Bereshith Rabba-tips
När man skall studera Bereshith Rabba på dator, behöver man kanske samtidigt se både vänstersidornas hebr. text och högersidornas transkription. Texten blir för liten om man har hela uppslaget
på skärmen. Det är opraktiskt att hoppa mellan sidorna. Man behöver göra delat fönster för två filer.
Du kan göra så här:
1. Kopiera BerRab.pdf till en annan katalog på hårddisken än den där du har filen Ber.Rab.pdf.
Byt namnet till t.ex. BerRab2.pdf. Obs! Ändra inte ”.pdf” (= punkt pdf). Du kan nu, om du
vill, placera denna namnändrade fil i samma katalog som originalet.
2. Starta denna version och minska/ändra filens fönster till halva Acrobat-skärmens yta. (Klicka
på den mellersta knappen i filfönstrets övre högra hörn så att den ser ut som en enkel ruta,
” ”, inte dubbelruta! Tag sedan tag i ramen (
) och anpassa filfönstret.)
2. Starta original-BerRab.pdf. Placera denna fil i skärmens andra hälft.
3. Med
/ tangenterna PageUp–PageDown / rullisterna och ”handen”, kan du nu ordna så att
bokens högersida med hebr. text och dess vänstersida med transskriptionen syns samtidigt,
den ena under den andra.
4. Förstora texterna till lättläst breddstorlek.
Du kan naturligtvis i stället köra en enda kopia av BR på hårddisken och samtidigt CD-skivans fil.

Hur ger man en pdf-fil nytt namn?
Om du bara har Acrobat Reader — inte har den fullständiga Acrobat-versionen — kan du inte ge nytt namn genom
att starta filen och gå till ”Arkiv/Spara som”.
Klicka med höger musknapp på filnamnet utan att starta filen och välj ”Byt namn”. Nu kan du skriva in det nya
namnet. Tryck sedan på ”Enter”. Obs! Ändra inte ”.pdf” (= punkt pdf).
Du kan också byta namnet, om du klickar två gånger på filnamnet (med uppehåll mellan klickarna, så att filen inte
startar). Filnamnet får då en liten ram omkring sig. Skriv in det nya namnet. Tryck sedan på ”Enter”.

