikarnir fjórir sjást hægra megin á mynd 75.  Það getur farið eftir því hvernig gögn verið er 
að vinna með hvaða átt hentar best.

Einnig er hægt að nota ENTER lykilinn til að fara í og úr breytingarham (Press Enter to switch to 
edit mode). Það virkar þannig að þegar fókusinn er á reit sem eitthvað er í og ýtt er á ENTER þá 
færist fókusinn ekki heldur opnast reiturinn þannig að hægt er að breyta því sem í honum er 
(þetta er venjulega gert með því að tvísmella á reitinn eða með því að ýta á F2 lykilinn). 

Með örvalyklunum
Örvalyklarnir færa fókusinn í þá átt sem örin á lyklinum bendir.

Með HOME, END, PAGE UP og PAGE DOWN lyklunum
• HOME lykilinn færir fókusinn fremst í línu.
• END lykillinn færir fókusinn á þann dálk sem er lengst til hægri og inniheldur gögn.
• PAGE DOWN lykillinn færir fókusinn niður um heila síðu
• PAGE UP lykillinn færir fókusinn upp um heila síðu.
• Ef notaðir eru CTRL eða ALT lyklarnir með fyrrgreindum lyklum breytist virkni þeirra.

Alt+örvalykill breytir stærð reita.

Farið af einni töflu á aðra
Blöðin í töfluskjalinu eru óháð hvert öðru þó hægt sé að tengja þau saman.  Það eru þrjár leiðir til 
að skipta milli blaða í töfluskjalinu:

Með lyklaborðinu
CONTROL+PAGE DOWN birtir næsta blað hægra megin og CONTROL+PAGE UP birtir næsta 
blað vinstra megin.

Með músinni
Með því að smella á blaðflipana neðst á skjánum birtist það blað.

Ef mörg blöð eru í skjalinu er ekki víst að allir fliparnir séu sýnilegir. Ef þetta gerist eru fjórir 
hnappar vinstra megin við flipana til að færa þá til. Mynd 76 sýnir þessa hnappa 
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Mynd 75: Virkni ENTER lykilsins breytt



Taktu eftir að fliparnir þurfa ekkert endilega að vera númeraðir í réttri röð og einnig er hægt að 
nefna flipana hvað sem er.

Örvahnapparnir eru ekki virkir nema að einhverjir flipar séu ekki sýnilegir. Ef 
ekki þá eru þeir óvirkir og gráir eins og sjá má á mynd 71.

Atriði í töflu eða töfluskjali valin

Að velja reiti
Reiti er hægt að velja með nokkrum aðferðum:

Velja einn reit
Smelltu á reitinn sem á að velja. Það ætti að líta út eins og vinstri hluti myndar 74.  Þú getur 
staðfest valið með því að skoða nafnreitinn

Að velja marga samliggjandi reiti
Hægt er að velja samliggjandi reiti með lyklaborðinu eða músinni.

Að velja samliggjandi reiti með því að draga með músinni:
1. Smelltu á reit.
2. Haltu niðri vinstri músarhnappnum.
3. Hreyfðu músina.
4. Þegar réttu reitirnir hafa verið valdir er músarhnappnum sleppt.

Að velja samliggjandi reiti með músinni án þess að draga:
1. Smelltu á reit sem á að vera í horni svæðisins sem á að velja
2. Finndu það horn sem á að vera á móti horninu sem upphaflega var valið.
3. Haltu niðri SHIFT hnappnum og smelltu á þann reit.

Að velja samliggjandi reiti án þess að nota músina:
1. Farðu á reit sem á að vera í einu horni svæðisins sem á að velja.
2. Haltu niðri SHIFT lyklinum og notaðu örvalyklana til að velja afganginn af svæðinu
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Mynd 76: Örvahnappar fyrir blaðflipa



Allar þessar aðferðir velja marga samliggjandi reiti eins og sjá má á mynd 74.

Þú getur líka valið hóp af reitum með nafnreitnum. Farðu í nafnreitinn og sláðu 
inn tilvísun í reitinn sem á að vera í efra horninu vinstra megin á svæðinu sem 
á að velja og svo tilvísun í neðra hornið hægra megin og tvípunktur (:) á milli. 
Til dæmis ef velja á svæðið frá A3 til C6 myndir þú slá inn A3:C6.

Að velja hóp af reitum sem ekki liggja saman
1. Veldu einn eða fleiri reiti með einhverjum af þeim aðferðum sem lýst er hér að ofan.
2. Færðu músarbendilinn þangað sem þú vilt velja næsta hóp af reitum
3. Haltu niðri CTRL lyklinum og smelltu til að velja einn reit eða smelltu og dragðu til að velja 

marga reiti.
4. Endurtakist eftir þörfum.

Að velja línur eða dálka
Hægt er að velja heilan dálk eða línu í Calc á mjög einfaldan hátt.

Að velja einn dálk eða línu
Til að velja einn dálk smelltu þá á dálkahaus viðkomandi dálks (sjá mynd 68).

Til að velja eina línu smelltu þá á línuhaus viðkomandi línu

Að velja margar línur eða marga dálka
Að velja margar línur eða dálka sem eru samliggjandi:

1. Smelltu á haus fyrsta dálksins eða línunnar sem á að velja.
2. Haltu niðri SHIFT hnappnum.
3. Smelltu á haus síðasta dálksins eða línunnar sem á að velja.

Að velja dálka eða línur sem ekki liggja saman:
1. Smelltu á haus fyrsta dálksins eða línunnar sem á að velja.
2. Haltu niðri CTRL hnappnum.
3. Smelltu á hausa þeirra dálka eða lína sem á að velja til viðbótar.

Að velja heila töflu
Hægt er að velja alla töfluna með því að smella á reitinn uppi í vinstra horninu á milli hausana á 
dálk A og línu 1 (Sjá mynd 77).

Einnig er hægt að velja alla töfluna með lyklaborðinu með því að ýta á lyklana CTRL+A.

Að velja blöð
Þú getur valið eitt eða fleiri blöð. Það getur verið gott að geta valið mörg blöð ef breyta þarf 
stillingum á mörgum blöðum, þá er hægt að gera það við þau öll í einu.

Eitt blað
Smelltu á flipa þess blaðs sem þú vilt velja. Flipi blaðsins sem er valið verður hvítur (Sjá mynd 
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Mynd 77: Velja alla töfluna



71).

Mörg samliggjandi blöð
Að velja mörg samliggjandi blöð:

1. Smelltu á flipa fyrsta blaðsins sem þú vilt velja.
2. Færðu músarbendilinn yfir síðasta flipann.
3. Haltu niðri SHIFT lyklinum og smelltu á síðasta flipann.

Öll blöðin milli þessara tveggja verða hvít og þú getur breytt stillingum fyrir öll þessi blöð í einu.

Mörg blöð sem ekki liggja saman.
Að velja mörg blöð sem ekki liggja saman:

1. Smelltu á flipa fyrsta blaðsins sem þú vilt velja.
2. Færðu músarbendilinn yfir næsta flipa sem þú vilt velja.
3. Haltu niðri CTRL lyklinum og smelltu á þann flipa.
4. Endurtakist eftir þörfum.

Valin blöð verða hvít og þú getur breytt stillingum fyrir öll þessi blöð í einu..

Öll blöð
Hægri smelltu með músinni á einhvern blaðflipa og veldu Select All Sheets úr valmyndinni sem 
birtist.

Unnið með dálka og línur

Dálkur eða lína sett inn
Hægt er að bæta við línum og dálkum á nokkra vegu.

Að bæta inn einni línu eða einum dálk
Hægt er að setja inn staka línu eða dálk með Insert valmyndinni á valslánni:

1. Vertu með fókusinn á þeirri línu sem á að vera neðan við nýju línuna eða í þeim dálk sem 
á að vera hægra megin við nýja dálkinn.

2. Veldu annaðhvort Insert > Columns til að bæta við dálki eða Insert > Rows til að bæta 
við nýrri línu.

Þegar sett er inn stök lína lendir nýja línan fyrir fyrir ofan þá línu sem fókusinn 
er á. Nýr dálkur lendir vinstra megin við þann dálk sem fókusinn er á.

Einnig er hægt að bæta við línu eða dálki með músinni:
1. Hægri-smelltu á dálkhausinn eða línuhausinn þar sem þú vilt bæta við línu eða dálk.
2. Veldu Insert Rows (setja inn línu) eða Insert Columns (setja inn dálk)

Margar línur eða dálkar
Hægt er að bæta við mörgum línum eða dálkum í einu.

1. Merktu þann fjölda af línum eða dálkum sem þú vilt bæta við með því að draga músina 
yfir dálk- eða línuhausana.

2. Notaðu svo sömu aðferðir og þegar stakri línu var bætt inn.

Dálki eða línu eytt
Hægt er að eyða stökum línum og dálkum eða mörgum í einu.

Að eyða einni línu eða dálk
Hægt er að eyða stakri línu eða dálk með músinni:
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1. Veldu línuna sem þú vilt eyða.
2. Hægri-smelltu á haus línunnar eða dálksins. 
3. Veldu Delete Columns (Eyða dálkum)eða Delete Rows (eyða línum) í valmyndinni sem 

birtist.

Að eyða mörgum línum eða dálkum í einu 
Hægt er að eyða mörgum dálkum eða línum í einu.

1. Veldu þær línur eða dálka sem þú vilt eyða með því að draga músina yfir hausana.
2. Eyddu svo með sömu  aðferð og einni línu er eytt.

Unnið með blöð

Eins og annað í Calc þá er hægt að bæta við og eyða blöðum.

Nýtt blað sett inn
Það eru nokkrar leiðir til að setja inn nýja töflu. Fyrsta skrefið er samt alltaf að velja það blað sem 
á að vera við hliðina á nýja blaðinu. Síðan er hægt að nota eftirfarandi aðferðir til að setja inn nýtt 
blað.

• Veldu Insert á valstikunni og smelltu á  Sheet, eða
• Hægri-smelltu á flipa blaðsins sem á að vera við hliðina á nýja blaðinu og veldu Insert 

Sheet, eða
• Smelltu á auða svæðið hægra megin við flipana (sjá mynd 78).

Allar þessar aðferðir birta Insert Sheet gluggann (mynd 79). Þar getur þú valið hvort blaðið lendir 
framan eða aftan við valið blað. Þú getur sett inn mörg blöð en ef þú ert aðeins að setja inn eitt 
þá getur þú gefið því nafn.
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Mynd 78: Nýtt blað búið til.

Mynd 79: Insert Sheet glugginn



Blöðum eytt
Hægt er að eyða stökum blöðum eða mörgum í einu.

Einu blaði eytt
Hægri-smelltu á flipa þess blaðs sem þú vilt eyða og veldu Delete Sheet úr 
valmyndinni. Einnig er hægt að velja  Edit > Sheet > Delete.

Mörgum blöðum eytt
Til að eyða mörgum blöðum í einu þarf að velja þau blöð sem á að eyða með einhverri 
af þeim aðferðum sem lýst var hér framar. Eyða svo með sömu aðferðum eins og um 
eitt blað væri að ræða.

Nafni á blaði breytt
Sjálfgefið nafn á blöðum í Calc er SheetX þar sem X er tala. Þetta er í lagi ef um lítið töfluskjal er 
að ræða en ef skjalið inniheldur mörg blöð þá getur þetta kerfi orðið flókið.

Hægt er að breyta nafni á blaði með því að:
• Setja nafn í nafnreitinn í Insert Sheet glugganum þegar þú setur inn nýtt blað, eða
• Hægri-smella á flipa blaðsins og velja Rename Sheet úr valmyndinni.

Í nafn á blaði má nota nánast öll tákn. Undantekning eru þau tákn sem ekki má 
nota á töflur í MS Excel. Þetta er gert vegna samræmingar. Ef reynt er að nota 
þessi tákn kemur villumelding. Þessi tákn eru meðal annara \ / ? * [ ]  :

Calc skoðað

Að nota súmm
Hægt er að nota súmm til að breyta sýn skjalsins og stækka og minnka reitina. Sjá nánar um 
þetta í 1. kafla: Inngangur að OpenOffice.org.

Línur og dálkar fryst
Dálka og línufrystingin festir dálka og línur fremst og efst í skjalinu þannig að þær færast ekki 
þegar skjalinu er flett.

Mynd 80 sýnir skjal með frosnum reitum, svera línan milli lína 3 og 14 og milli dálka C og H tákna 
mörkin á frosna svæðinu. Búið er að fletta skjalinu upp þannig að línur 4 til 13 sjást ekki og einnig 
til hliðar þannig að dálkar D til G sjást ekki. Þar sem fyrstu þrjár línurnar og dálkarnir hafa verið 
fryst haldast þau á sama stað.
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Hægt er að frysta línur, dálka eða hvorttveggja í einu eins og hefur verið gert á Mynd 80.

Að frysta línur eða dálka
1. Smelltu á haus línunnar fyrir neðan þær línur sem eiga að frjósa (þ.e. fyrsta línan sem á 

að hreyfast) eða haus dálksins sem er hægra megin við þá dálka sem þú vilt frysta 
2. Veldu Window > Freeze.

Sverari lína birtist sem sýnir mörkin milli frosna svæðisins og hreyfanlega svæðisins.

Að frysta bæði línur og dálka
1. Settu fókusinn á reitinn sem er fyrir neðan línurnar og hægra megin við dálkana sem á að 

frysta (þ.e. fyrsti reiturinn sem á að hreyfast).
2. Veldu Window > Freeze.

Tvær sverari línur birtist og allir dálkar vinstra megin við reitinn og allar línur ofan við reitinn 
frjósa.  Ef þú flettir skjalinu fram og til baka eða upp og niður sérðu að þessar frosnu línur og 
frosnu dálkar eru kyrrir.

Affrysting
Til að affrysta reiti velur þú  Window > Freeze. Merkið við Freeze hverfur og frystingin fer af.

Glugganum skipt
Önnur leið til að breyta því hvernig við sjáum skjal, er að skipta glugganum. Hægt er að skipta 
glugganum lárétt,  lóðrétt eða hvorttveggja. Þetta þýðir að þú getur séð allt að fjóra hluta skjalsins 
í einu.

Af hverju ættum við að vilja gera þetta? Ef þú ert til dæmis með risastórt töfluskjal og í einum 
reitnum er tala sem er notuð af þremur formúlum í öðrum reitum í skjalinu. Þá getur þú stillt 
skjalið af þannig að þú sjáir alla þessa reiti og svo getur þú breytt tölunni og séð niðurstöðuna úr 
formúlunum strax.
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Glugganum skipt lárétt
1. Farðu með músarbendilinn að skrunröndinni hægra megin, efst á henni er hnappur með 

þríhyrningi á.

2. Fyrir ofan þennan hnapp er svört rönd (sjá mynd 82) farðu með músarbendilinn yfir þessa 
rönd, hann breytist í hvítt strik með tveimur örvum á. (sjá mynd 83).

3. Smelltu og haltu hnappnum niðri, grá lína birtist þvert yfir síðuna. Dragðu músina niður og 
línan fylgir.

4. Slepptu músarhnappnum og glugginn skiptist í tvo glugga sem hvor um sig hefur lóðrétta 
skrunrönd og hægt að fletta þeim óháð hvor öðrum.

Taktu eftir í mynd 81 að gildin á  ‘Beta’ og ‘A0’ eru í efri hlutanum en útreikningar í þeim neðri. Þú 
getur svo flett efri og neðri hlutanum sjálfstætt. Þú getur því breytt gildunum á Beta og A0 og séð 
breytinguna á niðurstöðunum hvar sem er í skjalinu. 

Þú getur á sama hátt skipt glugganum lóðrétt og flett þeim hlutum sjálfstætt líka. Ef þú skiptir 
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Mynd 81: Dæmi um skiptan glugga

Mynd 82: Gluggaskiptiröndin á lóðréttu 
skrunröndinni

Mynd 83: Músarbendillinn yfir  
Gluggaskiptiröndinni



glugganum bæði lóðrétt og lárétt verða til fjórir sjálfstæðir gluggar.

Glugganum skipt lóðrétt
1. Farðu með músarbendilinn að skrunröndinni niðri, hægra megin á henni er hnappur með 

þríhyrningi á.

2. Hægra megin við þennan hnapp er svört rönd (sjá mynd 84) farðu með músarbendilinn 
yfir hana. 

3. Haltu niðri músarhnappnum og grá lóðrétt lína birtist. Dragðu músina til vinstri og línan 
fylgir.

4. Slepptu músarhnappnum og glugginn skiptist í tvo glugga sem hvor um sig hefur lárétta 
skrunrönd.

Ef þú skiptir glugganum bæði lóðrétt og lárétt verða til fjórir sjálfstæðir gluggar, 
hver með sína lóðréttu og láréttu skrunrönd.

Að fjarlægja gluggaskiptinguna
Til að fjarlægja skiptingu á glugga er hægt að gera eitthvað af eftirfarandi:

• Tvísmella á skiptilínuna.
• Smella á og draga skiptilínurnar aftur að endanum á skrunröndunum.
• Velja Window > Split til að fjarlægja allar skiptingar í einu.

Þú getur líka skipt glugganum með valmyndinni.  Settu fókusinn á reitinn sem 
er neðan við og hægra megin við skiptinguna sem þú vilt fá og veldu Window 
>Split.

Gögn sett inn með lyklaborðinu

Allflest gögn sem þarf að koma inn í Calc er hægt að setja inn með lyklaborðinu.

Að slá inn tölur
Smelltu á reit og sláðu inn tölu á lyklaborðinu. Til að slá inn neikvæða tölu (mínustölu) slærðu 
annaðhvort mínusmerki (–) fyrir framan töluna eða setur töluna í sviga, til dæmis: (1234).

Sjálfgefið er að tölur séu hægrijafnaðar (liggi hægra megin í reitnum) og neikvæðar tölur hafi 
mínusmerki fyrir framan.

Innsláttur texta
Smelltu á reit og sláðu inn texta með lyklaborðinu. Sjálfgefið er að texti sé vinstrijafnaður (liggi 
vinstra megin í reitnum).
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skrunröndinni



Tölur slegnar inn sem texti
Ef tala er slegin inn á forminu 01481, þá sleppir Calc núllinu sem er fremst. (Undantekning: Sjá 
ráð hér að neðan). Til að halda þessu núlli er hægt að slá inn úrfellingarmerki fyrir framan núllið. 
Til að slá inn kennitölu til dæmis '0808685299.

Talan er núna skilgreind sem texti af Calc. Formúlur og föll líta á þetta sem texta þannig að ekki 
er hægt að nota tölu á textaformi til að reikna.

Tölur geta haft núll fremst og verið áfram skilgreindar sem tölur (en ekki texti) 
ef reiturinn er formaður á réttann hátt. Hægri-smelltu á reitinn og veldu Format 
Cells > Numbers.  Stilltu Leading zeros til að bæta við núllum framan við 
töluna. Leading Zeros stillingin segir í raun til um heildar stafafjölda í tölunni 
þannig að ef þú vilt hafa töluna 0123 þarftu að stilla Leading Zeros á 4.

Þegar notað er úrfellingarmerki til að fá núll framan við tölu þá hverfur 
úrfellingarmerkið þegar ýtt er á ENTER og reitnum lokað. Ef stillingin Smart 
Quotes er virk þá breytir Calc úrfellingarmerkinu í einfalda gæsalöpp sem 
verður sýnileg.

Til að stilla hvernig OOo meðhöndlar úrfellingarmerkið þarf að athuga stillingar í  Tools > 
AutoCorrect >Custom Quotes. Stillingarnar þarna hafa áhrif bæði á Calc og Writer.

Þegar tala er skilgreind sem texti þarf að passa að hún sé ekki notuð í 
útreikninga því Calc hundsar reiti með texta við útreikninga.

Að slá inn dagsetningar og tíma
Veldu reitinn og sláðu inn dagsetninguna og tímann. Hægt er að slá inn dagsetningar með 
skástriki á milli (26/05/09) eða með bandstriki (26–05–09) eða nota texta eins og 26. maí 09. 
Calc þekkir þónokkrar útfærslur á dagsetningum. Tími er brotinn niður með  tvípunkti á milli t.d 
14:45:34  (klst:mín:sek).

Innsetningu gagna hraðað

Að slá gögn inn í töfluskjal skjal getur verið mjög tímafrekt, í Calc eru nokkur tól til að flýta fyrir 
og koma í veg fyrir endurtekningar.

Einfaldast er að draga innihald reits með músinni og færa þannig tölur til og fjölfalda þær. Calc 
hefur líka ýmislegt annað til að auðvelda innslátt, sérstaklega þegar kemur að endurtekningum 
og röðum. Þar með talið er fyllitólið, vallistar og möguleiki á að skrá upplýsingar inn á mörg blöð í 
einu.

Notkun fyllitólsins á reiti
Einfaldasta notkun fyllitólsins er að fjölfalda innihald reits. Byrjaðu á að velja þann reiti sem þú vilt 
fjölfalda, og dragðu svo músina yfir það svæði sem þú vilt fylla með innihaldi reitsins, veldu  Edit 
> Fill og í hvaða átt þú vilt fylla: upp, niður, vinstri, hægri.

Þær áttir sem ekki er hægt að velja í Edit > Fill eru óvirkar.  Það er samt hægt 
að velja öfuga átt (þ.e. hægri í stað vinstri) og þá er hætta á að reitir yfirskrifist 
sem ekki var ætlun að skrifa yfir. (Þá er gott að muna eftir Edit >Undo.)
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Flýtileið til að fylla svæði er að nota fyllihnúðinn, hann er staðsettur í neðra 
horninu hægra megin á þeim reit sem er valinn, Smelltu á hnúðinn og dragðu í 
þá átt sem þú vilt fylla.

Þú getur líka notað fyllitólið til fylla röð af gögnum, ef ákveðið bil er milli talna í röðinni sem valin 
er reynir Calc að halda því bili. Ef þú velur til dæmis þrjá reiti sem innihalda tölurnar 1, 2 og 3 og 
lætur fyllitólið fylla þrjá reiti í viðbót þá koma tölurnar 4, 5 og 6 í þá reiti og ef valdir eru reitir með 
tölunum 2, 4 og 6 og aftur fyllt á sama hátt þá koma tölurnar 8, 10, og 12.

Raðarfylling notuð
Flóknari notkun á fyllitólinu er að nota það til að fylla raðir, innbyggðar raðir í Calc eru til dæmis 
mánaðarnöfn, daganöfn og dagsetningar. Einnig er hægt að búa til sínar eigin raðir.
Til að setja inn röð með fyllitólinu (til dæmis mánaðarnöfn) byrjar þú á að velja svæði sem röðin á 
að koma í (til dæmis A1-A12 fyrir mánaðarnöfnin) Veldu Edit > Fill > Series. Í glugganum sem 
kemur upp velur þú AutoFill undir Series Type, slærð svo inn hvar röðin á að byrja (Janúar í 
okkar tilfelli, en hægt er að byrja hvar sem er í röðinni). Valda svæðið fyllist nú með afgangnum á 
röðinni og endurtekur sig ef röðin nær enda.

Einnig er hægt að búa til raðir til að nota einu sinni með því að til taka upphaf, endi og bil. Til 
dæmis ef valið er 1 sem upphafstala (Start Value) og 7 sem endatala (End Value) og bilið 
(Increment) sem 2, þá verður til röðin  1, 3, 5, 7. Fyllitólið myndar aðeins skammtíma tengingu 
milli reita, þannig að þegar fyllingunni er lokið er engin tenging milli reita lengur.
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Mynd 85: Fyllitólið notað

Mynd 86: Fill series glugginn, upphaf raðar skilgreint (niðurstöðuna má sjá á mynd 
87)



Að búa til nýja röð
Til að skilgreina nýja röð, þarf að fara í  Tools > Options > OpenOffice.org Calc > Sort Lists. Í 
listanum fyrir miðju í þessum glugga (Lists) er hægt að sjá þær raðir sem búið er að skilgreina. Í 
listanum hægra megin (Entries) er hægt að sjá hvað er í þeim röðum. 

