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Giriş

Giriş

Bu doküman, OpenOffice.org 2.0 ve sonraki sürümlerin Windows ve Linux altında 
kurulumunu anlatır. 

Telif hakkı ve isim hakkı bilgileri

Bu dökümanın içeriği Public Documentation License sürüm 1.0 ile korunmuştur. 
Lisansın bir kopyası http://www.openoffice.org/licenses/PDL.rtf adresindendir. 
Lisansla uyumlu olduğu sürece dökümandan faydalanabilirsiniz. 

Bu dökümanın asıl (orijinal) adı Setup Guide 2.0'dır ve yazarları G. Roderick 
Singleton'dır. Yazımı sırasında Jacqueline McNally, Sophie Gautier yardımcı 
olmuştur. 

Dökümanın Türkçe çevirisini Görkem Çetin, Abdullah Anar ve Türker Gülüm 
yapmıştır. 

Belgede adı geçen tüm firmaların isim hakları kendilerine aittir. 

Geribildirim

Bu dökümanla ilgili tüm soru, yorum ve önerilerinizi gorkem@gorkemcetin.com 
adresine iletebilirsiniz.
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Genel Kurulum Bilgileri

Genel Kurulum Bilgileri

OpenOffice.org 2.0'dan itibaren, kurulumlar her sistem (Windows, Linux) için o 
sisteme özgü kurulum sistemleriyle tamamlanmaktadır. Bu sayede, indirilen 
yazılımın üzerine çift tıklayarak programı kolayca kurmak ve kullanmaya 
başlamak mümkündür. 

Türkçe dahil olmak üzere tüm dil paketleri 
http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/  adresinden 
veya doğrudan OpenOffice.org Türkiye'den (www.openoffice.org.tr) temin 
edilebilir. 

Uyarı: Daha önce OpenOffice.org 1.1 kullananların OpenOffice.org 2.0'a 
yükseltmelerini önermiyoruz. Bunun yerine eski sürümü silmelerini, daha sonra 
OpenOffice.org 2.0 kurmaları tavsiye edilir. 
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RPM Tabanlı Kurulum

Kurulum

1. Öncelikle OpenOffice.org.tr web sayfasından OpenOffice.org 2.0'ın RPM 
paketlerini indirin. 

2. İndirdiğiniz paketi bir dizine açın. Örneğin; aşağıdaki komutla paket 
bulunduğu dizine açılabilir:
tar xvzf Ooo_2.0.xxx_LinuxIntel_install.tar.gz .

3. Eğer gerekiyorsa konsoldan “su -” komutuyla root (yönetici) olun.

4. Paketin açıldığı dizine geçin. Bu dizinin RPMS paketlerinin olması 
gerekiyor.

4. Daha sonra /opt dizini içine standart kurulum için rpm -Uvh *.rpm 
komutunu çalıştırın. 

5. Desktop-integration dizinine geçin ve 
rpm -Uvh komutunu menu rpm paketini uygulaması için çalıştırın. 
Örneğin; Red-Hat temelli sistemler için
rpm -Uvh openoffice.org-redhat-menus-<release>.noarch.rpm  komutunu 
çalıştırabilirsiniz.

6. Eğer gerekiyorsa OpenOffice.org için dil paketini indirin ve kurun. Örneğin; 
Eğer Openoffice.org’u taşıdıysanız, 
rpm -Uvh --prefix //<ooonun_yükleneceği_yer>/ <paketin_adı>.rpm

komutunu çalıştırın. Sadece Türkçe dil desteği istiyorsanız, bu adıma 
gerek yoktur.

Lütfen dağıtımla birlikte gelen kılavuz sayfalarını okuyun ve size uygun olan en 
iyi seçenekleri belirleyin. Yukarıda verilenler sadece örnektir.

Parçaları ayrı ayrı yükleme işlemi de yukarıda verilen örnekler gibidir, tek 
gereken ilgili modülün kurulmuş olmasıdır. Örneğin, çekirdek rpm’leri kurduktan 
sonra openoffice.org-impress-2.0.0-1.i586.rpm dosyasının yüklenmesiyle sadece 
Impress’in kurması gibi dilediğiniz modülleri ayrı kurabilirsiniz. Yükleme için 
diğer modüller gerekebilir.

