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29. Efektyvaus dokumentų rengimo pagrindai
Jau daug metų atlikdami užduotis raštu studentai efektyviai
mokosi, o dėstytojai lengvai ir objektyviai patikrina studentų
pasiekimus. Anksčiau mokslininkai savo darbus spausdindavo
mašinėle, o moksleiviai ir studentai dešimtis puslapių prirašydavo
ranka. Maždaug nuo 1990 m. vis daugiau studentų mielai naudoda
vosi kompiuteriu užduotims atlikti. Tais laikais ne visi dėstytojai
priimdavo ne ranka rašytus darbus. XXI a. studentai neįsivaizduoja
darbo be kompiuterio.
Kiekvienas studentas naudojasi viena ar kita formatuoto teksto
rengimo programa. Dauguma jų yra įsitikinę, kad moka ja naudo
tis. Tačiau elektroniniu paštu gaudami studentų darbus pastebė
jome, kad daugelis studentų daro tai, ką už juos galėtų padaryti
kompiuteris, o jiems patiems ar kitiems redaguoti arba maketuoti
tokius darbus yra ypač nepatogu.
Šis skyrius skirtas tiems, kas jau ne kartą yra kūręs kompiute
riu dokumentą, tačiau nesinaudoja stiliais ir kai kuriomis kitomis
patogiomis priemonėmis.
29.1. Tekstų rengyklė OpenOffice.org Writer
Kursiniams, referatams, baigiamiesiems darbams ir kitiems
dokumentams rengti kuo puikiausiai tinka čia aprašyto paketo
OpenOffice.org tekstų rengyklė (OOo Writer)75. Kituose skyriuose
patarsime, kaip patogiai braižyti brėžinius ar diagramas šio paketo
Grafikos rengykle (OOo Draw)76.
Šios programos platinamos laisvosiomis licencijomis, todėl
kiekvienas studentas gali jas nemokamai atsisiųsti iš interneto ser
verių. Universitetas be jokių mokesčių už licenciją gali kiekvienais
mokslo metais aprūpinti visų auditorijų kompiuterius naujausia
OpenOffice.org versija.

75
76

http://www.openoffice.org/product/writer.html
http://www.openoffice.org/product/draw.html
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Išvardinti privalumai būdingi kiekvienai laisvajai programai,
tad kodėl iš dešimčių panašios paskirties programų siūlome stude
ntams būtent OpenOffice.org? Visų pirma todėl, kad šis paketas yra
universaliausias, labiausiai paplitęs. Kaip išsiaiškinome anksčiau,
dėl to jam tobulinti skiriama daugiausiai resursų. Kiti gamintojai
kuria savo paketus remdamiesi OpenOffice.org ir palaikydami jo
kūrimą. Lietuvos Vyriausybė finansavo jo vertimą į lietuvių kalbą,
o mokyklų programose jis gali būti dėstomas vyresnėse klasėse.
Yra išleistų ir patvirtintų vadovėlių, kuriuose mokoma dirbti
OpenOffice.org.
29.2. Efektyvus pelės ir klaviatūros naudojimas
Net vartotojas, kuris yra įsitikinęs, kad moka naudotis šiais
įrenginiais, ne visada pasinaudoja visomis jam teikiamomis gali
mybėmis.
XX a. pabaigoje kompiuteriams vis pingant tapo įmanoma
darbo vietos kompiuterius aprūpinti grafine sąsaja, kuri leidžia
daug nesimokant valdyti kompiuterį greitai ir patogiai. Nereikia
mokytis komandų, nes visos reikalingos komandos yra ekrane
matomi mygtukai, dar platesnį komandų pasirinkimą suteikia
meniu. Tai vadinama nuspėjamąja sąsaja arba intuityviąja sąsaja,
nors su intuicija tai maža turi bendro. Patyręs kompiuterio naudo
tojas nesunkiai dirba programa, kurios iki tol niekada nebuvo
matęs. Įgudusi ranka greitai maigo pelės mygtukus. Tokį darbą pele
kartais galima padaryti efektyvesnį. Čia pateikiame kelis pata
rimus, kaip geriau dirbti pele.
Kontekstinis meniu
Dešiniuoju pelės klavišu iššaukiamas kontekstinis meniu,
kuriame naudotojui pateikiamos komandos, susijusios su objektu, į
kurį rodo pelė. Daugelyje šiuolaikinių programų dauguma
komandų gali būti iššaukiamos kontekstiniu meniu.
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Naudotojas turi dvigubą naudą:
•
nereikia toli stumdyti pelės nuo apdorojamo objekto
iki meniu ar mygtukų juostų;
•
lengviau rasti reikalingą komandą, patogu sužinoti,
kokius veiksmus su objektu gali atlikti programa.

