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1 Mål

1. Beherske bruk av koblinger og referanser (spesielt mtp figurer og referanselister) i større
tekstbehandlingsdokumenter

2. Kunne opprette koblinger mellom programmer i MSOffice

2 Store dokumenter

Jeg har tidligere stresset dette med å skrive dokumenter med vekt på innhold og struktur, og ikke
tenke på formatering før du er ferdig. Dette er spesielt viktig når vi skriver store dokumenter som
f.eks. en bok, en rapport, en hovedoppgave, en handlingsplan, el.l.

Det neste punktet som er spesielt viktig når du skriver store dokumenter (i tillegg til å lagre ofte
og ha backup selvfølgelig...) er å benytte seg av koblinger i dokumentet. Et stort dokument vil
typisk inneholde elementer av typen:

� figurer
� tabeller
� siteringsreferanser (til litteratur og andre kilder (f.eks. www))
� kryssreferanser internt i dokumentet (f.eks. til andre kapitler eller avsnitt)

Det er viktig å håndtere disse elementene riktig slik at viss en av dem endres (f.eks. flyttes til en
annen side) så oppdateres hele dokumentet automatisk. Dette gjør vi ved å opprette koblinger i
dokumentet. Koblinger i denne sammenheng betyr ikke hyperkoblinger, men koblinger internt i
dokumentet. Viss vi ikke benytter oss av koblinger når vi skriver store dokumenter, så må vi rett
som det er manuelt gå igjennom dokumentet og oppdatere alle referanser vi har gjort (og alle
som har prøvd det vet at det er en utrivelig jobb).

I MSWord skal vi hovedsakelig benytte oss av valgene på “sett inn” menyen som heter “kryssrefer-
anse...” og “bokmerke...”.

3 Integrering av verktøy

I enkelte tilfeller vil du ha behov for å koble sammen flere av programmene i Office pakken.
F.eks. ønsker du å ha en fast del av et word dokument i en powerpoint visning, eller en tabell fra
excel i en rapport du skriver i word el.l.. Office-programmene tilbyr deg to metoder å integrere
programmene på.
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3.1 DDE - link mellom programmene

DDE betyr Dynamic Data Exchange og er en den måten Office programmene kan lage koblinger
mellom seg på. I disse tilfellene prater vi om en kilde (f.eks. en del av et regneark i excel) og
et mål (f.eks. en kopi av den samme regnearkbiten i word-dokumentet vårt). Og vi har en link
mellom kilden og målet. Poenget er at viss vi endrer dataene i kilden, blir dataene i målet også
automatisk oppdatert. Vi vil se dette i øving 5.

3.2 OLE - sette inn et objekt fra et annet program

En annen variant er OLE som betyr Object Linking and Embedding. I disse tilfellene lager vi
ikke en link mellom programmene, men vi setter inn direkte et objekt fra et annet program i
Officepakka (f.eks. en tabell fra word som vi setter inn i powerpoint). Vi ser også mer på dette i
øving 5.

4 Øving - tekstbehandling med store dokumenter

I denne øvingen skal vi ta for oss igjen oving2.doc, og legge på en masse struktur og koblinger
på dette dokumentet.

1. Start MSWord, og åpne dokumentet oving2.doc (samme som vi har benyttet tidligere)

2. fjern alle nummereringer i overskrifter. Disse skal vi la tekstbehandleren sette på automa-
tisk senere.

3. sørg for at alle overskrifter er angitt med Overskrift1, Overskrift2 og Overskrift3

4. sett inn en innholdsfortegnelse helt istarten av dokumentet. Husk at du viss du gjør en-
dringer i dokumentet kan du få oppdatert innholdsfortegnelsen ved å høyreklikke på den
og velge Oppdater Felt...

5. gå til avsnitt 5.1 og endre teksten “Som nevnt over” til “Som nevnt i avsnitt 4 Dokumen-
tasjon” ved å sette inn en kryssreferanse. Vær nøye når du setter inn slik at du ikke får en
hyperkobling. (hint: sett inn - kryssreferanse... , velg referansetype Overskrift)

6. gå til slutten av dokumentet og sett inn et nytt avsnitt som heter “7 Referanseliste” og sett
denne til å være Overskrift2. Dette avsnittet skal være en liste over henvisninger i doku-
mentet, lag derfor en nummerert liste hvor du skriver inn noen referanser til f.eks. web-
sider. Et eller annet sted i teksten på hver referanse må du sette inn et bokmerke (sett inn
- bokmerke). Viss du får til dette riktig kan du nå hvor som helst i dokumentet ditt sette
inn en kryssreferanse til disse bokmerkene på samme måte som du gjorde det i foregående
punkt. Husk at alle kryssreferanser du setter inn kan du høyreklikke på å velge oppdater
felt... for å få oppdatert dem.

