
z OpenOffice.org egy nagyszerû alkalmazáscso-
mag, számos hasznos összetevõbõl áll, melyek
számtalan lehetõséget kínálnak használójuknak.

Testreszabható, és jó néhány nyílt dokumentumformátumot
támogat. Ha az alapbeállításokat saját, egyéni igényeinkhez
szeretnénk igazítani, az OpenOffice.org makrók és egyéb
parancsfájlok készítésének lehetõségével van segítségünkre.
Szerkesztõként dolgozom egy szabad szoftverekkel foglalko-
zó lengyel magazinnál. A szerkesztési folyamat kezdetén
a szerzõ átadja a szöveget a szerkesztõnek, aki átszerkeszti
azt. Az átszerkesztés a különféle tartalmi és formai hibák ja-
vítását jelenti, illetve a szöveg felkészítését, szabványos for-
mába hozatalát a további lépésekben történõ feldolgozáshoz.
Ezután a korrektor feladata a szöveg további javítása, majd
újra a szerkesztõ lép a színre, aki elvégzi a végsõ módosításo-
kat. Végül a szedõ elõkészíti a szöveget a nyomtatásra, majd
a teljes anyag utolsó ellenõrzését újfent a szerkesztõ végzi el.
A szöveg minden egyes lépésnél más-más formát ölt. A mi
kiadóvállalatunk a nyílt dokumentumformátumokat támo-
gatja, ezért szerzõink HTML formátumban vagy egyszerû
szövegként szállítják anyagaikat, a képeket pedig PNG

vagy EPS formátumban mellékelik. Az anyag szerkesztése
után a szerkesztõ küld egy másolatot a szerzõnek, ez
HTML formátummal történik. A korrektorok Microsoft

Windows rendszereken dolgoznak, Microsoft Worddel,
ezért õk .doc formátumban igénylik az írásokat. A szedõk
Macintosh gépeket és QuarkXPresst használnak. Nekik két-
féle dokumentumra van szükségük: a Microsoft Word fájlra
a nyomtatáshoz és a cikkhez elõírt formátum ellenõrzésé-
hez, valamint egy Macintosh szövegfájlra, amivel Quark

alatt is tudnak dolgozni.
Negyedévente megjelenõ kiadványunk 2000 õszén indult,
akkor még StarOffice-ot használtam. Azóta áttértem az
OpenOffice.orgra. A szerzõk szövegfájljaival StarOffice és
OpenOffice.org alatt nagyon hasonlóan tudok dolgozni.
Korábban StarWriter, jelenleg OpenOffice.org Writer alatt
beimportálom a szöveges vagy HTML formátumban lévõ
dokumentumot, majd amikor végeztem vele, HTML, Mic-

rosoft Word, illetve SDW vagy SXW formátumba mentem.

Szöveg- és HTML fájlok importálása
Ha egy forrásfájl megfelelõ formában jut el hozzánk, akkor
a megnyitásával nem lehet gond. Ha egy fájl megsérült,

akkor helyre kell állítani. Figyelembe véve a dokumentumok
nyílt formátumát, ez nem jelenthet különösebb kihívást.
Miután beimportáltunk egy fájlt, a megfelelõ formátumra
kell alakítani. A lengyel, német, francia és egyéb nem angol
nyelvû írások szerkesztõinek a kódlapot is át kell állítaniuk.
A lengyel dokumentumoknál például a szabványos kódlap
az ISO-8859-2, viszont az összes OpenOffice.org dokumen-
tum alap kódlapja az UTF-8. Ha a beimportált dokumentu-
mokat kényelmesen akarjuk átalakítani, akkor egy makróra
lesz szükségünk. Az általam OpenOffice.org alá készített
makrók több kódlap-átalakítót is tartalmaznak, például ké-
pesek az ISO-8859-2 – UTF-8 és fordított irányú átalakításra.
A szövegszerkesztõk némelyikében készült szövegfájlok
bekezdései sokszor több sorba kerülnek. Összevonásukra
a KillparZ makrót használhatjuk, ez az Andrew Brown által
készített killpars továbbfejlesztett változata (1. ábra).
A KillparZ az ooo-macro csomag egyik eleme.
Feltéve, hogy a szerzõ a megfelelõ kódlapot adta meg,
a HTML fájlok importálásakor sem lehet gond a karak-
terkészlettel. Az viszont kellemetlen meglepetésként érhet,
hogy a HTML dokumentumok esetében a makrókhoz ren-
delt gyorsbillentyûk nem mûködnek. Ahhoz, hogy szóra
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1. ábra A KillparZ makró végzi el a beimportált szövegfájlok 
elõzetes feldolgozását
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bírjuk õket, létre kell hoznunk egy üres OpenOffice.org

