
Time Narration 

.LibreOffice Calc – Formatting Data in Calcدر  Spoken tutorialبه  00:00 آمدید   خوش

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

formatting  ,   ( زمینه (  رنگ ها حاشیه بندی قالب

از          00:12 استفاده با متن از خط چندین بندی Automatic Wrappingقالب

خانهها   ( 00:18 کردن در)         cellsترکیب مناسب جایگزینی برای متن کردن کوتاه Cellو

از   00:22 .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو  operating systemبعنوان  Ubuntu 10.04ما کنیم    می استفاده

در         00:33 ها حاشیه بندی قالب مورد در .LibreOffice Calcابتدا گیریم    می یاد

.personal finance tracker.odsفایل " 00:39 کنیم"      می باز را

یک         00:45 روی میتوان را ها حاشیه بندی از      cellقالب گروهی یا و .cellخاص داد    انجام ها

00:50 
ما     مثال طور عنوانهای    cellبه با و Serial Number, Item, Cost, Spent, Received, Dateها

Account. کنیم       می بندی قالب را

عنوان   cellابتدا   01:01 با   Serial Numberبا .SNکه کنید        کلیک را است شده داده نشان

چپ     01:08 دکمه امتداد         mouseحال در را آن و دارید نگه .cellرا بکشید       است شامل را عنوان که

01:14 
در                 کردید انتخاب را میباشد ها عنوان شامل که افقی ردیف کل که اینکه از آیکون  Formatting toolbarبعد روی

borders. کنید   کلیک

مختلف       01:23 سبکهای شامل که کشویی .borderکادر شود     می باز میباشد

کنید            01:28 کلیک خواهید می حاشیه برای که سبکها از یکی روی

01:33 .             . شود       می بندی قالب ما شده انتخاب سبک مطابق حاشیه که میبینید کنم می کلیک را آخر گزینه من

را    01:39 تغییر .undoاین کنیم   می

01:45 
  . روی       باشد می نشاندار هنوز شده انتخاب گزینه      selectionخانه و کنید راست انتخاب  Format Cellsکلیک را

کنید.

تب   01:54 .Borderحال کنید    کلیک را

برای     01:56 ها گزینه .Shadow styleو  Line arrangement, Line, Spacing to contentsشما بینید    می را

در             02:05 پیشفرض تنظیمات اینها از یک هر در شده داده نمایش .Calcقسمت باشد   می

02:10 . دهید          تغییر را آنها میتوانید خود احتیاجات با مناسب اما

یک   User-definedزیر  02:14 .preview windowمیتوانید دهد            می نمایش را شما انتخاب که ببینید را کوچک

زیر     02:22 سوم گزینه در      Defaultمن که میکنم انتخاب .preview windowرا شود    می بازتاب

همچنین    02:29 .Color و Style, Widthمن دهم     می تغییر را



در    02:33 تغییرات .preview windowدوباره ببینید   را

.Synchronizeگزینه  Spacing to contentsدر  02:38 است    شده تایید

02:42 . شود            می برده بکار ها حاشیه کل برای فاصله همان یعنی این

را        02:47 این خود احتیاج مطابق میتوانید .uncheckedشما کنید 

حاشیه   02:53 به   Bottomو  Topمن .1.4ptرا دهم    می تغییر

خودتان   03:00 .Shadow styleشما کنید      بررسی را مختلف های

03:04 OK . کنید   کلیک را

03:06 
خانههای        برای را شده انتخاب سبک این

)cells. کند)      می اجرا شده انتخاب

03:11 . بدهیم                   زمینه به را مختلف رنگهای چگونه که میگیریم یاد حال ها حاشیه بندی قالب گرفتن یاد از بعد

03:18 
دادن   خانهها   (background colorsبرای نام      Calcدر)  cellsبه با گزینه یک در Background Colorما

Formatting toolbar. داریم   را

03:27 . شود        می اجرا چگونه این که میبینیم حال

به     03:30 مثال طور زمینه        (cellبه رنگ هستند عنوان شامل که .background colorهایی دهیم)   می

عنوان    cellابتدا  03:36 شامل با   Serial Numberکه .SNکه کنیم         می کلیک را است شده داده نشان

چپ    03:44 دکمه .mouseحال بکشید               میباشد عنوان شامل که خانهای امتداد در را آن و دارید نگه را

03:50 
گزینه            میباشد عنوان شامل که افقی ردیف کل انتخاب از Formatting toolbarدر  background Colorبعد

. کنید   کلیک را

منو   04:00 .pop-upیک شود               می باز کنید انتخاب میخواهید زمینه برای که را رنگی میتوانید شما که

.Greyرنگ  04:08 کنید    کلیک را

عنوان       04:11 خانه زمینه رنگ که .Greyمیبینید   ( شود ( می طوسی

04:17 Calc )               بندی قالب برای متعددی های .formattingگزینه دارد)       را متن از خط چندین

از      04:22 استفاده با آنها . Automatic Wrappingاولین باشد   می

04:26 Automatic Wrapping             یک در را متن از خط چند کردن وارد اجازه کاربر .cellبه   ( دهد ( می خانه

04:33 . شود      می پیادهسازی چگونه میبینیم حال

شیت   “ 04:37 در .personal finance tracker.odsحال کنیم”        می کلیک را خالی خانه یک

