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OpenOffice.org Nedir ?
OpenOffice.org herkes için ücretsiz olarak kullanılabilen bir ofis
paketidir.
Bünyesinde, bir ofis
yazılımları barındırır.

ortamı

içerisinde

gerekebilecek

tüm

➢

W riter (Metin ve HTML düzenleyici – sxw dosya uzantısı. )

➢

Calc (Hesap Tabloları düzenleyicisi – sxc dosya uzantısı. )

➢

D raw (Vektörel çizim düzenleyicisi – sxd dosya uzantısı. )

➢

Impress (Sunum ve tanıtım düzenleyicisi – sxi dosya uzantısı. )

➢

Math ( Förmül düzenleyicisi – sxm dosya uzantısı. )

Veritabanı Modülü ( OD BC vb. Yollarla veri bankalarına
erişim. )
➢

sx(w|c|d|i|m ) : Sun XM L[UTF-8] (Writer|Calc|Draw|Im press|M ath)

OpenOffice.org Nedir ?
OpenOffice.org yardım ıyla bir çok MS-Office dökümanını
(W ord, Excel, Powerpoint) açabilir, değiştirebilir, MS-Office
veya OpenOffice.org formatında kayıt edebilirsiniz.
Tem el farklılık OpenOffice.org bu dökümanlardaki m akroları
çalıştırmaz. Fakat bu dökümanları tekrar MS-Office altında
açmak isteyebileceğinizi göz önünde bulundurularak m akroları
saklar.
MS-Office dosya formatları hakkında yeterli bilgi olmadığı için
(Microsoft form atları yayınlam ıyor) nadiren de olsa açılm ayan
dökümanlar olabilir. Böyle bir durum karşısında OpenOffice.org
geliştiricilerine, http://www.openoffice.org/project_issues.html
adresi yoluyla bilgi verebilirsiniz.

OpenOffice.org Nedir ?
OpenOffice aşağıda
desteklemektedir.

yer

alan

tüm

dosya

formatlarını

OpenOffice.org Tarihi
OpenOffice.org'un kökleri StarOffice yazılım ına dayanır.
StarOffice, Seksenli yılların ortalarından beri Almanya'da
geliştirilm iş ve 1999 yılında Sun Microsystem s tarafından tüm
hakları alınmıştır.
StarOffice 5.2 sürümü 2000 yılı Haziran ayında, 6.0 sürüm ü de
2002 yılı Mayıs ayında yayınlanm ıştır. StarOffice 6.0, alışık
olmadık bir şekilde birçok özelliğini açık-kaynak olarak
geliştirilen
OpenOffice.org
projesinden
alm ıştır.
Sun
Microsystems'in Staroffice kaynak kodlarını açması ile
OpenOffice.org projesi başlam ıştır.
Ayrıca OpenOffice.org'da üçüncü şahıslar tarafından modüller
bulunmaktadır. Sun, geliştirm enin sadece gönüllüler tarafından
yürütüleceğini ifade etmiştir: ancak çalışm aların önemli bir kısmı
hala Sun tarafından yapılmaktadır. Sun, bu projeye büyük kaynak
ayırmıştır.

OpenOffice.org vs StarOffice
OpenOffice.org ile StarOffice yazılım ları arasındaki temel
farklılıkları aşağıdaki şekilde özetlemek müm kündür.
➢ Star Office özgür bir yazılım değildir ve belirli bir bedel
ödenerek temin edilebilir. OpenOffice.org özgür bir
yazılımdır.
➢ StarOffice 6.0'da daha fazla yazıtipleri, İngilizce, Alm anca,
Fransızca ve İspanyolca gibi benzer diller için imla denetimi,
Adabas D veritabanı, şablonlar ve küçük resimler, belirli ek
dosya filtreleri bulunmaktadır. OpenOffice.org'da alternatif
işlemler için sadece imla denetimi, şablonlar ve küçük
resimler bulunmaktadır.
➢ StarOffice
için destek Sun Microsystem s tarafından
sağlanmaktadır. OpenOffice.org projesinde ise temel destek
kullanıcılar
tarafından
gelmesine
rağmen,
Sun,
OpenOffice.org içinde artık destek vereceğini açıkladı.
➢ OpenOffice.org'da Türkçe dahil bir çok dil için yerelleştirme
çalışmaları süreklilik gösterir.