Not: Kurulum işlemini güncelleme olarak yapılması durumunda -Uhv yerine -ihv seçeneğini 
yukarıdaki komutlarda kullanabilirsiniz. 

Kaldırma

Aşağıdaki komutu kaldırma işlemi için kullanabilirsiniz:
rpm -qa openoffice.org\* | xargs rpm --erase –nodeps

OpenOffice.org sürümünü kaldırmak için bir başka yöntem olarak modülleri 
içeren bir listeyi aşağıdaki gibi kullanması olabilir:

 rpm -qa | grep openoffice > rmlist 
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Komutla rmlist dosyasına kurulmuş paketlerin kayıt edilmesi sağlanır. Grep 
komutunun seçenekleri sürümden sürüme değişmektedir. rmlist dosyasının 
içinde silinmesini istemediğiniz bir paket olup olmadığını kontrol edin. Sonra 
kaldırma zamanı geldi, basit bir komutla kurulmuş olan sürümü silmek için 
komutu girin: 

rpm -e `cat rmlist`

Uyarı: rpm -e openoffice.org\* komutu Fedora Core 3 veya Suse 9.3 ve muhtemel bazı 
dağıtımlarda çalışmayabilir.

Geliştirme ve beta sürümlerinin yüklenmesinde olduğu gibi, yeni sürümü 
yüklemeden önce <installdir>/openoffice* ve $HOME/.openoffice* altındaki 
dosya ve dizinleri silmek çok iyi olur.

Silme işlemi için daha iyi yollar olabilir ancak yukarıdaki yöntem en etkilisidir. 
http://installation.openoffice.org/source/browse/installation/setup_native/s
cripts/ adresinden yükleme ve kaldırma yordamlarını kontrol edin ve 
yordamları kendinize model olarak kullanın. 
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Debian-temelli Kurulum

Debian-temelli Kurulum

.deb Paketlerini Yükleme

İndirdiğiniz OpenOffice.org paketini yüklemenin en kolay yolu olarak dpkg -i 
(dpkg –install komutunun kısaltması)komutunu kullanabilirsiniz. OpenOffice.org 
Türkiye, şimdilik Debain temelli kurulum için destek vermemekte ve Debian 
paket yöneticisi altında OpenOffice.org dağıtmamaktadır. Bu nedenle 
www.openoffice.org sayfasından bu paketi indirmeniz, ya da doğrudan Debian'ın 
güncelleme yazılımıyla kurmanız gerekmektedir. 

1. Öncelikle grafik ara yüzünden (GUI) root olarak login olun, bir terminal 
penceresi açın.

2. Aşağıdaki komutu girin: 

dpkg -i -–force-overwrite openoffice.org*.deb \
 desktop-integration/openoffice.org-debian-menus*.deb

ve OpenOffice.org yüklenecektir. Eğer daha önce eski bir sürümü 
yüklediyseniz, dpkg iki sürümü yükleme yerine güncelleme işlemi 
yapacaktır.

3. OpenOffice.org için gerekli dil paketlerini yükleyin.

.deb Paketlerini Silme

1. Eğer bir paketi silmek istiyorsanız, iki şeçeneğiniz vardır. İlki en etkili 
yoldur:
dpkg -r openoffice.org komutuyla openoffice.org paketini silebilirsiniz (--
remove seçeneğinin kısaltması olarak -r kullanılabilir).

--remove için  sadece  'openoffice.org' ifadesi yetmesine karşın --install .deb dosyasının 
tam adına gereksinim duymaktadır.
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Gentoo Kurulumu

2.0 sürümünün dağıltımasıyla  Gentoo üzerine kurulum için gerekli olan komut 
emerge openoffice-bin

biçiminde olacaktır.

Gentoo için dağıtım çıkana kadar kullanıcılar rpm paketleri aşağıdaki 
basamakları izleyerek kurabilirler:

1. emerge rpm 

2. rpm -i --nodeps openoffice.org-*.rpm

Başka bir yöntemse sonraki bölümlerde önerilen rpm2cpio kullanılarak olabilir.

