
Time Narration 

00:00 
خوش LibreOffice Calcدر   Advanced Formatting and Protectionدر   Spoken Tutorialبه 

آمدید.

00:07 

چگونه       که میگیریم یاد برنامه این در

sheet     در تب یک .Password protectرا  spreadsheetیا کنیم 

Range   برای .databaseرا کنیم   تعریف

های      گزینه از Validate cellsو  Subtotalاستفاده

از     00:25 ما اینجا .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو  10.04نسخه  Ubuntu Linuxدر کنیم    می استفاده

00:35 “ Personal-Finance-Tracker.ods ”. کنیم    می باز را

.password protectابتدا   00:40 گیریم       می یاد را فایل این

00:44 . کنند                  باز را فایل این میتوانند میدانند را عبور رمز که افرادی تنها گزینه این از استفاده با

.Save Asو  Fileشماّ Main menuاز   00:51 کنید    کلیک را

ای    00:55 محاوره .Saveکادر شود    می نمایان

00:58 ' کادر  .Save with passwordسپس کنید'    تأیید را

.Saveسپس  01:03 کنید    کلیک را

گزینه    01:06 ما .Save Asچون کنیم                  جایگزین را فایل همان اینکه یا و متفاوت فایل بعنوان را این میتوانیم کردهایم استفاده را

01:15 . کنیم        می جایگزین را فایل ما اینجا در

01:18 Yes . کنید   کلیک را

.Passwordسپس  01:20 کنید    وارد را

و        Conform boxدر  01:23 کنید وارد را عبور رمز .OKدوباره کنید    کلیک را

.Personal-Finance-Tracker.odsسپس " 01:30 ببندید"   را

01:36 . است             افتاده اتفاقی چه میبینیم و میکنیم باز را فایل این دوباره حال

ای    01:41 محاوره .Enter Passwordکادر شود    می نمایان

01:45 . کنیم       می وارد اشتباه را عبور رمز

01:48 OK . کنید   کلیک را

01:50 . بینیم             می را است غلط عبور رمز این میگوید که اشتباه پیام ما

01:56 . کنید       وارد را درست عبور رمز حال



01:59 . شود    می باز فایل

گزینه   02:01 .passwordچگونه باشد       می ساده کنیم؟ حذف را

گزینه  02:07 . Save with passwordما کنیم      می تأیید عدم را

02:10 
گزینه    وقتی ذخیره                 Saveدوباره فایل همین جایگزین بعنوان یا و متفاوت فایل بعنوان را این میتوانیم ما میکنیم استفاده را

کنیم.

02:18 . کنیم       می جایگزین را فایل اینجا در

02:21 Yes . کنید   کلیک را

را     02:23 فایل این .openو  closeحال کنیم   می

02:27 . ندارید          نیاز فایل کردن باز برای عبور رمز به شما

را             02:31 فایل این در شیت هر چگونه که میگیریم یاد .password protectحال کنیم 

منو     02:37 نوار .Sheetو   Tools > Protect Documentدر کنید    کلیک را

ای   “ 02:44 محاوره .Protect Sheetکادر شود”    می نمایان

های       “ 02:47 گزینه ابتدا شیت از محافظت “Select Locked cellsبرای .Select Unlocked cellsو”  کنید”     تأیید عدم را

02:56 
فیلد   “ در فیلد           “abcما”  Passwordحال در و میکنیم وارد کوچک حروف صورت به عبور”   Confirmرا رمز دوباره

. کنیم    می وارد را

03:07 OK           در را دادهها که میکنیم سعی حال کنید کلیک .cellرا دهیم   تغییر

03:15 . کنیم       انتخاب را خانهای هیچ نمیتوانیم ما

03:18 . داد     تغییر نمیتوان را شیت

طور؟      03:22 چه دیگر شیتهای مورد در

03:24 Sheet2 . کنید   کلیک را

.cellیک  03:27 دهیم           تغییر را آن میکنیم سعی و میکنیم انتخاب را

03:30  Calc    اجازه ما .editبه دهد         می را دیگر شیتهای در خانهها کردن

03:35 . گردیم      می بر اول شیت به

را     03:38 شیت .un-protectحال کنیم   می

03:41 . است   ساده این

منو   “ 03:43 نوار “Tools” > “Protect Documentدر .Sheetو”  کنید”    کلیک را

03:49 . شود           می نمایان میخواهد را عبور رمز که ای محاوره کادر

03:53 abc        و کنید وارد کوچک حروف با .OKرا کنید    کلیک را

03:59 



میتوانیم    دوباره .cellما کنیم    انتخاب را

مورد    04:03 در .Rangesحال گیریم    می یاد

محدوده    04:06 میتوانید در     spreadsheetدر  cellsشما و تعریف .databaseرا کنید   استفاده