OpenOffice.org Hakkında
OpenOffice.org' un sonundaki .org' un anlamı nedir ?
OpenOffice.org tıpkı Linux gibi “özgür yazılım ” felsefesi ile dünyanın
her yerinden gönüllülerin katkıları ile geliştirilm ektedir. Openoffice.org
tek başına bir kod yada ticari bir m arkanın ötesinde gönüllülük, bilgi
paylaşım ı ve yardım laşm a esasına dayanarak sürekli gelişen
uluslararası bir topluluğu da sim gelediği için önünde .org
bulunm aktadır.

OpenOffice.org neden ücretsiz ?
OpenOffice.org yazılım ı LGPL lisansı ile dağıtılm akta ve Linux gibi
“özgür yazılım ” felsefesi ile dünyanın her yerinden artan sayıda
gönüllülerin katkıları ile geliştirilm ektedir. OpenOffice.org dünyanın
en büyük yazılım firm alarından SunM icroSystem s' dan da destek
alm akla birlikte herhangi bir kar am acı gütm eden geliştirilm ektedir.
LGPL lisansından dolayı başlangıçtaki kaynak kodlarını aldığı
StarOffice gibi ücretli bir yazılım a dönüşem eyecektir. Bu sebeple
OpenOffice.org ücretsizdir ve hep ücretsiz kalacaktır.

OpenOffice.org' un Bazı Özellikleri
Microsoft Office Uyum luluğu : OpenOffice.org, Microsoft Office
dosyalarını okuyabilir, yazabilir. Bu sayede kullanıcılar W ord, Excel,
PowerPoint gibi uygulam ara ait dosyaları açıp değişiklik yapıp tekrar
aynı form atta kayıt edebilir. Hem de bu işlem i W indows, Linux ve
Solaris platform ları üzerinde yapabilir.
Kullanılabilirlik : OpenOffice.org 1.1 artık görm e güçlüğü yaşayan
insanlar tarafından da kullanılabilinir. OpenOffice.org 1.1 yüksek
kontrast m odunu, ek araçları ve özel veri giriş araçlarını kullanm aya
im kan sağlam aktadır.
Açık XML Dosya Form atı : OpenOffice.org` un dosya form atı 500
sayfalık bir spesifikasyon ile açıklanm ış olan açık XML form atıdır.
Bütün OpenOffice.org dosyaları içinde; dosya içeriği, stil bilgileri,
ayarlar ve m eta bilgilerinin yer aldığı ZIP arşivi şeklindedir.
MySQL Entegrasyonu : OpenOffice.org artık MySQL desteği
sağlam aktadır. OpenOffice.org ve MySQL (veya desteklenen başka
bir veritabanı) birlikteliği, Microsoft Access kullanarak çözdüğünüz
problem leri ve daha kapsam lılarını çözm enize olanak sağlar.
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OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Temini ve Kurulumu
OpenOffice.org program ı, kullanmış olduğunuz işletim sistemine
uygun olan form atta bulunm alıdır.
OpenOffice.org, yansı sitelerinden indirilerek veya CD ücret
bedeli ödenerek diğer kuruluşlardan temin edilebilir.
OpenOffice.org
işletim
sistemlerine
iki
farklı
şekilde
kurulmaktadır.
1. Tek kullanıcı kurulumu
2. Ağ kurulumu
Tek kullanıcı kurulumunu, Linux işletim sistem inizi sizden başka
kullanan yoksa veya W indows 98, ME gibi çok kullanıcı desteği
olmayan bir işletim sistemi kullanıyorsanız, tercih edebilirsiniz.
Bunun dışında, çok kullanıcılı sistemler üzerinde herkesin
kullanabilm esi için OpenOffice.org' u ağ kurulum u şeklinde
kurm anız daha avantajlıdır.
Burada biz işletim sistem i olarak, Linux işletim sistemini
seçiyoruz. W indowsX işletim sistem leri için kurulum aşağı yukarı
aynıdır.

