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LibreOffice Writer
 är ett mycket flexibelt kontorsprogram, men kräver med sin mångfald tekniker en hel del laborerande 

innan man kommer sig underfund med dess formatering. Här skall visas 
några sätt att skapa dokument med bilder och grafik.

För att lägga in
ett foto gå till
>  Infoga
>  Bildobjekt
>  Från fil

I fönstret till
höger väljs fil
att infoga och
därefter
>  Öppna

>  Länka =
separat sparad
bildfil (alltså ej
inklistrad). 

Bilden öppnas i storlek anpassad till dokumentets marginaler. Här länkas den till dokumentet.
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Det valda fotot har i Adobe Reader 7 exporterats från ett PDF bildband som en separat JPEG-fil. 
Filen kunde även ha exporterats via LibreOffice Draw. Bildband framställda i Photoshop Elements får 
en enhetlig storlek på bildrutorna. Är svart vald som bakgrundsfärg uppstår sorgkanter vid utskrift.

Här maskar vi bort dessa 
kanter i den meny som 
visas när bilden höger-
klickas:
>  Bild...
>  Beskära

För att måttanpassa bild-
en finns två metoder:
>  Skalning ; Skriv lika 
procenttal i båda rutor 
>  Dra ett hörn diagonalt 
(Håll ner <Skift> för att 
bibehålla proportioner.)

Genom att som Bildstorlek skriva; Bredd = 5 cm visar Skalning; Bredd = 11% vilket skrivs in för Höjd. 
På detta sätt har den lilla infällda bilden skapats.

Samtliga bilder har förankrats till styckeformateringen. Mer om detta senare.
En finess i Writer är att bilder inte är placeringsmässigt fast knutna till sina ankarpunkters positioner 
utan kan fritt flyttas på sidan. Ankarpunkterna följer med vid behov.
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Öppna PDF i Writer
går utmärkt bra. Innehåller PDF-dokumentet skriven text blir den redigerbar såvida PDF-filen inte 
spärrar redigering (ex. skrivskydd).

Ett PDF bildband som öppnas från Writer visas i Draw. Här kan man bläddra i bandets huvudfönster, 
eller snabbsöka och öppna från snabblistan <Sidor>. Draw med öppnat bildband visas här som en 
skärmdump inklistrad i Writer. En PDF-fil är vanligen baserad på JPEG-komprimering (sällsynt; ZIP).

Genom att högerklicka på en bild fås
en meny från vilken man kan kopiera
den, eller exportera en kopia i valbart
filformat (ex. TIFF eller JPEG).

Här har bilden kopierats från bildbandet
i Draw och klistrats in i Writer.
Sedan har bilden dragits ner till 10 cm
bredd.

Genom att högerklicka på bilden och välja
  <Position och storlek>  visas fönstret
för måttsatt placering. 

Se påföljande sida.
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Fönstermenyn visar bildens storlek/mått.

Älgbilden är förankrad till styckeforma-
teringen samt är fäst mot höger marginal.
Den följer textflödet.

Det här vidstående fönstret är fäst mot 
vänster marginal. Ankarpunkten visas när 
fönstret markeras.

Det följande dokumentet är skapat i MS Word, konverterat till PDF samt öppnat från Writer. Som 
synes öppnar dokumentet i Draw. Den här vyn är en avbild från en skärmdump och är därmed ej 
redigerbar. Öppnad i Draw är PDF-filens text redigerbar. Fotot identifieras som en bild. Bilden kan 
flyttas, maskas eller bytas ut men inte redigeras. Den kan däremot markeras, kopieras, eller sparas 
som en fristående bild. Den visade menyn fås genom att högerklicka på bilden/fotot.
En variant att ändra bilden och dess placering är att kopiera den, klistra en vit ruta över den 
ursprungliga bilden, samt sätta in kopian, eventuellt redigerad. Det flyttar inte texten runt bilden.
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Problem att tyda PDF i ordbehandlare
Det vänstra dokumentet är skapat i Writer och konverterat till PDF. Bilden är inte beskuren före 
inläggning i Writer utan har maskats ren i ordbehandlaren. Det innebär att hela den obeskurna bilden 
finns kvar i dokumentet även som PDF.
>  Fördel; man kan senare ångra beskärningen och ändra den (i originalformatet).
>  Nackdel; man får med hela den obeskurna bilden när man öppnar PDF-filen i en ordbehandlare.

  Här visas den öppnade PDF-filen. Här har filen öppnats från ursprungligt 
  Det svårbotliga problemet uppstår när filen filformat (ODT) i ordbehandlaren som 
  öppnas i annat program än en PDF-läsare. skapade den. Problem skulle troligen  

uppstå om filen skapats i något annat
program som reducerar visningsfönstret
på liknande men inte samma sätt

 Båda bilderna är förankrade till styckeformateringen. Markerar man en bild (här den högra) visas dess
ankare längst till vänster i textfönstret. Vänster bild är förankrad en rad längre upp (visas ej).
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Återställning av PDF öppnad i Libre Office 
Det är fullt möjligt att återställa PDF bilddokument öppnade med Libre Office. Dokumentet öppnas i 
Draw. Här visas som exempel ett återställt före detta PDF-dokument från föregående sida. För 
redigering får det öppnade dokumentet inte vara skrivskyddat, så spara det som en oskyddad kopia 
under modifierat namn !

