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O que é documento ODF?

● ODF – OpenDocument Format – Formato Aberto de 
Documento

● É baseado em XML para armazenamento de 
documentos editáveis de escritórios (como contratos, 
relatórios e livros), planilhas, gráficos e apresentações.



  

Por que usar ODF?

● Analogia entre telefone celular e operadora de telefonia;

● Liberdade de suíte de escritório;

● Pode ser utilizado em diversas plataformas de software 
(Linux, Windows, saída de sistemas web) e hardware 
(computador, celular, TV Digital???);

● Sem necessidade suíte de escritório para gerar um 
ODF.



  

Extensões dos arquivos
NÃO definem arquivos para banco de dados.

● Texto – odt (Modelo - ott)

● Gráfico (Drawing) – odg (Modelo - otg)

● Apresentação – odp (Modelo - otp)

● Planilha – ods (Modelo ots)

● Gráfico (Chart) – odc (Modelo otc)

● Imagem – odi (Modelo oti)

● Fórmula – odf (Modelo otf)

● Documento Mestre – odm

● Documento texto usado como modelo para documentos 
em HTML - oth



  

Estrutura Básica

  Não re-inventa a roda. Utiliza padrões já existentes:

●       XSL:FO – Formatting

●       SVG – Scaleable Vector Graphics

●       MathML – Mathematical formulas

●       XLink – Embedded links

●       SMIL – Synchronized Multimedia Integration

●       Xforms – Forms definitions



  

Estrutura Básica

●   Pacote ZIP com arquivos XML mais diretórios com 
objetos binários como imagens e outros tipos de mídia.



  

Estrutura Básica

● META-INF/manifest.xml: lista todos os arquivos do 
pacote e seus tipos. Informações sobre encriptação.



  

Estrutura Básica
● content.xml: “Conteúdo do documento e estilos 

automáticos usados no conteúdo.”



  

Estrutura Básica

● styles.xml: “Estilos usados no conteúdo do documento e 
estilos automáticos utilizados nos próprios estilos.”



  

Estrutura Básica

● meta.xml: “Meta informações sobre o documento, como o 
autor ou o horário em que foi salvo pela última vez.”



  

Estrutura Básica

● settings.xml: “Configurações específicas de 
aplicativos, como o tamanho da janela ou 
configurações de impressora.”



  

Especificação ODF

Especificação possui 738 páginas (versão 1.0-SE ou 
ISO/IEC 26.300).

Disponível no site do OASIS:

http://docs.oasis-open.org/office/v1.1/OS/OpenDocument-v1.1.pdf

Disponível no site da ABNT (R$ 354,10):

 http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1549 



  

Fontes

● Fonte: Apresentação Wordkshop_ODF. Autor: Jomar Silva. 
Disponível em: 
www.festivalsoftwarelivre.org/inicio/slides/Workshop_ODF.pdf

● http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_Format

● http://www.linuxjournal.com/article/9347?page=0,1

● FAQs.odt  - ODF Alliance: www.odfalliance.org

● OpenDocument Fellowship: opendocumentfellowship.org

● http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?
wg_abbrev=office



  

MUITO OBRIGADO!!!

GUBrO-PA - http://www.broffice.org/gubro-pa
               

Francival Lima
     http://francival.wordpress.com

       francival.lima@gmail.com
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