Writer dokumentumot, meg kell nyitnunk a HTML fájlt, má-
solnunk kell a tartalmát, be kell zárnunk a HTML fájlt, majd
be kell illesztenünk a tartalmat a Writer dokumentumba.

Kódlapok és DOC fájlok
Mivel a mi kiadványunk lengyelül jelenik meg, használnom
kell a lengyel nyelvre jellemzõ írásjeleket, tehát kifinomultabb
módszerre van szükségem a fájlok exportálásához.

A StarWriterrel és az
OpenOffice.org Writerrel végzett
próbáim során arra jutottam, hogy
ha el akarjuk kerülni a nem angol
nyelvû dokumentumokkal kapcso-
latos gondokat, akkor Type1 betûtí-
pusok helyett TrueType típusokat
kell használnunk. Sõt, a legjobb
eredményre úgy juthatunk, ha
a Microsoft Word formátumba ki-
mentett dokumentumokat a Micro-

soft Windows alatt is használt betû-
típusokkal exportáljuk. A Microsoft

FontPackben szereplõ Microsoft be-
tûtípusok, így a Times New Roman,
az Arial és a Courier New a legtöbb
esetben bõségesen elegendõnek
bizonyulnak.
A StarOffice és az OpenOffice.org

készítõinek némi visszafejtést is
kellett végezniük, csak így tudták feltérképezni a Microsoft

Word formátumának felépítését. Emiatt a Writer Word for-
mátumú mentésért felelõs része nem mûködik tökéletesen.
Ha tehát szabványos típusú dokumentumokat akarunk má-
soknak átadni, illetve ilyeneket szeretnénk tõlük fogadni,
akkor készítsünk egy minden szükséges formázást – fejlé-
cek, dõlt és félkövér betûk – tartalmazó mintát. Ezután
adjuk oda a mintát munkatársainknak, és kérjük meg õket,
ellenõrizzék, mindent jól látnak-e.
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2. ábra HTML fájl OpenOffice.org alól kimentve.
A fájlban stílusok, osztályok és egyéb

nemkívánatos formázások szerepelnek.
3. ábra Ugyanaz a HTML fájl a soffice2html

szûrõvel átalakítva – jóval könnyebben olvasható
és kezelhetõ formában © K
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Az általunk kezelt írások egyszerû dokumentumok.
Szerkesztõségünk a fent említett három betûkészletet hasz-
nálja, természetesen dõlt és félkövér betûket is alkalma-
zunk, továbbá kétféle fejlécet és egyszerû táblázatokat.
A dokumentumokba nem szoktunk képeket illeszteni,
egyszerûen csak felsoroljuk bennük a PNG vagy EPS

formátumú képfájlok neveit. Ezeket a dokumentumokat
SDW vagy SXW formátumból is gond nélkül lehet Micro-
soft Word formátumba kimenteni.

HTML formátum
A HTML formátumú dokumentumok elõállítása már kicsit
nehezebb feladat. A StarWriter és az OpenOffice.org Writer

kétségkívül kifinomult HTML fájlokat állítanak elõ, amint
az a 2. ábrán is látható. Semmi nem akadályozza meg
ugyanakkor, hogy ezeket a fájlokat egy egyszerû Perl pa-
rancsfájllal továbbalakítsuk. Nálam ez a parancsfájl
a soffice2html nevet kapta. A parancsfájl elején a sorvége-
ket cseréljük le szóközökre, valahogy így:

s/\n/ /;