Högerklicka på 
den övertäckande 
bilden och välj 
<Beskär bild>.

Längst till vänster
visas den maskade
bilden.

Observera att 
linjaler visar 
bildmått i doku-
mentet. Dessa 
måste korrigeras i
beskärningsfönst-
ret när bildmåttet
avviker från 100%

Exempel:
Linjal         = 2cm
Skalning     = 50%
Beskärning = 4 cm

I Draw kan text redigeras och bilder beskäras/maskas eller bytas ut. Det ändrade dokumentet kan 
sedan exporteras i något filformat som hanterar text och bilder, ex. PDF.
Markera allt och kopiera ger däremot en bildkopia av hela sidan som kan klistras in i något dokument. 
En sådan sida är inte längre redigerbar i ordbehandlare.

Vill man föra över dokumentet från Draw till Writer i redigerbart skick får man plocka text (rad för 
rad) och bilder (en i taget) och sedan lägga formateringspussel. En vinst får man dock när man kopierar
färdigmaskade bilder från Draw.

Kopierar man från Adobes PDF-läsare gäller samma saker, med undantag av att man kan kopiera sidans 
hela text i en klump. Även i detta fall fås ett pussligt formateringsarbete. Är bilderna större än vad 
som visas i PDF-läsaren tillkommer ett maskningsjobb i Writer (motsvarande det som eventuellt har 
utförts vid läsning i Draw). Lagrad bildstorlek visas när bilden markeras i PDF-läsaren.

Placering av bilder
Kanske blir det en fortsättning vid något tillfälle ?        
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Något lite om Portabelt DataFormat, PDF
Ett portabelt dataformat utvecklades av Adobe (www.adobe.com). Filtypen sattes till .pdf.
Tanken var att skapa ett filformat läsbart på alla plattformar oberoende av i vilken programvara ett 
dokument skapats. Programvaran som skulle utföra nödvändiga anpassande krumbukter kom att kallas 
Acrobat.

Man utgick från en PostScript printfil .ps och kompletterade den för att kunna läsas även på bildskärm.
Målet var att en PDF-fil skulle ge dokument samma utseende för både utskrift samt läsning på skärm 
oavsett i vilken datormiljö de hanterades. Dokument i PDF-format är därför den enda version som bör 
användas för generell distribution till en läsekrets med okänd läsutrustning.

Adobe Acrobat kan användas att skapa blanketter, skapa/redigera dokument samt läsa upp 
(engelskspråkiga) dokumenttexter. Det går även att sammanställa och ljudsätta bildvisningar, lägga in 
hyperlänkar, …

För att optimera tillgången till programmet finns versioner i skilda kostnadslägen = mer eller mindre 
avancerade kreativa utgåvor av Adobe Acrobat samt den kostnadsfria läsaren Adobe Acrobat Reader, 
vanligen benämnd Adobe Reader vilken även kan kommentera dokument utförda i Acrobat.

Program som skapar/läser PDF-filer förekommer som insticksversioner i olika sammanhang. Exempelvis 
förekommer Adobe Reader i allians med internetläsare för att läsa PDF och nyttja deras hyperlänkar.
Acrobatfunktioner är även integrerade i många tillämpningsprogram så som Adobe 
Photoshop/Photoshop Elements, FrameMaker, InDesign, … men även i exempelvis Libre Office.
Till många andra program, exempelvis MicroSoft Office kan PDF-hanterare köpas som tillbehör för 
insticksbruk.

Exempel på Inställningar av Adobe Acrobat / Reader

Generella Inställningar

Preferences/Inställningar 
återfinns under Meny 
<Edit/Redigera>.

<Use single-key accele-
rators to access tools>
aktiverar kortkommandon 
från tangentbordet.
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Inställningar för Fullskärmsläge

Dokument kan bläddras 
automatiskt i fullskärms-
läge genom inställning för 
<Full Screen/Helskärm>.

Bildband öppnar ofta 
automatiskt i fullskärms-
läge med bläddring utan 
denna inställning.

Manuellt öppnar/stänger 
man fullskärmsläget med 
Ctrl + L (stäng även = Esc).

Inställningar för Internet

Inställning <Display PDF in 
browser> är standard. Då 
läses PDF-dokument via 
webbläsaren och hyperlän-
kar till internet fungerar 
med klickning.
Utan förbockning hämtas 
PDF-filer temporärt till 
datorns disk och öppnas i 
Adobe Reader. Fil man vill 
behålla måste sparas från 
läsaren före stängning. 
Den temporära filen
raderas nämligen vid 
stängning.

www.libreoffice.org


