
Att installera fler DEB-filer i en mapp via terminalen.
Detta gäller att installera OpenOffice 4.1.2

Man bör avinstallera andra officepaket innan man installerar OpenOffice.

Först tar man hem dom filer som behövs.
Dom finns att hämta här:  https://www.openoffice.org/download/index.html

Klicka sedan på ”Download full installation” Och välj även ”Download language 
pack”

Dessa två hamnar nu i mappen Hämtningar.
Under mitt namn skapade jag en ny mapp med namnet ”Program”
Gick in i hämtningar och extraherade båda ”tar.gz” till mappen Program.

Nu ska en mapp med namnet sv ligga under mappen Program.

Om man öppnar den mappen så ser det ut så här:

I den första DEBS ligger programmet som först ska installeras med hjälp av 
terminalen.

Öppna ett terminalfönster:

Välj 64 eller 32bit

https://www.openoffice.org/download/index.html


I terminalen ska du nu med hjälp av kommandot cd ta dig till mappen DEBS.
När vi hamnat i mappen DEBS ska vi skriva in följande kommando i terminalen.
(Går bra att kopiera och klistra in)

sudo dpkg -i *.deb

Tryck Enter och skriv in ditt lösenord.
Programmet installeras. MEN vi är inte färdiga ännu.
Tryck nu cd och Enter.
Nu ska vi gå in i mappen sv som ligger i mappen sv och sedan in i DEBS 
igen. Det är språkpaketet vi nu ska installera.
Vi gör det med cd kommandot.

När du kommit in som på bilden så skriver du kommandot i terminalen:

sudo dpkg -i *.deb

Och språkpaketet installeras.
MEN vi är inte riktiga klara ännu.
Vi ska installera ”desktop-integration” så du får alla programikonerna i menyn.
Men det är bara en DEB-fil så den kan vi installera utan terminalen.
Stäng terminalen.
Gå nu in i den första DEBS-mappen. Se den inringade DEBS-mappen på en 
tidigare bild.
När du kommer in i den mappen så finns en mapp som heter just
desktop-integration. Öppna den mappen och dubbelklicka på DEB-filen 
openoffice4.1-debian-menus_4.1.2-9782_all.deb. Se nedan.



När denna installerats är installationen klar.

Starta om datorn eller logga ut och in igen och allt ska nu finnas under Kontor
i menyn.

Lycka till!!


