
Time 

برنامه   00:00 .Introduction to LibreOffice Impressبه آمدید   خوش

00:04 : گیریم      می یاد را موارد این

مورد    00:07 در  LibreOffice Impressمقدمهای

در    00:09 ابزارها Impressنوار

.prsentationچگونه  00:12 کنیم     ایجاد را جدید

بعنوان   00:15 ) MS PowerPoint presentationچگونه .saveذخیره ( کنیم 

یک   00:19 .MS PowerPoint presentationچگونه کنیم    باز را

بعنوان   00:22 .exportخود  Impressدر  PDF documentچگونه کنیم 

00:27 LibreOffice Impress  کهpresentation manager  درLibreOffice Suite. باشد   می

ارائه    ( 00:32 ایجاد برای .presentationو شود)    می استفاده

مساوی   00:35 .Microsoft Office PowerPointو باشد   می

00:39 LibreOffice Impress , نرمافزاررایگان   .open-sourceکه باشد          می انتشار و استفاده برای هزینه هیچ بدون

با    00:47 شروع  LibreOffice suiteبرای

00:50 
از     مثل       Microsoft Windows 2000میتوانید بالتر های نسخه MS Windowsیا  MS Windows XPو

از    7 .Operating Systemبعنوان   GNU/Linuxیا کنید   استفاده

از    01:02 ما .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو  10.04نسخه  Ubuntu Linuxاینجا کنیم    می استفاده

اید    LibreOffice Suiteاگر 01:12 نکرده نصب را

01:15 Impress     از استفاده با میتوان .Synaptic Package Managerرا کرد   نصب

در    01:19 بیشتر اطلعات Synaptic Package Managerبرای

به   01:22 و       Ubuntu Linux Tutorialsلطفًا کرده مراجعه سایت وب این از   LibreOffice Suiteدر استفاده با
. کنید    دانلود ها دستورالعمل

اول        01:32 برنامه در ها دستورالعمل .LibreOffice Suiteجزئیات باشد     می دسترس در

نصب'    'Completeگزینه  ' 01:38 برای .Impressرا کنید'   استفاده

قبل    01:43 از .LibreOffice Suiteاگر اید     کرده نصب را

میتوانید    01:46 گزینه       LibreOffice Impressشما کردن کلیک با و      Applicationsرا بالیی چپ سمت گوشه در
کردن     کلیک گزینه    Officeسپس سپس .LibreOfficeو کنید   پیدا

مختلف         01:58 اجزای با ای محاوره کادر .LibreOfficeیک شود    می باز



02:03 
به    دسترسی .     Presentationقسمت   LibreOffice Impressبرای جدید    ای محاوره کادر در کنید کلیک را

Create. کنید    کلیک را

یک    02:13 در  presentationاین .Impress windowخالی کند     می باز جدید

اصلی      02:18 قسمتهای مورد در .Impress windowحال گیریم    می یاد

02:22 
Impress window      مثل مختلف نوارابزارهای title bar, menu bar,  standard toolbarشامل

formatting bar  وstatus bar. باشد   می

02:36 . گیریم          می یاد برنامه این در مختلف نوارابزارهای مورد در

اولین      02:41 روی میتوانیم حال .presentationما       . بندیم    می را فایل این حال کنیم کار خود

.  Applicationsبه  02:47 ابتدا   رویم سپس   Officeمی .  LibreOffice Impressو کنید    کلیک را

02:56 From template . کنید   کلیک را

02:59 "Recommendation of a Strategy "      دکمه سپس و کنید انتخاب .Nextرا کنید    کلیک را

03:06 
کشویی    فهرست . Presentation Backgroundsشما"   Select a slide design"در سپس    کنید انتخاب را

Blue Border. کنید    انتخاب را

فیلد   03:14 .Originalشما"   Select an output medium"در کنید    انتخاب را

.Nextدکمه   03:19 کنید    کلیک را

ساختن      03:22 برای مرحله یک .slide transitionsاین باشد   می

03:26   . بگذارید          هستند که صورت همان به را ها گزینه .Nextهمه کنید    کلیک را

03:32 
فیلد   من.."             .  "What is your name"در کنید تایپ را خود مؤسسه نام یا و خود نام میتوانید "A1 servicesشما

. کنم    می تایپ را

03:41 
فیلد   تایپ"  Benefits of Open Sourceشما"  "What is the subject of your presentation"در را

کنید.