29.1 pav. OOo Writer taisos (redagavimo) meniu fragmentas

29.3. Efektyvus klaviatūros naudojimas
Nors pelė ir padeda greičiau dirbti, klaviatūra daugelį koman
dų galima įvykdyti greičiau. Klaviatūros komandas nurodo
pabrauktos meniu komandų raidės. Į meniu pereinama paspaudus
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Alt. Kitas būdas vadinamas klaviatūros šaukiniais (angl. shortcut).
Tai konkrečiai komandai skirtos klavišų kombinacijos. Neverta
mokytis visų tokių kombinacijų, tačiau verta atkreipti dėmesį į
komandas, kurių dažniau prireikia. Atvertus meniu šalia tokių
komandų dažnai būna nurodyti jų šaukiniai (29.1 pav.).
29.4. Rašmuo – pastraipa – puslapis
Tekstų rengyklė OpenOffice.org Writer, kaip ir kiekviena raiš
kaus teksto kūrimo programa, leidžia suteikti požymių teksto for
matui. Tam tikslui skirtas meniu Formatas (Format). Požymiai
suteikiami trims skirtingiems teksto elementams: rašmeniui,
pastraipai ir puslapiui (29.2 pav.).

29.2 pav. OOo Writer formato meniu fragmentas

Kai kurie požymiai būdingi vienam iš elementų, pavyzdžiui,
šriftas yra rašmens požymis, o lygiavimas yra pastraipos požymis.
Tačiau yra ir požymių, kurie gali būti pritaikomi ne vienam ele
mentui. Pavyzdžiui, fono spalva gali būti atskirai keičiama
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rašmeniui, pastraipai ir puslapiui. Tokiu atveju smulkesnio eleme
nto požymis pakeičia stambesnio elemento požymį.
Smulkesnis elementas įgauna stambesnio elemento, į kurį jis
įeina, požymius. Pavyzdžiui, jei rašmens fonas nenustatytas, tada
rašmuo įgauna pastraipos foną, jei pastraipos fonas nenustatytas,
tada pastraipa įgauna puslapio foną.
Visi požymiai nustatomi per meniu Formatas (Format)
komandas, tačiau komandos, kurių dažniau prireikia, yra pasiekia
mos ir klavišų kombinacijomis arba mygtukais įrankių juostose.
29.5.

Teksto stiliai

Vilnius, 1996 m., pokalbis vienoje žinomoje leidykloje.
Rašytojas, sutaręs dėl knygos išleidimo, teiraujasi:
– Kokio formato failą pristatyti?
– Geriau pristatykite atspausdintą ant popieriaus – turime
darbuotojas, kurios greitai suveda tekstą į kompiuterį.
Šis pokalbis iliustruoja aptartą standartų trūkumo problemą.
Autoriai tekstus kuria naudodamiesi skirtingomis programomis, o
kiekviena programa duomenis įrašo savo formatu. Netgi tos pačios
programos skirtingas versijas kartais įrašo skirtingų formatų failus.
Antra galima problema yra ta, kad autorius gali būti panaudo
jęs neteisingas formatavimo priemones, kurios apsunkina tolesnį
teksto maketavimą. Toliau aptarsime tokias klaidas, jų pasekmes ir
kaip reikėtų dirbti norint nedaryti tokių klaidų.
Tai, kas tinka nedideliam dokumentui, gali būti pripažįstama
klaida kuriant didesnės apimties dokumentą. Anksčiau aprašytas
formatavimo meniu suteikia požymius pažymėtam tekstui. Dauge
liu atvejų vietoj to reikėtų tekstui suteikti ne požymį, bet stilių, o
požymius suteikti tam stiliui.
Tipinis nedidelio dokumento pastraipų stilių rinkinys: „Antra
štė 1“, „Antraštė 2“, „Pagrindinis tekstas“. Kiekvienai pastraipai
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parenkamas tinkamas stilius. Dokumento pavadinimui kurti pasire
nkama „Antraštė 1“, skyriaus pavadinimas – „Antraštė 2“, tekstas
– „Pagrindinis tekstas“. Nors stilius suteikiamas pastraipai, jis
nurodo ir žemesniojo lygmens elemento – rašmens požymius.
Kilus poreikiui pakeisti teksto lygiavimą arba šrifto dydį nebe
reikės vartyti dokumento pažymint atskirus jo elementus ir
nustatant jų požymius. Vietoj to modifikuojamas stilius.