7. gå et eller annet sted i dokumentet og sett inn en figur. Dette gjør du ved å velge sett inn -
bilde - fra fil... og sett inn Iltemp.bmp bilde som du sikkert har liggende på hjemmeområdet
ditt. Når du har satt inn dette bildet, høyreklikk på det og sett på bildetekst. Deretter kan
du f.eks. gå i starten av dokumentet og sette inn en figurliste (hint: nesten samme som sette
inn innholdsfortegnelse), eller du kan sette inn kryssreferanse til figuren et eller annet sted.

8. velg disposisjonsvisning og prøv de forskjellige mulighetene du har til å få se en over-
sikt over det strukturerte dokumentet ditt. Prøv å flytt et kapittel opp eller ned. Klikk på
knappen for å vise tre nivåer. Merk hele dokumentet og velg format - punktmerking og
nummerering, og velg “flere nivåer” og sett på nummerering på overskriftene.
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9. gjenta de punktene over du syns var vanskelige. Viss du syns det gikk greit, har du nå
stålkontroll på tekstbehandling!

5 Øving - intergrering av verktøy

I denne øvingen skal vi sette inn en bit av et regneark både ved å benytte DDE og OLE.

1. åpne et nytt dokument i word. Ta også opp excel slik at du har både excel og word oppe
samtidig.

2. lag deg et lite regneark i excel. Kopier ut dette til utklippstavla.

3. gå tilbake til word og lim inn utvalg. Velg lim inn kobling som excel regneark.

4. gå tilbake til excel og endre litt på dataene i regnearket og se at det da blir oppdatert i
word-dokumentet. Nå har du nettopp benyttet DDE!

5. viss du etterhvert har mange slike koblinger i dokumentet ditt, kan det hende det går
tregt å åpne det fordi de skal oppdateres hele tiden. Dette kan du endre på med rediger
- koblinger... og velge at koblingen skal være manuell og ikke automatisk.

6. Lag nå et par linjeskift i word-dokumentet ditt og velg sett inn - objekt, og sett inn et excel-
regneark. Skriv inn noen data i det og klikk utenfor objektet for å avslutte. Høyreklikk på
objektet og velg rediger objekt for å få opp excel funksjonene igjen. Legg merke til hvor-
dan du hele tiden befinner deg i MSWord, men verktøylinjene skifter avhengig av hva du
redigerer. Nå har du nettopp benyttet OLE!

6 en litt artig sak tilslutt...

Som du kanskje har lagt merke til, legger jeg ut alle dokumentene på websiden til kurset i PDF-
format. Viss du ønsker å få et word-dokument du har skrevet over til PDF-format uten å kjøpe
Adobe Acrobat programmet, har du nå lært nok til å gjøre dette (selv om det er tungvint). Det du
må gjøre (på hjemmePC’n din) er følgende:

1. Installer en skriver på PC’n din (start-innstillinger-skrivere...-legg til skriver) som heter Ap-
ple Laserwriter. Gjør dette selv om du ikke har denne skrivern, poenget er at du vil ha
denne skrivern tilgjengelig når du skriver ut fra MSWord. Du må antageligvis ha instal-
lasjonsCD’n tilgjengelig for å få gjort dette.

2. Når du har et word-dokument ferdig, så velger du fil-skriv ut... og velger Apple Laserwriter
som skriver og velger skriv til fil. Dette vil gi deg en fil som er en postscript utgave av
dokumentet ditt. Det vi gjør er altdå at vi later som vi skal skrive til en Apple Laserwriter
skriver, og denne skriverdrivern er den eneste som genererer ren postscript kode for oss.

3. Gå i utforsker og endre navnet på filen du har fått ut, slik at den har en .ps ending (for å
indikere at det er en postscript-fil)

4. Bruk FTP til å overføre denne filen til loke.hig.no

5. telnet deg inn til loke.hig.no og bruk kommandoen ps2pdf til å lage en pdf-fil fra postcript-
filen din. f.eks. viss filen din heter dokument.ps, skriver du kommandoen
ps2pdf dokument.ps dokument.pdf
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6. Tilslutt kan du bruke ftp til å hente pdf-filen du har laget tilbake til PC’n din.

Dette er nok veldig vanskelig, men en artig sak å prøve på, og beviser hvilken frihet vi har til å
gjøre forskjellige oppgaver viss vi kan noe mer enn bare pek-og-klikk i MSWindows. Lykke til!
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