این      04:12 در ردیف یک   database rangeهر و  databaseدر  recordمطابق

یک      cellهر  04:17 مطابق ردیف یک .databaseدر  Fieldدر باشد   می

هر    04:22 مثل .sortمیتوانید  databaseشما           , دهید,  انجام خود محدوده روی را محاسبات همچنین و جستجو گروه

در    “databaseحال  04:30 را”       Personal-Finance-Tracker.odsرا دادهها و کرده .sortتعریف کنیم   می

در       04:38 که را ها آیتم .databaseحال کنیم   ,    می انتخاب داریم احتیاج

04:43 
عنوان      زیر در دادهها .       Accountتا  SNهمه چگونه       که گرفتهایم یاد قبل از کنیم می انتخاب هم با انتخاب  dataرا را

کنیم.

به   04:53 .databaseحال دهیم     می نام خود

ابتدا     04:56 منو نوار سپس    Dataدر .Define Rangeو کنید    کلیک را

فیلد   05:02 مخفف   dtbsشما  Nameدر .databaseکه کنید     تایپ را میباشد

05:08 OK . کنید   کلیک را

منو     05:10 نوار در .Select Rangeو  Dataدوباره کنید    کلیک را

ای       “ 05:15 محاوره کادر در کنید .Databaseبعنوان  dtbsنام  ”Select Database Rangeتوجه است   آمده

.OKدکمه  05:24 کنید    کلیک را

در     05:27 را داده .sortما  databaseحال کنیم   می

منو    05:31 نوار .Sortو  Dataدر کنید    کلیک را

ای     05:35 محاوره کادر فیلد   Sortدر و     Sort byشما کنید کلیک .SNرا کنید    انتخاب را

راست    “ 05:42 سمت در .Descendingسپس کنید”    انتخاب را

اول    05:47 فیلد و       Then byدر کنید کلیک را کشویی .Costفهرست کنید    انتخاب را

راست    “ 05:54 سمت در .Descendingدوباره کنید”    انتخاب را

05:58 
فیلد   “ دومین و”       Then byدر کنید کلیک را کشویی سپس      “Spentفهرست و کنید انتخاب را” Descendingرا

. کنید  انتخاب

06:07 OK . کنید   کلیک را

عنوان     06:09 زیر میشوند       SNدر مرتب نزولی صورت به دادهها

در         06:15 را دیگر عملیات ما صورت همین .databaseبه دهیم    انجام میتوانیم

برای   CTRL+Zکلیدهای   06:21 و    sortکردن  undoرا دهید .dataفشار آورید      دست به را اصلی



گزینه     “ 06:28 چگونه میگیریم یاد در”   Subtotalحال .Calcرا کنیم   استفاده

.Subtotalگزینه  06:34 کنید               محاسبه ریاضی عملیات از استفاده با را مختلف های عنوان زیر دادهها کل

عنوان       06:43 زیر در دادهها کل .Costمقدار کنید    پیدا را

شماره      06:49 ردیف در ورودی .8ابتدا کنید    حذف را

زیر    06:53 دادهها .ACCOUNTتا  SNکل کنید     انتخاب باهم را

منو     06:59 نوار در .Subtotalو  Dataسپس کنید    انتخاب را

ای     07:04 محاوره کادر فیلد   Subtotalدر .SNما  Group byدر کنیم     می انتخاب را

طبق     07:11 را دادهها .Serial Numberاین کند     می بندی گروه

فیلد   “ 07:15 در .Costگزینه”  Calculate subtotals forسپس کنید    کلیک را

07:21 . کند         می محاسبه را ها ورودی کل مقدار این

فیلد  “ 07:26 سپس      Sumشما”  Use functionزیر و کنید انتخاب .OKرا کنید    کلیک را

که    07:33 کنید عنوان     Grand totalتوجه زیر ها .spreadsheetدر  Costورودی شود     می داده نمایش

چپ    07:41 سمت جدید    sheetدر تب .3و  2و  1سه باشد   می

07:47 . دهد           می نشان را دادهها از متفاوت زاویه سه تبها این

.1تب  07:52 کنیم     می کلیک را

زیر          07:54 در دادهها کل مجموع فقط که کنید . Costsتوجه شود     می داده نمایش

.2تب  08:00 کنید    کلیک را

زیر    08:02 در .Costsدادهها شود        می داده نمایش کل مجموع همچنین

تب   08:08 .3حال کنید    کلیک را

کل    08:11 جزئیات زیر   grand totalبا  sheetما .Costsدادهها آوریم      می دست به را