OpenOffice.org 2.0 Kurulum Kılavuzu viii



Slackware Kurulumu

Slackware Kurulumu

Linux RPM Paketlerinden Kurulum

1. Ooo_2.0.xxx_Linux<NeededCPUArchitecture>_install.tar.gz dosyasını indirin.

2. .tar.gz arşiv dosyasını açın. Örneğin  'tar xvzf' komutuyla açilabilir.

3. .tar.gz dosyasını açarken oluşan RPMS altdizinine geçin.

4. su  komutunu çalıştırın (eğer sisteminiz sudo kullanıyorsa ve sudo -s 
komutuyla root olarak kabuk çalıştırımasına izin veriyorsa, sudo -s 
komutunu çalıştırın.)  

5. Sisteminize uygulanamayacak olan openoffice.org*menus*.rpm 
dosyalarını silin. Örneğin openoffice.org-debian-menus*.rpm dosyası 
Slackware için değildir.

6. Eğer yüklü değilse, RPM paketlerini Slackware paketlerine dönüştürmek 
için kullanılan rpm2tgz aracını yükleyin (.tgz).

7. installpkg veya pkgtool kullanarak kurulabilecek .tgz dosyasını rpm2tgz 
aracı tarafından yaratın. 

8. .tgz paketlerini installpkg veya pkgtool komutlarını kullanarak kurun. 
Örneğin;
 installpkg openoffice.org-base-2.0.0-1.i586.tgz. Gerekli bütüm paketler 
için işlemi tekrarlayın.

9. rpm2tgz kullanarak masaüstü entegrasyon paketini dönüştürün ve kurun.

10.İsteğe bağlı olarak java runtime environment (j2re) özelliklerini 
yükleyebilirsiniz.

11.OpenOffice.org için gerekli dil paketlerini kurun (rpm2tgz aracını .tgz 
biçimine dönüştürmek için kullanın)

12.Yönetici (root) kabuğundan 'exit' komutuyla çıkın. 

13.Artık OpenOffice'i 

 /opt/openoffice.org2.0/program/soffice.

komutuyla çalıştırabilirsiniz.

Not: rpm2tgz kullanıyorsanız dizinlerin yollarını, haklarını ve kullanıcılarını lütfen kontrol 
edin.. 

Kaldırma 

1. removepkg openoffice.org komutunu uygulamayı kaldırmak için 
kullanın.
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Windows® 98/ME/NT/2000/XP Kurulumu

Bu bölüm Windows®  hakkında bazı temel bilgileri bildiğinizi varsayar ve bir çok 
değişik uygulaması olabilecek Windows® yönetimi dersi vermez. Aşağıda adım 
adım sunulmuş olan bilgiler, size OpenOffice.org sürüm 2.0 RC ve sonraki 
internetten indirilmiş sürümlerinin Windows® tabanlı sistemlere nasıl 
kurulacağını aktaracaktır. Eğer CD'den kurulum yapıyorsanız, verilen dosyayı 
açmanız (extract) gerekmeyecektir, fakat kullandığınız Windows® sürümüne 
bağlı olarak kurulum dosyasını CD den sabit diskinize kopyalamak zorunda 
kalabilirsiniz. 

İlk yapmak isteyeceğiniz bu kullanım klavuzunu tamamen okumak ve olası 
sorularınızı yanıtlamak için OpenOffice.org site'sini kullanmaktır. Site 
başlangıçtan ileri tüm seviyeden kullanıcılar için dokümanlar içerir ve kesinlikle 
bilgi almak için kullanıması gereken en iyi sitedir. OpenOffice.org'un tüm yeni ve 
hatta deneyimli kullanıcıları çalışmaya Sık Sorulan Sorular (SSS=FAQs) 
bölümünü tarayarak başlamalı.

