به

Narration

Time

 Spoken tutorialدر  LibreOffice Calc-Inserting Charts in spreadsheetsخوش آمدید.

00:00

در این برنامه این موارد را یاد می گیریم:

00:07

ایجاد کردن ,ویرایش و قالب بندی  chartها.

00:11

تغییر اندازه و حرکت دادن charts

00:14

در اینجا ما از  Ubuntu Linuxنسخه  10.04و  LibreOffice Suiteنسخه  3.3.4استفاده می کنیم.

00:18

با یاد گرفتن گزینه های مختلف مشاهده در  LibreOffice Calcشروع می کنیم.

00:27

نمودارها یک روش مفید برای دادن اطلعات به کاربر می باشد.

00:32

 LibreOffice Calcشامل انواع مختلف  chart formatsبرای دادههای شما می باشد.

00:37

با استفاده از  Calcمیتوانید نمودارها را تا حد قابل توجهی سفارشی کنید.

00:43

شیت " "personal finance tracker.odsخود را باز می کنیم.

00:48

و مقدار صرف شده برای هر آیتم که در شیت میباشد را پر می کنیم.

00:53

 cellکه  E3را نشان میدهد را کلیک میکنیم و مقدار  6500را تایپ می کنیم.

00:59

همانطور که به پایین ستون میرویم

مقدار

های  1000 ,625 ,310و  2700را در خانههای  E4, E5, E6و  E7تایپ می کنیم.

01:06

سپس ما مبلغ دریافت شده برای هر آیتم که در لیست میباشد را پر می کنیم.

01:26

پس  cellکه  F3را نشان میدهد کلیک کنید و مقدار  500را تایپ کنید.

01:31

حال همانطور که به پایین ستون میآییم ما مقادیر  200 ,75 ,10و  700را در خانههای F4, F5, F6
و  F7تایپ می کنیم.

01:37

حال یاد میگیریم چگونه  chartبرای این  tableرا ایجاد کنیم.

01:54

برای ایجاد کردن  chartابتدا باید دادههایی را که برای  chartمی خواهیم ,انتخاب کنیم.

01:58

پس ”  cell “SNرا کلیک کنید و بدون رها کردن دکمه  mouseنشانگر را تا خانه آخر که  700در
آن است بکشید.
حال گزینه  Insertدر نوار منو را کلیک کنید و سپس گزینه  Chartرا کلیک کنید.

02:04
02:14

میبینید که نمودار پیشفرض با دادهها وارد  worksheetشده است.

02:21

همزمان کادر محاوره ای  Chart Wizardباز می شود.

02:27

 Chart Wizardنشان میدهد که نمودار پیش
فرض انتخاب شده است.
این نمودار پیشفرض برای بازتاب تغییراتی که در  Chart Wizardایجاد کردهاید بروزرسانی می شود.
کادر محاوره ای  Chart Wizardشامل سه قسمت اصلی می باشد step -هایی که برای تنظیم نمودار
بکار برده اید ,انواع  chart typesو گزینه ها برای هر نوع نمودار

02:32
02:36
02:42

با تأیید گزینه  ,3D Lookمیتوان نمودارسه بعدی را نمایش داد.

02:55

این گزینه ها را بررسی می کنیم.

03:03

ما گزینه  Barزیر فیلد  Choose a chart typeرا کلیک می کنیم.

03:05

توجه کنید که نمودار نمونه  ,نمایش دادهها در جدول در فرمت  Barرا نشان می دهد.

03:11

همینطور میتوانید روی گزینه های دیگر مثل )مکث()Pieمکث()Area.مکث( Bubbleکلیک کنید.

03:19

و گزینه های بسیار دیگری در زیر فیلد “ ”Choose a chart typeو نمودار مورد نیاز خود را به دست

آورید.

زیر گزینه  Stepsما یک گزینه دیگر با نام  Data Rangeرا داریم.
با استفاده از این گزینه می تواننید به صورت دستی محدوده دادهها را که میخواهید در نمودار نمایش
دهید را ویرایش ) (editکنید.
گزینه پیشفرض برای کشیدن داده ها در “ ”Data series in columnsمی باشد.
ما همچنین می توانیم روشی را که میخواهیم دادهها را بکشیم با استفاده از “”Data series in rows

تغییر دهیم.

