EDB undervisning.

6.1.a

Word. Tabulering ved brug af lineal.
Word har som standard venstrestillede tabulatorstop for hver 2,3 cm.
Denne gang vil vi bruge den vandrette lineal over skrivefeltet til at sætte tabulatorstoppene i.
På værktøjsknappen i venstre side af linealen vælges tatulatortype.
Venstrejustreret: Teksten fortsætter til højre for tabulatorstoppet.
Centreret:
Teksten centreres omkring tabulatorstoppet.
Højrejusteret:
Teksten slutter ved tabulatorstoppet.
Decimal:
Teksten placeres i forhold til punktum.
Indsætter du et tabulatorstop, ophæves samtidig de automatiske stop til venstre herfor.
_______________________________________________________________________________________________________

Øvelse: Skriv teksten her under: (De seks linier.)

Ved folketællingen 1801 blev familien optalt som den tiende familie i byen.
Niels Gustavsen. Husbond. 48. Gift anden gang. Bonde og gårdbeboer.
Maren Sørensdatter. Hans Kone. 30. Gift første gang.
Gustavus Nielsen. Deres barn. 7. Ugift.
Søren Nielsen. Deres barn. 3. Ugift.

Gustav Andresen. Mandens far. 70. Enkemand. Indsidder på aftægt.
Den tekst er ret uoverskuelig. En formatering med tabulatorer kan gøre den meget mere læsevenlig.

Forslag til placering af tabulatorer:
Der er ingen grund til at ændre første linie. Lad den stå uændret.
De næste fem linier markeres med musen. (Linierne fremtræder sorte med hvid skrift.)
På værktøjsknappen i venstre side af linealen vælges tatulatortype: Venstrejustreret.
Placer 1. stop på ½ cm. ved at klikke en gang i bunden af linealen.
Placer 2. stop ved 4,25 cm.
Klik 3 gange på værktøjsknappen for at vælge Decimaltabulering.
Placer 3. stop ved 7 cm
Klik på værktøjsknappen for at vælge Venstretabulering.
Placer 4. tabulatorstop ved 7½ cm.
Placer 5. tabulatorstop ved 10½ cm.
Nu er formateringen klar til brug, og alle oplysninger kan justeres ensartet.
Placer cursoren i anden linie foran Niels og aktiver TAB-tasten. (Linien rykker til højre.)
Flyt cursoren hen foran Husbond og aktiver TAB-tasten. (Resten af linien rykker til højre.)
Flyt cursoren hen foran 48. og aktiver TAB-tasten.
Flyt cursoren hen foran Gift og aktiver TAB-tasten.
Flyt cursoren hen foran Bonde og aktiver TAB-tasten.
Brug samme fremgangsmåde i de næste linier.
Tast ’Enter’ efter sidste linie, og tilføj evt. plejesønnen ved brug af TAB-tasten.
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