Tüm Kurulum için Kontrol Listesi

1. Bu dokümanı okuyun ve arzu ederseniz yazıcıdan çıkarın.

2. Tek kullanıcı mı, çok kullanıcı mı kurulacağına karar verin.

3. OpenOffice.org kullanımı için Sistem Gerekliliklerini gözden geçirin.

4. OpenOffice.org 2.0 dosyasını açın (unzip). 

5. Java gerektiren (örn. Base veritabanı) özelliklere gereksinim duyarsaniz 
Java JRE kurun.

6. Kurulum (Setup) yazılımını çalıştırın.

7. OpenOffice.org 2.0 'ı çalıştırın.

Tek Kullanıcı Kurulumu

İndirilmiş OpenOffice.org dosyaları için NSIS-Installer'ı çalıştırın
Windows® Explorer yada Mozilla/Netscape's İndirme Yöneticisi kullanarak, 
indirdiğiniz OpenOffice.org dosyasını bulun. Çalıştırılabilirbir halde olması 
gereken dosyanın üzerine çift tıklayarak NSIS-Installer'ı başlatın. Ekrana çıkan 
uyarıları izleyin, hazırlık süreci başlayacaktır.

Kurulum dosyalarının çözülüp, saklanacağı dizini seçin ve 'Unpack' tıklayın.

Kurum Programını Çalıştır
Dosyalar birkez çözüldüğünde OpenOffice.org kurulum yazılımı otomatik olarak 
başlar.  Mesajları izlediğinizde OpenOffice.org sisteminize kullanıma hazır olarak 
kurulmuş olacak.
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Not: Kurulum şartlarınıza bağlı olarak OpenOffice.org'un varsayılan ofis yazılımınız olmasını 
istediğiniz sorulabilir. Yanıtınız 'Evet' ise ve sonra fikrinizi değiştirirseniz,  bir önceki yapıyo 
dönmek sıkıcı olacaktır.  Yönetici olarak login olup, kurulup programını çalıştırarak tüm Ofis 
dosyalarını yeniden ilişkilendirmeniz gerekir.

Not: Tüm lisans metnini görmek için sağdaki kaydırma çubuğunu kullanmanız gerekir.

Eğer lisansı kabul etmek istmiyorsanız, bunu kurulum programı kapanmadan önce 
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onaylamanız gerekmektedir. 

Lisans metnini okuyun ve  “Lisans sözleşmesinde yazılanları kabul ediyorum” 
seçin, ve İleri tuşunu tıklayın. Burada Müşteri Bilgisi penceresi görünür.

Java gerektiren özelliklere gereksinim duyuyorsanız  Java JRE kurun. 
OpenOffice.org 2.0 dosyasını çözün (açın).
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Windows® NT/2000/XP altında Çoklu Kullanıcı Ortamı 

Yönetici olarak sisteme giriş yapın.

1. İlk adım tek kullanıcı kurulumu ile aynıdır. Eğer 'Müşteri Bilgisi' diyalog kutusu 
görünür ise, 'Bu Bilgisayarı kullanan herkes (tüm kullanıcılar)' seçeneğini 
seçin.

Bu eylem OpenOffice.org'un çok kullanıcı olarak kurulumunu sağlayacaktır. Her 
kullanıcı, kendisine OpenOffice.org'u bir çalışma istasyonu olarak ileride bir 
çalışma yapmasını gerektirmeyecek biçimlendirme izni veren program 
menüsünden çağırır. 

Siz bu formu boş bırakabilirsiniz ya da Kullanıcı Adı'nızı ve isterseniz firma adını 
girebilirsiniz. 

Eğer yönetici olarak login olduysanız, tüm kullanıcılar için kurulum yapmak 
isteyip istemediğiniz sorulacaktır. 

Müşteri Bilgisi formunu tamamlayıp  İleri tuşunu tıklayın. Kurulum Yöntemi 
penceresi görünür..

Kurulum tipini seçin (Tam seçeneğini öneriyoruz) ve İleri tuşuna tıklayın. Dosya 
Türü penceresi görüntülenir.

OpenOffice.org yazılımı ile açmak istediğiniz dosya tipini seçin ve İleri tuşuna 
tıklayın... 
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Not: Eğer fikrinizi değiştirirsenin bir önceki duruma geçmek can sıkıcı olacaktır.  Yönetici  
olarak sisteme giriş yapıp,, kurulup programını çalıştırarak tüm Ofis dosyalarını yeniden 
ilişkilendirmeniz gerekir...