شماره       04:44 خانه روی مثال طور .B12به کنیم    می کلیک

گزینه        cellحال  04:49 سپس و کنید راست کلیک .Format Cellsرا کنید    کلیک را

تب   04:54 .Alignmentحال کنید        کلیک را ای محاوره کادر در



گزینه      “ 04:58 ای محاوره کادر پایین دکمه”      Wrap text automaticallyدر سپس کنیدو کلیک .OKرا کنید    کلیک را

.THIS IS A PERSONAL FINANCE TRACKER. IT IS VERY USEFULحال“ 05:08 کنیم     می تایپ را

چندین   05:11 .statementsمیبینید گیرند        می قرار خانه یک در

را   05:19 .undoتغییرات کنیم   می

گرفتن     05:21 یاد از در       Automatic Wrappingبعد خانه چند کردن ترکیب .Calcحال گیریم     می یاد را

05:29 
فایل  “ شامل”       personal finance tracker.odsدر که را خانههایی میخواهیم عنوان  Serial Numberما با

SN     . داده          روی ابتدا پس کنیم یکی باهم را آنها های آیتم و عنوان   1میباشد .SNزیر کنید   کلیک

کلید   05:46 و       Shiftحال دارید نگه را صفحهکلید آیتم   Cellدر .Salaryبا کنید    کلیک را

خانهای   ( 05:55 دو .cellsاین کند)            می نشاندار را شوند یکی هم با باید که را

گزینه   05:59 گزینه       Formatابتدا سپس و منو نوار .Merge Cellsدر کنید    کلیک را

که     06:07 کناری نوار گزینه   pop-upدر .Merge Cellsمیکند کنید    کلیک را

گزینه               06:12 ای محاوره کادر در خانه یک در خانه دو محتوای دادن قرار .Yesبرای کنید    کلیک را

06:21  . باشد                     می خانه همین در نیز محتویات و میشوند خانه یک در ترکیب هم با شده انتخاب ی خانهها که میبینید

همزمان         06:31 کردن کلیک با را شدن ترکیب این .undoو   Ctrl+Zحال کنیم   می

06:37 . کنیم              کوچک خانه در شدن جا برای را متن چگونه که میگیریم یاد حال

06:41 Font size . کرد               تنظیم خانهها در دادن جا برای خودکار صورت به میتوان را خانه در دادهها

06:49 
“  . متن       دهیم انجام چگونه گه میگیریم یاد خانه”   This is for the month of Januaryحال تایپ B14رادر

کنید.

07:00 . شود        نمی جا خانه در متن که میبینید

خانه       07:03 ابتدا متن کردن کوچک .B14برای کنید    کلیک را

گزینه    07:11 حال سپس      Formatو و منو نوار .Cellsدر کنید    کلیک را

میتوانید   07:18 )      cellهمینطور سپس ( و راست کلیک را .Format Cellsخانه کنید    کلیک را

ای      07:24 محاوره کادر که .Format Cellsمیبینید شود    می باز

.Alignmentتب  07:28 کنید        کلیک را ای محاوره کادر در

تأیید       “ 07:31 کادر ای محاوره کادر پایین دکمه”       Shrink to fit cell sizeدر سپس و کنید تأیید .OKرا کنید    کلیک را

خانه               07:41 در براحتی فونت اندازه کاهش با و میشود کوچک متن کل که .B14میبینید گیرد    می قرار

را   07:54 .undoتغییرات کنیم   می

پایان      07:57 به را ما . LibreOffice Calcدر  Spoken Tutorialاین آورد   می

گرفتیم        : 08:02 یاد را موارد این خلصه طور به



ها    حاشیه بندی قالب
در    زمینه Calcرنگ

از          08:09 استفاده با متن از خط چند بندی Automatic Wrappingقالب

خانه  .         ( 08:14 در گرفتن قرار برای متن کردن کوچک خانهها ) cellترکیب

ارائه: 08:19

.spreadsheet practice.odsشیت  “ 08:21 کنید”    باز را

08:25 . کنید      انتخاب را ها عنوان تمام

08:27 . بدهید       را آبی زمینه رنگ عنوانها به

از    08:31 استفاده .This is a Department Spreadsheetمتن  “Automatic Wrappingبا کنید”    تایپ را

در         08:37 مناسب گرفتن قرار برای را متن .cellابن کنید   کوچک

08:40 . کنید       مشاهده زیر لینک در را ویدئو

پروژه    08:43 خلصه .spoken tutorialاین باشد   می

08:46 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         08:51 استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .        Spoken Tutorialتیم قبول    را آنلین آزمون که کسانی به و دهد می ارائه
    . به,     جزئیات برای دهد می گواهینامه ایمیل contact at spoken hyphen tutorial dot orgشوند

بفرستید.
08:56 

09:00 

09:06 
پروژه    Spoken Tutorialپروژه  از باشد  Talk to a Teacherبخشی می

پشتیبانی    09:11 تحت طریق    National Mission on Educationکه .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

09:18 
در    بیشتر می    spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات موجود

باشد.

توسط    09:29 برنامه .DesiCrew Solutions Pvt.Ltdاین     . شما    از تشکر با است شده منتشر