Smelltu á New hnappinn. Entries listinn tæmist. Sláðu inn þá röð sem þú vilt (eitt atriði í hverja 
línu) og smelltu svo á Add.
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Mynd 87: Niðurstaða 
raðafyllingarinnar í mynd 
86

Mynd 88: Skilgreindar raðir

Mynd 89: Ný röð skilgreind



Notkun Vallista
Hægt er að nota vallista til að skrá texta aftur sem þegar hefur verið skráður í sama dálk. Til að 
nota vallista þarf að ýta á CTRL+D á lyklaborðinu.  Þá opnast listi með þeim textum sem þegar 
hafa verið skráðir í sama dálk og þú getur valið úr listanum með músinni.  Þessir listar virka 
aðeins á texta, ekki tölur.

Samnýting gagna milli blaða
Það getur komið fyrir að við viljum skrá það sama í sama reit á fleiri en einu blaði. Þetta er hægt 
að gera með því að velja þau blöð sem við viljum að gögnin komi á og slá svo inn á það blað 
sem er virkt og það sem slegið er inn kemur á öll blöðin sem eru valin.

Þessi aðferð yfirskrifar það sem er fyrir á blöðunum, án viðvörunnar. Passið 
þess vegna að afvelja blöðin þegar innslætti er lokið.

Gögnum breytt

Að breyta gögnum í reit er gert að miklu leiti eins og gögn eru sett inn í reit. Fyrsta skrefið er að 
velja reitinn sem á að breyta.

Gögnum eytt úr reit
Hægt er að eyða gögnum úr reit á nokkra vegu.

Fjarlægja aðeins gögn
Hægt er að eyða aðeins gögnum úr reit (tölu eða texta) án þess að það hafi áhrif  á snið (format) 
reitsins. Veldu reitinn og ýttu á bakklykilinn á lyklaborðinu.

Að eyða gögnum og formun
Hægt er að eyða gögnum og sniði reits með því að ýta DELETE lykilinn á lyklaborðinu  (eða 
hægri-smella og velja Delete Contents, eða nota Edit > Delete Contents) til að fá upp Delete 
Contents gluggann (mynd 90). Í þessum glugga er hægt að velja hverju á að eyða. Til að eyða 
öllu úr reitnum er Delete all valið.
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Mynd 90: Delete Contents glugginn



Skipt um gögn í reit
Ef þú þarft að skipta út tölu eða öðrum gögnum í reit er óþarfi að eyða fyrst því sem er í reitnum. 
Þú einfaldlega velur reitinn og skrifar yfir það sem í honum er. Nýju gögnin halda sniðinu sem var 
fyrir í reitnum (t.d. ef fyrir er í reitnum tala með tvo aukastafi og þú slærð nýja tölu í reitinn þá 
verður sú tala líka með tvo aukastafi).

Að breyta hluta  gagna í reit
Stundum vill maður breyta innihaldi reits án þess að fórna öllu sem í reitnum er, til dæmis ef 
leiðrétta þarf innsláttarvillu í texta.

Til að gera þetta þarf að opna viðkomandi reit og setja skrifbendilinn inn í reitinn. Þetta er hægt 
að gera á tvennan hátt:

Með lyklaborðinu
Veldu reitinn sem þú vilt breyta, ýttu á F2 lykilinn, reiturinn opnast og bendillinn fer aftast í reitinn. 
Nú getur þú notað örvalyklana eða músina til að færa bendilinn þangað sem þú vilt gera 
breytingar.

Með músinni
Með músinni er hægt að breyta efni í reit með því að tvísmella á þann reit sem á að breyta. 
Einnig er hægt að velja reitinn og fara svo upp í formúlustikuna og gera breytingarnar þar.

Gögn formuð

Hægt er að forma gögn á Calc á ýmsan hátt, formið getur verið hluti af fyrirframskilgreindum stíl 
eða verið sett á staka reiti handvirkt.

Hægt er að gera sumar formbreytingar beint með hnappastikunni efst, en miklu fleiri möguleika 
má finna með því að að hægri smella á reitinn og velja Format Cells.
Möguleikarnir eru allir útskýrðir hér á eftir.

Allar stillingarnar sem fjallað er um hér er einnig hægt að nota til að búa til stíla 
með Styles and Fomatting. 

Að setja margar línur af texta í einn reit
Hægt er að setja margar línur af texta í einn reit með því að nota annaðhvort sjálfvirka eða 
handvirka línuskiptingu. Hvor aðferð fyrir sig getur nýst við mismunandi aðstæður.

Sjálfvirk línuskipti
Til að láta textann skipta sér sjálfvirkt milli lína innan reits hægri smellir þú á reitinn og velur 
Format Cells (eða velur Format > Cells í valslánni, eða ýtir á CTRL+1). Veldu Alignment 
flipann (mynd 91), og veldu Wrap text automatically undir Properties. Útkomuna má sjá á 
mynd 92.
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Handvirk línuskipting 
Til að setja línuskiptinguna handvirkt þá ýtir þú á CTRL+ENTER með bendilinn þar sem línan á 
að skiptast, þessi aðferð virkar bara ef skrifbendillinn er í reitnum, ekki á formúlustikunni. 
Handvirk línuskipting hefur engin áhrif á breidd reitsins þannig að það getur þurft að stilla hana 
eftir á.

Mynd 93 sýnir reit með tveimur handvirkum línuskiptingum eftir fyrstu línu.

Texti minnkaður svo hann passi í reit
Hægt er að láta Calc breyta stafastærð í reit sjálfvirkt þannig að gögnin í reitnum passi í hann. 
Þetta er gert með því að velja  Shrink to fit cell size stillinguna í  Format Cells glugganum 
(mynd 91). Mynd 94 sýnir þetta.
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Mynd 91: Alignment glugginn

Mynd 92: Sjálfvirk línuskipting í reit

Mynd 93: Reitur með handvirka línuskiptingu



Formun talna
Tölur geta verið á nokkrum formum, Nokkur þeirra er hægt að setja inn með hnöppum á 
hnappastikunni. Veldu reitinn sem þú vilt breyta og smelltu á þann hnapp sem þú vilt nota.

Það er ekki víst að allir þessir hnappar séu sýnilegir og til að gera hnappa 
sýnilega á stikunni þarf að smella á örina við hægri endann á stikunni, þá 
kemur valmynd þar þarf að fara í Visible Buttons og velja hvaða hnappar eru 
sýnilegir.

Til að nota önnur form af tölum þarf að fara í Numbers flipann í Format Cells glugganum, þar 
getur þú: 

• Valið gerð gagna í Category listanum.
• Stjórnað fjölda aukastafa og heildarfjölda stafa (Leading zeros).
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Mynd 94: Stafastærð breytt til að texti passi í reit

Mynd 95: Hnappar fyrir formun talna. Frá vinstri til hægri: gjaldmiðill,  
prósentur, dagsetning, tugveldi, venjulegt, fjölga aukastöfum, fækka 
aukastöfum. 

Mynd 96: Format Cells > Numbers



• Slegið inn kóða fyrir form.
• Valið að hafa neikvæðar tölur rauðar og að hafa punkt milli þúsunda.

Language stillingin breytir formi reits m.t.t. lands. Til dæmis gjaldmiðli og formi á dagsetningu.

Stafagerð breytt
Auðvelt er að velja stafagerð með hnappastikunni. Veldu reitinn eða reitina sem þú vilt breyta og 
veldu stafagerð úr listanum á hnappastikunni. 

Þú getur valið hvort listinn sýni nöfn stafagerðana með venjulegri stafagerð 
eða hvort nöfn stafagerðanna sé ritum með hverri stafagerð fyrir sig.  Farðu í 
Tools > Options > OpenOffice.org > View og veldu eða afveldu Show 
preview of fonts möguleikann.

Stafastærð er hægt að velja á sama hátt með því að velja stafastærð úr listanum á 
hnappastikunni. Önnur formun sem er á hnappastikunni eru til dæmis 
Feitletrun, Skáletrun og undirstrikun. 

Hægt er að breyta lit á stöfunum með því að smella á örina við hliðina á 
stafalitahnappnum   á stikunni þá kemur litaspjald og hægt að velja 
litinn sem þú vilt (Hægt er að skilgreina sína liti í  Tools > Options > 
OpenOffice.org > Colors.)

Að skilgreina tungumál í reit er mjög gagnlegt ef þörf er á að hafa mörg 
tungumál í sama skjalinu,  hvert tungumál er þá villuleitað ef orðabók þess 
tungumáls er inni. Það er gert í Font flipanum í Format Cells glugganum. 
Í Font Effects flipanum er hægt að gera nokkrar stillingar í viðbót sem 
hafa áhrif á útlit stafagerðanna.

Reitarammi formaður
Til að setja ramma utan um reit er einfaldast að setja rammann með Rammahnappnum   og 
nota svo nota Línugerðar og Línulits hnappana  til að breyta útliti línanna (Það gæti 
þurft að gera þá sýnilega eins og var lýst í athugasemd í kaflanum formun talna).

Línur í reit eru aðeins bundnar einum reit. Þannig að ef C3 er með línu efst 
sem lítur þá út alveg eins og reitur C2 sé með línu neðst, þá er samt aðeins 
hægt að breyta línunni með því að velja reit C3.

Bakgrunni reita breytt
Einfaldast er að breyta bakgrunni reita með Bakgrunnshnappnum . Litaspjald birtist og hægt 
að velja bakgrunnslit. 

Einnig er hægt að nota Background flipann í Format Cells til að breyta bakgrunninum.

Sjálfformun á reitum og blöðum

Hægt er að nota Sjálfformun (Auto Format)  til að breyta reitum eða blöðum á fljótlegan hátt 

1. Veldu þá reiti sem þú vilt forma, ásamt fyrirsögnum dálka og lína ef þær eru til staðar.
2. Veldu Format > AutoFormat.
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3. Til að stilla hvaða hluti sjálfformunin hefur áhrif á (s.s. talnaútlit, stafagerð, staðsetningu 
texta) Veldu þá  More og bættu við og taktu út það sem þú vilt.

4. Smelltu á OK.

Ef engin breyting verður á lit stafanna þarftu líklega að velja View > Value Highlighting af 
valslánni.

Nýtt útlit skilgreint sem sjálfformun
Þú getur skilgreint nýtt útlit sem sjálfformun.

1. Gerðu þær breytingar sem þú vilt.
2. Veldu Edit > Select All.
3. Veldu Format > AutoFormat.  Add hnappurinn ætti að vera virkur.
4. Veldu Add.
5. Í Name reitinn skrifar þú svo nafnið á útlitinu.
6. Smelltu á OK til að vista breytingarnar. Nýja útlitið ætti nú að vera í listanum. 

Töfluskjöl formuð með þemum

Hægt er að forma töflur í Calc með þemum sem fylgja með forritinu. Það er ekki hægt að bæta 
þemum við og ekki hægt að breyta þeim. En það er hægt að laga til útlitið á skjalinu eftir að 
þemað hefur verið sett á.

Þema sett á töflu:
1. Smelltu á  Choose Themes hnappinn á Tools stikunni.  Ef þessi stika er ekki sýnileg þarf 

að opna hana með  View > Toolbars > Tools. Upp kemur gluggi með ýmsum þemum. 

2. Veldu það þema sem þú villt. Sumar breytingar sjást strax.
3. Smelltu á OK.

Formaðu skjalið með því að nota Styles and Formatting gluggann. Hann færðu upp með 
Format > Styles and Formatting eða með því að ýta á F11 á lyklaborðinu.
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Mynd 97: Sjálfformun valin



Gögn falin og sýnd

Þegar hlutir eru faldir sjást þeir ekki á skjánum og prentast ekki út, en það er samt hægt að velja 
þá og afrita ef hlutir allt um kring eru valdir. Til dæmis ef dálkur B er falinn þá afritast hann með ef 
þú  velur dálka A og C og afritar þá.

Til að fela blöð, dálka eða línur er hægt að hægri-smella á hlutinn og velja Hide eða Show úr 
valmyndinni (eða nota Format valmyndina). Sem dæmi ef þú villt fela línu þá velur þú línuna fyrst 
og ferð í  Format > Row > Hide (eða hægri-smellir og velur Hide)

Hægt er að fela innihald í stökum reit með því að velja reitinn og hægri-smella og velja Format 
Cells og fara í Protection flipann, velja Hide All. Þegar vörn er sett á skjalið með Tools > 
Protect Document > Sheet þá verður innihald reitsins ósýnilegt.

Hópar og stjórntæki þeirra
Ef þú ert mikið að fela og sýna sömu reitina aftur og aftur er hægt að einfalda framkvæmdina 
með því að búa til hópa  sem setja inn stjórntæki til að fela og sýna hópinn. 

Veldu reitina sem á að setja í hóp og veldu svo Data > Group and Outline > Group. Í 
glugganum sem upp kemur er hægt að velja hvort gögnin eru hópuð saman eftir dálkum eða 
línum. Þegar glugganum er lokað koma litlir hnappar við hlið línanna eða ofan við dálkana sem 
hægt er að nota til að fela og sýna hópinn. 

Ef hópar eru settir inni í hóp þá verða þeir að undirhópum undir viðkomandi hóp. Þá birtast 
númeraðir hnappar og er þá hægt að fela alla hópa í einu (yfirhópinn og undirhópana) eða staka 
undirhópa.

Ef ekki þarf á hóp að halda lengur er hægt að velja einhvern reit innan hópsins og velja Data > 
Group and Outline > Ungroup. Til að fjarlægja alla hópa er hægt að velja  Data > Group and 
Outline > Remove.
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Mynd 98: Reitur falinn eða sýndur



Síun á því hvaða reitir eru sýnilegir
Sía er listi af skilyrðum sem innihald reits þarf að uppfylla til að þau verði sýnileg. Hægt er að 
setja þrjár gerðir af síum í undirvalmynd í Data > Filter.

Sjálfvirk síun (Automatic filters) setur lista yfir algenga síun efst í dálkinn þar sem þú getur valið 
hvaða gildi þú villt sjá.  Þetta er einfalt og þægilegt þegar við á og getur nýst bæði með texta og 
tölur.

Í listanum er svo einnig hægt að velja að sjá allt og að sjá tíu hæstu tölurnar. Gallinn er að í 
þessari sjálfvirku síu er ekki hægt að nota reglulegar segðir (Regular Expression) þannig að ekki 
er hægt að sía eitthvað sem er til dæmis næstum eins en þó ekki alveg.

Almennar síur (Standard filters) eru flóknari en þær sjálfvirku. Hægt er að setja allt að þrjú 
skilyrði og tengja þau með OG og EÐA. Almennu síurnar nýtast best á tölur þó að ýmis 
aðgerðarmerki, svo sem = og < > nýtist ágætlega á texta líka. 

Einnig er hægt að setja skilyrði um að sýna hæsta eða lægsta glidi 

Flóknari síur (Advanced filters) eru að uppbyggingu svipaðar og almennu síurnar. Munurinn er 
sá að flóknari síurnar eru ekki bundnar við þrjú skilyrði og skilyrðin eru ekki sett inn í glugga 
heldur eru þau sett upp í töflu í skjalinu og svo vísað í þau með Advanced Filter skipuninni.  Ekki 
verðu farið nánar í þetta hér.

Atriðum raðað

Röðun raðar sýnilegum reitum í töflu. Í Calc er hægt að raða eftir allt að þremur þáttum þar sem 
þættirnir eru skoðaðir hver á eftir öðrum. Röðun er mjög þægileg þegar verið er að leita að 
einhverju ákveðnu og nýtist jafnvel enn betur eftir að gögnin hafa verið síuð líka.

Röðun getur líka verið þægileg þegar gögnum er bætt inn í töflu. Ef taflan er mjög löng þá er 
einfaldara að bæta neðst í hana, frekar en að setja nýjar línur inn í hana á réttum stöðum. Þá er 
hægt að bæta nýjum gögnum neðst og raða svo töflunni aftur. 

Hægt er að raða með því að velja þá reiti sem á að raða og velja svo Data > Sort. Reitunum sem 
valdir eru er hægt að raða eftir innihaldi þeirra annað hvort í vaxandi röð (A-Ö, 1-9) eða í fallandi 
röð (Ö-A, 9-1).

Í Options flipanum í röðunarglugganum er hægt að breyta eftirfarandi:
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Mynd 99: Stjórnun hópa



Taka tillit til hástafa (Case sensitive)
Ef tveir reitir innihalda það sama nema annað er skrifað með hástaf, þá er reiturinn með 
hástafnum á undan.

Valdir reitir innihalda fyrirsögn (Range contains column labels)
Raðar ekki fyrirsögnum dálkanna með.

Formun reitsins færist með (Include formats)
Form reitsins færist með þegar honum er raðað. Ef ákveðnar tölur eru til dæmis 
auðkenndar með rauðum stöfum þá þarf að velja þetta svo að þeir verði áfram rauðir.

Afrita röðun til (Copy sort results to)
Hér er hægt að taka fram stað í skjalinu sem taflan aftritast á þegar henni er raðað. Ef 
reitirnir sem er vísað í  eru ekki nógu margir þá er reitum bætt við, sem þýðir að það er 
nóg að tiltaka fyrsta reit. 

Nota þín eigin röð (Custom sort order)
Veldu þennan reit og veldu svo eitthvað af þeim röðum sem skilgreindar eru í  Tools > 
Options > Spreadsheet > Sort Lists í listanum. Þett nýtist til dæmis ef raða þarf 
mánuðum eða dögum í rétt röð.

Átt (Direction)
Stillir hvort raðað er eftir dálkum eða línum, stillir hvort línum eða dálkum er raðað, 
sjálfgefið er að línum sé raðað.

Prentun
Að prenta úr Calc er eins og að prenta úr öðrum OpenOffice forritum, með nokkrum 
undantekningum, sérstaklega varðandi undirbúning undir prentun. 

Prentglugginn (Mynd 100), sem opnast með File > Print, er þó með nokkrar stillingar sem eru 
sérhæfðar fyrir Calc svo sem hvaða blað á að prenta.

Options hlutinn af prentglugganum  (Sem kemur upp þegar ýtt er á Options hnappinn neðst í 
vinstra horninu á prentglugganum) hefur tvo möguleika í viðbót, eins og sjá má á mynd 101: 
Prenta ekki út tómar síður (Suppress output of empty pages)  og Prenta aðeins valin blöð 
(Print only selected sheets).
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Mynd 100: Hluti prentgluggans



Blöð valin til prentunar
Hægt er að velja hvaða blöð á að prenta út. Þetta er þægilegt ef maður er með mjög stórt 
töfluskjal með mörgum töflum en vilt bara prenta ákveðnar töflur. Bókhaldari er til dæmis með 
skjal yfir kostnað og hver mánuður er á einu blaði.  Hann vill svo prenta út bara nóvember og 
desember, þá gerir hann það á eftirfarandi hátt:

1. Smellir á flipa nóvemberblaðsins, heldur niðri CTRL og smellir á flipa desemberblaðsins. 
2. Fer í File > Print velur options.

Stillingar undir Options hnappnum eru stillingar sem hafa áhrif á OpenOffice en 
stillingar undir Properties hnappnum eru stillingar á prentaranum sjálfum og 
geta verið breytilegar eftir gerð prentara.

3. Velur Print only selected sheets. Þessi stilling hefur áhrif á prentforskoðunina, útflutning 
(export) og prentun skjalsins. Smellir á OK

Athugaðu að taka valið af blöðunum eftir prentun áður en ný gögn eru slegin 
inn. Svo ekki yfirskrifist gögn í blaðinu sem er ekki sýnilegt.

Síðuröð, hlutir og stærð valin
Hægt er að stilla síðuröð, stærð og hvaða hlutir prentast með því að:

1. Velja Format > Page.
2. Velja Sheet flipann (mynd 102).
3. Velja þær stillingar sem maður vill og smella á OK.

Síðuröð
Hægt er að velja í hvaða röð síður prentast. Þetta getur verið gott ef um er að ræða mjög stórt 
skjal, þá getur það sparað tíma að geta stjórnað prentröðinni. Ef tafla prentast á meira en eina 
síðu getur þú stjórnað hvort það prentast eftir dálkum eða línum. Þetta er hægt að sjá í 
glugganum á mynd 102
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Mynd 101: Efri hluti prentstillingagluggans



Prentun
Hægt er að skilgreina hvaða hlutir skjalsins prentast út, þessir hlutir eru meðal annars:

• Dálka- og línuhausar (Column and Row headers)
• Töflunet (Grid) — Prentar jaðra reitana.
• Athugasemdir (Notes) — Prentar athugasemdir sem settar hafa verið inn í skjalið. 

Prentast á sér blað með tilvísun í reit.
• Hlutir og myndir (Objects and graphics)
• Myndrit (Charts)
• Teiknaðir hlutir (Drawing objects)
• Formúlur (Formulas) — Prentar formúlurnar sem eru í reitunum en ekki niðurstöðuna. 
• Núllgildi (Zero Values) — Prentar reiti sem innihalda núll.

Þar sem þessar stillingar eru hluti af eiginleikum skjalsins þá eru þær líka hluti 
af stíl skjalsin og  því hægt að búa til stíla með mismunandi prentstillingum.

Stærð
Stærðarstillingarnar (Scale) notast til að stjórna því á hve margar síður skjalið prentast. Þetta er 
bæði hægt að nota til að fækka og fjölga síðum sem skjalið prentast á. Textinn minnkar þá eða 
stækkar til að láta skjalið passa á fjöldann.

• Minnka/stækka útprentun (Reduce/Enlarge printout) — Minnkar eða stækkar skjalið sem 
hlutfall af upprunalegri stærð. Skjalið minnkar jafnt á hæð og breidd þannig að ef stillt er á 
50% komast fjórar síður á eitt blað (þar sem bæði hæð og breidd verður helmingur af því 
sem það var.

• Láta útprentun passa á ákveðinn fjölda síðna (Fit print range(s) on number of pages) — 
Stillir hversu margar síður skjalið á að prentast á. Þessi stilling minnkar útprentunina en 
stækkar hana ekki.

• Láta útprentun passa á ákveðna breidd eða hæð (Fit print range(s) to width/height) — 
Stillir hversu margar síður skjalið á að vera á breidd og hversu margar síður á hæð það á 
að vera.

109

Mynd 102: Sheet flipinn í síðuglugganum 



Prentsvæði notuð
Hægt er að nota prentsvæði á ýmsan hátt, til dæmis til að prenta aðeins út hluta úr blaði eða 
prenta bara út ákveðna dálka eða línur á hverri síðu. 

Prentsvæði skilgreint
Prentsvæði er skilgreint á eftirfarandi hátt:

1. Veldu þá reiti sem þú vilt gera að prentsvæði.
2. Veldu Format > Print Ranges > Define.

Síðuskiptalínur birtast á skjánum.

Þú getur skoða hvernig prentsvæðið kemur út með því að fara í  File > Page 
Preview.  OOo sýnir aðeins þá reiti sem eru innan prentsvæðisins.

Prentsvæði fjarlægt
Það getur verið nauðsynlegt að fjarlægja prentsvæðið aftur, t.d. ef þú vilt prenta allt blaðið.
Veldu  Format > Print Ranges > Remove. Þetta fjarlægir öll prentsvæði á blaðinu. Þegar 
prentsvæði hefur verið fjarlægt birtast aftur sjálfgefnar síðuskiptalínur.

Ákveðin röð eða dálkur prentaður á allar síður
Ef tafla prentast á margar síður er hægt að láta ákveðna línur eða dálka endurtaka sig á öllum 
síðum. Til dæmis ef við viljum að línur 1 og 2 ásamt dálki A eigi að prentast á allar síður: 

1. Veldu Format > Print Ranges > Edit. Í reitinn Rows to repeat slærð þú inn hvaða línur 
eiga að endurtaka sig. Til að láta línur 1 og 2 endurtaka sig slærð þú inn $1:$2. 

2. Einnig er hægt að láta dálka endurtaka sig. Í reitinn Columns to repeat slærðu þá inn 
nöfn þeirra dálka sem eiga að endurtaka sig. Til dæmis, til að láta dálk A endurtaka sig 
slærð þú inn $A.