08:18 . بندیم     می را فایل این

پیام      08:21 با ای محاوره .Discard changesیا   Saveکادر شود    می نمایان

08:26 Discard . کنید   کلیک را

08:28 . کنیم       می باز دوباره را فایل حال

گزینه     08:31 مورد در .LibreOffice Calcدر  Validityحال گیریم    می یاد

در   Validityگزینه  08:37 .spreadsheetدادهها کند     می تصدیق را

کردن    “ 08:41 مشخص با در”      Validation rulesاین شده انتخاب خانههای .spreadsheetبرای شود    می انجام

08:49 
در    “ مثال طور شده”          Personal-Finance-Tracker.odsبه خریده های آیتم برای هزینه پرداخت روش میتوانیم ما
از     استفاده با .validationرا کنیم   مشخص



عنوان   08:59 .Dateحال کنیم        می حذف را آن محتوای و

برای     “ 09:04 دیگر عنوان یک عنوان”     “M-O-Pمثل”  “Mode of Paymentحال از .Receivedبعد دهیم”   می

09:12 
عنوان  “ عنوان”               M-O-Pزیر زیر در دادهها ورودی برای هزینه پرداخت روشهای دادن نشان برای میتوان را خانهها

Items. کرد   استفاده

.Salary”, ”Electricity Billsاین ” 09:21 باشد”      می اجزا بقیه و

عنوان        ” 09:27 زیر در درست خالی خانه .M-O-Pحال کنیم”    می کلیک

قسمت       “ 09:33 برای هزینه پرداخت روش .Salaryاین باشد”   می

منو     09:38 نوار در .Validityو  Dataحال کنیم     می کلیک را

ای    09:43 محاوره .Validityکادر شود    می نمایان

.Criteriaتب  09:47 کنیم     می کلیک را

کشویی    09:50 فهرست .Listشما  Allowدر کنید    کلیک را

.Entriesکادر  09:55 کند     می آپ پاپ

برای      09:58 که هایی گزینه .validateحال کنیم           می وارد را میشوند نمایان شده انتخاب خانههای کردن

را     “ 10:05 هزینه پرداخت روش کلید”      In Cashاولین سپس و میکنیم .Enterتایپ دهید      فشار را صفحهکلید از

را     “ 10:13 هزینه پرداخت روش .Demand Draftدومین کنیم”    می تایپ

10:19 OK . کنید   کلیک را

شده    10:21 انتخاب .validateخانههای هستند 

10:25 . دهید              فشار را است شده نمایان کنار در که پایین به رو فلش حال

بعنوان           10:30 ما که را هایی گزینه میتوانید شما کادر   Mode of Paymentsآیا ببینید؟    Entriesدر را کردهایم وارد

گزینه       validateبرای  10:36 ابتدا پایینی خانههای .Format Paintbrushکردن کنید       کلیک را منو نوار در

خانههای      10:43 زیر در خانهها .validateسپس کنید                 انتخاب ها خانه امتداد در کشیدن و موس چپ دکمه دادن فشار با را شده

دکمه   10:53 .mouseحال کنید    رها را

روش        10:57 همین به شده انتخاب خانههای .validateهمه اند   شده

عنوان    “cellحال  11:09 زیر .M-O-Pدر کنید”             کلیک را پایین به رو فلش سپس و کنید کلیک را

11:17 . شوند          می نمایان هزینه پرداخت روش برای گزینه دو هر

.In Cashگزینه   11:21 کنیم     می انتخاب را

11:25 
میتوانید      شما روش همین خانه    Demand Draftیا  Cashبه در هزینه      validateرا پرداخت روش با مطابق شده

. کنید  انتخاب

این       11:36 پایان به را ما .LibreOffice Calcدر  Spoken Tutorialاین آورد   می



11:42 

چگونه        که گرفتیم یاد خلصه طور .Password protectرا  spreadsheetبه کنیم 

فایل        در را تب یا شیت .Password protectخود spreadsheetیک کنیم 

محدوده   .databaseچگونه کنیم    تعریف را

را       Subtotalsچگونه   خانهها چگونه و استفاده .validateرا کنیم 

12:01 . کنید       مشاهده زیر لینک در را ویدئو

پروژه    12:04 خلصه .spoken tutorialاین باشد   می

12:07 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

12:11 
از         استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .        Spoken Tutorialتیم قبول    را آنلین آزمون که کسانی به و دهد می ارائه

    . به,     جزئیات برای دهد می گواهینامه .contact at spoken hyphen tutorial dot orgشوند بفرستید   ایمیل
12:13 

12:17 

12:20 

12:27 
پروژه    Spoken Tutorialپروژه  از باشد  Talk to a Teacherبخشی می

پشتیبانی    12:31 تحت طریق    National Mission on Educationکه .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

در    12:39 بیشتر می    spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات موجود
 12:42باشد.

12:50 .     . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


