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Az Abiword könnyűsúlyú és nagy teljesítményű
szövegszerkesztő sok extrával. 1998-ban indult és máig
működik. Az Abiword jól ismert a szabad szoftveres
közösségben, noha a fejlesztése mintha lelassult volna az
utóbbi években. Ebben a cikkben gyors pillantást vetek
erre a kicsi és hatékony szövegszerkesztőre.

Az Abiword kezelőfelülete jól kialakított, nem nagyon
különbözik a LibreOffice Writer-étől, ugyanakkor
egyszerűbb kialakítású. Felül van egy eszközsor, ahonnan
a szokásos formázási opciók elérhetőek együtt a
nyomtatási és előnézeti eszközzel. Sajnos a szószámláló
nem jelenik meg az alsó sávban, ám helyette a menüből
elérhető. Összességében az AbiWord jól megtervezett és
könnyen használható. A Nézet Nyomtatási, Webes vagy
Normál elrendezés közül választható, attól függően, hogy
milyen típusú dokumentumot szerkesztesz.
Az összes szokásos szövegszerkesztési tulajdonság
elérhető, mint szövegformázás, listák, stílusok, táblázatok,
oldalfejlécek, hasábok, megjegyzések és sok egyéb.
Táblázatok, szövegdobozok, lábjegyzetek, mezők és más
objektumok könnyen beilleszthetők. A dokumentumba
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képek is berakhatók akár fájlból, akár az AbiWord által
adott kis képválogatásból. Az AbiWord lehetővé teszi
felhasználói sablonok készítését a könnyebb használat
érdekében.

Az AbiWord számos hasznos eszközt bocsát rendelkezése
a menün keresztül, mint a részletes szószámláló és emailkészítő eszközök. Szintén kapsz egy kedves kifejezéstárat
(Aiksarus alapján) csakúgy, mint helyesírás- és
nyelvhelyesség-ellenőrzőt.
Ugyanakkor
meg
kell
győződni arról, hogy a megfelelő myspell Synaptic-ból
telepítve lett-e, hogy a helyesírás-ellenőrző jól működjön.
AbiWord-ben számos online szolgáltatás közvetlenül is
elérhető, úgy mint a Wikipedia, Google, szótár és
egyebek, ami egyszerűen megnyitja az adott oldalakat
webböngészőben (bár némely fordító oldal többé már nem
működik).

képessége TCP-n, vagy Jabber-en (XMPP) keresztül.
Nem tudtam ezt a tulajdonságát kipróbálni, így nem
tudom, mennyire dolgozik jól, de jó hogy van.

Az AbiWord a dokumentumformátumok széles
választékát támogatja, mint Doc, DocX, ODT, XML,
HTML és egyebek, miközben a saját formátuma az ABW.
Az AbiWord támogatja a dokumentum automatikus
mentését, így semmi sem veszik el, ha valami elromlik.
Egy másik érdekes AbiWord-tulajdonság a bemutató mód,
amivel a dokumentumodat teljes képernyős bemutatóként
nézheted meg.
Összegzés
Pár idegesítő hibán kívül, nem találkoztam túl sok
problémával az AbiWord-ben. A LibreOffice Writer-rel
összevetve az AbiWord közel harmadannyi memóriát
használt amikor használtam, ezzel a régebbi rendszerek
számára kitűnő opciót jelentve. Összességében az
AbiWord nagyon tisztességes, könnyű súlyú és hatékony
szövegszerkesztő.

Az AbiWord egyik érdekes tulajdonsága a más
emberekkel megosztott dokumentumon a csoportmunka
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