03:47 Next . کنید   کلیک را

مراحل   03:49 .presentationاین دهد     می توضیح را

03:52 .     . ندهید         تغییر را آنها است شده انتخاب پیشفرض صورت به ها گزینه همه

برای       03:58 نمونه های عنوان .presentationآنها   ( باشند ( می ارائه

.Createدکمه   04:01 کنید    کلیک را

اولین   04:04 در   presentationشما .LibreOffice Impressخود اید     کرده ایجاد را

چگونه      04:09 که میگیریم یاد .presentationحال کنیم    ذخیره را

04:13 File  وSave. کنید    کلیک را

ای    04:15 محاوره .   "Saveکادر نام    ما شود می دکمه"         Sample-Impressنمایان و میدهیم فایل این به کلیک  Saveرا را



. کنیم  می

که    04:25 کنید پسوند   "Impress Open Document Formatتوجه .odpبا شود."    می ذخیره

04:33    . بستن    برای میبندیم را فایل .Closeو  Fileشما  presentationحال کنید    کلیک را

04:40 
چگونه       که میگیریم یاد بعنوان    LibreOffice Impress presentationسپس Microsoft PowerPointرا

presentation. کنیم   ذخیره

04:48 
. Sample Impress presentationما  کنیم      می باز دوباره و      Openو  Fileرا کنید کلیک Sample"را

Impress. کنید"    انتخاب را

04:59 
پیشفرض     صورت در     LibreOffice Impressبه را می  Open document format (ODP)پرونده ذخیره

کند.

کردن     05:06 ذخیره  Microsoft PowerPointبعنوان  presentationبرای

05:11 File  وSave as. کنید    کلیک را

.Microsoft PowerPointشما  “File typeدر   05:14 کنید"    انتخاب را

را      05:18 فایل میخواهید که .Saveجایی کنید     انتخاب را کنید

.Saveدکمه   05:20 کنید    کلیک را

.     "Keep Current Formatدکمه “ 05:24 بعنوان”    حال فایل کنید کلیک .pptرا است"    شده ذخیره

کردن   05:33 کلیک .Closeو Fileبا بندیم     می را فایل

چگونه     05:36 که میبینیم در    Microsoft PowerPoint Presentationسپس .LibreOffice Impressرا کنیم   باز

05:44  File وOpen. کنید    کلیک را

کنید'      pptفایل ' 05:46 باز میخواهید که .browseرا  ( کنید ( مرور

و      05:50 کنید انتخاب را .Openفایل کنید    کلیک را

05:54 
یک         چگونه که میگیریم یاد آخر فایل    'LibreOffice Impress presentationدر بعنوان exportخود'  PDFرا

 کنیم.

06:01 
File " وExport as PDF     . ای"    محاوره کادر در کنید کلیک که        PDF optionsرا صورت همان به را ها گزینه همه

دکمه     و بگذارید .Exportهستند کنید    کلیک را

فیلد    06:12 .Sample Impressشما  “filenameدر کنید”    تایپ را

فیلد    06:16 و             Save in folderدر کنید انتخاب را کنید ذخیره را فایل میخواهید که .Saveجایی کنید    کلیک را

فایل    06:23 بعنوان .desktopدر  pdfپرونده است    شده ذخیره

در          06:29 برنامه این پایان به را ما .LibreOffice Impressاین آورد   می

06:34 : گرفتیم        یاد را موارد این خلصه طور به
مورد    در  LibreOffice Impressمقدمهای



در     06:39 مختلف ابزارهای Impressنوار

.prsentationچگونه  06:42 کنیم     ایجاد را جدید

بعنوان   06:45 ) MS PowerPoint presentationچگونه .saveذخیره ( کنیم 

06:49 
یک   .   MS PowerPoint presentationچگونه بعنوان    چگونه کنیم باز خود Impressدر   PDF documentرا
export. کنیم 

06:58 . دهید     انجام را ارائه این

.documentیک   07:00       . بنویسید     را متنی اول اسلید در کنید باز را جدید

عنوان      07:05 به را .MS Powerpoint documentآن     . ببندید   را آن سپس کنید ذخیره

07:11 . کنید        باز دوباره را شده ذخیره فایل حال

07:15     . پروژه       خلصه این کنید مشاهده زیر لینک در را .spoken tutorialویدئو باشد   می

07:22 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         07:26 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    07:32ایمیل

07:36 

07:42 
پروژه    Spoken Tutorialپروژه  از پشتیبانی     Talk to a Teacherبخشی تحت که Nationalمیباشد

Mission on Education    طریق .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

07:55 
در    بیشتر می      spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات موجود

باشد.

08:07 .     . شما       از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