Örneğin, yukarıdaki ekranda hiçbir dosya tipi seçilmemiştir. Bunun anlamı bu 
dosya tipleri açılmak istendiğinde mevcut uygulama başlayacaktır. Bu dosya 
tiplerini OpenOffice.org ile görmek, düzeltmek veya yazdırmak için 
OpenOffice.org yazılımını çalıştırmanız ve Dosya menüsünden Aç seçeneğini 
seçerek dosyayı açmanız gerekmektedir. 

İlişkilendirme konusunda daha fazla bilgi için, lütfen, OpenOffice.org web 
sayfasından SSS(FAQ) bölümüne bakınız. 

Program Kuruluma Hazır ekranı görüntülenir.
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Kurulum seçeneklerini değiştirmek adına bir önceki ekrana dönmek için lütfen 
Geri tuşuna basın. 

1. Kurulum süreci için Yükle tuşuna basın.

2. Kurulum Sihirbazı Tamamlandı penceresi göründüğünde Bitir tuşuna 
basın.

3. Eğer yönetici olarak Login olduysanız, logout olun.
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Çok Kullanıcılı Kurulumda Kullanıcı Konfigürasyonu

Her kullanıcı, kendisine OpenOffice.org'u bir çalışma istasyonu olarak ileride bir 
çalışma yapmasını gerektirmeyecek biçimlendirme izni veren program 
menüsünden çağırır.

Kurulumun başarılı olduğunu garanti etmek için OpenOffice.org'u 
çalıştırın

Başarılı kurulumdan sonra ki ilk OpenOffice'i çalıştırdığınızda, lisansı kabul 
edipetmediğiniz ve kullanıcı adınız sorulacak ve elinizdeki kopyayı kayıt etmeniz 
istenecek.

1. Kullanıcı hesabını kullanarak login olun ve eğer başarılı kurulum 
yaptıysanız Program menüsünün alt-menüsü olarak Başlat gözükecektir.

2. OpenOffice.org bileşenlerinin birine (biz writer'ı öneriyoruz) basın. 
Hoşgeldiniz penceresi görüntülenecektir.

Lisans anlaşması penceresini görmek için İleri tuşuna basın.

3. Lisansı okumak için aşağı kaydırma çubuğunu kullanın ve devam etmek 
için Kabul Ediyorum tuşuna basın.
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4. Kullanıcı bilgisi penceresi görüntülenecektir.

Kullanıcı adını girmeniz isternir. Değişiklik yaptığınız dokümanları 
kaydettiğinizde doküman özelliklerinde ve şablonlarda bu bilgiler 
kullanılır. Başkaları ile çalıştığınızda bu çok kullanışlı olacaktır, fakat süreci 
tamamlamak için bu bilgiyi girmek zorunda değilsiniz. Bu bilgi yazılım 
kullanıldığında daha sonra da girilebilir.
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5. Kayıt penceresini görüntülemek için formu tamamlayın ve İleri tuşuna 
basın.

Eğer 'Şimdi kayıt olmak istiyorum' seçneğini seçerseniz Internete 
bağlamış olmanız gerekecektir. Bitir tuşuna basın. tarayıcınız 
OpenOffice.org web sitesinde Hoşgeldin mesajını ekrana getirecek ve 
sonra kullanıcı anketine sizi yönlendirecektir.

Eğer internete bağlı değilseniz, daha sonra da kayıt olabilirsiniz.
OpenOffice.org'a kayıt olmak ve kullanıcı anketi doldurmak seçimliktir ve 
OpenOffice.org'un tamamının kullanımı için gerekli değildir.

Not: OpenOffice.org yazılımna kayıt olmak çeşitli Openoffice.org listelerine üye olmaktan 
ve hataları, genişleme isteklerini göndermek ve projeye katkıda bulunmak üzere 
www.openoffice.org sitesine kayıt olmaktan tamamen ayrıdır.  

Openoffice.org'u başarılı bir şekilde kurdunuz ve çalıştırdınız. Şimdi on-line 
yardım klavuzuna (Yardım->OpenOffice.org Yardım) başvurmalı veya 
internete bağlanarak www.openoffice.org web sitesinin her sayfasındaki 
“Support” sekmesine basarak destek elde etmelisiniz.
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