29.3 pav. OOo Writer stilių langas

OpenOffice.org platinamas su stilių rinkiniu, tinkamu dauge
liui dokumentų. Autorius gali modifikuoti pateiktus stilius ir kurti
naujus. Tokiems darbams skirtas langas „Stiliai ir formatavimas“
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(„Styles and Formatting“), iššaukiamas klavišu F11 (29.3 pav.).
Lange galima ir nurodyti teksto elemento stilių. Čia aptariami stilių
naudojimo privalumai daugiausiai susiję su pastraipų stiliais ¶ ,
tačiau sudėtingesniems dokumentams prireiks ir rašmenų stilių a ,
kadro stilių, puslapio stilių, sąrašo stilių. Stilių lango įrankių juos
toje kairėje išdėstyti tokių stilių sąrašų pasirinkimo mygtukai, o
dešinėje – konkretaus stiliaus darbo įrankiai.
29.6. Kaip neteisingai naudojami stiliai
Čia rekomenduojama visur ir visada ar bent dažniausiai išvaiz
dos požymius suteikti stiliui. Tekstui pritaikyti stilių, o ne išvaizdos
parametrus. Ši nuostata suprantama klaidingai, jei autorius galvoja
apie stilių kaip apie norimos išvaizdos suteikimo priemonę.
Tipiškas atvejis: pavadinimo stilius suteikiamas ne pavadini
mui, bet pastraipai, kurią norima paryškinti. Taip autorius tarsi
apgauna sistemą, neteisingai nurodydamas pavadinimą. Atspaus
dintas toks dokumentas gali atrodyti visai tvarkingai, tačiau apdo
rojant tokį dokumentą anksčiau ar vėliau patiriami nemalonūs
netikėtumai keičiant pavadinimų požymius, automatiškai kuriant
turinį ar kitose situacijose.
29.7. Kaip atsisakyti netinkamo formatavimo
Konkretaus rašmens ar pastraipos išvaizda pakeičia tos pastrai
pos stiliaus nuostatas. Kai pakeičiama elemento išvaizda, jo stiliaus
nustatymai nebegalioja. Tiesiogiai tekstui suteikti požymiai apsun
kina teksto formatavimą naudojant stilius. Todėl dažnai praverčia
galimybė atsisakyti specifinio formatavimo. Tam galima naudoti
komandą Numatytasis formatavimas teksto kontekstiniame
meniu arba meniu Formatas. Pažymėjus kelias pastraipas ar net
visą dokumentą ši komanda kiekvienai pastraipai suteikia nepa
keistas jos stiliaus nuostatas.
Kopijuojant tekstą iš iškarpinės (Clipboard) įprastai kartu įke
liamas ir teksto formatas. Tačiau galima įkelti ir neformatuotą
tekstą. Tam skirta ši meniu komandų seka: Taisa – Įdėti kitaip –
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Neformatuotas tekstas – Gerai. Dar paprasčiau yra pasinaudoti
išskleidžiamuoju meniu šalia Įterpimo (Paste) mygtuko (29.4 pav.).

29.4 pav. OOo Writer iškarpinės įterpimo meniu

29.8. Turinio ir formos atskyrimas
Produktyviam sukurto teksto naudojimui yra svarbu atskirti
turinio esmę nuo formos, tai yra išvaizdos. Ši nuostata galioja ir
rengiant dokumentus OpenOffice.org Writer ar kita panašia tekstų
rengykle.
Visų pirma nurodomi teksto ir pastraipų stiliai. Išvaizda val
doma keičiant ne teksto, bet stiliaus požymius. Taip yra paprasta
pakeisti viso dokumento išvaizdą. Keliais pelės paspaudimais
nesunku pakeisti, pavyzdžiui, viso dokumento skyrių pavadinimų
lygiavimą ar šriftą.
Galima turėti skirtingus stilių rinkinius specifiniams atvejams,
tada nesunku tą patį dokumentą pritaikyti pagal specifinius porei
kius.
Užtikrinama, kad dokumento stilius būtų vientisas. Pavyz
džiui, nenaudojant stilių tektų atskirai nustatyti kiekvieno pavadi
nimo ar kito elemento tipo išvaizdą. Tada redaguojant dokumentą
būtų sunku užtikrinti, kad to paties lygmens pavadinimai visame
dokumente atrodytų vienodai. Teisingai naudojant stilius, net ir kai
sujungiami keli dokumentai, nesunku užtikrinti, kad dokumento
išvaizda būtų vientisa.
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29.9. Automatinis dokumento elementų kūrimas
Kaip minėta anksčiau, čia aprašomos taisyklės padeda automa
tiškai redaguojant dokumentą. Turinio kūrimas – vienas iš tokių
automatinių veiksmų. Dokumento turinys gali ir turi būti kuriamas
automatiškai pagal dokumento skyrių pavadinimus.
Turinys įterpiamas meniu komanda Įterpimas – Rodyklės ir
turiniai (29.5 pav). Atsidariusiame lange nurodomi turinio
parametrai: kokius pavadinimus naudoti turiniu kurti, kaip jį
atvaizduoti ir kt.