Ezután a kód bizonyos elemeit cseréljük le másokra. Például:

s/<(\/?)B>/<$1STRONG>/g; 
s/<(\/?)I>/<$1EM>/g;

A fenti parancsokkal az összes <B> ... </B> és <I> ... </I>
címkepárt lecseréljük <STRONG> ... </STRONG> és 
<EM> ... </EM> párokra, így a félkövér és a dõlt szakaszok
jelölése szabványos lesz. Ezután vegyük ki a felesleges
címkéket, például:

s/<EM><EM>/<EM>/g;
s/<\/EM><\/EM>/<\/EM>/g;

A sorvégek egy részét érdemes visszaállítani. Használjuk
például a következõ parancsokat:

s/(.+?)</$1\n</g; 
s/>(.+?)/>\n$1/g; 

Ezzel az egyes HTML-címkék elé és mögé sorvégjeleket
helyezünk el. Ha szakemberhez méltó parancsfájlt akarunk
írni, talán még egy záró parancsot adjunk hozzá:

print OUT “<!— “, “soffice2html: “, 
scalar localtime, “ —>\n”; 

A záró paranccsal egy az alábbihoz hasonló megjegyzés
kerül a feldolgozáson átesett HTML fájlba:

<!— soffice2html: Wed Jul 23 17:34:35 2003 —>

Tehát, ha a dokumentum.sxw-t kimentjük, mint
dokumentum.html-t, akkor ez utóbbit a soffice2html
dokumentum.html paranccsal tudjuk feldolgozni. (3. ábra)
A HTML fájlok ilyen jellegû átalakításával érhetjük el a leg-
jobb eredményt, vagyis szabványosabb, könnyebben olvas-
ható kódhoz és 15-40 százalékkal kisebb fájlokhoz jutunk.
A soffice2html parancsfájl szintén megtalálható az ooo-

macro csomag jelenlegi változatában.
Ha egy dokumentumból egyszerû Macintosh szövegfájlt
akarunk elõállítani, akkor a megfelelõ karakterkészletet
használó „Text Encoded” fájltípussal kell mentenünk.
A lengyel dokumentumoknál a megfelelõ készlet az Eastern

Europe (Kelet-Európa).
Ez a kimentési mód a hétköznapi feladatokhoz tökéletesen
megfelel, de nyomdai célokra nem. Cikkeinkben sokszor
szerepelnek a különféle mûveletekhez tartozó billentyû-
kombinációk szimbólumai és egyéb különleges karakterek.
Ha a normál eljárást követjük a Macintosh szövegfájlok elõ-
állításakor, akkor ezeket a karaktereket elveszítjük. Ahhoz,
hogy megmaradjanak, egy makróra van szükségünk, amely
az UTF-8 kódlap szerinti karaktereket Macintosh kódlap
szerintiekre alakítja. Az e célra használható makró,
a recode_utf_8_to_apple_macintosh szintén az ooo-macro

csomag része.
A makróval úgy készíthetünk szövegfájlt, hogy lefuttatjuk,
majd a dokumentumot „Text Encoded” típussal mentjük,
a System karakterkészlet és CR bekezdésjelek használatával.
A fájlba így minden a szedõ munkáját segítõ és megkönnyí-
tõ információ bekerül.

Reflektorfényben
Az OpenOffice.org Writer, mint szerkesztõi eszköz segít-
ségével elvégezhetjük a dokumentumok feldolgozását,
megoszthatjuk õket a szerzõk, a korrektorok és a szedõk
között – s mindez az összes résztvevõ számára kényel-
mes, átlátszó módon történik. Mindössze a Writerre,
néhány TrueType betûkészletre és makróra, valamint
a letisztultabb HTML fájlokat elõállító Perl parancsfájlra
van szükségünk.
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4. ábra A CHIP Special szerkesztõi gárdája, balról jobbra: Robert
Bielecki (szerkesztõ), Romek Gnitecki (fõszerkesztõ), Cezary M. Kruk

(CHIP Special Linux) és Tomek Borukalo (szerkesztõ)

Cezary M. Kruk Lengyelországban, Wroclaw
városában él. A negyedévente megjelenõ
lengyel CHIP Special Linux egyik szerkesztõje.
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