OpenOffice.org Kurulumu

Kurulum Gereksinim leri
OpenOffice.org' un kurulacağı dizinde, seçeceğiniz kurulum
seçeneklerine bağlı olarak yaklaşık 190 ile 250 MB arasında
kullanılabilir alan gereklidir. Ayrıca kurulum sırasında geçici
dosyalar için de 40 ile 80 MB 'a kadar ek alan gerekebilir.
Kurulumun başarıyla tam amlanm asından sonra, geçici dosyalar
otomatik olarak silinir. Linux ortamında kurulum yapıyorsanız,
yaklaşık 80 MB'lık bir geçici depolam a alanı gereklidir.

OpenOffice.org Kurulumu
Tek Kullanıcılı Kurulum :
Tek kullanıcılı kurulum, OpenOffice.org' u bir kullanıcı için bir
bilgisayara kurmak am acıyla kullanılır. OpenOffice.org' u tek
kullanıcılı kurm ak için, sistem oturumunu norm al kullanıcı
olarak açın ve OpenOffice.org 'u ana dizine (Solaris, Linux, vb.)
ya da tam erişim hakkınız bulunan bir yerel dizine kurun.
Aşağıdaki aşamalar, mount hariç, normal kullanıcı olarak
yapılmaktadır.
# mount /dev/hdc /mnt/cdrom
# /mnt/cdrom/openoffice1.1.0/setup
glibc version: 2.3.2
Karşınıza sizi kurulum için yönlendirecek pencereler gelecektir.
Bu pencerelerdeki seçenekleri kendinize uygun şekilde
seçm elisiniz.

OpenOffice.org Kurulumu
Ağ Kurulumu :
OpenOffice.org ağ kurulumu iki adım da uygulanır.
Önce, sistem yöneticisi olarak yada ilgili sistem erişim hakları
bulunan normal bir kullanıcı olarak oturum açın ve -net
parametresini
girin.
OpenOffice.org
kurulum unu
ağ
sunucusunda, kullanıcıların okum a ve çalıştırma erişim hakları
bulunan bir dizinde tamamlayın. Sunucu Kurulum u 'nun
tamamlanm asından sonra, her kullanıcı sistem oturum unu açarak
OpenOffice.org' u kendi ana dizinlerindeki bir dizine kurabilirler.
Bu İşistasyonu Kurulum u sırasında yalnızca birkaç dosyanın
kurulum u gerekir. Sunucu kurulum undaki dosyalar birleşik erişim
desteği sunar.
# mount /dev/hdc /mnt/cdrom
# /mnt/cdrom/openoffice1.1.0/setup -net
glibc version: 2.3.2
OpenOffice.org kurulum u, Sunucu Kurulumu şeklinde başlar ...

OpenOffice.org Kurulumu
Sunucu Kurulumu :

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Ofis Program ı hakkında bilgilerin bulunduğu
bölüm dür.

OpenOffice.org Kurulumu

1

2

3

OpenOffice.org Ofis Program ının kurulm ası ve kullanılm ası için
gerekli lisans anlaşm asının kabul edilm esi gerekm ektedir.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Ofis Program ını Standart Kurulum seçeneğini
kullanarak tüm özellikleri ile beraber kuruyoruz. İstem ediğiniz
özellikleri Kullanıcı tanım lı kurulum seçeneği ile kaldırabilirsiniz.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Ofis Program ının çalışm ası için gerekli dizinlerin
ve dosyaların kopyalanacağı ana dizini oluşturuyoruz.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org kurulum ayarları tam am landıktan sonra Kur
ikonuna tıklıyoruz.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org 'un çalışm asında kullanılan Java program ının
varlığı denetlenip yok ise yeni Java kurulum u yapılıyor.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org program ının çalışması için
gerekli dosyalar ve dizinler, kurulum için
seçilmiş
dizin
(/opt/OpenOffice.org1.1.0)
içerisine kopyalanır ve gerekli ayarlam alar
tamamlanır.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Ofis Program ının Sunucu Kurulum bölüm ü burada
son buluyor.