3. Smelltu á OK.

Það er líka hægt að velja með músinn með því að smella á þá línu eða dálk 
sem maður vill, meðan glugginn er opinn. Þú þarft ekki að velja allan dálkinn 
eða línuna, það er nóg að smella á einn reit í viðkomandi línu/dálki.

Blaðsíðuskil
Stundum getur verið gott að geta ákveðið hvernig skjalið skiptist milli síða þegar það er prentað. 
Hægt er að setja handvirk blaðsíðuskil, bæði lárétt og lóðrétt.

Handvik blaðsíðuskil sett inn
Að setja inn blaðsíðuskil:
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1. Farðu á þann reit sem er neðan við blaðsíðuskilin sem þú vilt fá (eða hægra megin ef þú 
vilt setja lóðrétt blaðsíðuskil).

2. Veldu Insert > Manual Break.
3. Veldu Row Break (Lárétt) eða Column Break (lóðrétt) og blaðsíðuskilin birtast.

Lárétt blaðsíðuskil (Row break)
Row Break gerir blaðsíðuskil fyrir ofan þann reit sem er valinn. Sem dæmi, ef reiturinn H15 er 
valinn, þá koma blaðsíðuskil á milli lína 14 og 15.

Lóðrétt blaðsíðuskil (Column break)
Column Break gerir síðuskil vinstra megin við þann reit sem er valinn, þannig að ef reitur H15 er 
valinn þá koma blaðsíðuskil á milli dálka G og H.

Til að gera blaðsíðskilin sýnilegri á skjánum er hægt að fara í  Tools > 
Options > OpenOffice.org >Appearance og fletta niður í  Spreadsheet 
hlutann og breyta litnum á blaðsíðuskilunum.

Að eyða blaðsíðuskilum
Hægt er að eyða blaðsíðuskilum á eftirfarandi hátt:

1. Farðu á reit sem er upp við blaðsíðuskilin sem þú vilt losna við.
2. Veldu Edit > Delete Manual Break.
3. Veldu Row Break or Column Break.

Blaðsíðuskilin hverfa.

Það geta verið mörg blaðsíðuskil á hverju blaði og til að losna við þau öll þarf 
að eyða hverju fyrir sig.  Þetta getur orðið svolítið ruglingslegt, því ef það eru til 
dæmis lóðrétt síðuskil á blaðinu og þú ferð í Edit > Delete Manual Break þá 
er það kannski óvirkt, vegna þess að það verður að velja reitinn sem er hægra 
megin við blaðsíðuskilin. 

Sem dæmi, ef þú er í H15 og setur blaðsíðuskil þá verður þú að vera í H-dálk 
til að fjarlægja þau, það er ekki hægt að vera í G-dálki þó hann sé alveg upp 
við síðuskilin.

Hausar og fætur
Hausar og fætur eru texti sem prentast efst og neðst á hverja síðu, utan við töflusvæðið sjálft. 
Hausar og fætur eru skilgreind með stíl síðunnar.

Að setja inn haus eða fót:
1. Vertu á því blaði sem hausinn eða fóturinn á að vera á og veldu Format > Page.
2. Veldu flipann fyrir haus (Header) eða fót (Footer). Sjá mynd 104.
3. Stilltu á  Header on.

Hér getur þú líka stillt spássíur, bil frá texta og hæð haussins. Hægt er að láta Calc stilla hæð 
haussins sjálfvirkt með því að velja AutoFit height.
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Spássíur (Margins)
Spássíustillingin stillir hversu nálægt brún síðunnar hausinn/fóturinn fer.

Bil frá texta (Spacing)
Stillir hversu mikið bil er frá töflusvæðinu (aðaltexta skjalsins) að hausnum eða fætinum.

Hæð (Height)
Stillir hæðina á hausnum/fætinum. 

Útlit hausa og fóta
Hægt er að breyta útliti hausa og fóta með því að fara í More. 

Í þessum glugga sem sýndur er á mynd 105 er hægt að breyta línum og bakgrunnslit haussins.
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Texti í haus og fæti
Í haus og fæti eru þrír dálkar til að setja texta í. Hægt er að skrifa í þessa dálka með því að fara i 
Edit hnappinn í haus/fót glugganum (mynd 103). Þá kemur upp glugginn á mynd 106.

Svæði
Svæðin þrjú, Left Area, Center Area og Right Area eru óháð hvert öðru og hægt er að 
slá inn hvaða texta sem er þar.

Header (eða Footer)
Í þessum lista er hægt að velja nokkra tilbúna hausa/fætur. En það er svo hægt að 
breyta hausunum að vild með hnöppunum hér að neðan. (Glugginn fyrir fót er alveg 
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Mynd 106: Texta í haus/fæti breytt



eins.)

Nýr haus
Smelltu í það svæði sem þú vilt breyta. Notaðu svo hnappana hér að neðan til að gera 
þær breytingar sem þú vilt.

Opnar glugga til að gera breytingar á stafagerð.
Setur inn heildarfjölda síðna.
Setur inn nafn skjals.
Setur inn dagsetningu.
Setur inn nafn blaðs.
Setur inn tíma.
Setur inn blaðsíðunúmerið.

Föll

Fall (e. Function) er fyrirfram uppsettur útreikningur sem hægt er að setja í reit til að hjálpa manni 
að greina eða vinna með gögn í töflu.  Það eina sem þarf að gera er að setja inn frumbreyturnar 
og útreikningarnir eru framkvæmdir fyrir mann.  Föll eru aðall töflureikna.  Ef þú skilur föll, þá 
getur þú byrjað að nota töflureikna af alvöru.

Hvað eru föll?
Með Calc fylgja yfir 350 föll sem hjálpa manni að greina og bera saman gögn.  Margar þessara 
falla  eru gerðar fyrir tölur, en nokkrar þeirra vinna með dagsetningum, tímum og jafnvel texta. 
Fall getur verið eins einfalt og að leggja saman tvær tölur eða finna meðaltal talnalista.  Á hinn 
bóginn getur það verið eins flókið og að reikna staðlafrávik þýðis eða hyperbólískan tangent tölu.

Venjulega er nafn falls stytt lýsing á hvað fallið gerir á ensku. Til dæmis gefur FV fallið 
framtíðarvirði (e. future value) fjárfestingar á meðan BIN2HEX breytir tvíundartölu (binary) í 
sextándagildistölu (hexadecimal).  Samkvæmt hefð eru föll alltaf rituð með hástöfum, en Calc 
skilur þær alveg þó lágstafir eða blanda af þeim sé notuð.

Nokkur grunnföll eru líka til sem tákn.  Til dæmis, þá er SUM fallið, sem leggur breytur saman, 
líka táknað með + og PRODUCT, sem margfaldar breytur, má líka tákna með *.

Hvert fall hefur nokkrar breytur sem nota skal í útreikningunum.  Þessar breytur hafa sumar nöfn, 
en aðrar ekki.  Þitt verk er að setja inn breyturnar sem þarf til að fallið virki.  Í nokkrum tilfellum 
hafa breyturnar fyrirfram skilgreint val og þú gætir þurft að kíkja í hjálpina eða lýsingu á föllum til 
að skilja það. Oftar, þó, þá er breytan gildi sem þú þarft að gefa, eða gildi sem komin er í reit eða 
röð reita, eða jafnvel – sem ekki er sjálfgefið í öllum töflureiknum – velja með músinni.  Ef gildin í 
reitunum breytast, þá breytist um leið niðurstaðan úr fallinu.

Strangt til tekið, þegar búið er að setja inn allar breytur og fall er tilbúið til vinnslu, þá er það orðið 
að formúlu.  Þessi hugtök eru stundum notuð hvort fyrir annað, en það er vert að gera 
greinarmun á, því að formúla getur notað fall sem breytu.

Til samræmis, þá hafa föll og breytur þeirra í Calc næstum sömu nöfn og föll og breytur þeirra í 
Microsoft Excel.  Aftur á móti, þá hafa bæði Excel og Calc föll sem hitt forritið hefur ekki.  Í 
einstaka tilfellum hafa föll með sama nafn í Calc og Excel mismunandi virkni eða að sama 
aðgerð heitir tveim mismunandi nöfnum.  Þó má segja að um níu tíundu allra falla eru beint 
flytjanlegar á milli þessara tveggja forrita án vandkvæða.
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Uppbygging falla
Fyrir utan einfaldar aðgerðir eins og  + eða *, þá hafa öll föll sömu uppbyggingu.  Ef maður notar 
réttu tólin við að setja inn fall, þá getur maður sloppið við að læra uppbyggingu þess, en það er 
samt þess virði þegar maður þarf að villuleita.

Til að gefa dæmi, þá er uppbygging falls sem finnur reiti sem falla undir ákveðna skilgreiningu:

= DCOUNT (Gagnagrunnur;gagnasvið;leitarskilyrði)
Eins og flest föll, þá byrjar þetta á samasem merki.  Á eftir því kemur DCOUNT, nafn fallsins.  Á 
eftir nafni fallsins koma breytur þess.  Allar breytur eru nauðsynlegar nema sérstaklega sé til 
greint að þær séu valfrjálsar.

Breytur koma innan sviga og eru aðgreindar með semíkommum án bila á milli breyta og 
semikomma.  Margar breytur eru tölur.  Fall í Calc getur haft allt að þrjátíu tölur sem breytur. 
Þetta hljómar ef til vill ekki sem neitt sérlega mikið svona í fyrstu, en þegar maður athugar að 
talan getur ekki bara verið ein tala eða einn reitur, heldur líka fylki eða svið reita sem innihalda 
allt frá nokkrum upp í nokkur hundruð reita, þá hverfur þessi ímyndaða takmörkun eins og dögg 
fyrir sólu.

Aðrar breytur geta verið dálkhausar, stærðfræðilegur fasti eða gildi sem er sérstakt fyrir þetta fall.

Í einhverjum föllum þarf að setja breytur inn með tilvitnanamerkjum.  Þetta skilyrði er samt ekki 
algilt.  Formúlur sem á annan hátt eru svipaðar geta verið frábrugðnar að þessu leiti og það er 
engin einföld regla sem segir manni hvenær og hvenær ekki.  Þetta er eitthvað sem maður þarf 
bara að læra eða fletta upp í hjálpartextanum.

Eina undantekningin frá þessum uppbyggingareglum eru einföld reikniföll sem sett eru inn með 
táknum.  Til dæmis, í stað þess að rita =SUM(2;3), þá er hægt að rita =2+3.

Frekari uppbygging
Á sama tíma og fall getur staðið eitt og sér, þá getur það líka verið breyta í stærri formúlu. 
Formúla er þó takmörkuð að því leiti að hún getur bara gert einn hlut í einu.  Maður verður að 
ganga úr skugga um að föll séu leyst í réttri röð til að formúla virki. 

Til að stjórna virkniröð falla í flókinni formúlu eru notaðir svigar innan í svigum.  Þegar formúlan 
er framkvæmd, þá framkvæmir Calc innsta svigann fyrst og síðan út.  Til dæmis, í einföldum 
reikningi ens og  =2+(5*7), þá margfaldar Calc fyrst 5 með 7.  Þegar það er búið, þá leggur það 2 
við og fær út 37.

Það að setja föll í sviga innan sviga er kallað hreiðrun.  Það sem svigarnir gera er að breyta falli 
sem getur unnið sjálfstætt í breytu í formúlu.   Til dæmis, í =2+(5*7), þá er formúlan (5*7) 
hreiðruð í stærri formúlunni =2+(5*7).  Með öðrum orðum, þá er hreiðraða fallið breyta í öðru falli. 
Þetta er skýrara þegar maður notar föll með nöfnum.  Að mestu leiti, þá er 

=SUM(2;PRODUCT(5;7))
sama formúlan og =2+(5*7).  En, þegar SUM og PRODUCT eru notuð, þá eru tengslin skýrari. 
Sú staðreynd að PRODUCT falið kemur á eftir semíkommu og er innan sviga í fallinum SUM 
gerir það ljóst að PRODUCT er breyta í SUM. Að auki, það að innri svigarnir eru þarna (5;7) segir 
okkur að sú aðgerð er framkvæmd á undan þeirri innan í ytri svigunum.

Til að fá hugmynd um hvað hreiðruð föll geta gert, þá skulum við ímynda okkur að við þurfum að 
búa til sjálf-stýrandi kennslueiningu.  Í þessari einingu þurfa nemendur að svara þrem prófum og 
niðurstöðurnar eru færðar í reitina A1, A2, og A3. í  A4 er sett hreiðruð formúla sem byrjar á því 
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að reikna meðaltal úr prófunum með formúlunni =AVERAGE(A1:A3).  Síðan notar formúlan IF 
fallið til að gefa nemendunum umsögn sem fer eftir útreikningum á meðaltalinu.  Formúlan er 
svona í heild sinni:

=IF(AVERAGE(A1:A3) >85; "Til hamingju!  Þú ert nú tilbúin(n) að 
halda áfram á næsta námsstigi"; "Fall. Lestu nú í gegnum 
námsefnið aftur.  Hafðu samband við kennarann ef þú þarft, til að 
fá hjálp")

Nemandinn myndi fá annað hvort hamingjuóskir eða tilkynningu um fall eftir því hvert meðaltal 
hans úr prófunum þrem er.  

Athugaðu að hreiðraða formúlan fyrir meðaltal þarf ekki samasem merki á undan.  Merkið fremst 
í formúlunni er nóg.

Ef þú hefur ekki notað töflureikni áður, þá er best að hugsa það eins og maður sé að skrifa 
fyrirmæli fyrir tölvuforrit.  Við notum einföld dæmi til að skýringarnar séu ljósari, en þegar hreiðruð 
föll eru notuð, þá getur formúla í Calc fljótlega orðið mjög flókin.

Formúlur

Formúla er töflufall sem búið er að rita í reit ásamt breytum þess.  Hægt er að setja inn formúlu á 
ýmsan hátt.  

Fljótlegasta aðferðin við að setja inn formúlu er að byrja bara að rita hana annað hvor beint í reit 
eða á innritunarreitinn.  Ef maður ritar beint í reitinn, þá verða formúlutólin virk á formúlustikunni 
um leið og maður setur inn reiknitákn eins og jafnaðarmerki eða minna-en tákn (<).

Gallinn við þessar aðferðir er að maður getur gert innsláttarvillur.  Að auki er ekki víst að maður 
muni uppsetningu formúlunnar nema maður sé stöðugt að nota hana.

Nýtt í 3.1:  Calc sýnir uppsetningu formúlu í vísbendingu við hliðina á reitnum á 
meðan maður ritar hana inn.

Áreiðanlegri aðferð er að nota fallalistann (Mynd 107). Listann er að finna undir Insert > 
Function List. Hann dokkast sjálfkrafa hægra megin á Calc gluggann.  Ef þú vilt, þá getur þú 
CTRL+tví-smellt á autt svæði efst á listanum til að losa hann og láta hann fljóta.

Fallalistinn er með stutta lýsingu á hverju falli, smelltu á fall og skoðaðu neðst í gluggann, þar 
kemur stutt lýsing á hvað fallið gerir. Þú getur stækkað svæðið sem lýsingin er á ef þörf er á með 
því að fara með örina yfir skilin milli fallalistans og lýsingarinnar.  Þegar bendillinn breytist í 
tvöfalda ör getur þú smellt og dregið til að stækka lýsingarreitinn.  Þú getur sett inn fall úr 
listanum með því að tvísmella á það. Það kemur þá í þann reit sem er með fókusinn.

Að nota fallalistann er ekki mikið seinlegra en að slá inn föllin handvirkt og hefur þann kost að þú 
þarft ekki að leggja algerlega á minnið hvernig fallið er notað eða hvernig það er stafsett. Það 
ættu því að vera minni líkur á villum.  Einnig er kostur að geta síað út föll sem algengast er að þú 
notir.
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Önnur einföld leið til að setja inn föll er Fallaálfurinn (Function Wizard). Hann opnar þú með 
Insert > Function, eða smellir á hnappinn  fyrir framan innritunarreitinn eða ýtir á CTRL+F2. 
Álfurinn inniheldur sama lista og sama hjálpartexta og fallalistinn en til viðbótar hefur hann 
textareiti fyrir breytur fallsins. Einnig hefur hann reit þar sem þú getur séð niðurstöðu fallsins 
(Mynd 108).

Þú getur líka valið Structure flipann (Mynd 109) til að sjá tré yfir fallið.  Þetta nýtist best þegar við 
erum farin að blanda saman mörgum föllum.  Helsti kosturinn við Álfinn er að þar slær maður 
hverja breytu fyrir sig í sér textareit, sem minnkar hættu á villum. Ókosturinn er hins vegar að það 
tekur lengri tíma að slá inn gögnin.
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Mynd 107: Fallalisti dokkaður hægra megin á Calc glugganum

Mynd 108: Fallaflipinn í Fallaálfinum

Mynd 109: Uppbyggingaflipinn (structure) í  
Fallaálfinum



Annar kostur við Álfinn er að þú getur minnkað gluggann meðan þú ert að setja inn breytur. Við 
endann á hverjum textareit er hnappur til að minnka gluggann . Ef þú smellir á 
minnkunnarhnappinn þá hverfur allur glugginn nema textareiturinn sem tilheyrir hnappnum, þetta 
gefur möguleika á að smella á þann reit í skjalinu sem inniheldur breytuna sem við viljum nota. 
Smelltu svo aftur á minnkunnarhnapinn til að birta gluggann aftur.

Að lokum þá er einnig hægt að búa til fjölva (e. Macro) fyrir þau föll sem við notum mikið. Þá 
getum við sett hnapp á hnappastikuna eða flýtileið á lyklaborði til að setja það fall inn. 

En sama hvaða aðferð við notum til að setja inn föll þá þurfum við aðeins að spá í hvernig fallið 
er uppbyggt áður en við notum það. Þegar við erum sátt við að allt sé rétt þarf að loka fallinu með 
Accept hnappnum  framan við innritunarreitinn eða með því að ýta á ENTER á lyklaborðinu.

Ef þú sérð bara formúluna áfram í reitnum en ekki niðurstöðuna þá er líklegt að Calc sé  stillt til 
að sýna formúluna en ekki niðurstöðuna í  Tools > Options > OpenOffice.org Calc > View. 
Taktu hakið úr Formulas í Display hluta gluggans.  Þú getur alltaf séð formúluna í 
innritunarreitnum. 

Tákn í formúlum
Hægt er að nota hvaða reit sem er í skjalinu til að setja útreikninga. Með því að setja 
jafnaðarmerki (=) fyrir framan það sem við skrifum í reitina segjum við Calc að það sem á eftir 
kemur sé Fall eða útreikningur. Hægt er að reikna einföld dæmi eins og 15+46 líkt og sýnt er á 
mynd 111

Að setja inn jafnaðarmerki án þess að Calc reyni að reikna það sem á eftir 
kemur er gert með því að setja úrfellingarmerki (') fyrir framan jafnaðarmerkið, 
til dæmis '=15. Calc tekur allt sem kemur á eftir  úrfellingarmerkinu sem texta 
og reiknar því ekki út úr því.
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Mynd 110: Fallaálfurinn eftir minnkun.

Mynd 111: Einfaldir útreikningar



Útreikningurinn vinstra megin er mjög einfaldur og þarf bara einn reit. En þó sést helsti kosturinn 
við Calc hægra megin á myndinni þar sem gögnin eru í reitum og svo er hægt að vísa í þessa 
reiti. Í þessu tilfelli B3 og B4. Útreikningurinn er svo í reit B5, þannig að formúlan er =B3+B4 eða 
með öðrum orðum á að koma niðurstaða þess að leggja saman tölurnar í reitum B3 og B4. 
Nokkur dæmi um formúlur má sjá í Töflu 3.

Þetta tilvísanakerfi hefur þann kost að margar formúlur geta notað sömu töluna og einnig að 
auðvelt er að breyta forsendum til að sjá hvaða áhrif breytingar hafa.  Hægt er að vísa í tölur hvar 
sem er í skjalinu. Ef tala sem vísað er í er ekki á sama blaði þá kemur nafn viðkomandi blaðs fyrir 
framan tilvísunina, t.d.  =SUM(Sheet2.B12+Sheet3.A11).

Tafla 3: Algengar aðferðir við að setja inn formúlur.

Formúla Lýsing
=A1+10 Birtir töluna í A1 og bætir 10 við
=A1*16% Birtir 16% Af tölunni í A1
=A1 * A2 Margfaldar saman tölurnar í A1 og A2
=ROUND(A1;1) Birtir töluna í A1 afrúnnaða í einn aukastaf
=EFFECTIVE(5%;12) Reiknar virka vexti miðað við 5% ársvexti og 12 afborganir á ári
=B8-SUM(B10:B14)  Reiknar summu reitana B10 til B14 (Takið eftir tvípunktinum 

sem þýðir TIL) dregur svo summuna frá tölunni í B8
=SUM(B8;SUM(B10:B14)) Reiknar summu reitana B10 til B14 (tvípunktur=TIL) og bætir 

svo líka tölunni í B8 við (Semikomma=OG).  Þetta mætti því 
lesa sem:  Leggja saman(B8 og summu(B10 til B14))

=SUM(B1:B65536) Leggur saman allar tölur í B dálki
=AVERAGE(Blóðsykur) Birtir meðaltal allra talna í svæði sem heitir Blóðsykur
=IF(C31>140; "Hátt"; 
"Í lagi") 

Sýnir niðurstöðu samanburða á tveimur tölum. Ef talan í C31 er 
stærri en 140 þá kemur „Hátt“ í reitinn ef hún er hins vegar lægri 
þá kemur „Í lagi“ í reitinn 

Ef þú skoðar Töflu 3 sérðu að sumar formúlurnar byrja á orði og sviga, þetta eru föllin. Föllin eiga 
það öll sammerkt að byrja á orði og svo koma breytur innan sviga aðgreindar með semikommu.
Einföldustu föllin þurfa ekki að taka með sér breytu en þurfa samt að hafa sviga. Dæmi um þetta 
er föllin  =PI() sem birtir Pí og =NOW() sem birtir dagsetningu og tíma, núna. 

Tilvísanir í föllum geta líka verið nöfn á reitum. Það er að segja við getum gefið reitum eða 
svæðum lýsandi nöfn. Þetta getum við gert með Insert > Names.  Sem dæmi er orðið 
„Blóðsykur“ í næstsíðasta dæminu í Töflu 3 nafn á svæði sem segir kannski aðeins meira en 
B3:B10.

Gerðir tákna
Þú getur notað eftirfarandi gerðir tákna í Calc: reiknitákn, samanburðartákn, lýsitákn, texta, 
tílvísanir.

Reiknitákn
Reiknitáknin má sjá í Töflu 4. Samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- og deilingarmerkin skila 
talnaniðurstöðu.  Negatíva og Prósentumerkið lýsa ákveðnum eiginleikum tölu í reit t.d. -37. 
Dæmi um veldi sýnir hvernig tala er margfölduð með sjálfri sér. Sem dæmi 23 =2*2*2.
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Tafla 4: Reiknitákn

Tákn Nafn Dæmi

+ (Plús) Samlagning =1+1
- (Mínus) Frádráttur =2-1
- (Mínus) Negatíft -5
* (Stjarna) Margföldun =2*2
/ (Skástrik) Deiling =10/5
% (Prósent) Prósent (hlutfall af 100) 15,00%
^ (Hattur) Veldi 2^3

Samanburðartákn
Samanburðartákn má finna í samanburðarföllum eins og IF-fallinu. Samanburðartáknið skilar 
niðurstöðu sem er annað hvort SATT eða ÓSATT, sem dæmi =IF(B6>G12; 127; 0) mætti lesa 
sem: Ef talan í B6 er stærri en talan í G12 þá á að skila tölunni 127 annars tölunni 0. 