29.5 pav. OOo Writer įterpimo meniu
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Automatiškai kuriant turinį užtikrinama, kad turinys atitiktų
dokumentą. Galima drąsiai redaguoti tekstą ir skyrių pavadinimus.
Turinys sinchronizuojamas su dokumentu turinio kontekstiniame
meniu pasirinkus Atnaujinti turinį.
Turinio išvaizda valdoma nustatant turiniui skirtų stilių para
metrus.
29.10. Dokumento elementų žvalgiklis
Kaip minėta anksčiau, čia aprašomos taisyklės padeda ir anali
zuojant dokumentą. OpenOffice.org Writer turi Žvalgiklį (angl.
Navigator) – tai langas, kuriame pateikiamas dokumento elementų
sąrašas (29.6 pav.).

29.6 pav. OOo Writer žvalgiklio langas

Žvalgiklio langas iššaukiamas klaviatūros mygtuku F5, meniu
Taisa – Žvalgiklis arba įrankių juostos mygtuku . Atsidaro papil
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domas langas su dokumento elementų tipų sąrašu. Ženklu [+]
išskleidžiamas to tipo elementų sąrašas. Iš šio sąrašo pele pasirink
tas elementas atverčiamas dokumento redagavimo lange.
29.11. Puslapių numeravimas
Kaip numeruojami puslapiai? Tai turbūt dažniausiai užduoda
mas klausimas, susijęs su dokumentų rengimu naudojant OpenOffice.org Writer.
Puslapių numeriai šioje programoje įterpiami naudojant du įra
nkius. Į dokumentą galima įterpti kiekviename puslapyje
pasikartojančią antraštę ir poraštę. Bet kur tekste, taip pat antraštėje
ar poraštėje, galima įterpti lauką, kurio vietoje rodomas jo puslapio
numeris.
• Antraštė įdedama meniu:
Įterpimas – Antraštė – Numatytasis.
• Poraštė įdedama meniu:
Įterpimas – Poraštė – Numatytasis.
Vėl pasinaudojus įterpiamo meniu į antraštę ar poraštę įter
piami pageidaujami automatiniai laukai: Įterpimas – Laukai –
Kita... arba Ctrl + F2. Dažnai naudojami automatiniai laukai: pus
lapio numeris, puslapių skaičius, failo pavadinimas, data.
29.12. Tipiškos tarpo klaidos
Daugelis tipinių klaidų, kurių nebedaro daugelis gimnazistų,
bet vis tik daro kai kurie studentai, yra susijusios su tarpų rašymu.
Pradinėje mokykloje mokydamiesi rašyti mokiniai išmoksta
skirti žodžius tarpais. Kai kurie suaugę, išmokę dirbti kompiuteriu,
pamiršta tarpą po skyrybos ženklo. Kai kas sąmoningai pažeidžia
taisyklę neatskirdami tarpu vardo raidės ir pavardės. Tai irgi klaida.
Jei siekiama, kad išdėstant tekstą vardo raidė nuo pavardės
niekada nebūtų atskirta perkeliant į kitą eilutę, tada galima panau
doti jungiamojo tarpo simbolį, įvedamą Ctrl + tarpas arba meniu:
Įterpimas – Formatavimo ženklai – Jungiamasis tarpas. Toks
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tarpas programos suprantamas kaip raidė. Ties juo ne tik neperke
liama į kitą eilutę, bet jis ir neištampomas abipusiai lygiuojant
tekstą.
Kita paplitusi klaida – tarpo naudojimas tekstui išdėstyti. Teks
tui maketuoti yra skirtos kitos priemonės. Teksto formatavimo
klaida yra tarpo simbolis eilutės pradžioje arba keli tarpo simboliai
paeiliui. Tipiniai tokių klaidų pavyzdžiai yra pasikartojančių tarpų
naudojimas pastraipos pirmą eilutę atitraukiant nuo krašto ar pava
dinimą išdėstant lapo viduryje. Dauguma studentų tokių klaidų
nedaro ir stebisi, kad kažkas gali taip maketuoti tekstą. Tačiau
paprašius nurodyti teisingą optimalų sprendimą dauguma studentų
siūlo naudoti pastraipos formatavimo įrankius. Tai irgi neprofesio
nalu. Formatavimo požymiai turi būti suteikiami pastraipos stiliui,
o ne pačiai pastraipai.
Maketuoti tekstą ir pastebėti daugelį čia aprašytų klaidų
