
Time Narration 

.Inserting images in LibreOffice Calcدر  Spoken Tutorialبه  00:00 آمدید   خوش

00:06 : گیریم         می یاد را موارد این برنامه این در

کردن   00:09 documentدر  image fileوارد

00:13  : مثال   طور bmpیا  jpeg, pngبه

از    00:19 ما .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو  10.04نسخه  Ubuntu Linuxاینجا کنیم    می استفاده

00:28 
برنامه         از مستقیمًا را تصویر فایل میتوانیم کمک   graphicsما به     clipboardبا گالری از اضافه spreadsheetیا

کنیم.

00:39 . دهیم        می توضیح را آنها از یک هر

00:43 “ Personal-Finance-Tracker.ods. کنیم”     می باز را

.sheet 2ابتدا  00:48 کنیم     می انتخاب را

00:51 . کنیم         می وارد شیت این در را تصویر ما

میتوانیم   00:54 .cellما کنیم         وارد را تصاویر سپس و انتخاب را

ابتدا           imageاگر  00:59 میتوانید است شده ذخیره شما کامپیوتر در قبل و    Insertاز کنید کلیک را

از   Pictureسپس  01:06 .From Fileو کنید    انتخاب را

.imageحال  01:10 کنید         پیدا را کنید وارد میخواهید که را

در        01:14 را تصویر همین قبل از پوشه   Desktopمن .Imagesدر ام    کرده ذخیره

.Image1من  01:20 کنم     می انتخاب را

فیلد       01:24 در را تصویر نام .Locationما بینیم   می

.Openدکمه  01:28 کنید    کلیک را

در      01:31 تصویر که کنید .spreadsheetتوجه شود    می نمایان

01:38 . کنیم            می انتخاب را دیگر تصویر یک این به کردن لینک با

.cellابتدا  01:42 کنیم      می انتخاب را جدید

و     Pictureو  Insertحال  01:45 میکنیم کلیک .From Fileرا        . کنیم     می انتخاب را دیگر تصویر یک کنیم می انتخاب را

.Image 2حال  01:55 کنید    کلیک را

به    linkبرای  01:58 تصویر ,  documentکردن گزینه  و    Linkخود تأیید .Openرا کنید    کلیک را

دکمه      02:05 ای محاوره کادر .Keep Linkدر کنید    کلیک را

02:11 . است       شده لینک فایل به تصویر حال

02:15 Linking:



اندازه            02:17 این ابتدا میکنیم لینک را فایل یک ما که .spreadsheetوقتی کند          می کم را است شده ذخیره که را

.spreadsheetچون  02:23 باشد      نمی تصویر شامل ما

02:27 . کند               می جداگانه صورت به فایل دو هر تغییر به قادر را کاربر این دوم

در             02:32 شده لینک تصویر در بدهیم تصویر فایل در که تغییری .spreadsheetهر شود    می بازتاب

رنگ   02:39 به         Image 2حال را است شده لینک فایل به .greyscaleکه دهیم    می تغییر

از    02:46 .picture editor GIMPمن کنم        می استفاده تصویر این ویرایش برای

هر   02:50 .editorشما کنید           استفاده میتوانید را است شده نصب سیستمتان در که

.Saveرا".  Personal-Finance-Tracker.odsابتدا " 02:54 ببندید    و کنید

پوشه    03:01 به .imagesسپس بروید 

03:04 Image 2 . کنید   انتخاب را

و      03:06 کرده راست کلیک .Open with GIMPحال کنید    انتخاب را

03:10 Image 2  درGIMP. شود    می باز

از     03:13 را تصویر . Grayscaleبه  colorحال دهیم    می تغییر

را    03:18 تصویر .saveحال بندیم     می و کرده

03:22 "Personal-Finance-Tracker.ods ". کنیم    می باز را

03:26 Image 2   در .grayscaleحال شود     می داده نمایش

03:30 
این                بخواهید که وقت هر که میباشد این فایل کردن لینک بزرگ اشکالهای از یا     spreadsheetیکی دیگر کامپیوتر به را

 , بفرستید   دیگر کاربر

دو     03:40 هر باید .spreadsheetشما بفرستید       را تصویر فایل همچنین و

03:44 .  , باشید             کنید می ذخیره را فایل دو هر که جایی پیگیر باید همیشه یعنی

03:52 . دهیم          می حرکت راست سمت به را تصویر این

به         03:58 تصویر کردن وارد برای دیگر روش آن             spreadsheetیک و کردهاید ذخیره را آن که جایی پوشه از آن کشیدن با
به   .spreadsheetرا ببرید    04:05خود

را     04:09 تصویر یک .drag and dropحال کنیم   می

به       04:12 مستقیمًا را تصویر فایل .spreadsheetحال  , ببرید       دهید قرار میخواهید که جایی به

وارد     04:19 تصویر که .documentمیبینید شود    می شما

دادن    04:23 فشار را   Zو  CTRLبا .undoتغییرات کنیم   می

روش        04:29 از استفاده با را تصویر .drag and dropحال دهیم    می لینک

04:34    . کلیدهای    فقط باشد می آسان .Shiftو  Controlاین دارید       نگه و دهید فشار را