Hægt er að fá beint fram niðurstöðuna SATT (TRUE) eða ÓSATT (FALSE) með því að slá inn 
formúlu beint með samanburði, t.d.  =B6>B12. Ef talan í B6 er stærri en talan í B12 þá kemur 
TRUE í reitinn annars FALSE

Tafla 5: Samanburðartákn

Tákn Nafn Dæmi

= (Jafnaðarmerki) Jafnt og A1=B1

> (Stærrra en) Stærrra en A1>B1

< (Minna en) Minna en A1<B1

>= (Stærra en eða jafnt og) Stærra en eða jafnt og A1>=B1

<= (Minna en eða jafnt og) Minna en eða jafnt og A1<=B1

<> (Ekki jafnt) Ekki jafnt A1<>B1

Lýsitákn
Tákn fyrir gjaldmiðil eru líklega algengustu lýsitáknin. Hægt er að láta Calc setja gjalmiðilstákn 
með tölu án þess að það hafa áhrif á útreikninginn. Ef gjaldmiðill er sleginn beint í reitinn, til 
dæmis  $0,97 eða 275kr  þá tekur Calc það sem texta og ekki er hægt að reikna með tölunni. Til 
að setja gjaldmiðilstákn þarf því að nota Format Cells og stilla reitinn sem gjaldmiðilsreit og þá 
kemur sjálfkrafa það gjaldmiðilstákn sem við veljum (mynd 112).

120



Textatákn
Mjög algengt er að það þurfi að nota texta í töfluskjölum. Hægt er að tengja saman texta og tölur 
frá mismunandi stöðum og setja það í einn reit. Mynd 113 sýnir dæmi um þetta.

Í þessu dæmi er texta og tölum úr þremur reitum skeytt saman í öðrum reit. Einnig er bætt við 
bili, punkti og kommu þar sem við á. Formúlan verður þá  =C6 & ''. '' & B6 & ", " D6. 

Ef við göngum aðeins lengra þá getum við gefið reitnum nafn og notað svo nafnið síðar til að fá 
þessa dagsetningu upp.
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Mynd 112: Peningatákn

Mynd 113: Textatenging
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Mynd 114: Nafn skilgreint fyrir svið reita

Mynd 115: Reit eða svæði reita gefið nafn til nota í formúlu



Tilvísanatákn
Tilvísanir vísa til ákveðins svæðis í skjalinu.  Tilvísanir geta verið stakir reitir sem er vísað í  með 
bókstaf dálksins og númeri línu. Á mynd 117 má sjá tilvísun í reit A1 í nafnreitnum.

Tilvísun getur líka vísað í svæði. Þá er fyrri vísunin í þann reit sem er í efra vinstra horni reitsins 
og seinni vísunin er í reitinn sem er í neðra horninu hægra megin. Á mynd 118 má sjá vísun í 
svæðið A1 til D12 og er það þá táknað sem A1:D12. 
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Mynd 116: Nöfn skilgreind á töflublaði

Mynd 117: Reitavísun

Mynd 118: Reitavísun fyrir svið reita



Í nafnareitnum á mynd 118 má sjá svæðið sem valið hefur verið með músinni en það er líka hægt 
að fara í hina áttina og velja svæðið með því að skrifa inn svæðið og ýta á enter. 

Hægt er að búa til sín eigin tilvísanatákn með því að gefa reitum eða svæðum nafn með 
skipuninni  Insert > Names > Define, eða með því að ýta á CTRL+F3.

Röð útreikninga
Með röð útreikninga er átt við aðgerðarröð í útreikningum, þ.e. að margföldun og deiling eru 
framkvæmdar á undan samlagningu og frádrætti. Það er mjög algengur misskilningur að 
reikningurinn sé framkvæmdur beint frá hægri til vinstri eins og texti er lesinn. Dæmi um röð 
reikniaðgerða má sjá í töflu 6.

Tafla 6: Röð útreikninga

Ef reiknað væri frá hægri til vinstri Rétt aðgerðarröð
1+3*2+3 = 11
1+3=4, svo 4 X 2 = 8, svo 8 + 3 = 11

1+3*2+3 = 10
3*2=6, svo 1 + 6 + 3 = 10

Annar möguleiki væri að einhver myndi reikna svona:
1+3*2+3 = 20 (1+3=4 og 2+3=5 og 5*4=20)

Calc reiknar fyrst margföldun áður en 
hann fer í að reikna samlagningu og 
frádrátt.

Ef niðurstaðan á að vera 11 eða 20 þá þarf að nota sviga til að fá þá niðurstöðu. Þar sem Calc 
reiknar alltaf fyrst út úr svigum:

((1+3) * 2)+3 = 11 (1+3) * (2+3) = 20

Skoðaðu vel hvernig svigar notast til að grúppa saman aðgerðir til að rétt 
útkoma fáist. t.d. að  = B4+G12*C4/M12 verði =((B4+G12)*C4)/M12.

Útreikningar samtengja blöð
Einn kostur við Calc er að geta tengt gögn frá einu blaði til annars. Það getur verið þægilegt að 
gefa blöðunum nafn þegar þetta er gert, það eru minni líkur á villum ef blaðið heitir Sala eða 
Laun, heldur en Sheet1 eða Sheet2.  Fallið SHEET() skilar númeri blaðsins sem það er á. Þannig 
að ef þú ert á þriðja blaði frá vinstri (Sheet3). Þá skilar þetta fall 3. Ef þetta blað er svo fært 
eitthvað annað þá breytist niðurstaðan í samræmi við nýju staðsetninguna.

Eftirfarandi er dæmi um sameiningu gagna af þremur blöðum. Í þessu dæmi er varahlutaverslun 
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Mynd 119: Bein skráning vísunar í Nafnreit



sem er með þrjú útibú. Sala þessara útibúa er svo sameinuð á eitt blað. 

Blað með tölum frá Akureyrarútibúinu. Blað með tölum frá Reykjavíkurútibúinu. 

Blað með tölum frá Grímseyjarútibúinu. Blað með öllum tölum teknum saman.

Mynd 120: Gögn frá mörgum blöðum sameinuð á eitt

Til að bera þetta er þægilegt að nota fallaálfinn:
1. Opnaðu fallaálfinn með hnappnum  eða með skipuninni  Insert > Function, eða með 

CTRL+F2.
2. Veldu fallaflokkinn Mathematical til að stytta listann, tvísmelltu svo á Sum fallið í listanum
3. Það birtast reitir sem hægt er að slá inn breytur fallsins. Notaðu minnkunarhnappinn til að 

minnka gluggann og velja reitina sem þú vilt leggja saman, í þessu tilfelli reitir B8 í öllum 
blöðunum.

4. Þegar þú hefur valið þá reiti eða svæði sem þú vilt þá smellir þú á minnkunnarhnappinn 
aftur til að fá allann gluggann upp.

5. Til að velja næsta svæði eða reit þarftu að færa þig í næsta reit í glugganum og 
endurtaka leikinn. Fallaálfurinn leyfir þér að setja inn allt að 30 svæði.

Eftirfarandi myndir sýna hvernig þetta er gert.
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Mynd 121: SUM fallið valið í Fallálfinum

Mynd 122: Næsta skref í að velja reiti með gögnum

Mynd 123: Innsetningu lokið í Fallálfinum



Aðferðir við samsetningu formúla

Það er ýmislegt sem hafa þarf í huga þegar fomúla er sett saman.  Þegar þú byrjar, þá þarftu að 
velta fyrir þér hversu margir munu nota töflublaðið, hvernig blaðið verður notað og hvaða áhrif 
mismunandi notkun kemur til með að hafa.

Settu sértæka formúlu í hvern reit
Fyrsta og einfaldasta stefnan er að skoða hvaða formúlur mega vera einfaldar og takmarkaðar. 
Aðferðin er þá að setja slíkar formúlur hverja í sinn reit.

Skiptu formúlum upp í hluta og sameinaðu hlutana
Önnur stefnan er svipuð, nema nú brýtur maður lengri og flóknari formúlur upp í minni hluta og 
sameinar síðan þessa einföldu hluti í eina heild.

Þegar flóknar formúlur eru settar upp, þá er hægt að velja Insert > Object > Formula til að opna 
autt vinnusvæði neðst í glugganum, aðskilið frá töflublaðinu.  Þetta svæði virkar eins og 
formúlusmíði í OOo Math.   Í Calc opnast einnig lítill fljótandi gluggi sem sýnir algeng 
stærðfræðitákn.  Ef þessi gluggi er ekki opinn, þá má opna hann með View > Selection.

Á neðra svæðinu er líka hægt að hægri-smella og fá þar aðra aðferð við að setja inn 
stærðfræðitákn.  Myndin 124 sýnir þessar aðferðir.  Hægt er að lesa nánar um Math forritið í 
skjalinu Getting Started with Math á vef OOo 
(http://documentation.openoffice.org/manuals/userguide3/0109GS3-GettingStartedWithMath.pdf).

Notaðu Basic ritilinn til að búa til föll
Þriðja stefnan sem hægt er að taka er að nota Basic fjölvaritilinn og búa til þín eigin föll.  Þetta 
væri gert þar sem slíkt fall einfaldaði notkun þriðja aðila á töflu og fækkaði mögulegum villum. 
Þetta getur líka gert viðhald á töflu einfaldara.  Samsetningu og notkun á fjölvum er nánar lýst í 
ritinu Calc Macros, sem finna má á vef OOo 
(http://documentation.openoffice.org/manuals/userguide3/0312CG3-CalcMacros.pdf).
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Mynd 124: Flókin formúla búin til

http://documentation.openoffice.org/manuals/userguide3/0312CG3-CalcMacros.pdf


Villuleit og viðgerð

Það er algengt að við sjáum einhverskonar villur í Calc. Þrátt fyrir þau tól sem við höfum til að 
aðstoða okkur við að slá inn formúlur, er tiltölulega auðvelt að gera mistök. Calc er með þrjú tól 
sem nýtast til að villugreina formúlur: Villuboð, litakóða og Spæjarann (Detective).

Villuboð
Einfaldasta tólið til að aðstoða við villuleit eru villuboðin. Villuboð koma fram í reitnum sem 
formúlan er í (eða í formúluálfinum ef hann er í notkun). 

Villuboðin eru venjulega þriggja stafa tala á bilinu 501 til 527 og stundum er það texti eins og 
NAME?, REF eða VALUE.  

Númer villunnar birtist í reitnum og stutt skýring á villunni kemur hægra megin niðri á 
stöðulínunni.

Flestar villur stafa af því að ílag formúlunnar er ekki rétt en þó geta villur líka stafað af 
takmörkunum í Calc eða stillingum hans.

Villuboðin eru ekki beint notendavæn og geta hugsanlega hrætt nýja notendur.  Nokkrar algengar 
villur eru:

• #NAME? (525): Tilvísun ekki rétt, vísað í nafn sem ekki er til . Ef við gerum til dæmis 
formúluna =tekjur-A1 og fáum þessa villu þá þýðir það að enginn reitur í skjalinu heitir 
„tekjur“.

• #REF (525): Dálkur, lína eða síða sem vísað er í er ekki til.
• #VALUE (519): Ílag formúlu er ekki á réttu formi. Ef formúlan =A1+A2 gefur þessa villu 

bendir það til þess að annarhvor reiturinn sem vísað er í innihaldi ekki tölu (líklega texta).
• #DIV/0 (532). Deilt með núlli.
• 509: Reiknimerki, eins og samasemmerki, vantar.
• 510/511: Tölu eða breytu vantar, til dæmis ef tvö reiknimerki eru saman =1+*2. Villan 

511 kemur ef um er að ræða innbyggt fall í Calc sem þarf fleiri breytur. Til dæmis þarf 
COUNTIF fallið tvær breytur. Það er svæðið sem á að skoða og hvað á að telja, ef aðeins 
annað er tekið fram t.d. =COUNTIF(A2:A9) þá kemur villa 511.

• 502: Stærðfræðileg villa. Til dæmir reynt að taka kvaðratrót af mínustölu.

Litakóðun tilvísana
Litakóðun er tól sem nýtist mjög vel ef upp koma villur. Þegar þú ferð inn í formúlu sem þegar 
hefur verið keyrð þá sést að tilvísanirnar í formúlunni eru mismunandi á litinn og svo kemur 
rammi í sama lit utan um viðkomandi reit. Ef þú slærð inn formúluna =A1+A2 og ýtir á Enter þá 
leggur Calc saman tölurnar í þessum tveim reitum. Ef þú opnar svo reitinn aftur með því að 
tvísmella á hann sérðu að A1 í formúlunni verður blátt og blár rammi kemur utan um reitinn A1, 
sama gerist með reitinn A2, nema hann er rauður. Calc notar átta mismunandi liti, ef tilvísanirnar 
eru fleiri þá byrjar röðin aftur.

Spæjarinn
Í mjög stórum og flóknum töfluskjölum nýtist litakóðunin ekki eins vel. Í þeim tilfellum er hægt að 
nota  Tools > Detective.  Spæjarinn er tól sem nýtist til að skoða hvaða reitir eru notaðir sem 
breytur fyrir formúlur (breyta, precedents) eða í hvaða formúlum tölur eru notaðar (fylgibreyta, 
dependents). Það er líka hægt að nota það til að rekja villur, merkja ógild gögn (þ.e. gögn sem 
ekki eru á réttu formi fyrir formúluna). 

Spæjarinn er notaður þannig að þú velur reit sem inniheldur formúlu. Ferð svo í Tools > 
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Detective.  Í skjalið birtast línur með punkt á endanum sem bendir á breytuna og ör á hinum 
endanum sem benda á formúluna. Línurnar sýna eins konar flæði í skjalinu.

Ef þú vilt rekja breytur formúlu byrjar þú á að velja reitinn sem inniheldur formúluna veldu  Tools 
> Detective > Trace Precedents. eða ýttu á SHIFT+F7 á lyklaborðinu. Mynd 125 sýnir einfalt 
dæmi um þetta.

a) Reiturinn valinn

b) Veldu Trace Precedents
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c) Breyturnar eru merktar með bláum ramma og ör bendir á formúluna.

Mynd 125: Breytur raktar með Spæjaranum

Oft er hægt að sjá strax hver villan er eins og í þessu tilfelli þar sem reiturinn C16 inniheldur bæði 
tölu og bókstaf. Með því að fjarlægja  bókstafinn er villan horfin.

Í sumum öðrum tilfellum er ekki eins auðvelt að sjá hvað er að og þá þurfum við að rekja villuna. 
Við getum notað  Tools > Detective > Trace Error, til að finna þann reit sem veldur villunni.

Dæmi: Algengar villur

#DIV/0 Deilt með núlli
Þessi villa stafar af því að deilt er með núlli eða með tómum reit. Það er auðvelt að komast hjá 
því að þessi villa komi upp. Á mynd 126 er tafla yfir fjölda sjúklinga á sjúkraliða. Þetta er reiknað 
með því að deila dálk C upp í dálk D. Ef það hins vegar vantar upplýsingar um fjölda sjúkraliða 
þá er sú tala 0 eða reiturinn er tómur. Þá kemur #DIV/0 úr útreikningum. 

Þetta er nokkuð algengt,  hér er ekki beint um villu að ræða heldur er skjalið þannig uppbyggt að 
við þessar aðstæður kemur #DIV/0.  Hægt er að komast hjá þessu með því að nota skilyrðisfallið 
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Mynd 126: Dæmi um #DIV/0



IF(). Með því að setja fallið  =IF(C2>0;B2/C2;"Gögn vantar") Þá losnum við við villuna og 
fáum í staðinn setninguna „Gögn vantar“. Í stuttu máli þá virkar þetta fall þannig: Ef C3 er stærra 
en 0, þá á að  reikna B3 deilt með C3, Annars birta setninguna „Gögn vantar“.

Það er líka hægt að sleppa orðunum í síðasta lið fallsins og setja tómar gæsalappir í staðinn 
(=IF(C2>0;B2/C2;"")) Þá verður reiturinn auður. 

Dæmi um föll

Föll eru það sem stendur mest í byrjendum í Calc. Þeir sjá þó fljótlega að föll eru aðalatriðin í 
töflureiknum. Þau eru næstum fjögurhundruð og sum eru mjög sérhæfð en það eru líka mjög 
mörg föll sem hver sem er getur nýtt sér.

Einföld reikni- og tölfræðiföll
Einföldustu föllin eru fyrir einfaldar reikniaðgerðir og til að vinna einfaldar tölfræðiaðgerðir á hóp 
reita.

Einfaldur reikningur
Grunn reikniaðgerðirnar eru samlagning, frádráttur, margföldun og deiling. Fyrir utan frádrátt þá 
eiga þessar reikniaðgerðir sitt fall. SUM fallið leggur saman, PRODUCT fallið margfaldar og 
QUOTIENT deilir. Frádráttur á ekkert fall, enda má nota SUM fallið til að draga frá líka, með því 
að nota neikvæðar tölur.

SUM, PRODUCT og QUOTIENT föllin notast til að vinna með mikinn fjölda talna. Ef fjöldinn er 
ekki mikill má einfaldlega nota venjuleg reiknimerki, plús (+) til að leggja saman, bandstrik (-) til 
að draga frá, stjörnu (*) til að margfalda og skástrik (/) til að deila.

Ef setja á tölu í veldi er til fallið POWER, ef tala í A1 á að vera í öðru veldi þá verður það 
=POWER(A1;2) en það er hægt að stytta sér leið með =A1^2.
Kosturinn við að nota þessar einföldu leiðir er að formúlan veður læsilegri. Til dæmis, í stað þess 
að slá inn =SUM(A1:A2) (leggja saman svæðið A1 til A2)  eða =SUM(A1;A2) (leggja saman 
reitina A1 og A2) þá er læsilegra að gera =A1+A2. Þetta sést jafnvel betur þegar við sameinum 
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Mynd 127: Losum okkur við #DIV/0



reikniaðgerðir í einni formúlu. =A1*(A2+A3) er styttra og skiljanlegra en 
=PRODUCT(A1;SUM(A2:A3)).

Gallinn við að nota reiknimerkin kemur hins vegar fram þegar við förum að vinna með margar 
tölur sem dæmi =SUM(A1:A5) leggur saman allar tölur í reitum A1 til A5. Ef það ætti að gera 
þetta með reiknimerkjum yrði það =A1+A2+A3+A4+A5.

Einföld tölfræði
Annað sem töflureiknar eru mikið notaðir til að gera er að draga upplýsingar úr svæði með tölum, 
svo sem einkunnum nemenda eða hagnaðartölum ársins.

Ef tölurnar eru ekki margar er að sjálfsögðu hægt að líta yfir þær og finna hæstu eða lægstu 
töluna eða reikna meðaltalið. Ef listinn er orðinn langur er það hins vegar erfitt og meiri líkur á 
villu, þá er betra að nota fall. Þetta skýrir af hverju föll eins og  COUNT er til, COUNT gerir ekkert 
annað en að telja hversu margar færslur eru í ákveðnu svæði.

Einnig eru til föll til að finna hæsta og lægsta gildi það eru MIN og MAX. Þessi föll taka öll með 
sér svæði með tölum eða röð af stökum reitum. Þessi föll eiga sér líka hliðarföllin MAXA, MINA 
og COUNTA sem virka alveg eins nema þau telja með reiti sem innihalda texta, MINA og MAXA 
föllin taka reiti með texta sem 0. 

Föllin  LARGE og SMALL virka svipað og MAX og MIN nema þau bjóða upp á aðeins meira. 
Hægt er að skilgreina hvar í röðinni talan er sem við viljum fá. Ef við setjum röðina 1 með LARGE 
fallinu þá virkar það eins og MAX og við fáum hæstu tölu, ef við hins vegar setum 2 þá fáum við 
næsthæstu tölu o.s.f.v. Sama gerir SMALL fallið ef því fylgir röðin 2 þá kemur næst lægsta talan. 

Aðrar gerðir miðgilda eru:
• MEDIAN: Miðgildi, gildið sem er mitt á milli hæsta og lægsta gildis.
• MODE: Algengasta gildi, algengasta gildið lista af tölum.
• QUARTILE: Finnur töluna sem er á ákveðnum stað í röð af tölum. Tekur með sér 

staðsetninguna í röðinni þar sem 0 er lægsta talan, 1 er talan sem 25% af röðinni, 2 er 
50% af röðinni, 3 er 75% af röðinni og 4 er hæsta talan (100%).

• RANK: Röð, finnur hvar í röð uppgefin tala er, annaðhvort ofanfrá eða neðanfrá. Þarf að 
taka með sér töluna sem á að athuga, svæðið með listanum og gerð raðar (0, ofanfrá og 
1 neðanfrá).

Sum af þessum föllum skarast, til dæmis er hægt að fá sömu virkni og MAX og MIN föllin með 
QUARTILE fallinu. En  QUARTILE fallið bíður upp á fleiri möguleika.

Föllin notuð
Í sumum tilfellum er hægt að fá fram sömu virkni og föll með síum eða röðun. Almennt er samt 
þægilegra að nota föll þar sem þau bjóða upp á miklu meiri aðlögun og fleiri möguleika.
Stundum setur maður inn formúlu tímabundið í einhvern auðan reit í skjalinu og eyðir henni strax 
og maður hefur séð niðurstöðuna. 

Sama hvernig maður notar þessi föll, á endanum kemst maður að því að þau eru einföld og hægt 
að aðlaga þau að mörgum aðstæðum.

Tölur afrúnnaðar.
Calc inniheldur nokkrar aðferðir til að rúnna af tölur. Þeir sem hafa komið nálægt forritun kannast 
við sumar af þessum aðferðum. En þú þarft samt ekki að vera neinn sérfræðingur til að nota 
þessar aðferðir. Hægt er að rúnna tölu að næstu heilu tölu, en það er líka hægt að rúnna til 
dæmis að næsta hundraði. Með því að tileinka sér aðferðir við að rúnna tölur jafnóðum minnkar 
vinnuna eftir á við að laga tölur til. Það er til dæmis hægt að setja fall inn í afrúnnunarfall til að 
rúnna niðurstöðuna strax. =ROUND((SUM(A1;A2)) leggur saman tölurnar í A1 og A2 og rúnnar 
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svo töluna að næstu heilu tölu.   En það er einnig hægt að rúnna töluna í sér reit með því að 
leggja saman í einn reit, til dæmis A3, þá kemur í A3  =SUM(A1;A2)  svo gætum við sett í reitinn 
B3  =ROUND(A3) þá kemur niðurstaðan af samlagningunni í reitinn A3 en rúnnaða niðurstaðan í 
B3.

Aðferðir við afrúnnun
Einfaldast fallið til að rúnna af tölur er ROUND. Fall þetta rúnnar tölur af eftir venjulegum reglum 
um afrúnnun, þ.e. lækkar tölur undir 0,5 niður að næstu heilu tölu (4,49999999 verður 4) en 0,5 
og hærra hækkar upp að næstu heilu tölu (4,5 verður 5). Í sumum tilfellum viljum við ekki fara 
eftir þessum reglum. Til dæmis ef við erum að reikna út hversu marga poka af hveiti við þurfum í 
ákveðna uppskrift. Hveiti er bara til í 1kg pokum þannig að ef niðurstaðan er 5,2 þá má ekki 
rúnna niður í 5 því ef við kaupum 5 poka þá vantar 200g,  við þurfum 6 poka.  Í svona tilfellum er 
hægt að nota föllin  ROUNDUP (rúnna upp) eða ROUNDDOWN (rúnna niður).

Öll þessi föll þurfa lágmark eina breytu, það er töluna sem á að rúnna (eða tilvísun í reitinn sem 
inniheldur töluna sem á að rúnna).

Þessi þrjú föll virka þá þannig með þessari einu breytu:
• ROUND(47,6) gefur 48 (fylgir almennum reglum).
• ROUNDUP(47,6) gefur 48 (Hækkar alltaf).
• ROUNDDOWN(47,6) gefur 47 (Lækkar alltaf).

Þessi þrjú föll geta líka tekið með sér fjölda aukastafa ef við viljum ekki rúnna alveg niður í heila 
tölu. Sem dæmi:

• ROUND(47,659;2) gefur 47,66 (semikomma og talan tveir þýðir tveir aukastafir).
• ROUNDUP(47,659;2) gefur 47,66 (rúnnar ,659 í ,66) 
• ROUNDDOWN(47,659;2) gefur 47,65 (rúnnar ,659 í ,65)

Í staðin fyrir ROUNDDOWN er hægt að nota TRUNC (Stytting á truncate sem þýðir stytta) 
TRUNC klippir aukastafina af og virkar því eins og ROUNDDOWN.