padeda nespausdinamų simbolių atvaizdavimas ekrane. Įrankių
juostos mygtukas ¶ rodo nespausdinamus simbolius. Simbolis ant
šio mygtuko vadinamas pastraipos simboliu. Tokiu ženklu pažy
mima pastraipos pabaiga. Rekomenduojama visada tekstą tvarkyti
įjungus tokį režimą.
29.13. Dokumento įrašymas kitais formatais
Daugelis vartotojų sėkmingai naudojasi įvairių programų
meniu komanda Failas – Įrašyti taip..., kuri leidžia pasirinkti iš
sąrašo failo formatą. Paprastai programa leidžia ir atverti bei reda
guoti tų pačių formatų failus. Įrašyti kitu formatu skirta dar viena
OpenOffice.org komanda: Failas – Eksportuoti... Nuo anksčiau
aprašytos ji skiriasi tuo, kad įrašo failą pasirinktu formatu, bet
toliau redaguoja pradinį failą. Taip yra daroma, nes eksportuojant
neperduodami visi dokumento požymiai, todėl naujojo formato
redagavimas neįmanomas (29.7 pav.).
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29.7 pav. OOo Writer failo meniu
Pagrindiniai eksportavimo formatai:
PDF (angl. Portable Document Format) yra atvirasis failo for
matas, skirtas dvimačiam dokumentui atvaizduoti. PDF formatas
plačiai naudojamas, kai norima užtikrinti, kad gavėjas matytų tokį
patį vaizdą kaip ir dokumento siuntėjas.
MediaWiki yra Vikipedijai sukurta ir paplitusi kolektyvinio
turinio redagavimo sistema. Galima įrašyti tekstinį failą naudojant
specialius MediaWiki žymenis.
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29.14. Išvados
OpenOffice.org Writer, kaip ir kitos panašios teksto rengyklės,
suteikia teksto autoriui galingų įrankių, palengvinančių teksto
kūrimą ir redagavimą. Tais įrankiais įmanoma pasinaudoti tik turint
sudėtingo teksto kūrimo įgūdžių. Vienas iš jų – sugebėjimas nau
doti stilius ir stilių naudojimas.
Kai kam gali pasirodyti, kad čia aprašytos nuostatos apsunkina
teksto rašymą, tačiau nesilaikant aprašytų taisyklių ne visada sugai
štama mažiau laiko, kai tekstas įvedamas, bet visada sugaištama
daugiau laiko, kai vėliau tekstas tvarkomas.
Jei dėstytojas nurodė atsiųsti darbo failą OpenDocument for
matu, tada tokį dokumentą būtina kurti laikantis čia aprašytų reko
mendacijų.
29.15. Klausimai ir uždaviniai
1. Nurodykite bent 4 būdus, kaip galima pažymėtą žodį nuko
pijuoti į atmintinę (clipboard).
2. Kaip OpenOffice.org sunumeruojami puslapiai?
3. Kas yra stilius dokumentų rengimo programoje?
4. Kam naudojamas stilius „Antraštė 2“?
5. Kaip kuriamas dokumento turinys?
6. Nurodykite veiksmų seką, kaip pakeisti visų skyrių pavadi
nimų spalvą?
7. Dokumento redagavimo užduotis
Raskite internete periodinio leidinio straipsnį. Įkelkite į
OpenOffice.org rašyklės dokumentą straipsnio tekstą be formata
vimo požymių.
Pažymėkite vieną žodį. Suteikite skirtingas fono spalvas tam
žodžiui, jo pastraipai ir puslapiui. Parodykite dėstytojui rezultatą ir
atšaukite fono nustatymo veiksmus.
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Straipsnio skyrių pavadinimams nustatykite antrojo lygmens
antraščių stilius. Turi būti bent trys skyriai. Galite sukurti skyrių
pavadinimus nukopijuodami kelis pirmuosius pastraipos žodžius.
Pakeiskite pagrindinio teksto stilių – teksto lygiavimą, raš
menų požymius ir kt. Stiliaus keitimo lange susipažinkite su kiek
vienoje kortelėje prieinamais nustatymais.
Pakeiskite pavadinimų stilių – teksto lygiavimą, spalvą ar
kitus požymius.
Sukurkite automatinį turinį dokumento pradžioje. Pasirūpin
kite, kad turinys būtų įtrauktas į turinio skyrių sąrašą.