OpenOffice.org Kurulumu
İşistasyonu Kurulumu :
OpenOffice.org
programının,
kullanıcılar
tarafından
kullanılm ası ve kendi ana dizinlerine gerekli OpenOffice.org
dosyalarının
ilişkilendirilmesi için
aşağıdaki aşamalar
kullanıcının kendisi tarafından yapılmalıdır.
Sisteme norm al kullanıcı olarak girdikten sonra OpenOffice.org
programının Sunucu Kurulumu ile yapılandırıldığı dizin
içerisinden setup kom utunu çağırm amız gerekmektedir.
$ /opt/OpenOffice.org1.1.0/setup
glibc version: 2.3.2
Bu aşamadaki İşistasyonu kurulumu tamam en bu komutu
çağıran kullanıcının isteklerine ve özelliklerine göre
yapılandırılır. D iğer kullanıcılar ise bu işlem lerden ve
OpenOffice.org özelliklerinden etkilenmezler.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org Kurulumu

1

OpenOffice.org program ının kurulm ası ve kullanılm ası için gerekli
lisans anlaşm asını tekrar kabul edilm esi gerekm ektedir.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org program ını kuran ve kullanacak olan kullanıcının
kişisel bilgileri burada giriliyor. Bu bilgiler şablonlar ve adresler
kısm ında yazarın özellikleri olarak kullanılacaktır.

OpenOffice.org Kurulumu

İş istasyonu kurulum u asıl burada seçilir. Yerel Kurulum
seçeneğinizi kullanm am alısınız. Kota işlem lerinin bulunduğu
sistem lerde hatalarla karşılaşabilirsiniz.

OpenOffice.org Kurulumu

Bu aşam ada, OpenOffice.org program ının, ev dizininiz altında, hangi
klasöre gerekli dosyaların kopyalanacağını belirtiyoruz.

OpenOffice.org Kurulumu

OpenOffice.org
program ı başarılı bir şekilde sistem inize
kurulm uştur. Artık OpenOffice.org program ının üstün özelliklerini
kullanarak, çalışm anın zevkine varabilirsiniz.
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OpenOffice.org ile çalışmak.

OpenOffice.org ile çalışmak
OpenOffice.org kurulumu tam amlandıktan sonra kullandığınız
pencere yöneticinizin menüleri içerisine, OpenOffice.org' un kısa
yolları yerleştirilir. Bu kısa yolları kullanarak ofis için gereksinim
duyduğunuz,
OpenOffice.org
program
bölümünü
çalıştırabilirsiniz.
Örnek olarak W riter programı açılarak, istenilen m etin
düzenlemeleri yapılabilir. Kurulum dan sonra ilk olarak
OpenOffice.org' a ait bir program parçası çağırdığınızda,
OpenOffice.org kullanıcısı olarak kayıt yapmanız beklenir.

OpenOffice.org ile çalışmak

1

Araç
Çubukları
2

1 Başlık Çubuğu
3

2 Menü Çubuğu

4

3 İşlev Çubuğu

5

4 Nesne Çubuğu
5 Yatay Çetvel
6 Ana Araç

7

6
8

Çubuğu
7 Dikey
Kaydırma
Çubuğu
8 Durum Çubuğu

OpenOffice.org ile çalışmak
1)Başlık Çubuğu: Üzerinde işlem yapılan dosyanın ism ini gösterir. Eğer
henüz yeni açılm ış bir dosya ise, isim siz1 şeklinde bir ibare görünür.
2)M enü Çubuğu: OpenOffice.org penceresinin en üstünde bulunan
çubuktur. OpenOffice.org uygulam asına göre bu çubuğun içerisinde yer
alan düğm eler de değişir. Bu çubuk içerisinde altı çizili harfler Alt tuşu
ile beraber basılırsa, o düğm enin aktif olacağı anlam ına gelir.
3)İşlev

Çubuğu:

OpenOffice.org

program ından

beklenilen,

genel

işlem lerin yapılacağı çubuktur. Üzerinde çalışılan dosyanın yazıcıdan
çıkartılm ası isteniyorsa, yazıcı ikonuna tıklam ak yeterlidir.
4)Nesne Çubuğu: Üzerinde çalışılan OpenOffice.org belgesinin genel
özelliklerinin değiştirilm esinde kullanılır. Çalışılan program a göre farklı
nesne çubuğu gelir. (Nesne çubukları kişiselleştirilebilirler.)