En einn möguleikinn er að nota föllin ODD og EVEN. ODD rúnnar töluna upp að næstu oddatölu 
(eða niður ef talan er neikvæð)

EVEN gerir það sama nema fer að næstu sléttu tölu.

Enn eitt parið af föllum er CEILING  (loft) og FLOOR (gólf). CEILING rúnnar upp og FLOOR 
rúnnar niður.

Þessi föll rúnna að næsta margfeldi tölu sem gefin er upp. Sem dæmi ef þú leigir hlut og 
lágmarks leiga er 8 klst. Þá þarf að greiða fyrir 16 tíma þó hlutnum sé skilað eftir 9 tíma. Þá 
gætum við verið með í einum reit raunverulegan tímafjölda og í öðrum reit tíma sem greiða á 
fyrir. Ef raunverulegur tími er í reit A1 þá myndum við setja í annan reit (t.d. A2)  formúluna 
=CEILING(A1;8) þá kemur tala í A2 sem er næsta tala ofan við töluna í A1 sem 8 gengur upp í 
(þannig að tölurnar 9-16 gefa alltaf 16).  Sama gerist með fallið FLOOR nema þar lækkar talan 
niður ef í reitnum A1 væri talan 18 og við gerðum fallið FLOOR(A1;8) þá kæmi talan 16.

Annað fall svipað CEILING og FLOOR er MROUND. Eins og CEILING og FLOOR, þá þarf 
MROUND tvær breytir, Munurinn er sá að MROUND rúnnar að þeirri tölu sem er nær, þannig að 
ef talan er 77 og margfeldið er 5 þá gefur MROUND 75 en ef talan er 78 þá gefur MROUND 80. 

Athugið að ef þið eruð að vinna með marga aukastafi þá er líklegt að þeir sjáist ekki allir í 
reitunum.  Almennt er sjálfgefið að Calc sýni tvo aukastafi, það er hægt að stilla þetta fyrir hvern 
reit fyrir sig  í Format > Cells > Numbers. Einnig er hægt að breyta sjálfgefna gildinu í  Tools > 
Options > OpenOffice.org Calc > Calculate > Decimal Places.
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Reglulegar segðir í föllum

Nokkur föll í Calc geta notað reglulegar segðir (regular expressions):  SUMIF, COUNTIF, 
MATCH, SEARCH, LOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP, DCOUNT, DCOUNTA, DSUM, 
DPRODUCT, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DSTDEV, DSTDEVP, DVAR, DVARP, DGET.

Virkja þarf notkun segða í föllum í Tools > Options > OpenOffice.org Calc > Calculate  (Mynd 
128).

Sem dæmi þá telur  =COUNTIF(A1:A6;"r.d") reiti sem innihalda orðin RED og ROD ef segðir 
eru virkar.

Ef möguleikinn  Search criteria = and <> must apply to whole cells er ekki valinn þá finnur 
það einnig FRED, BRIDE og RIDGE. Ef sá möguleiki er hinsvegar valinn þá er hægt að fá fram 
sömu virkni með stjörnum : =COUNTIF(A1:A6;".*r.d.*").

Reglulegar segðir í föllum gera ekki greinarmun á hástöfum og lágstöfum.  Reglulegar segðir 
virka ekki í einföldum samanburði, til dæmis skilar samanburðurinn A1="r.d" RANGT nema að í 
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Mynd 128: Segðir í föllum virkjaðar

Mynd 129: COUNTIF fallið



reitnum A1 standi nákvæmlega Err púnktur dé. Ef þú vilt prófa reglulegar segðir í föllum er gott 
að nota COUNTIF fallið. Það skilar 1 eða 0 eftir því hvort það finnur það sem beðið erum eða 
ekki . Þessi 0 og 1 kallast líka RANGT og RÉTT. Þannig að fall eins og  =IF(COUNTIF(A1; 
"r.d");"Húrra";"Búhú")skilar „Húrra“ ef COUNTIF fallið finnur eitthvað en „Búhú“ ef ekkert 
finnst.

Ef reglulegar segðir eru virkar og notaðar í föllum þarf að setja öfugt skástrik fyrir framan öll 
sérstök tákn sem notast í segðirnar (Svo sem tvípunkta og sviga). Ef stillingin er tekin af síðar 
hætta þessi föll að virka nema þetta sé lagað aftur.

Myndrit

Myndrit og gröf eru öflug aðferð við að koma upplýsingum til lesandans.  Með OpenOffice.org 
Calc er hægt að gera margvísleg myndrit og gröf úr tölulegum gögnum.

Með Calc er hægt að aðlaga myndrit og gröf að miklu leiti.  Margir möguleikanna gera manni 
kleift að setja fram gögn og niðurstöður á skýran og greinargóðan hátt.

Þeir sem hafa áhuga á framsetningu gagna á myndrænan hátt ættu að kíkja á tvær bækur um 
þetta efni, en þær eru The Elements of Graphing Data, önnur útgáfa, eftir William S. Cleveland, 
frá  Hobart Press (1994) og  The Visual Display of Quantitative Information, önnur útgáfa, eftir 
Edward R. Tufte frá Graphics Press (2001).

Myndrit búin til
Til að sýna hvernig myndrit og gröf eru búin til, þá notum við gögnin í skjalinu á mynd 130.

Til að búa til myndrit eru gögnin valin.  Þetta val þarf ekki endilega að vera ein samhangandi 
blokk eins og sýnt er á mynd 131.  Það er líka hægt að nota staka reiti, eða reitasamstæður 
(dálka og raðir).
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Mynd 130: Töluleg gögn til nota í dæmi um myndrit



Nú þarf maður að opna myndritaálfinn og það er gert á annan af tveim vegum:
• Veldu Insert > Chart af valstikunni eins og sýnt er í mynd 132.

• Eða smelltu á táknmynd fyrir myndrit á aðal hnappastikunni (sjá mynd 133).
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Mynd 131: Gögn fyrir myndrit valin

Mynd 132: Myndrit búið til með valmynd

Mynd 133: Myndrit búið til frá hnappastiku



Hvor aðferðin sem notuð er, þá opnast núna myndritaálfur og dæmi um myndrit sést á 
töflublaðinu eins og sýnt er á mynd 134.

Ef þú setur bendilinn einhvers staðar í gögnin án þess að velja þau, þá giskar 
álfurinn sæmilega á hver gögnin eru.  Passaðu þig bara að titilinn á gögnunum 
þínum sé ekki valinn.

Myndrit valið
Myndritaálfurinn er nú kominn með myndrit byggt á gögnunum þínum.  Þetta myndrit breytist eftir 
því vali sem þú framkvæmir í Myndritaálfinum.

Myndritaálfurinn hefur þrjá aðal hluta: lista yfir þrep sem þarf að fara í gegnum til að klára 
uppsetninguna, lista yfir gerðir myndrita og valkosti fyrir hverja þeirra.  Í hverju þrepi er hægt að 
fara til baka og breyta.

Með Calc fylgja níu grunn myndrit með nokkrum valkostum fyrir hvert, þannig að í allt er hægt að 
velja um næstum 30 myndrit.  Það eru mismunandi valkostir með hverju myndriti.

Fyrsta lag valkosta er hvort þú vilt nota tvívíða myndgerð og möguleikann á þrívídd í þeim 
myndritagerðum þar sem það er hægt (súlur, slár, kökur og svæði).

Á svæðinu Choose a chart type (sjá mynd 134), velur þú eina gerð með því að smella á 
táknmyndina fyrir hana.  Forskoðunin uppfærist um leið og þú velur nýja gerð og þannig færðu 
mjög góða hugmynd um hvernig myndritið kemur til með að líta út.

Sá valkostur sem er virkur er sýndur með þykkan svartan ramma á glugganum.  Við skulum 
halda okkur við súlurit og smellum því á Next hnappinn til að halda áfram.

Gagnasvæði og ásnöfnum breytt
Í öðru þrepi, Gagnasvæði, (sjá mynd 135), er hægt að stýra því hvaðan gögnin eru sótt og 
lagfæra villur sem upp kunna að hafa komið.

Á þessu þrepi er líka hægt að breyta því að myndritið taki gögnin eftir línum – frekar en dálkum. 
Þetta getur verið gagnlegt ef maður er að búa til köku eða kleinuhringi.  

Að síðustu er hægt að velja hvort maður notar fyrstu línu eða fyrsta dálk sem nöfn á ásana á 
myndritinu.
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Mynd 134: Myndritaálfur, þrep 1-- velja tegund myndrits



Hægt er að staðfesta það sem maður hefur valið hingað til með því að smella á Finish hnappinn, 
eða smella á Next hnappinn til að gera fleiri breytingar á myndritinu.

Við smellum á Next hnappinn til að sjá hvað við getum gert við myndritið okkar á hinum síðum 
álfsins.

Gagnaröð valin

Á síðunni yfir gagnaraðir er hægt að fínstilla gögnin sem maður vill nota í myndritinu.  Kannski 
hefur þú ákveðið að þú vilt ekki hafa með gögnin um kanóana.  Ef svo er, þá er hægt að velja 
orðið Kanóar í Data Series reitnum og smella á Remove hnappinn. Hver nefnd gagnaröð hefur 
sitt svæði og sín eigin Y-gildi.  Þetta er gagnlegt ef maður þarf að taka þau með eða fjarlægja.

Hægt er að smella á Shrink hnappinn  við hliðina á Sviðinu (Range) fyrir 
hverja gagnaröð til að vinna beint á töflublaðinu.  Þetta er gagnlegt, ef gögnin 
eru stærri en það sem við erum með og Myndritaálfurinn er fyrir.

Önnur aðferð við að plotta ótengd svæði í töflunni er að velja fyrsta svæðið og síðan halda niðri 
CTRL lyklinum á lyklaborðinu og velja næsta svæði.  Það er líka hægt að rita svæðin í 
textareitinn.  Það verður að aðgreina dálkana með semíkommum. Þannig er hægt að plotta 
B3:B11 með G3:G11, með því að rita svæðið sem B3:B11;G3:G11.

Svæðin tvö sem verið er að velja verða að vera í aðskildum dálkum eða aðskildum línum. 
Annars gerir Calc ráð fyrir að þú sért að setja sömu gögnin inn aftur.

Smelltu á Next hnappinn til að laga titla, línur og skýringarnöfn.

Titlar, skýringar og línur
Nú er hægt að gefa myndritinu titil og, ef maður vill, undirtitil.  Búðu til titil sem dregur athygli 
lesandans að tilgangi myndritsins: það sem þú vilt að hann sjái.  Til dæmis væri betri titill fyrir 
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Mynd 135: Gagnasvæði og ásnöfnum breytt

Mynd 136: Gagnaröð og svæði löguð



þetta myndrit „Leiga á mótorum og bátum“.

Það gæti líka gert gagn að hafa skýringarnöfn fyrir x-ás og y-ás.  Þannig gefur þú fólki 
upplýsingar um hlutföllin í myndritinu.  Til dæmis, ef við setjum „Þúsund“ sem skýringu við y-ás, 
þá breytir það algerlega áhrifum myndritsins.  Til að auðveldara sé að meta myndritið, þá er hægt 
að velja línur fyrir aftan súlurnar hvort sem er fyrir x-ás, y-ás eða báða.  Hægt er að sleppa 
súlunöfnum eða hafa þau til vinstri, hægri, fyrir ofan eða neðan.

Til að klára myndritið er smellt á Finish hnappinn.

Myndrit löguð til

Þegar maður er búinn að búa til myndrit, þá getur verið að maður vilji breyta því.  Með Calc fylgja 
ýmis tól til að breyta tegund myndrits, gagnasvæðum, stafagerðum  og ýmsu öðru í gegnum 
Insert og Format valmyndirnar og með Myndritshnappastikunni.

Tegund myndrits breytt
Hægt er að breyta tegund myndritsins hvenær sem er.  Til að gera það:

1. Veldu myndritið með því að tvísmella á það.  Þá ætti nú að vera grár kassi utan um það.
2. Gerðu síðan eitt af eftirfarandi:

• Veldu Format > Chart Type af valstikunni.
• Smelltu á breytihnappinn  á Formunarstikunni
• Hægri-smelltu á myndritið og veldu Chart Type.

Í öllum tilfellum opnast talgluggi með upplýsingum svipuðum og þegar myndritið var búið til.  Sjá 
blaðsíðu 137 hér fyrir framan.

Atriðum bætt á eða tekin af myndriti
Myndir 138 og 139 sýna atriðin í tví- og þrívíðum myndritum.

Sjálfgefið tvívítt myndrit inniheldur aðeins tvö af þessum atriðum:
• Vegginn sem inniheldur myndina sjálfa sem sýnir gögnin.
• Myndritssvæðið sem er umhverfis myndina.  Titillinn og skýringarnar (valkvæð) eru á 

myndritssvæðinu.

Sjálfgefið þrívítt myndrit hefur einnig gólf, sem ekki sést í tvívíðum myndum.
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Mynd 137: Titlar, skýringar og línur



Hægt er að bæta við atriðum með Insert valmyndinni eins og sést á mynd 140.  Atriðin opnast 
hvert í sínum talglugga þar sem hægt er að skilgreina smáatriði varðandi þau.

Veldu fyrst myndritið með því að tvísemella á það.

Talgluggarnir fyrir titla (Title),  ása (Axes), grindur (Grids), og skýringar (Legend) eru 
auðskiljanlegir.  Hinir eru örlítið flóknari, svo við skulum skoða þá hér.
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Mynd 138: Atriði á tvívíðu myndriti

Mynd 139: Atriði á þrívíðu myndriti

Mynd 140: Innsetningarvalmynd fyrir myndrit



Gagnamerki
Gagnamerki (Data labels) setja upplýsingar um hvern gagnapunkt á myndina.  Þau geta verið 
sérlega gagnleg þegar þarf að láta nákvæmar upplýsingar í té, en maður verður samt að vera 
varkár að búa ekki til myndrit sem er of hlaðið til að auðvelt sé að lesa úr því.

Kostirnir á talglugga gagnamerkja eru:
Sýna gildi sem tölu (Show value as number)

Sýna talnagildi gagnapunkts.  Þegar þessi kostur er valinn, þá verður Talnaformunar 
hnappurinn virkur.

Talnaformun (Number format)
Opnar talglugga fyrir talnaformun þar sem maður getur valið útlit tölunnar.   Þessi 
talgluggi er svipaður þeim sem maður notar til að forma tölur í reitum.

Sýna tölu sem prósentu (Show value as percentage)
Breytir tölugildi gagnapunkts í prósentugildi fyrir viðkomandi dálk.  Þegar þessi kostur er 
valinn verður Prósentuformunar hnappurinn virkur.

Prósentuformun (Percentage format)
Opnar talglugga fyrir prósentuformun þar sem maður getur valið útlit prósentunnar. 

Sýna flokk (Show category)
Sýnir textaskýringar fyrir gagnapunkta.

Sýna skýringar (Show legend key)
Setur tákn fyrir skýringar við hlið hvers gagnapunkts.

Skil (Separator)
Velur skiltákn á milli fjölda textastrengja fyrir sama hlutinn.

Staðsetning (Placement)
Velur staðsetningu á gagnamerkjum miðað við hlutinn.

Mynd 154 á blaðsíðu 152 sýnir dæmi um uppsetningar á gagnapunktum þar sem notaður er texti 
og prósentutölur.

Stefnulínur
Þegar maður er með fjölda dreifðra punkta á grafi, þá er líklegt að maður vilji sýna hvernig þessir 
puntar tengjast innbyrðis.  Þá þarf maður svokallað stefnulínu (trend line).  Calc er með úrval 
aðhvarfslína sem hægt er að nota til að sýna stefnulínur: línulegar (linear), lógariþmískar 
(logarithm), veldisvísaðar (exponential) og margfaldaðar (power). Veldu Insert > Trend Lines, og 
veldu síðan þá gerð stefnulínu sem þú vilt fá.

Til að setja inn stefnulínu fyrir eitt gagnasett, þá velur maður gagnasettið í grafinu, hægri-smellir 
til að opna sprettival og velur þar Insert > Trend Line.

Til að eyða einni stefnulínu eða meðalgildislínu er smellt á línuna og síðan ýtt á DELETE lykilinn 
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Mynd 141: Talgluggi fyrir gagnamerki



á lyklaborðinu.

Til að eyða öllum stefnulínum er valið Insert > Trend Lines, og þar er valið None.

Skýring fyrir stefnulínu kemur sjálfkrafa á myndritið.

Ef maður setur inn stefnulínu á myndrit sem notar flokka, eins og Lína eða Dálkur, þá eru tölurnar 
1, 2, 3, ... notaðar sem x-gildi til að reikna stefnulínuna.

Stefnulínan tekur sama lit og viðkomandi gagnasett.  Til að breyta lit línunnar er hún valin og 
síðan valið Format > Object Properties > Line.

Til að sýna formúluna fyrir línunni er línan valin í myndritinu, hægri-smellt á hana til að fá fram 
sprettival og þar valið Insert Trend Line Equation.

Á meðan myndritið er enn í breytiham getur OpenOffice.org gefið manni formúluna á 
stefnulínunni og fylgnistuðul hennar.  Smelltu á stefnulínuna til að sjá þessar upplýsingar í 
stöðulínunni.  Til að láta formúluna og fylgnistuðulinn sjást er aðhvarfið valið og síðan Format > 
Object Properties > Equation.

Meðalgildislínur
Ef meðalgildislínur eru valdar, þá reiknar Calc meðaltal hvers gagnasetts og setur litaða línu á 
réttan stað í myndritinu.

Fráviksmerking
Ef verið er að setja fram gögn með þekktum frávikum, eins og niðurstöður skoðanakannana sem 
byggðar eru á tilteknu þýði, eða maður vill sýna nákvæmni tólanna sem notuð voru, þá er hægt 
að láta frávikið sjást á myndritinu.

Nokkrir valkostir eru til fyrir fráviksmerkinguna (sjá mynd 143).  Hægt er að velja einn valkost í 
einu.  Einnig er hægt að velja um hvort merkingin sýni bæði jákvætt og neikvætt frávik, eða 
aðeins jákvætt eða aðeins neikvætt.
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Mynd 142: Talgluggi fyrir stefnulínur



• Fasti (Constant Value) – hægt er að hafa mismunandi jákvæð og neikvæð gildi.
• Prósentur (Percentage) – frávikið er prósentuhlutfall af gagnapunktinum.
• Í fellivalinu:

◦ Staðalskekkja (Standard error)
◦ Dreifni (Variance) – sýnir frávik reiknað út frá stærð hæsta og lægsta gagnapunkts.
◦ Staðalfrávik (Standard deviation) – sýnir frávikið reiknað út frá staðalfráviki.
◦ Villuvik (Error margin) – maður tilgreinir villuna sjálfur
◦ Reitasvið (Cell range) – reiknar frávikið út frá reitasviðinu sem valið var.  Parameters 

hlutinn neðst í glugganum breytist til að hægt sé að lagfæra val á reitum.

Myndrit formuð

Á Format valmyndinni eru margir kostir til að forma og fínstilla útlit myndrita.

Tvísmelltu á myndritið svo það fái gráan ramma, sem sýnir að það er á breytingaskeiðinu. 
Smelltu á Format á aðalvalmyndinni (sjá mynd 144).

• Object Properties opnar talglugga þar sem hægt er að skilgreina fyllingu, ramma, 
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Mynd 143: Valmöguleikar fyrir fráviksmerkingar

Mynd 144: Formunarvalmynd 
myndrita



gagnsæi, stafi, stafaútlit og annað.
• Position and Size opnar talglugga þar sem hægt er að fínstilla stærð og staðsetningu 

myndritsins.
• Arrangement gefur tvo möguleika: Færa framar og Senda aftar.  Í sumum tilfellum er 

bara annar þessara möguleika virkur.  Þessir möguleikar eru notaði til að raða gögnum 
sem skarast.

• Title formar titla myndrits og ása þess.
• Axis formar ásana sem myndritið er teiknað á og stafagerðina á texta sem kemur bæði á 

X og Y ás.
• Grid formar strikin sem búa til grindina fyrir myndritið.
• Legend formar staðsetningu, ramma, bakgrunn og stafagerð í skýringunni.
• Chart Wall, Chart Floor, og Chart Area er öllum lýst í næstu köflum.
• Chart Type er notað til að skipta um tegund myndrits og hvort það er tvívítt eða þrívitt.
• 3D View formar þrívíð myndrit.

Chart Floor og 3D View eru bara virk þegar búið er að gera myndrit þrívítt. 
Þessir kostir eru óvirkir (gráir) ef myndritið er tvívítt.

Í flestum tilfellum verður maður að vera nokkuð viss um að velja nákvæmlega það atriði sem 
maður ætlar að forma.  Stundum getur þetta verið erfitt með músinni, ef það eru mörg atriði á 
myndritinu, sérstaklega ef þau eru smá og þau skarast mikið.  Ef Vísbendingar (Tooltips) er virkt, 
þá koma oft viðkomandi atriða fram þegar músin vokar yfir þeim.  Þegar maður er búinn að velja 
eitt atriði, þá getur maður hoppað á næstu atriði með því að ýta á dálklykilinn á lyklaborðinu 
(TAB).  Nafn þess atriðis sem valið er kemur fram á stöðulínunni.

Atriði færð til á myndriti
Stundum vill maður færa til eða breyta stærð einstakra atriða á myndriti, óháð öðrum atriðum.  Til 
dæmis gæti verið sniðugt að færa skýringartexta á annan stað.  Í kökuritum er hægt að færa 
stakar sneiðar (auk þess að velja „útsprengda“ köku).

1. Tvísmelltu á myndritið þannig að það fái gráan ramma.
2. Smelltu á eitthvert atriðið – titilinn, skýringarnar eða myndina sjálfa – til að velja það.  Þá 

koma fram græn handföng.
3. Færðu músarbendilinn á atriðið sem valið er.  Þegar hann breytir um form, þá er hægt að 

smella og draga atriðið til.
4. Slepptu músarbendlinum þegar atriðið er komið á rétta staðinn.

Ef myndritið er í þrívídd, þá koma rauð kringlótt handföng sem stýra 
þrívíddaráhrifum myndarinnar.  Ekki er hægt að breyta stærð myndar á meðan 
rauðu handföngin sjást.  Ef rauðu handföngin eru uppi, þá skaltu halda niðri 
<SHIFT> lyklinum og smella með músinni til að fá grænu handföngin.  Þá er 
hægt að breyta stærð og staðsetningu þrívíddarmyndar.

Hægt er að breyta stærð atriða á myndriti með grænu handföngunum (Haltu 
niðri <SHIFT> lyklinum á meðan þú smellir og dregur til að halda hlutföllum). 
Það er þó ekki hægt að breyta stærð á titli skýringanna.

Bakgrunni myndritsins breytt
Myndritssvæðið er það sem stendur út undan þegar myndinni sjálfri sleppir, þar með talið  titillinn 
og skýringar.

1. Tvísmelltu á myndritið þannig að það fái gráan ramma. 
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2. Veldu Format > Chart Area. Nú opnast Chart Area glugginn (sjá mynd 145).
3. Gerðu þær breytingar sem þú vilt.

Á Area flipanum getur þú breytt lit bakgrunnsins eða valið tilbúna litablöndu, strikun eða mynd. 
Smelltu á felligluggann til að sjá möguleikana.  Litlaus mynstur eru líklega best ef þú þarft að 
prenta myndritið út í svart-hvítu.

Einnig er hægt að velja gagnsæi á Transparency flipanum.  

Bakgrunni myndarinnar breytt
Veggur myndritsins er það svæði sem myndin sjálf er á.

1. Tvísmelltu á myndritið þannig að það fái gráan ramma.
2. Veldu Format > Chart Wall. Þá opnast Chart Wall glugginn.  Hann hefur allar sömu 

stillingar og glugginn fyrir myndritssvæðið.
3. Gerðu allar þær stillingar sem þú vilt og smelltu á OK.

Skipt um liti
Ef þú vilt fá annað litaskema fyrir öll þín skjöl en það sem er sjálfgefið, þá skaltu velja Tools > 
Options > Charts > Colors, en þar er um mun fleiri litasamsetningar að velja.  Þessar stillingar 
breyta sjálfgefnum litum í öllum myndritum sem þú kemur til með að gera.

