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A LibreOffice tagadhatatlanul az egyik legjobb elérhető irodai csomag. A
képességeit az ára is megédesíti: INGYENES. A LibreOffice önmagában is,
ahogy van, nagy képességű, de még erősebbé is teheted kiterjesztéseket adva
a LibreOffice-hoz.

A kiterjesztések arra valók, hogy a LibreOffice alap irodai csomagot a fejlesztők
által kihagyott képességekkel ruházzák fel, vagy a meglévőket továbbfejlesszék,
illetve lecseréljék. A rendelkezésre álló kiterjesztéseket itt nézheted meg. Az
összes LibreOffice kiterjesztés együtt látható, az egyes komponensekhez
tartozókat külön is böngészheted. Összesen 225 kiterjesztés érhető el a
LibreOffice-hoz. A kiterjesztéseket a komponensekre bontásban nézve a
megfelelő kiterjesztés megtalálása sokkal könnyebb, kevésbé fárasztó.

Például, a „Writer-extensions” kategória külön tartalmazza a LibreOffice Writer-
hez rendelkezésre álló összes kiterjesztést és sokkal könnyebben
megtalálhatóvá teszi a kifejezetten a Writer-rel együttműködő kiterjesztéseket.

A „Writer-extensions” kategória alatt keresgélve figyelmedbe ajánlom a
Language Tool (nyelvi eszköz) kiterjesztést. Ez a kiterjesztés segít a
dokumentum stílusának és helyesírásának ellenőrzésében, 29 különböző
nyelven. Természetesen a támogatás mértéke a 29 nyelvere eltérő mértékű, de
segít kiszűrni a hasonló hangzású kifejezések hibás alkalmazását, mint a
your/you're, they're/there/their, to/too/two, see/sea stb. (legalább is angolban, az
egyetlen nyelven, amin folyékonyan beszélek).

Egy másik hasznos kiterjesztés segítségével dokumentumok, táblázatok és
bemutatók importálhatók és exportálhatók Google Docs, Zoho Office és WebDav
irányába. Egy másik, a MultiSave-nek hívott, lehetővé teszi dokumentum munka
közbeni párhuzamos mentését egyszerre OpenDocument ODT, Microsoft DOC
és PDF formátumban egyaránt.

További kategóriákban találhatók különféle grafikus könyvtárak, amiket a
LibreOffice grafikai képtárába be lehet tölteni. Természetesen létezik külön a
LibreOffice Calc, Writer és Draw számára.

LibreOffice kiterjesztések telepítése

Ha megtaláltad a használni kívánt kiterjesztést, akkor telepítened is kell. Először,
mivel a legtöbb kiterjesztés Java-ban íródott, gondoskodnod kell, hogy a Java a
számítógépen telepítve, és a LibreOffice alatt aktív legyen.
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http://extensions.libreoffice.org/extension-center/multisave
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/openoffice.org2googledocs-export-import-to-google-docs-zoho-webdav
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/languagetool
http://extensions.libreoffice.org/extension-center


A LibreOffice-ban az Eszközök → Beállítások menüpont alatt menj a „Speciális”
beállításokhoz. A „Java-futtatókörnyezet használata” legyen bejelölve, majd
ellenőrizd, hogy a használni kívánt Java-verzió legyen kiválasztva az ablakban.
Ezután kattints az OK-ra. Figyelmeztetést kapsz, hogy a LibreOffice-t újra kell
indítani.

Most menj a LibreOffice Extensions oldalra és töltsd le a telepíteni kívánt
kiterjesztést és használd. Javaslom, hogy a kiterjesztést a rend kedvéért a saját
könyvtárába mentsed. Én készítettem egy LO-Ext-nek nevezett könyvtárat a
/home alatti könyvtáramban és ide helyezem a letöltött kiterjesztéseket.

Ismét csak a LibreOffice Eszközök menüjében válaszd ki a
„Kiterjesztéskezelő...”-t.

Kattints a „Hozzáadás...” gombra, majd válaszd ki a letöltött kiterjesztést. A
hozzáadás után esetleg ki kell választanod a kiterjesztést a listából, miután
hozzáadtad. Előfordulhat, hogy engedélyezni is kell az új kiterjesztést. Néhány
kiterjesztés azonnal engedélyezve lesz, míg másokat külön kell engedélyezni.

Ennél a pontnál én kimondottan javaslom a kilépést és a LibreOffice újraindítását.
Úgy tapasztaltam, hogy a LibreOffice-t kiterjesztés telepítését követően
újraindítva megbízhatóbban működik.
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Az előbbi kép a Google Docs & Zoho kiterjesztés menüelemet mutatja (a Fájl
menüben), miután a LibreOffice Writer-t újraindítottam. Hidd el … ez egészen
addig, amíg ÚJRA nem INDÍTOTTAM a LibreOffice-t nem volt látható.

Hátrányok

Észre fogod venni, hogy néhány kiterjesztés csak a LibreOffice néhány régebbi
verziójával működik. Az adott kiterjesztések honlapját megnézve figyelmeztetést
láthatunk, hogy a kiterjesztést több mint egy éve nem frissítették. Többnyire
eltekinthetsz ezektől a és a korlátozott használatra vonatkozó figyelmeztetése-
ktől. Például a Google Docs kiterjesztés kiválóan működik a 3.6-os és a 4.1-es
LibreOffice-szal, noha a felsorolás szerint csak a 3.3-as és 3.4-es verzióval
kompatibilis. Úgy néz ki, mintha senki sem ellenőrizné, tesztelné a kompatibilitást
és egyedül a kibocsátási dátum alapján határoznák meg, a használhatóságát és
kompatibilitását. Hacsak a Google Docs nem változtatja meg gyökeresen a
feltöltött dokumentumok elfogadási módját, nem valószínű, hogy a kiterjesztést
frissíteni kellene – ennek megfelelően nem kellett frissíteni az elmúlt évben.

Kétlem, hogy te mást tapasztalnál. Noha én nem telepítettem az összes elérhető
kiterjesztést, de minden eddig letöltött kiterjesztés működött az általam használt,
viszonylag friss LibreOffice változaton, amiken próbáltam. Függetlenül az utolsó
frissítésen alapuló megtévesztő „kompatibilitási” üzenetektől és hibajelzésektől.

Mindazonáltal, a LibreOffice kiterjesztések további hasznos tulajdonságokkal
ruházhatják fel az eleve erőteljes irodai csomagot (a szerintem talán legjobb
elérhető irodai csomagot).
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