OpenOffice.org ile çalışmak
5)Yatay Cetvel: Belgenin veya belge içerisinde çalışılan nesnelerin
konum larının ve boyutlarının yapılandırılm asında kullanılan çetveldir.
6)Ana Araç Çubuğu: Bu çubuk belgenin türüne göre (m etin, hesap
tablosu vb.) değişiklik gösterir. İçerisinde ► işareti yer alan ikonlar, o
ikona ait başka işlev çubuklarının yer aldığını gösterir.
7)D ikey Kaydırm a Çubuğu: Üzerinde çalışılan belge üzerinde, aşağıyukarı hareket etm ekte kullanılan çubuktur.
8)D urum Çubuğu: Üzerinde çalışılan belgenin genel konum ve durum
bilgilerini gösteren çubuktur.

OpenOffice.org ile ilk adımlar
D osya: Bu m enü belgelerle çalışm ak için gereken, yeni belge oluşturm a,
açm a, kapatm a ya da yazdırm a ve belge bilgisini girm e gibi kom utları
içerir. OpenOffice.org öğesini kapatm ak için Çıkış seçeneğine tıklayın.
D üzenle: Burada son eylem i geri alm a ya da yinelem e, panoyu
kullanarak kopyalam a ve yapıştırm a, uzun ve karm aşık belgelerle,
örneğin dizinler ve göm ülü nesneler için olan işlevlerle çalışırken size
yardım cı olm ası için Navigatör' e erişm e için gereken kom utları
bulacaksınız.
Görünüm : Bu m enü, m etin belgesi etkinken OpenOffice.org penceresinin
ekran görüntüsünü ve belgenin içeriğinin görünüm ünü denetlem ek için
kullanılan kom utları içerir. Hangi araç çubuklarının görüntüleneceğini
ve ekrandaki belgenin ölçeğini belirleyebilirsiniz.
Ekle: Bu m enü belgenize yeni öğeleri eklem ek için gereken tüm
kom utları içerir. Bunların arasında bölüm ler, dipnotlar, notlar, özel
karakterler, grafikler, diğer uygulam alardan nesneler ve benzerleri
sayılabilir.

OpenOffice.org ile ilk adımlar
Form at: Form at altında karakterleri, paragrafları ya da sayfaların
tüm ünü form atlam ak için kullanılan kom utlar vardır. Grafikler ya da
tablolar gibi başka nesneleri seçtiğinizde farklı form at kom utları
gözükür. Örneğin bir grafik nesnesini seçtiğinizde yalnızca
uygulanabilir kom utlar geçerli olur.
Araçlar: Burası yazım denetim ini ya da eşanlam lıları başlatm anın
yanında otom atik düzeltm e özelliğini denetleyebileceğiniz, sayfa ve
bölüm num aralarını da tanım layabileceğiniz yerdir. Araç çubuklarını,
m enüleri, kısayol tuşlarını ve genel program ayarlarını da
özelleştirebilirsiniz.
Pencere: Pencere m enüsünde yeni bir pencere açabilir ve belge listesini
görebilirsiniz.
Yardım : Yardım m enüsü OpenOffice.org için Yardım sistem ini
başlatm anızı ve denetlem enizi sağlar.

OpenOffice.org ile ilk adımlar
Varolan bir belgeyi açmak !
1)Ctrl+O kısayol tuşlarına basın. Aç penceresi görünür.
2) İstediğiniz dosyayı seçip Aç'ı tıklayın. Aç penceresinin D osya
adı metin kutusunda URL de girebilirsiniz am a bunun file:/// ya da
ftp:// veya http:// ile tam genişletilm iş formda olm ası gerekir.
3) Aç
penceresinde
adın
görünümünde
sınıflandırm a
yapabilirsiniz. Aç penceresinde aynı addaki alanda D osya türü' nü
seçerek sınıflandırma işlem ini kolaylaştırabilirsiniz.

OpenOffice.org ile ilk adımlar
D osya::Yeni İçerisindekiler
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Gelecek Seminer
OpenOffice.org Writer
OpenOffice.org Calc