Þrívíddarmyndrit

Notaðu Format > 3D view til að fínstilla þrívíð myndrit. Í þrívíddarglugganum eru þrír flipar þar 
sem hægt er að breyta sjónarhorni myndritsins, hvort útlitið er stílfært eða raunverulegt og 
hvaðan lýsingin kemur, sem stýrir því hvar skuggarnir falla.

Snúningur og sjónarhorn
Til að snúa þrívíðu myndriti eða skoða það frá öðru sjónarhorni, setur maður inn viðkomandi gildi 
á Perspective flipann á þrívíddarglugganum (sjá mynd 146). Einnig er hægt að snúa myndritun 
gagnvirkt; sjá blaðsíðu 148.

Nokkur ráð við notkun á Perspective flipanum:
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Mynd 145: Talgluggi fyrir myndritssvæði



• Stilltu öll horn á 0 til að sjá beint framan á myndritið.  Kökurit og kleinuhringir eru sýnd 
hringlaga.

• Ef hakað er við Right-angled axes þá getur þú bara snúið myndritinu um X og Y, 
samsíða ramma myndritsins.

• Ef x er 90 og y og z eru 0, þá er horft beint ofanfrá og niður á myndritið.  Ef x er  –90, þá 
er horft undir það.

• Snúningurinn er settur í röðinni x fyrst, síðan y og loks z.
• Þegar skygging er á og mynd er snúið, þá snýst ljósgjafinn með eins og hann væri festur 

við myndritið.

• Snúningsásarnir eiga við síðuna, ekki ásana á myndritinu.   Það er öndvert við sum önnur 
myndritsforrit.

• Hakaðu við Perspective kostinn til að sjá myndina í fjarvídd eins og í gegnum 
myndavélarlinsu frekar en samsíða.  Stilltu fókuslengdina með örvahnöppunum eða 
ritaðu tölu í reitinn.  Ef fjarvídd er stillt á 100%, þá er fjarlægari endi myndritsins um það 
bil helmingur af hæð nærendans.  

Útlit
Notaðu Appearance flipann (sjá mynd 147) til að aðlaga sum atriði í þrívíddinni.

Veldu útlit í fellilistanum.  Þegar það er gert, þá eru breytingar gerðar á lýsingunni um leið.  Ef þú 
merkir og sleppir samblandi af stillingum sem ekki falla undir Einfalt eða Raunverulegt útlit, þá er 
búið til nýtt útlit sem fær nafnið Custom, eða tilbúið.

Hakaðu við Shading til að nota Gouraud aðferðina við að lita yfirborð, en annars er flatur litur 
notaður.  Flata aðferðin setur einn lit og birtu á hvern flöt margflötungs.  Brúnirnar eru sýnilegar, 
litablöndun og mismunandi lýsing er ekki fyrir hendi.  Gouraud aðferðin setur litablöndu á fletina 
þannig að allt verður mýkra og raunverulegra.
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Hakaðu við Object Borders svo að strik sjáist á öllum brúnum.

Hakaðu við Rounded Edges til að rúnna brúnirnar á kössum.  Í sumum tilfellum er þessi kostur 
ekki fyrir hendi.

Lýsing
Notaðu Illumination flipann (sjá mynd 148) til að stilla staðsetningu ljósgjafa í þrívídd.

Smelltu á einhvern af hnöppunum átta til að kveikja eða slökkva á ljósi.  Sjálfgefið er að annað 
ljós frá hægri er á.  Það er fyrsta jafna ljósið af sjö.  Fyrsti hnappurinn kveikir á ójöfnu ljósi með 
áherslupunktum.

Þegar búið er að velja ljósgjafa, þá er hægt að stilla lit og styrk í flettilistanum undir hnöppunum 
átta.  Ljósstyrkur eykst eftir því sem fleiri ljós eru notuð og því er gott að nota dökka liti með 
mörgum perum.

Litla sýnishornið á flipanum hefur tvær skrunrendur sem renna ljósinu upp og niður, fram og til 
baka.  Ljósið lýsir alltaf inn að miðju hlutarins.

Hnappurinn í horninu á milli skrunrandanna breytir dæminu úr kúlu í kubb.

Notaðu umhverfisljós (Ambient light) til að skilgreina lit á birtu í kringum hlutinn.  Það hefur sama 
styrk úr öllum áttum.
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Mynd 147: Útliti þríddarmyndrits breytt

Mynd 148: Lýsingin stillt



Myndritum í þrívídd snúið gangvirkt
Auk þess að nota Perspective flipann í 3D glugganum til að snúa þrívíðum myndritum, þá er líka 
hægt að snúa þeim gagnvirkt.

Smelltu á vegg myndritsins og síðan, þegar músarbendillinn breytist úr ör í hring, þá getur þú 
tekið í myndritið og snúið því.  Brotalína af útlínum myndritsins sýnir hversu mikið er búið að snúa 
því.  Slepptu músinni til að sjá breytingarnar.

Notkun á Object Properties talglugganum

Skjöl hafa mismunandi tilgang, sum eru notuð til að setja fram efni með glærusýningum og önnur 
eru prentuð út í svart-hvítu.  Í þeim tilvikum kemur sér vel að Objects Properties glugginn býður 
upp á margvíslega stjórnun og stýringu á mismunandi hlutum myndrita.

Til að opna Object Properties talgluggann er smellt á það atriði sem á að laga til.  Við það koma 
grænir ferningar á það atriði.  Síðan er hægri-smellt á viðkomandi atriði og valið Object 
Properties af sprettivalinu sem upp kemur.  Hvert atriði í myndriti hefur sitt eigið safn flipa.  Í 
næstu köflum ætlum við að skoða suma þessara hluta á Object Properties talglugganum.

Ásar kvarðaðir
Stundum þarf maður að setja sérstakan mælikvarða á annan ásinn á myndriti.  Eftir að maður er 
búinn að velja viðkomandi ás er hægri-smellt á hann og síðan valið Object Properties af 
sprettivalinu. Á Scale flipanum (sjá mynd 149) er hægt að ákveða hvort ásinn á að vera 
lógariþmískur eða línulegur, hvar merki eiga að sjást og nákvæmni kvarðans.

En fyrst þarf að taka hakið af við Automatic til að hægt sé að breyta gildum.
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Mynd 149: Ás kvarðaður



Gagna- og ásamerki formuð
Það er líka hægt að stýra eigindum merkinga á atriðum myndrita.  Smelltu vandlega á atriði á 
myndritinu og náðu síðan í Object Properties gluggann.  Þar er hægt að breyta lit á textanum, 
stærð stafanna og öðru.

Á Gagnamerkisflipanum (Data Labels) er hægt að velja að:

• Sýna merkingar sem texta
• Sýna töluleg gildi sem hlutfall eða tölu
• Setja skýringarboxið sem hluta merkinga

Þessir valkostir eru þeir sömu og sjást á mynd 141 á blaðsíðu 141.

Textinn í merkjum er tekinn úr dálkhausum og er ekki hægt að breyta þeim hér.  Ef það þarf að 
stytta textann, eða ef merkingar detta ekki inn á myndritið eins og til var ætlast, þá er ekki hægt 
að breyta því í Object Properties glugganum.  Þú verður að breyta því í töflunni sjálfri.

Ásamerki hafa aðra valkosti. Label flipinn í stilliglugganum er sýndur á mynd 150.

Tákn valin og formuð
Í línu- og dreifiritum er hægt að breyta táknunum sem sýna gagnapunktana í mismunandi form 
og liti í gegnum Object Properties talgluggann.

Á Line flipanum í Object Properties glugganum fyrir gagnaseríu er hægt að velja Select > 
Symbols af fellivali.  Hér er hægt að velja að hafa engin tákn, velja tákn úr fyrirfram upp-settum 
lista, sækja merki úr Gallerýinu eða setja einhverja mynd sem maður vill hafa í staðinn.  Hún er 
valin með Select > From file.
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Mynd 150: Breytingar gerðar á merkingum ása



Stærð og staðsetning myndrita

Hægt er að breyta stærð allra atriða í myndriti á sama tíma á tvo vegu: gagnvirkt eða með því að 
nota talglugga fyrir stærð og staðsetningu.  Best er að nota sambland beggja: gagnvirkt til að fá 
nokkurn vegin þá stærð sem maður vill og síðan í talglugganum til að stilla nákvæmlega stærð 
og staðsetningu.

Til að breyta stærð myndrits gagnvirkt:
1. Smelltu einu sinni á myndritið til að velja það.  Nú koma græn breytihandföng á myndritið.
2. Til að stækka myndritið eða minnka er smellt á eitt handfangið í horni þess og það dregið 

til.  Til að halda hlutföllum er SHIFT lyklinum haldið niðri á meðan.

Til að færa myndrit gagnvirkt:
1. Smelltu einu sinni á myndritið til að velja það.  Nú koma græn breytihandföng á myndritið.
2. Láttu músabendilinn voka yfir myndritinu.  Þegar hann breytist í fjórfalda ör, þá getur þú 

smellt og dregið myndritið til.
3. Slepptu músarhnappnum þegar myndritið er komið á réttan stað.

Talguggi fyrir stærð og staðsetningu
Til að breyta stærð eða færa myndrit með Position and Size talglugganum:

1. Smelltu einu sinni á myndritið til að velja það.  Nú koma græn breytihandföng á myndritið.
2. Hægri-smelltu og veldu Position and Size af sprettivalinu.
3. Gerðu þær breytingar og stillingar sem þarf á talglugganum.  Fliparnir Rotation og Slant  

& Corner Radius eru ekki virkir.
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Mynd 151: Tákn valin



Staðsetningin er skilgreind sem X,Y hnit miðað við fastan grunnpunkt (Base point), sem 
venjulega er staðsettur í efra horni til vinstri í teiknisvæðinu.  Ef maður vill, þá er hægt að breyta 
þessum punkti til  bráðabirgða til að gera staðsetningu og stærðarbreytingar auðveldari (smelltu 
á valhnappinn sem sýnir staðsetningu grunnpunktsins í efri hluta gluggans til hægri – sá efri er 
fyrir staðsetningu, hinn fyrir stærð).

Mögulegar staðsetningar grunnpunkts eru þær sömu og handföngin á myndritinu ásamt 
miðpunkti.  Þessi breyting á grunnpunktinum er bara virk þar til maður lokar þessum talglugga: 
þegar maður lokar glugganum, þá endursetur Calc punktinn á efra horn til vinstri.

Hakið við Keep ratio er mjög gagnlegt.  Hakaðu í það til að halda hlutföllum á 
hæð og breidd myndritsins á meðan breytingar eru gerðar.

Hægt að verja bæði stærð og staðsetningu þannig að ekki er hægt að breyta þeim óvart.  Hakað 
er við viðkomandi atriði á talglugganum.

Ef ekki er hægt að færa myndrit, þá skaltu athuga hvort staðsetningin er varin!

Sýnishorn línurita

Það er mikilvægt að átta sig á að þrátt fyrir að hægt sé að setja gögnin fram á margvíslegan hátt 
með myndritum þá verður að velja myndrit sem er best lýsandi fyrir gögnin sem við erum að setja 
fram.  Útlit myndritsins hefur þónokkuð að segja en passa verður að skreytingar og útflúr skyggi 
ekki á framsetningu myndritsins.
Hér á eftir eru nokkur dæmi um myndrit.
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Mynd 152: Stærð og staðsetning myndrits skilgreind



Súlurit
Súlurit er algengt að nota til að sýna breytingu milli tímabila. Þau henta best þar sem punktarnir 
eru fáir. Súlurit eru sjálfgefin gerð í Calc, enda eru þau lang mest notuð og auðveldast að átta sig 
á þeim. 

Lárétt súlurit

Lárétt súlurit henta til að bera saman fáa hluti, þó helst ekki í tímaröð. Þá er betra að hafa 
súlurnar lóðréttar.

Fyrsta myndritið er sett inn með myndritaálfinum og svo er valið Insert > Grids, og línurnar 
teknar af y-ás og svo valið Insert > Mean Value Lines.

Myndrit tvö er þrívíða útgáfan með einföldum ramma og búið að snúa því aðeins.
Þriðja myndritið er tilraun til að losna við skýringarreitina og setja í staðin texta við hlið súlnanna 
og búið er að fikta í útliti og litum súlnanna líka.

Kökurit
Kökurit henta best til að bera saman hlutföll þar sem heil kaka er alltaf 100%. Kökur henta þó 
ekki til að bera saman mjög margar tölur, hámark 6-10. 

Fyrsta myndritið er tvívíð útgáfa og búið að fara í  Insert > Legend og taka skýringartextann í 
burtu. Einnig búið að fara í  Insert > Data Labels og velja Show value as number (Sýna gildi 
sem tölur). Búið er að draga eina sneið út úr myndritinu til að leggja áherslu á þann hluta. Þetta 
er gert með því að tvísmella á myndritið til að velja það, smella á kökuna og smella svo á 
sneiðina sem á að færa og draga hana út.

Myndrit 2 er þrívítt kökurit með skuggum og lýsingu. Þetta er gert með því að setja inn 3D pie 
chart  með álfinum og fara svo í  Format > 3D view > Illumination Þar er hægt að breyta 
lýsingunni og litnum á ljósinu. Í þesssum glugga er líka hægt að breyta snúningi kökunnar, í 
Perspective flipanum.

Ef þú vilt draga eina sneið út úr kökunni gerir þú það með því að smella á hana, þá kemur á 
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Mynd 153: Þrjár útfærslur af láréttum súluritum

Mynd 154: Kökurit



endanum rammi utan um sneiðina og hægt að draga hana út.

Númer þrjú er þrívíð kaka og búið að gera Insert > Data labels > Show value as percentage 
(sýna gildi sem hlutfall). Búið er að breyta útliti sneiðana með því að velja þær þannig að rammi 
komi utan um sneiðina sem á að breyta,  hægri smella og velja Object properties og fara þar í 
Area flipann. Á eina sneið hefur verið sett punktamynd (bit-map), á aðra hefur verið sett litaröstun 
og ein hefur verið gerð 50% gagnsæ í Transparency flipanum.

Kleinuhringarit
Ef þú vilt skoða hlutfall en vilt samt hafa fleiri en eina röð af tölum þá þarftu annað hvort að nota 
mörg kökurit eða gera kleinuhringarit.  Það er samt ekki gott að nota meira en tvær til þrjár raðir. 
Stillingar fyrir kleinuhringarit eru eins og fyrir kökurit.

Flatarrit.
Flatarrit er útfærsla af línuriti. Þau nýtast til að skoða  breytingu. En þau eru varhugaverð og erfið 
í notkun.

Eins og sjá má á mynd 156 þá eru myndritin erfið í notkun. Gott er að nota gegnsæismöguleik-
ann með flatarritum.  Á myndriti eitt má sjá að hluti gagnana týnast á bakvið. Þá er myndritið á 
mynd 2 skárra, þar er búið að gera svæðin 50% gagnsæ.  Myndrit 3 er þrívíddarútgáfan af 
flatarritinu. Búið að gera 50% gagnsætt.

Önnur leið til að nota flatarrit er að stafla gögnunum, þá lenda svæðin ekki á bakvið heldur 
bætast svæðin ofan á hvert annað, þannig að við sjáum ekki breytingu heldur heildartölu, líkara 
því sem kökuritið sýnir okkur.

Það er líka hægt að gera prósentustafla þá staflast svæðin eftir hlutfalli þar sem tölurnar lagðar 
saman eru 100%.
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Mynd 155: Kleinuhringarit

Mynd 156: Flatarrit — Gott, slæmt, og ljótt



Línurit
Línurit eru góð þegar um mikil gögn er að ræða eða þegar við viljum sýna stefnu yfir tímabil.
Hægt er að gera ýmsar breytingar á línuritum og þau geta verið þrívíð, en almennt er ekki mælt 
með þrívíðum línuritum þar sem þau vilja gjarnan verða ruglingsleg.

Scatter,  XY rit
XY-rit eru notuð til að bera saman tvær raðir af gögnum, önnur röðin er á x-ás og hin er y-ás. 
Scatter-rit koma að gagni þegar maður þarf að meta sjónrænt gögn sem manni hefur ekki unnist 
tími til að rýna í og þau eru hugsanlega besti kosturinn þegar maður er með fast gildi sem meta 
þarf gögn út frá, eins og til dæmis veðurgögn, viðbrögð við mismunandi sýrustigi, aðstæður miða 
við hæð eða önnur gögn þar sem borin eru saman tvö sett af tölulegum gögnum.  
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Mynd 157: Stöfluð flatarrit

Mynd 158: Línurit

Mynd 159: XY-rit Samanburður á tveimur röðum



Netrit
Netrit eru svipuð polar og radar ritum. Þau eru notuð til að bera saman gögn sem eru ekki í röð.  

Verðbréfarit
Verðbréfarit eru hugsuð sérstaklega til að greina gögn tengd verðbréfaviðskiptum. 

Línu- og súlurit
Hægt er að blanda saman línu og súluritum. Þetta getur nýst ef við viljum setja fram gögn sem 
tengjast en ekki hentar að setja þau fram á sama formi. Sem dæmi er myndritið á mynd 162. Þar 
sýna súlurnar sölutölur tveggja fyrirtækja og línurnar sýna hagnað á sama tímabili hjá þessum 
fyrirtækjum. 
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Mynd 160: Tvö netrit sem sýna gerfiniðurstöður úr gerfirannsókn

Mynd 161: Verðbréfarit
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Mynd 162: Línu- og Súlurit



4. kafli: Impress
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Hvað er Impress? 

Impress er glærusýningarforrit OpenOffice.org pakkans.  Hægt er að búa til glærur sem innihalda 
margs konar atriði, þar með talið texta, doppu- og númeratexta, töflur, gröf, teikningar og mjög mikið 
úrval alls konar grafískra hluta. Impress hefur einnig stafsetningarforrit, samheitasafn, tilbúna 
textastíla og mikið úrval bakgrunnsmynda.

Glugginn í Impress 

Aðalglugginn í Impress (sjá mynd 1) hefur þrjá hluta: glærugluggann, vinnusvæðið og 
verkgluggann. Þar að auki er hægt að sjá og fela margar tólastikur á meðan maður býr til 
glærusýningu.

Hægt er að láta glærugluggann og verkgluggann hverfa með því að smella á 
litla X hnappinn í efra horninu hægra megin. Einnig er hægt að fela eða sýna 
þessa glugga með því að nota View > Slide Pane eða View > Tasks Pane.

Glæruglugginn
Á glæruglugganum sér maður smámyndir af öllum glærunum í sýningunni í þeirri röð sem þær 
koma til með að sjást. Ef smellt er á glæru, þá er hún valin og opnast í vinnusvæðinu. Á meðan 
hún er þar er hægt að gera breytingar á henni.

Hægt er að gera ýmislegt við glærur í glæruglugganum:
• Bæta við nýjum glærum í safnið á eftir þeirri fyrstu.
• Fela glæru þannig að hún sjáist ekki í sýningunni.
• Eyða glæru úr sýningunni ef ekki er lengur þörf fyrir hana.
• Endurnefna glæru.
• Afrita eða færa efni af einni glæru á aðra (copy og paste, eða cut og paste).

Það má einnig framkvæma þessar aðgerðir þó það séu til skilvirkari aðferðir við það:
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Mynd 163: Impress glugginn



• Breyta skiptingum á eftir valinni glæru eða á eftir hverri glæru í hópi margra sem hafa 
verið valdar saman.

• Breyta röð glæra í sýningunni.
• Breyta útliti glæra (nýr gluggi opnast sem gerir manni kleift að sækja eigin hönnun á 

útliti.)
• Breyta uppsetningu margra glæra í einu (þá þarf að nota umbrots-hluta (Layout) 

verkgluggans.)

Verkglugginn
Í verkglugganum eru fimm hlutar.

Uppsetningar (Master Pages)
Hér skilgreinir þú síðustíl fyrir framsetninguna þína. Með Impress fylgja 28 uppsetningar. 
Ein þeirra – Default – er tóm, en hinar hafa bakgrunna.

Ýttu á F11 lykilinn til að opna Styles and Formating gluggann, en þar getur þú 
breytt stílunum sem eru í uppsetningunni þannig að þær henti þér. Þetta er 
hægt að gera hvenær sem er.

Umbrot (Layout)
Tuttugu tilbúin umbrot eru sýnd. Þú getur valið það umbrot sem þú vilt, notað það eins 
og það er eða breytt því eins og hentar þér. Þegar þetta er ritað geta notendur ekki búið 
til umbrot.

Töfluhönnun (Table Design)
Ellefu tilbúnar töflur eru gefnar í þessum glugga. Það er að auki hægt að breyta útliti 
þessara tafla með því að sýna eða fela vissa dálka og línur eða samlita annan hvern 
dálk eða línu.

Atriðaskipti (Custom Animation)
Hægt er að láta atriði koma í ljós á ýmsan hátt og það er langur listi yfir þessi skipti. Það 
er hægt að bæta mörgum svona skiptum á glæruna og það er líka hægt að breyta þeim 
eða taka þær af síðar.

Glæruskipti (Slide Transition)
Fimmtíu og sex glæruskipti fylgja með forritinu, þar með talið engin skipti (No 
Transition). Hægt er að velja skiptihraðann (hægt, meðalhratt og hratt). Einnig er hægt 
að velja hvort skiptin verða sjálfkrafa eða hvort það þarf að smella til að setja þau af 
stað og hversu lengi maður vill að viðkomandi glæra sjáist (virkar bara ef skipti er 
sjálfvirk).

Vinnusvæðið
Á Vinnusvæðinu eru fimm flipar: Venjulegt (Normal), Útlínur (Outline), Glósur (Notes), Dreifildi 
(Handout), og Glæruraðari (Slide Sorter). Þessir fimm flipar eru kallaðir Skoðunarhnappar 
(View buttons). Það eru líka margar hnappastikur sem hægt er að nota á meðan maður setur 
saman glærur: hægt er að sýna þær með því að smella á þær undir View > Toolbars. 
Vinnusvæðið er undir skoðunarhnöppunum. Þarna setur maður saman það sem á að sjást á 
glærunni

Hver skoðun er hugsuð til að gera ýmis verk auðveldari. Hér er samantekt:
• Venjuleg skoðun er notuð til að búa til einstakar glærur. Þessi skoðun er líka notuð til að 

hanna útlit á glærur og setja inn texta, myndir og skipti.
• Útlínuskoðun sýnir titla á glærum og atriðum, doppulista og tölulista fyrir hverja glæru. 

Hér er hægt að raða atriðum upp á glærur og á milli glæra, breyta þeim og laga og setja 
inn nýjar glærur.
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• Glósuskoðun gerir þér kleift að setja inn glósur á glærurnar. Þessar glósur sjást ekki 
þegar glærurnar eru sýndar.

• Dreifildaskoðun gefur manni færi á að prenta út glærurnar handa áhorfendum. Hægt er 
að prenta eina, tvær, þrjár, fjórar eða sex glærur á blað með því að nota Umbrot (Layout) 
í Verkglugganum (Tasks). Hægt er að raða glærunum að vild á blaðið í þessari skoðun 
með því að draga þær til með músinni.

• Glæruraðarinn sýnir smámynd af hverri glæru í réttri röð. Hægt er að nota hann til að 
raða glærunum upp á nýtt, útbúa tímasetta glærusýningu eða setja glæruskipti á milli 
valinna glæra.

Hnappastikur
Hægt er að sýna eða fela hnappastikur Impress forritsins með því að smella á View > Toolbars 
og síðan velja af listanum. Þá má líka velja þá hnappa sem sjást á stikunum.  .

Lóðs 
Lóðsinn (Navigator – sjá mynd 2) sýnir alla hluti sem finna má í skjalinu.  Hann gefur þægilega 
aðferð við að fara fram og aftur um skjalið og að finna hluti í því.  Hnappurinn fyrir Lóðsinn  er 
á Standard hnappastikunni.  Hægt er að sjá Lóðsinn með því að velja Edit > Navigator á 
valstikunni eða með því að ýta á CTRL+SHIFT+F5 á lyklaborðinu.

