
Truques & Dicas Conversão de ficheiros *.doc para *.pdf : Muitas vezes é necessário converter um ficheiro de texto de extensão proprietária (doc, por exemplo) para pdf, um formato muito utilizado na web. Os ficheiros pdf não são mais do que ficheiros de imagens. Assim, a conversão envolve imprimir o ficheiro actual para ficheiro em vez de ir para o ecrã (stdout), trocar a extensão para abrir com o ghostscript e converter o ficheiro obtido para o formato pdf. Passos necessários : 1-Adicionar nova impressora : Iniciar -> Painél de Controlo -> Impressoras e fax, na barra esquerda clicar sobre “Adicionar uma impressora”. 2- Seguinte -> Seguinte . O SO procura impressora ligadas por USB, LPT ou outra interface . Após mostrar a mensagem de erro “Não consegue encontrar a impressora…” clicar em seguinte . 3-Seleccionar a opção “Utilizar a seguinte porta” e escolher uma porta que não esteja já em uso por outra impressora.Clicar em seguinte. 4 - Na marca seleccionar “Apple” e no modelo escolher “Apple LaserWrite NT II v.47.0. Clicar em seguinte, ou terminar, caso seja o caso . 5- Após ter instalado a impressora, deve-se instalar os seguintes programas : 
• GSView - Interface gráfica para o GhostScript. 
• GhostScrip - Necessário para converter o ficheiro obtido. Após ter seguido, os passos anteriores vou exemplificar como converter um ficheiro para *.pdf . 1-Abrir ficheiro *.doc pretendido. 2-Cada editor de texto tem os seus menus, as suas barras de ferramentas especificas, etç . O que se pretende é mandar imprimir o ficheiro. No MS Word clicar em File->Print… , depois de aparecer uma caixa com várias opções, escolher a impressora instalada anteriormente e “checkar” a opção “Imprimir para ficheiro”. 3 -Depois do passo anterior, surge a caixa de diálogo a perguntar onde queremos salvar o ficheiro . Indicamos qual o sitio (Path) e depois escrevemos o nome do ficheiro com a extensão *.prn incluida. Ex: “meuficheiro.prn” . Atenção, o Word não acrescenta a extensão, isto tem de ser garantido por nós. 4-Trocar o nome do ficheiro “meuficheiro.prn”, para “meuficheiro.ps”, para isso deve-se clicar em cima do ficheiro com o butão direito e seleccionar “Mudar nome”. 5-Se os programas GSview e Ghostscript já estiverem instalados na máquina, então eles são detectados automaticamente. Isto pode ser verificado pela mudanção do icone 



quando se troca o nome do ficheiro de *.prn *.ps .Abrir o ficheiro “meuficheiro.ps”, para isso basta dar duplo-clique sobre o mesmo. 6-Dentro do programa aparece o nosso documento *.doc, só que noutro formato.Agora para converter é só clicar em “File->Convert…”, utilizar as opções padrão e clicar em “ok”. É pedido um nome para o ficheiro, para isso devemos seleccionar o destino do mesmo e qual o seu nome .No nosso caso seria “meuficheiro.pdf”. Atenção : Muito importante, é necessário escrever mesmo a extensão quando aparecer a caixa de diálogo para gravar o ficheiro. Existem por aí programas que fazem isto automaticamente e provavelmente até melhor, a desvantagem é que maior parte desses programas são “trials”, software de amostra que só dura 30 dias, ou que tem algumas das suas funcionalidades desactivadas . Esta foi a melhor forma que encontrei para converter ficheiros, de forma legal e sem utilizar programas pagos. É de notar que os programas Gsview e Ghostscript resultam de esforços da comunidade Open-Source, para escrever programas de qualidade, para qualquer máquina/sistema operativo e sobretudo, grátis. Quem não sabe o que é o open-source, pode começar por aqui.  