به     04:40 را تصویر .spreadsheetو ببرید 

به     04:44 حال تصویر .documentفایل است    شده متصل

کلیدهای      04:48 همزمان دادن فشار فایل   Sو  Ctrlبا .Saveرا  Calcحال کنیم   می

را     04:54 فایل این )closeحال  ) . بندیم   می کنیم می

04:58 . رویم          می میباشد تصویر شامل که ای پوشه به حال

از          “ 05:02 را کردهایم فایل وارد که را تصویر نام .Image4.jpgبه”   “Image 3.jpgحال دهیم”    می تغییر

فایل    “ 05:12 دوباره .Personal Finance Tracker.odsحال کنید”    باز را

05:18 . نیست         مشاهده قابل دیگر شده لینک تصویر که میبینید

ارتباط   05:22 .errorمسیر   ( دهد ( می اشتباه

05:25 . کنیم      می حذف را لینک این

را    05:28 برنامه .pauseاین        ( دهید ( انجام را ارائه این و کنید متوقف

بعنوان     05:32 را تصویر .   Calc sheetدر  linkیک را   آن کنید .closeو  saveوارد کنید 

05:38 . کنید                 حذف را آن و بروید است شده ذخیره آن در تصویر که ای پوشه به حال

فایل         05:43 در تصویر هنوز آیا که کنید .Calcبررسی است    مشاهده قابل

تصویر        05:49 پوشه در دوباره را تصویر .pasteحال کنید 

فایل        05:53 در تصویر آیا که کنید .Calcبررسی است    مشاهده قابل

ابزار         05:57 نوار زیر در درست جدید نوارابزار .Standardبه کنید   توجه

ابزار    06:02 نوار .Pictureاین باشد   می

ابزار        Filterدکمه  06:04 نوار از چپ سمت بال .Pictureدر دهد         می تصویر تغییر برای متعددی های گزینه

تایپ   06:13 را   Zو  Ctrlبا .undoاین کنیم   می

06:18 
به        Graphics modeدکمه  تصویر تغییر برای ها گزینه یا,      Grayscaleشامل و سفید و می watermarkسیاه
باشد.

ابزار       06:26 نوار در دیگر های .Pictureگزینه خوانیم      می بعدًا که میباشد

از         06:32 را تصویر چگونه که میگیریم یاد .clipboardسپس کنیم   وارد

06:37 
در      که را تصاویر یک       clipboardمیتوانید از را است شده کپی   LibreOffice spreadsheetذخیره دیگری به

کنید.

نام        spreadsheetیک  06:44 آن به و میکنیم ایجاد .abc.odsجدید دهیم    می را

.target documentاین  06:50 باشد    می ما

فایل       “ 06:53 در تصویر یک قبل از .Personal-Finance-Tracker.odsما داریم” . 



.source documentاین   06:59 باشد    می ما

07:02 . کنید            کپی مبدأ فایل از کنید کپی باید که را تصویر حال

برای    Cو  Ctrlکلیدهای  07:06 همزمان .copyرا دهید     فشار تصویر کردن

در    07:11 حال .clipboardتصویر است    شده ذخیره

به   07:15 که   documentحال .abc.odsمقصد بروید   است

در          07:21 را شده ذخیره تصویر میخواهید که را .abc.odsجایی کنید     انتخاب دهید قرار

کلیدهای   07:28 در        Vو  Ctrlحال تصویر کردن وارد برای باهم .documentرا دهید   فشار

07:35 . است         شده وارد مقصد فایل در تصویر که میبینیم

از           07:42 مستقیمًا را تصاویر چگونه که میگیریم یاد .Calc Galleryحال کنیم   وارد

07:48 Gallery          وارد میتوانید شما که صدا همچنین و تصاویر .spreadsheetشامل باشد   ,   می کنید خود

07:54 . دهیم    انجام چگونه ببینیم

.standard toolbarدر  Galleryآیکون  07:57 کنید    کلیک را

گزینه    08:01 میتوانید سپس         Toolsهمچنین و کنید کلیک را منو نوار .Galleryدر کنید        کلیک آن کردن باز برای را

در     08:09 تصاویر به .Galleryحال کنید         کلیک میخواهید که را آن و بروید

از    08:18 را در      Galleryتصویر را آن و .spreadsheetبکشید   , دهید        قرار کنید وارد را آن میخواهید که جایی

فایل     “ 08:26 وارد تصویر که .Personal-Finance-Tracker.odsمیبینید شود”   می

در         08:34 برنامه این پایان به را ما .LibreOffice Calcاین آورد   می

وارد                08:39 مختلف روشهای با را تصویر فایل یک چگونه که گرفتیم یاد خلصه طور .spreadsheetبه کنیم 

از    08:46 فایل از   clipboardمثل galleryیا

08:52 . کنید       مشاهده زیر لینک در را ویدئو

پروژه    08:55 خلصه .spoken tutorialاین باشد   می

08:58 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         09:03 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    09:08ایمیل

09:12 

09:19 
پروژه    Spoken Tutorialپروژه  از باشد  Talk to a Teacherبخشی می

پشتیبانی    09:23 تحت طریق    National Mission on Educationکه .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

در    09:31 بیشتر می    spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات موجود



باشد.

توسط    09:41 برنامه .DesiCrew Solutions Pvt.Ltdاین     . شما    از تشکر با است شده منتشر