Lóðsinn er mun auðveldari í notkun ef hverri glæru og öðrum hlutum í skjalinu (myndum, töflum 
o.s.frv.) eru gefin gagnsæ nöfn í stað þess aðnota sjálfgefnu nöfnin „Slide 1“ og „Picture 1“ sem, 
sjást á mynd2. 

Skoðun 

Í þessu skjali verður fjallað um þá fimm hami sem finna má í Impress.

Venjuleg skoðun
Venjuleg skoðun, eða Normal view er það umhverfi sem maður notar venjulega við að vinna 
glærusýningu. Það er þarna sem maður hannar glærusýninguna, setur inn texta, myndir og 
hreyfingu.
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Mynd 164: Lóðsinn



Til að setja glæru á vinnusvæðið í Venjulega skoðun er smellt á smámynd af henni á 
glæruglugganum eða með því að nota Lóðsinn.

Til að velja glæru í Navigator er hægt að renna niður listann þar til rétta glæran er fundin og 
tvísmella á hana.

Útlínuskoðun
Útlínuskoðun (sjá mynd 165) inniheldur allar glærurnar í sýningunni í réttri númeraröð.  Hún sýnir 
titla, doppulista og númeralista á hverri glæru.  Aðeins texti sem er í sjálfgefnum textareitum er 
sýndur, svo að ef á glærunum eru aðrir textareitir eða teiknihlutir, þá eru þeir ekki listaðir.  Nöfn 
glæra eru heldur ekki sýnd.

Útlínuskoðun er notuð í tvennum tilgangi.
1. Til að gera breytingar á texta glæranna

◦ Hægt er að bæta við og eyða texta eins og maður væri í venjulegri skoðun.
◦ Hægt er að færa efnisgreinar í glæru upp eða niður með örvahnöppunum (Færa upp 

eða Færa niður) á textastikunni.
◦ Hægt er að breyta stöðu efnisgreina á glæru með því að nota örvarnar til hægri eða 

vinstri á textastikunni (Hækka eða Lækka)
◦ Hægt er að færa efnisgrein og breyta röðun hennar með því að nota þessa fjóra 

örvatakka.
2. Til að bera glærurnar saman við útlínuna (ef maður hefur búið slíka til fyrirfram).  Ef 

maður sér að það vantar glæru, þá getur maður búið hana til beint í Útlínuskoðun (með 
því að ýta á ENTER lykilinn þegar bendillinn er fremst í fyrstu línu á glæru) eða með því 
að skipta yfir í venjulega skoðun og búa hana til, og síðan skipta aftur í útlínuskoðun til að 
halda áfram að yfirfara glærurnar.  Ef glæra er ekki á réttum stað, þá er hægt að færa 
hana á sinn stað.
a) Á glærurúðunni smelltu á glæruna sem þú ætlar að færa.
b) Dragðu hana þangað sem þú vilt hafa hana og slepptu músarhnappnum.

Glósuskoðun
Notaðu glósuskoðun til að rita glósur við glærur.

1. Smelltu á Notes flipann á vinnusvæðinu (sjá mynd 166).
2. Veldu glæruna sem þú ætlar að gera glósur við
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Mynd 165: Útlínuskoðun



◦ Smelltu á glæruna í glærurúðunni, eða 
◦ Notaðu  Previous Slide og Next Slide hnappana til að finna glæruna sem þú vilt 

nota.
3. Smelltu á orðin  Click to add notes í textareitnum fyrir neðan glæruna og byrjaðu að rita 

inn glósurnar.

Hægt er að stækka og minnka glósusvæðið með því að nota grænu breytingahandföngin og líka 
færa það með því að setja bendilinn á jaðarinn og smella og draga.  Til að gera breytingar á 
textastílum má ýta á F11 lykilinn á lyklaborðinu til að opna stílagluggann

Röðunarskoðun
Röðunarskoðun inniheldur smámyndir af öllum glærunum (sjá mynd 167). Notaðu þessa 
skoðunaraðferð til að vinna með bunka af glærum eða bara eina í einu.

Hægt er að breyta fjölda glæra í hverri röð.
1. Hakaðu við á View > Toolbars > Slide View til að glæruskoðunarstikan (sjá mynd 168) 

sé virk.
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2. Stilltu hversu margar glærur þú vilt sjá í hverri röð (mest 15).
3. Þegar þú ert búinn að stilla fjölda glæra í röð, þá smellir þú á View > Toolbars > Slide 

View til að láta þessa stiku hverfa.

Til að færa glæru í glærusafni í röðunarskoðun:
1. Smelltu á glæruna.  Á hana kemur þykkur svartur rammi.
2. Dragðu hana og slepptu henni á þeim stað sem þú vilt hafa hana.

◦ Þegar þú dregur glæruna, þá birtist svört lóðrétt lína öðrum hvoru megin við glæruna.
◦ Dragðu glæruna þar til þessi lína er á þeim stað þar sem þú vilt fá glæruna

Til að velja bunka af glærum er hægt að nota eina af þessum aðferðum:
• Með CTRL lyklinum á lyklaborðinu: Smelltu á fyrstu glæruna sem þú vilt velja og haltu 

síðan niðri CTRL lyklinum á meðan þú velur hinar glærurnar sem þú vilt vinna með.
• Með SHIFT lyklinum: Smelltu á fyrstu glæruna sem þú vilt velja, haltu niðri SHIFT 

lyklinum og smelltu á síðustu glæruna sem þú vilt velja.  Nú eru valdar allar glærurnar á 
milli þessara tveggja.

• Með músinni:  Smelltu við hliðina á fyrstu glærunni sem þú vilt velja.  Haltu niðri 
músarhnappnum og dragðu músarbendilinn aftur fyrir síðustu glæruna sem þú vilt velja. 
Púnktalína sýnir þér hvað þú ert búinn að velja og þykkur svartur rammi kemur á allar 
glærurnar sem þú valdir þegar þú sleppir músarhnappnum.

Til að færa bunka af glærum:
1. Veldu glærur.
2. Dragðu þær þangað sem þú vilt hafa þær og slepptu músarhnappnum þar.  Sama 

lóðrétta línan sýnir þér hvar bunkinn verður settur.

Val á bunka af glærum er alltaf í ferhyrning.  Glærur sem ekki falla innan þessa 
ferhyrnings er ekki hægt að velja með þeim.

Hægt er að vinna með glærur í röðunarskoðun á sama hátt og í glærurúðunni. Til að gera 
breytingar er hægri-smellt á glæru og eitt af eftirfarandi valið af sprettivalmynd:

• Bæta við glæru á eftir þeirri sem valin er.
• Eyða glærunni sem búið er að velja.
• Breyta umbroti glærunnar.
• Breyta glæruskiptum.

◦ Ef breyta á einni glæru, þá er smellt á hana og síðan viðkomandi skipting sett á.
◦ Ef breyta á mörgum glærum, þá eru þær valdar og skiptin sett á allar í einu.

• Fela glæru.  Faldar glærur koma ekki fram í sýningunni.
• Afrita, klippa eða líma glæru.

Dreifildaskoðun
Dreifildaskoðun er notuð til að ákvarða hvernig glærusafnið prentast út til dreifingar.  Smelltu á 
Handout flipann á vinnusvæðinu og veldu umbrot í Layouts í Verkglugganum.  Boðið er upp á 
fimm mismunandi umbrot: 1, 2, 3, 4, 6, eða 9 glærur á síðu (sjá mynd 169).
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Til að prenta dreifildi:
1. Veldu glærur í röðunarskoðun
2. Veldu File > Print eða ýttu á CTRL+P á lyklaborðinu til að opna prentgluggann.
3. Veldu Options neðst til vinstri í prentglugganum.
4. Hakaðu við Handouts í Contents hlutanum og smelltu síðan á OK.
5. Smelltu á OK til að loka prentglugganum.

Ný sýning búin til

Þessi hluti lýsir því hvernig á að búa til glærusýningu. 

Að skipuleggja glærusýningu
Það fyrsta sem þarf að gera er að ákveða hvað þú ætlar að gera við glærusýninguna. Ef þig 
langar til dæmis til að setja upp einskonar myndasýningu með glærusýningu þá er það leikur 
einn. En ef þig langar til að nota glærusýningu til að kenna eða nota til lærdóms þá þarf að 
skipuleggja sýninguna vel og vandlega.

Þú þarft að skrifa niður nokkra punkta áður en þú byrjar að búa til glærusýninguna. Ef þú kannt 
ekki að búa til glærusýningu þá er nauðsynlegt að fara yfir þau grunnatriði sem mikilvægt er að 
hafa í huga við gerð glærusýningar:

1. Fyrir hvern er glærusýningin?
2. Hvernig á að nota glærusýninguna?
3. Hvert er efni glærusýningarinnar?
4. Hvað ætti að vera í yfirlitinu?
5. Hversu ítarlega á að fara í efnið?
6. Á að vera hljóðskrá með glærusýningunni?
7. Er nauðsynlegt að hafa hreyfingu á texta og grafík?
8. Hvernig á skiptingin milli glæra að vera?

Þetta eru nokkrar af þeim spurningum sem vert er að hafa í huga þegar verið er að skipuleggja 
glærusýningu. 

Það er ekki nauðsynlegt að hafa svörin við öllum þessum spurningum á hreinu þegar byrjað er 
að búa til glærusýninguna en það er nauðsynlegt að búa til einskonar yfirlit. Það getur vel verið 
að þú vitir hvaða efni þú vilt hafa á sumum glærum en síðan gæti líka verið að þú sért ekki alveg 
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viss hvað á að fara á aðrar. Það er allt í lagi. Þú getur gert breytingar þegar þú ert að búa til 
sýninguna en  mikilvægt er að þú breytir þá líka yfirlitinu um leið og þú gerir þessar breytingar.

Það mikilvægasta í þessu öllu saman er að þú hafir nokkuð góða hugmynd um hvað þú vilt, 
hvernig þú getur búið það til og setja þessar upplýsingar á blað. Það gerir þér auðveldara fyrir 
þegar þú byrjar að búa til glærusýninguna.

Að nota glæruálfinn
Þú getur opnað Impress forritið á ýmsa vegu:

• Í opnunarglugganum (OOo Welcome screen) ef ekkert annað forrit er opið.
• Í kerfis valmyndinni eða OOo flýtiræsinum.
• Þú getur líka opnað Impress í öllum hinum forritunum sem fylgja OpenOffice.org með 

því að smella á New á aðavalstikunni og síðan á Presentation. Þú getur líka smellt á 
File > New > Presentation.

Þegar þú opnar Impress þá opnast líka svokallaður glæruálfur sjálfkrafa. Sjá mynd 170.

Ef þú vilt ekki að glæruálfurinn opnist í hvert skipti sem þú opnar Impress þá 
skaltu haka við Do not show this wizard again kassann. Þú getur síðan virkjað 
álfinn aftur með því að smella á Tools > Options > OpenOffice.org Impress 
> General > Wizard og haka við Start with wizard kassann.
Hakaðu við Forskoðunarkassann (Preview)  þannig að þú getir séð öll forsnið, 
glæruútlit og hreyfingar sem eru í glærusýningunni þegar þú velur þau atriði 
sem þú ætlar að hafa.

1) Smelltu á Empty presentation í Type hlutanum. Með þessu getur þú búið til glærusýningu 
frá upphafi.

From Template býður þér upp á að nota útlit sem er forsniðið. Það birtist listi 
með þeim forsniðum sem eru til taks. Veldu það forsnið sem þú vilt. 
Open Existing Presentation býður þér upp á að halda áfram vinnu í 
glærusýningu sem er í vinnslu. Það birtist listi með þeim glærusýningum sem 
eru til taks. Veldu þá glærusýningu sem þú ætlar að vinna í.

2) Smelltu á Next. (Sjá mynd 170)
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3) Veldu það útlit sem þú vilt hafa á glærusýningunni í Select a slide design. Hérna getur þú 
valið bakgrunn á glærusýningunni (Presentation Backgrounds) og glærusýningu 
(Presentation). Ef þú vilt velja eitthvað af þessu þá smellirðu á viðeigandi valmöguleika.
• Þegar þú ert að velja bakgrunn á glærusýningu þá geturðu smellt á bakgrunn og séð 

hvernig hann kemur út á glærusýningunni í forskoðunarglugganum (Preview). Í 
Impress geturðu valið um þrjár tegundir af glærusýningu <Original>, Introducing a 
New Product og Recommendation of a Strategy.

• <Original> er autt blað, ef þú vilt búa til þína glærusýningu frá upphafi.
• Introducing a New Product og Recommendation of a Strategy eru forsniðnar 

glærusýningar sem eru með ákveðið útlit og bakgrunn. Þú getur forskoðað (Preview) 
þessar glærusýningar með því að smella á þær einu sinni.

Introducing a New Product og Recommendation of a Strategy er 
forsniðnar glærusýningar og hægt er að nota þær í fyrsta skrefinu í From 
template valmöguleikanum.(Sjá mynd 170)

4) Veldu hvernig glærusýningin á að vera notuð í Select an output medium. Oftast eru 
glærusýningarnar notaðar í tölvum. Veldu Screen.

5) Smelltu á Next. Skref þrjú í glæruálfinum birtist.

6) Veldu hreyfingar á glærusýninguna úr fellilistanum sem birtist undir Effect.
7) Veldu þann hraða sem þú vilt hafa á glærusýningunni þ.e.a.s. hraða á milli glæra úr 

fellilistanum sem birtist undir Speed.
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8) Smelltu á Create. Þá er glærusýningin tilbúin.

Það er best að velja Sjálfval (Default) í hreyfingar og hraða á glærum ef þú ert 
að búa til þína fyrstu glærusýningu. Þú getur síðan breytt þessu eins og þú vilt 
þegar þú ert að vinna í glærunum með því að fara í Slide transitions og 
Animations.

Ef þú velur From template í fyrsta skrefinu í glæruálfinum þá verður Next 
takkinn virkur í þriðja skrefi og aðrar síður verða þá tiltækar.  Þeim er ekki lýst 
hér.

Sýning formuð

Núna getur þú sett saman glærusýninguna út frá útlínunni þinni.

Mundu að vista oft á meðan þú ert að búa til glærusýninguna til að koma í veg 
fyrir óvænt tap á gögnum. Einnig er hægt að virkja AutoRecovery (Tools > 
Options > Load/Save > General) sem gerir það að verkum skjalið vistast 
sjálfvirkt með ákveðnu millibili.

Fyrsta glæran búin til
Fyrsta glæran er yfirleitt titilglæran. Fyrst þarft þú að ákveða hvaða umbrot hentar fyrir 
titilglæruna. Þú getur notað umbrot sem eru tilbúin í Impress í Layout hluta verkgluggans.

Ef þú vilt vita nöfnin á mismunandi umbrotum getur þú fært músabendilinn yfir 
táknin og þá birtast nöfnin. Ef það gerist ekki getur þú virkjað það með því að 
smella á Tools > Options > OpenOffice.org > General > Help og hakað við 
Tips. Ef þú hakar við Extended Tips, þá getur þú fengið ítarlegri upplýsingar 
um hlutina en ekki sjálf nöfnin á hlutunum.

Veldu umbrot í verkfæraslánni með því að smella á það: Þá birtist það í vinnusvæðinu. Til að búa 
til titil þá smellir þú á Click to add title og skrifar titilinn á glærusýningunni. Ef þú vilt breyta 
forminu eða uppsetningu á titlinum þá getur þú ýtt á F11, hægri smellt á Title í vinnuglugganum 
sem kemur upp og á Modify.

Ef þú ert að nota sjálfvalið umbrot, þá smellir þú á Click to add text til að bæta við undirtitli.

Að bæta inn glærum
Skrefin sem þarf að fylgja til að bæta inn glærum eru nokkurn veginn alveg þau sömu og þegar 
þú ert að búa til titilglæru. Þetta er ferli sem þarf að endurtaka fyrir hverja glæru. Þú þarft að 
vinna í Umbrotsglugganum nema þú sért að nota fleiri en einn glærumeistara. (Sjá mynd 173)

Fyrst skaltu setja inn allar þær glærur sem útlínan segir til um. Þegar þú ert búinn að því geturðu 
farið að setja inn ýmis konar brellur eins og til dæmis hreyfimyndir og glærubreytingar.
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SKREF 1 – Settu inn nýja glæru. Þetta er hægt að gera á marga vegu – það er úr mörgu að 
velja.

• Insert > Slide
• Hægri-smelltu á glæruna og veldu Slide > New Slide á valmyndinni sem kemur upp.
• Smelltu á Slide táknið í Presentation hnappastikunni. (Sjá mynd 174)

SKREF 2 – Veldu það umbrot sem hentar þér.

SKREF 3 – Breyttu því sem þú vilt breyta. Í þessu skrefi á glærusýningin að innihalda allt það 
sem er í glærumeistaranum  og þá uppröðun sem þú hefur valið. Í þessu skrefi getur þú eytt öll 
því sem þú vilt ekki hafa í sýningunni eins og til dæmis myndum, og bætt við texta.

Allar breytingar á umbroti og formi glærunnar skal gera í View > Normal sem 
er sjálfvalið. 

1. Eyddu öllu því sem þú vilt eyða.
• Smelltu á hlutinn til að auðkenna hann (græn handföng sýna að hann er valinn).
• Ýttu á DEL lykilinn til að eyða hlutnum.

Stundum kemur fyrir að maður velur óvart rangt umbrot eða vill breyta því. 
Það er fullkomlega öruggt og verður ekki til þess að gögn tapast.

2. Nú getur þú bætt við þeim atriðum (texta,brellum) sem þú þarft í glærusýninguna.
a) Bættu við myndum í myndaramma ef uppröðunin býður upp á það:

▪ Tvísmelltu á myndarammann. Þá birtist Insert picture glugginn.
▪ Í þessum glugga geturðu sett inn mynd með því að smella á Browse og fundið 

þannig myndina sem þú vilt setja inn í glærusýninguna.
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▪ Þú getur forskoðað myndina með því að smella á Preview neðst í Insert picture 
glugganum.

▪ Veldu myndina og smelltu á Open.
▪ Stilltu stærðina á myndina með því að hægri-smella á hana. Veldu Position and 

Size í valmyndinni og hakaðu við Keep ratio ef það er ekki valið. Síðan geturðu 
lagað hæð og breidd.

b) Ef þú vilt bæta við mynd sem á ekki að koma í viðeigandi myndaramma í umbrotinu:
▪ Smelltu á Insert > Picture > From File. Þá birtist Insert picture glugginn 
▪ Veldu myndina og smelltu á Open.
▪ Færðu myndina á þann stað sem þú vilt.
▪ Aðlagaðu hana að glærunni.

3. Að bæta við texta í glæru: Ef glæran inniheldur texta, smelltu á Click to add an outline 
og þú getur skrifað textann.

SKREF 4 – Til að bæta við glærum, endurtaktu skref 1 til 3.

Að breyta útliti á glærusýningu
Til að geta breytt bakgrunni og öðru er varðar útliti á glærusýningu þá er nauðsynlegt breyta 
glærumeistaranum eða velja annan glærumeistara.

Glærumeistari er glæra með ákveðin einkenni sem er notaður sem byrjunarpunktur til að búa til 
aðrar glærur. Þessi einkenni fela í sér bakgrunn, hluti í bakgrunni, texta sem þarf að vera 
formaður og allt annað er viðkemur bakgrunni.

OOo notar þrjú mismunandi hugtök til að skilgreina þetta: Master slide, Slide 
master og Master page. Við munum nota orðið glærumeistari.

Impress inniheldur 28 tilbúna glærumeistara sem hægt er að finna í verkglugganum (Master 
Pages). Þú getur einnig búið til þinn eigin glærumeistara og vistað hann á viðeigandi stað.

Að breyta glærusýningunni
Núna skaltu fara yfir alla glærusýninguna og svara nokkrum spurningum:

1. Eru glærurnar í réttri röð? Ef ekki, þá þarf að færa þær.
2. Væri betra að bæta við einhverjum glærum til að gera framsetninguna skýrari? Þá þarf að 

búa til fleiri glærur.
3. Væri betra að nota atriðaskipti til að bæta glærurnar? Þá þarf að breyta glærum.
4. Ættu einhverjar glærur að vera með öðruvísi atriðaskipti (Custom animation)? Þá þarf að 

breyta atriðaskiptunum.
5. Eru einhverjar af glærunum óþarfar? Þá þarf að eyða glærum.

Ef ein eða fleiri glærur eru óþarfar þá er best að fela glæruna eða glærurnar og 
skoða glærusýninguna til að vera viss. Til að fela glæru skaltu hægri smella á 
glæruna í glæruglugganum og velja Hide Slide í valmyndinni sem kemur upp. 
Þú skalt ekki eyða glæru fyrr en þú ert búinn að fela glæruna, annars gætirðu 
þurft að búa glæruna til aftur.

Þegar þú hefur svarað þessum spurningum þá geturðu gert viðeigandi breytingar. Það er best að 
gera þessar breytingar í Glæruröðun (Slide Sorter). Ef þú þarft síðan fleiri glærur þá geturðu 
búið þær til með því að fylgja skrefunum í „Að bæta inn glærum“ á blaðsíðu 168.
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Glærumeistarinn og stílar

Glærumeistari er ein glæra sem virkar sem einskonar upphafspunktur fyrir glærusýningu. Hann 
virkar á svipaðan hátt og blaðsíðuformun í Writer, hann stjórnar öllu sem viðkemur grunnformun 
á glærunum eins og til dæmis stærð, legu, spássíum osfrv. Glærusýning getur innihaldið fleiri en 
einn glærumeistara.

Glærumeistari hefur tilgreint sett eiginda, þar með talið bakgrunnslit, myndir eða röstun; hluti 
(eins og einkennismerki, skrautlínur og aðra grafík) í bakgrunni; hausa og fætur; staðsetningu og 
stærð textareita; og formun texta.

Öllum eigindum glærumeistara er stjórnað með stílum.  Stílar í nýrri glæru eru allir fengnir frá 
glærumeistaranum þar sem þeir voru búnir til.  Með öðrum orðum, þá eru stílar glærumeistarans 
til reiðu oft settir á allar glærur sem búnar eru til frá þeim glærumeistara.  Ef glærumeistara er 
breytt, þá breytast allar glærur sem byggðar eru á honum; það er hins vegar hægt að breyta 
stökum glærum án þess að það hafi áhrif á glærumeistarann.  

Glærumeistarar bjóða upp á tvenns konar stílhætti: framsetningarstíla (Presentation Style) og 
grafíska stíla (Graphic Style).  Hægt er að breyta þeim framsetningarstílum sem fylgja, en það er 
ekki hægt að búa til nýja.  Það er hins vegar bæði hægt að breyta þeim grafísku stílum sem fylgja 
og búa til nýja.  Það hvaða stíla er best að nota og hvenær er rætt seinna í þessum kafla.

Framsetningar stílar (Presentation style) hafa áhrif á þrjú grunn atriði í glærumeistara: 
bakgrunninn, hluti sem koma fram í bakgrunni (t.d. tákn, línur, og textaramma), og texta sem 
koma fram á glæru.  Textastílar eru jafnframt flokkaðir í undirflokka: minnispunkta (Notes), útlínur 
1 til 9 (Outline), undirtitla (Subtitles) og titla (Titles). 

Grafískir stílar (Graphic styles) hafa áhrif á ýmis atriði á glæru.  Athugaðu að textastílar eru til 
bæði sem framsetning og grafík.

Unnið með glærumeistara

Impress inniheldur 28 tilbúna glærumeistara. Það er hægt að sjá þá í Master Pages hlutanum í 
Verkglugganum (sjá mynd 175).  Master Pages hlutinn skiptist síðan niður í þrjá flokka: stílar sem 
eru notaðir í þessari glæru (Used in This Presentation), stílar sem hafa verið nýlega notaðir 
(Recently Used) og þeir stílar sem eru til taks (Available for Use). Smelltu á + táknið við hliðina á 
þeim flokki sem þú vilt fá aðgang að og þá færðu sýnishorn af glærumeisturum, eða smelltu á – 
táknið til að slökkva á sýnishornum.

Allir þeir glærumeistarar sem eru í Til taks flokknum(Available for Use) eru búnir til úr forsniði 
sem vistast undir sama nafni. Ef þú hefur búið til þitt eigið forsnið, eða bætt við forsniðum úr 
öðrum forritum þá eiga þeir glærumeistarar að koma fram í þessum flokki.
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Að búa til glærumeistara
Þú getur búið til nýjan glærumeistara með því að fylgja sömu leið og þegar þú breytir einhverju í 
forpökkuðum glærumeistara.

Til að byrja þá þarftu að virkja glærumeistara með því að smella á View > Master > Slide 
Master.
Á Meistarastikunni skaltu smella á New Master hnappinn.

Þá birtist önnur glæra í glæruglugganum. Þú getur breytt þessum glærumeistara eins og þú vilt. 
Það er ráðlegt að endurnefna þennan glærumeistara með því að hægri smella á glæruna í 
glæruglugganum og velja Rename master í valmyndinni sem birtist.

Þegar þú ert búinn að þessu skaltu loka þessum glugga til að komast aftur í venjulegt 
vinnuumhverfi.

Að nota glærumeistara
Vertu viss um að Master Pages hlutinn sé opinn í verkglugganum.

Til að virkja glærumeistara til notkunar í glærusýningu þá skaltu smella á viðeigandi stíl í 
listanum.

Til að virkja glærumeistara til notkunar í staka glæru eða glærur:
1) Veldu þær glærur sem þú vilt breyta í glæruglugganum.
2) Hægri smelltu á þann stíl sem þú vilt nota í verkglugganum og smelltu á Apply to 

Selected Slides á valmyndinni sem birtist.
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Að hlaða viðbótar glærumeisturum
Stundum er nauðsynlegt að blanda saman mörgum glærumeisturum í glærusýningu sem notar 
ekki sama sniðmátið. Til dæmis gæti þurft að nota allt öðruvísi umbrot á fyrstu glæruna í 
glærusýningu eða það þyrfti að bæta glæru við glærusýningu sem er ekki búin til í sama forriti.

Glæruhönnunarglugginn (Slide Design) gerir þér kleift að gera þetta. Þú getur opnað þennan 
glugga með því að smella á Format > Slide Design í valstikunni eða þú getur hægri smellt á 
glæru í glæruglugganum. Aðalvalmyndin í þessum glugga sýnir þá glærumeistara sem eru til 
taks. Til að bæta fleirum við:

1) Smelltu á Load.
2) Veldu það sniðmát sem þú vilt nota í glærumeistarann. Smelltu á Ok.
3) Smelltu á Ok aftur til að loka þessum glugga.

Núna er hægt að sjá glærumeistarana í því sniðmáti sem þú valdir í verkglugganum undir Til 
taks(Available for Use) flokknum.

Þeir glærumeistarar sem þú hefur hlaðið upp munu líka verða til taks í næsta 
skipti sem þú opnar glærusýninguna. Ef þú vilt eyða ónotuðum 
glærumeisturum, þá skaltu haka við viðeigandi kassa í 
Glæruhönnunarglugganum. 

Til að minnka stærðina á skrám sem eru í notkun þá er ráðlegt að nota sem 
fæsta glærumeistara.

Að breyta glærumeistara
Þessum atriðum er hægt að breyta í glærumeistara:

• Bakgrunni – lit, röstun, skyggingarstrikum eða punktafylki.
• Hlutum í bakgrunni – bæta við táknum eða skreytingum.
• Stærð, staðsetningu og innihaldi í haus og fæti á öllum síðum.
• Stærð, staðsetningu og lögun á römmum fyrir titla og innihald.

Áður en byrjað er að vinna í glærumeistara þá skaltu smella á Format > Styles and Formatting 
til að hafa Stíla og formunargluggann opinn á meðan þú ert að vinna í glærumeistaranum.

Til að velja glærumeistara til breytingar:
1) Smelltu á View > Master > Slide Master í valstikunni. Þetta gerir þér kleift að vinna í 

glærumeistaranum.
2) Smelltu á Master Pages í vinnuglugganum. Þetta gefur þér aðgang að tilbúnum 

glærumeisturum.
3) Smelltu á þann glærumeistara sem þú vilt breyta í Til taks(Available) flokknum.
4) Gerðu þær breytingar sem þú vilt gera, smelltu síðan á Close Master View hnappinn á 

Meistarastikunni.
5) Vistaðu breytingar áður en lengra er haldið.

Allar þær breytingar sem gerðar eru á einni glæru þegar þú ert í Master View 
hamnum munu birtast á öllum þeim glærum sem nota þennan glærumeistara. 
Vertu alltaf viss um að þú sért búinn að loka Master View hamnum áður en þú 
heldur áfram að vinna í glærunum. Smelltu á View > Normal í valstikunni eða 
smelltu á Close Master View í verkfæraslánni til að loka hamnum.

Breytingar sem gerðar eru á stökum glærum í Normal View hamnum hafa ekki áhrif til breytinga 
á sjálfum glærumeistaranum eða öfugt.
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Hins vegar geta komið upp atvik þar sem það er betra að breyta stílunum á glærum handvirkt 
frekar en að breyta þeim í Master View hamnum. Þá er hægt að velja viðeigandi atriði á glæru 
og smella á Format > Default Formatting í valstikunni.

Stundum er nauðsynlegt að prófa mismunandi umbrot (Layout) til að sjá hvað hentar best. Til að 
nota umbrot þá þarftu bara að opna Layout hlutann í verkglugganum og tvísmella á viðeigandi 
umbrot. Þú getur líka hægri smellt á Útlit og valið Apply to selected slide í valmyndinni sem 
birtist.

Að bæta texta við allar glærur
Sumir glærumeistarar eru með textakassa í fæti á glæru. Þú getur bætt við textakössum í 
glærumeistara sem virkar eins og haus eða fótur:

1) Veldu View > Master > Slide Master í valstikunni.
2) Smelltu á Textahnappinn í teiknislánni.
3) Smelltu einu sinni og dragðu kassann þar sem þú vilt setja textann. Ritaðu eða límdu inn 

textann.
4) Veldu View > Normal þegar þú ert búinn.

Til að bæta við svæði (Field) eins og til dæmis dagsetningu eða blaðsíðutölu í textakassa þá 
skaltu velja Insert > Fields og velja viðeigandi svið í valmyndinni. Ef þú vilt breyta sviði í glæru 
þá skaltu velja það og smella á Edit > Fields.

Þau svið sem þú getur notað í Impress eru:
• Dagsetning (föst).
• Dagsetning (uppfærist í hvert skipti sem skjalið er opnað).
• Tímasetning (föst).
• Tímasetning (uppfærist í hvert skipti sem skjalið er opnað).
• Höfundur (Nafn þess sem er skráður notandi á OpenOffice.org).
• Blaðsíðutölur (Númer á glærum).
• Skjalnafn.

Til að breyta útliti á númer/blaðsíðutölum(1,2,3 eða a,b,c eða i,ii,iii, osfrv.) 
blaðsíðusviðið, þá skaltu smella á Format > Page og síðan velja útlit í 
listanum í Layout Settings hlutanum.
Til að breyta upplýsingum er varða höfund, þá skaltu smella á Tools > Option 
> OpenOffice.org > User Data

Texti settur inn og formaður

Allur texti á glærum er í textaboxum.

Hægt er að setja textabox á glæru:
• Velja fyrirfram upp sett umbrot í Layouts hluta verkgluggans.  Þessi textabox eru kölluð 

sjálfbrotin (AutoLayout) textabox.
• Búa til textabox með textahnappnum.

Textabox úr Umbrotsrúðu notuð
Í venjulegri skoðun:

1. Smelltu á textaboxið með orðunum Click to add text, Click to add an outline, eða 
annað svipað.

2. Ritaðu eða límdu inn textann í textaboxið.
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Textabox búið til með Textabox hnappnum
Í venjulegri skoðun:

1. Smelltu á Textahnappinn  á teiknistikunni.  Ef teiknistikan er ekki virk, þá er hún gerð 
virk með því að velja View > Toolbars > Drawing.

2. Smelltu og dragðu út textabox á glæruna.  Ekki hafa áhyggjur af stærð þess – það 
stækkar þegar þú ritar inn textann.

3. Slepptu músarhnappnum þegar þú ert búinn.  Ritunarbendill birtist í kassanum sem er nú 
í breytiham (grár skástrikaður rammi utanum textann eins og sýnt er á myndinni hér fyrir 
neðan).

4. Ritaðu eða límdu textann þinn í textaboxið.
5. Smelltu fyrir utan boxið til að taka valið af.

Hægt er að færa, stækka eða minnka og eyða textaboxum.

Auk venjulegra textaboxa þar sem textinn er láréttur eins og hefðir og venjur 
segja til um, þá mögulegt að setja inn textabox þar sem textanum er raðað 
lóðrétt.  Þessi kostur er þó aðeins mögulegur þegar asísk tungumál eru 
heimiluð í Tools > Options > Language Settings > Languages.
Smelltu á  hnappinn á teiknistikunni til að búa til lóðrétt textabox.  Athugaðu 
að þegar verið er að rita textann, þá raðast hann lóðrétt.

Texti límdur inn
Hægt er að setja texta inn í textabox með því að afrita hann úr öðru skjali og líma hann inn í 
Impress.  Viðkomandi texti gæti hins vegar ekki samræmst öðrum texta í skjalinu í útliti og 
uppsetningu.  Þetta er hugsanlega það sem þú sækist eftir, en oftast vill maður samt ekki að 
glærusafnið sé bútasaumur úr alls konar mismunandi stafagerðum og stærðum, doppum og 
öðru.  Það eru nokkrar aðferðir til að koma í veg fyrir þetta og tryggja samræmi og þessum 
aðferðum er lýst hér fyrir neðan.

Óformaður texti límdur inn
Það er venjulega góð regla að líma texta inn án uppsetningar og brjóta hann síðan um eftirá.  Til 
að líma inn án uppsetningar er fljótlegast að nota CTRL+SHIFT+V á lyklaborðinu og síðan velja 
Unformatted text af talglugganum sem upp kemur, eða smella á litlu örina við hliðina á 
límingarhnappnum á standard hnappastikunni  og velja Unformatted text.  Þessi óformaði 
texti tekur á sig útlínustíl þann sem er virkur þar sem ritunarbendillinn er staddur í sjálfbrotnu boxi 
eða sjálfgefinn stíl í venjulegu textaboxi.

Límdur texti formaður
Ef texti er límdur inn í sjálfbrotið svæði og maður vill gefa honum sama útlit og er á öðrum texta, 
þá þarf að setja viðkomandi útlínustíl á hann.
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1. Límdu textann þar sem þú vilt að hann komi.  Ekki hafa áhyggjur af því að hann líti ekki 
rétt út: það á eftir að breytast.

2. Veldu textann sem þú varst að líma.
3. Veldu Format > Default formatting af valstikunni
4. Notaðu örvahnappana fjóra á Text Formatting hnappastikunni  til að færa 

textann á réttan stað og rétt þrep í útlínunni.  Hnappurinn með örinni sem bendir til vinstri 
færir textann upp um eitt þrep (t.d. úr Outline 3 í Outline 2), hægri örin lækkar textann um 
þrep og upp og niður örvarnar færa textann framar eða aftar í listann.

5. Gerðu aðrar breytingar á textanum sem þú vilt gera (t.d. breyta útliti, dálksetningum 
o.s.frv.)

Ef þú ert að líma textann inn í textabox, þá er samt hægt að nota stíla til að laga textann hratt og 
örugglega. Athugaðu að aðeins er hægt að setja eitt grafískt útlit á textann sem límdur var.  Til að 
gera það:

1. Límdu textann á þann stað sem þú vilt hafa hann.
2. Veldu textann sem þú varst að líma.
3. Veldu þann grafíska stíl sem þú vilt nota
4. Gerðu aðrar umbrotsbreytingar á textanum eftir þörfum

Framsetningarstílar eru mikið frábrugðnir stílum í Writer og eru settir á á annan 
hátt.

Punktalistar og tölulistar búnir til
Aðferðin við að búa til punkta- eða tölulista er mismunandi eftir því hvernig textabox er um að 
ræða, þó tólin sem notuð eru við að stjórna listunum og útliti þeirra séu þau sömu.

Í textaboxum sem Impress býr til sjálft (kölluð sjálfbrotin eða AutoLayout), eru útlínustílarnir sem 
sjálfgefnir eru doppulistar, en í öðrum textaboxum þarf að búa doppulista til með einni aðgerð.

Listar búnir til í sjálfbrotnum boxum
Öll textabox í þeim uppsetningum sem fyrir hendi eru, eru þegar formuð sem doppulisti og því 
þarf aðeins að gera eftirfarandi til að fá slíkan lista:

1. Á Layout rúðunni er valið umbrot sem inniheldur textabox.  Þau eru auðþekkt á 
smámyndunum.

2. Smelltu á textann Click to add an outline í boxinu.
3. Ritaðu textann og ýttu svo á ENTER á lyklaborðinu til að fá nýja doppulínu.
4. Sjálfgefið form er doppulisti.  Aðferðin til að breyta úr doppulista í númeralista og öfugt er 

lýst á kaflanum „Útliti lista breytt“ hér á eftir.

Ýttu á SHIFT + ENTER á lyklaborðinu til að byrja nýja línu án doppu eða tölu. 
Nýja línan er jafnt inndregin og sú fyrir ofan.  Líka er hægt að smella á Doppur 
af/á hnappinn á textaformunarstikunni til að fá línu án doppu.  Ef 
textaformunarstikan sést ekki, þá er hægt að gera hana virka með því að velja 
View > Toolbar > Formatting á valstikunni.

Listar búnir til í öðrum textaboxum
Til að búa til lista í textaboxi þarf að gera þetta:

1. Settu bendilinn í textaboxið.
2. Smelltu á Doppur Af/Á hnappinn á textaformunarstikunni . Ef textaformunarstikan sést 

ekki, þá er hægt að gera hana virka með því að velja View > Toolbar > Formatting á 
valstikunni.

3. Ritaðu textann og ýttu á ENTER á lyklaborðinu til að byrja nýja doppulínu.
4. Sjálfgefinn listi er doppulisti.  Aðferðin til að breyta úr doppulista í númeralista og öfugt er 

lýst á kaflanum „Útliti lista breytt“ hér á eftir.
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Nýtt útlínuþrep búið til
1. Ef þarf, ýttu á ENTER til að byrja nýja línu. 
2. Ýttu á dálklykilinn á lyklaborðinu (TAB).  Í hvert sinn sem ýtt er á lykilinn, þá innfærist 

línan um eitt þrep.  Til að fá línuna aftur upp um þrep er ýtt á SHIFT+TAB.

Í sjálfbrotnum boxum er færsla á milli þrepa tengd við breytingar á útlínustílum, þannig að annað 
útlínuþrep er Outline 2 stíllinn, það þriðja er Outline 3 stíll og svo framvegis.

Ólíkt Writer, þá breytir maður ekki útlínuþrepinu með því að velja textann og 
síðan smella á viðkomandi útlínustíl.  Vegna þess hvernig framsetningarstílar 
virka, þá er ekki hægt að stjórna þeim þannig.

Útliti lista breytt
Hægt er að stjórna algerlega útliti lista og breyta doppugerðinni eða tölunum fyrir allan listann 
eða stöku línur í honum. Hægt er að gera allar þessar breytingar með Doppu- og númeralista 
talglugganum, sem er aðgengilegur með því að velja Format > Bullets and Numbering eða 
með því að smella á Doppu- og númerahnappinn  á textaformunarstikunni.

Fyrir allan listann:
1. Veldu allan listann eða smelltu á gráa rammann utanum textann þannig að grænu 

handföngin komi í ljós.
2. Veldu Format > Bullets and Numbering eða smelltu á Doppu- og númerahnappinn 

.
3. Á talglugga doppu- og númeralista eru fimm flipar: Doppur (bullets), Tölusetningar 

(Numbering type), Myndir (Graphics), Staðsetning (Position) og Breyta (Customize).
• Ef þú vilt doppulista, þá velur þú viðkomandi doppustíl af þeim sex sem upp eru 

gefnir á Doppuflipanum.
• Ef þú vilt hafa mynd sem doppu, þá getur þú valið slíka af listanum á Myndaflipanum.
• Ef þú þarft númeralista, þá getur þú valið úr 6 slíkum á Tölusetningarflipanum.

Til að breyta einni línu í lista:
1. Smelltu hvar sem er í línuna til að fá ritunarbendilinn í hana.
2. Fylgdu skrefunum í leiðbeiningunum fyrir ofan.

Ef listinn var búinn til í sjálfbrotnu boxi, þá er einnig hægt að breyta listanum með því að breyta 
útlínustílnum.  Breytingar á útlínustíl hafa áhrif á allar glærur sem nota hann.  Stundum er það 
nákvæmlega það sem maður vill; stundum ekki, svo hér er vissara að stíga varlega til jarðar.

Töflur búnar til
Þegar þarf að setja upp gögn á töfluformi, þá er einfalt að setja inn töflu beint á glæruna á einn af 
eftirfarandi vegu:

• Notaðu Insert > Table af valstikunni.
• Með Töfluhnappinum á aðal hnappastikunni .
• Með Table Design hnappinum á töflustikunni.
• Með því að velja tilbúna töflu af stílalistanum á Table Design hluta verkgluggans.

Allar þessar aðferðir opna talglugga fyrir töflugerð, sem sýnd er á mynd hér fyrir neðan.  Einnig er 
hægt að smella á litlu örina við hliðina á töfluhnappnum og velja þar fjölda lína og dálka.
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Ef valið er úr stílasafninu á Table Design hlutanum í verkglugganum, þá verður 
til tafla byggð á þeim stíl.  Ef þú býrð til töflu með annarri aðferð, þá er samt 
hægt að setja stíl á hana síðar.

Þegar búið er að búa til töflu ætti Töflustikan að birtast.  Ef hún gerir það ekki, þá er hægt að 
kalla hana fram með því að velja View > Toolbars > Table. Á Töflustikunni eru margir sömu 
hnappar og á töflustikunni í Writer nema að það vantar stafrófsröðum og samlagningu.  Ef þú 
þarft á slíkum aðgerðum að halda, þá er betra að sækja töflureikni úr Calc (rætt síðar).

Þegar taflan er komin, þá er hægt að breyta henni og laga á svipaðan hátt og í Writer: bæta við 
og eyða línum og dálkum, stilla breidd og pláss í reitum, setja strik, bakgrunnslit o.s.frv.

Með því að breyta stíl töflunnar frá Table Design hluta verkgluggans er fljótlegt að breyta útliti 
töflunnar miðað við þann stíl sem þú velur.  Hægt er að bæta áherslum við dálkhausa eða 
samtalslínu ásamt fyrsta og síðasta dálki töflunnar og láta mismunandi liti koma á dálka eða línur.

Þegar búið er að búa til töfluna, þá er svipað verk að setja gögn í reitina eins og þegar texti er 
ritaður í textabox.  Smelltu í reitinn sem þú vilt rita í og byrjaðu að rita.  Til að fara fljótt á milli reita 
er hægt að nota þessa lykla á lyklaborðinu:

• Örvalyklarnir færa bendilinn í næsta reit ef hann er tómur, en annars að næsta staf.
• Dálklykillinn (TAB) hoppar yfir í næsta reit til hægri og hoppar þá yfir texta sem er í 

reitnum sem hoppað er úr.  SHIFT+TAB gerir þetta sama til vinstri.

Myndir, töflur, myndrit og annað sett inn

Myndir í Impress eru meðhöndlaðar á svipaðan hátt og í Writer, þó að Impress hafi mun öflugri 
aðferðir við að vinna og laga myndir.

Töflur sem tengdar eru í Impress úr Calc halda flestum eiginleikum sínum sem þær hafa í Calc 
og þess vegna er mögulegt að framkvæma frekar flókna útreikninga og gagnarýni.  Öll slík rýni er 
þó betur framkvæmd í Calc og síðan flutt inn í Impress.

Til að bæta töflureikni inn í glæru er samsvarandi umbrot valið úr Layout listanum á 
Verkglugganum.  Þetta setur merki fyrir töflureikni á miðja glæruna.  Til að setja inn gögn og 
breyta  formun töflunnar þarf að opna hana og fara í breytingaham.  Það er nóg að tvísmella á 
rammann með grænu handföngunum til þess.

Einnig er hægt að velja Insert > Spreadsheet af valstikunni.  Þá opnast lítill töflureiknir í miðri 
glærunni.  Þegar þetta er gert, þá er töflureiknirinn þegar í breytingarham.  Það er einnig hægt að 
tengja töflureikni inn sem OLE hlut (Object Linking and Embedding).

Til að setja myndrit á glæru þarf að velja samsvarandi umbrot úr Layout listanum á 
Verkglugganum, eða nota Insert Chart möguleikann.  
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Impress gefur kost á að setja á glæru alls konar aðra hluti, eins og tónlist, vídeóklippur, Writer 
skjöl, stærðfræðiformúlur úr Math o.s.frv. og dæmigerð glærusýning getur innihaldið nokkur af 
þessum atriðum.

Glærusýning stillt

Impress færir manni tækin sem þarf til að raða saman og sýna glærusýningu, en þeirra á meðal 
eru:

• Hvaða glærur á að sýna og í hvaða röð.
• Hvort sýningin á að renna sjálfvirkt eða handvirkt.
• Skiptingar á milli glæra.
• Hreyfingar á stökum glærum.
• Gagnvirkni: hvað gerist ef maður smellir á hnapp eða stiklu.

Flest verk sem hafa með samsetningu á glærusýningu að gera, eru best framkvæmd í 
Röðunarskoðun.  Veldu View > Slide Sorter af valstikunni eða smelltu á Slide Sorter flipann efst 
í vinnusvæðinu.  Allar glærurnar þínar sjást þá á vinnusvæðinu.  þú gætir þurft að skruna til að 
sjá þær allar.

Hreyfingar er að finna á Verkglugganum.  Þetta er flókið atriði sem lýst er í handbókinni Impress 
Guide á vef OOo.

Fyrsta glærusýningin þín ætti að hafa sömu skiptingu á öllum glærum.  Ef merkt er við On 
mouse click undir Advance slide, á Slide Transition hluta verkgluggans setur það 
glæruskiptingu við músarsmell.  Það er sjálfgefið, einfalt og þægilegt.  Ef þú vilt að glæran sjáist í 
ákveðin tíma, þá skaltu merkja við Automatically after og svo setja fjölda sekúndna í reitinn fyrir 
neðan.  Smelltu á Apply to all slides til að láta þetta virka á öllum glærum.

Á skiptiglugganum er mjög gagnlegt atriði: Automatic preview, eða sjálfvirk 
forskoðun.  Hakaðu við þetta.  Þegar þú síðan gerir einhverjar breytingar á 
skiptingu, þá sést sú skipting á nýju glærunni.

Glærusýning sýnd

Til að sýna glærusýningu er nóg að gera eitt af þessu:

• Veldu Slide Show > Slide Show.
• Smelltu á Sýningarhnappinn á Sýningarstikunni (Presentation toolbar).

• Ýttu á F5 eða F9 á lyklaborðinu.

Ef glæruskipti eru sjálfvirk eftir x sekúndur, þá getur sýningin gengið af sjálfu sér.  

Ef glæruskipti eru með músarsmellum, þá gerir þú annað af þessu til að fara af einni glæru yfir á 
aðra:

• Notaðu örvalyklana á lyklaborðinu til að fara á næstu glæru eða fyrri.
• Smelltu með músinni til að fara á næstu glæru.
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• Ýttu á bilslána á lyklaborðinu til að fara á næstu glæru.

Hægri-smelltu hvar sem er á skjáinn til að fá sprettivalmynd þar sem þú getur valið að fara áfram 
eða afturábak og gert ýmislegt annað í sambandi við sýninguna.

Til að hætta í sýningunni hvenær sem er, líka þegar hún er búin, er nóg að ýta á ESC lykilinn á 
lyklaborðinu.
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