این زمانی که طرح نمودار را مثل  Columnبرای نمایش داده استفاده کنید ,مفید است.
در آخر میتوانید انتخاب کنید که  First row as labelیا  First column as labelرا استفاده کنید.
و یا هر دو را به عنوان محورهای نمودار.
سپس دوباره

 Data series in columnرا کلیک کنید.

حال در نمودار نمونه خود ,اگر بخواهیم دادهها زیر عنوان “ ”Receivedرا حذف کنیم  ,ابتدا داخل فیلد
“ ”Data rangeرا کلیک کنید.

03:28
03:35
03:40
03:48
03:54
04:02
04:10
04:24
04:28
04:34
04:38

و سپس محدوده  $ A$1 is to $F$7را به “” $ A$1 is to $D$7
توجه کنید که دیگر دادهها در زیر عنوان Recieved

ویرایش دهید.

در نمودار نمایش داده نشده است.

04:49
05:03

حال میبینیم که “ ”Data Seriesچه کاری را انجام می دهد.

05:11

توجه کنید  5ردیف در اینجا میباشد که کل ردیف های دادهها در  spreadsheetرا نشان می دهد.

05:15

دکمه های  Addو  Removeبه ما اجازه اضافه کردن یا حذف کردن ردیف های دادهها ار نمودار را
می دهد.
همچنین میتوانیم دادهها را با استفاده از دکمه های  Upو  Downمرتب کنیم.
بعد از انتخاب اینکه چه دادهای را چگونه

در نمودار نمایش دهیم ,دکمه  Finishدر کادر محاوره ای

را کلیک کنید.

05:21
05:29
05:34

میبینید که نمودار وارد  spreadsheetمی شود.

05:43

بعد از یاد گرفتن اینکه چگونه نمودار را وارد  spreadsheetکنیم,

05:47

حال یاد میگیریم که چگونه نمودار در  LibreOffice Calcرا  formatکنیم.

05:51

منوی  Formatشامل گزینه های متعدد بری )قالب بندی(  formattingو تنظیم دقیق برای ظاهر نمودار

05:56

می باشد.

06:00

حال نموداری را که وارد  spreadsheetکردهایم را

فرمت می کنیم.

06:04

روی نمودار دوبار کلیک کنید پس این در یک مرز خاکستری محصور می شود.

06:08

نشان میدهد که این در  Edit modeمی باشد.

06:13

حال گزینه  Formatدر منوی اصلی را کلیک کنید.

06:18

میبینید که فهرست کشویی شامل تعدادی گزینه برای فرمت مثل Format Selection, Position and
Size, Arrangement, Chart Wall , Chart Areaو بسیاری دیگر می باشد.

06:22

آنها برای موقعیت نمودار ,مرتب کردن و فرمت دادن زمینه و عنوان نمودار استفاده می شوند.

06:37

ما در مورد گزینه های قالب بندی که مکرر ًا استفاده می شوند ,می خوانیم.

06:44

گزینه  Format Selectionکادر محاوره ای با عنوان  Chart Areaرا باز می کند.

06:49

توجا کنید که سه تب در اینجا می باشد:

 Borders, Areaو Transparency

06:56

به صورت پیشفرض تب  Borderانتخاب شده است.

07:03

 Styleو  colorحاشیه نمودار را تغییر می دهیم.

07:07

برای این ,فیلد  Styleرا کلیک کنید و  Continuousرا انتخاب کنید.

07:11

به همین صورت در فیلد  Colorشما  Greenرا کلیک کنید.

07:16

حال دکمه  OKرا کلیک کنید.

07:21

توجه کنید که طرح و رنگ حاشیه نمودار متناسبا تغییر کرده است.

07:26

گزینه  Titleعنوان نمودار و محورهای آن را فرمت می دهد.

07:31

گزینه  Axisبرای فرمت دادن خطهایی که نمودار را ایجاد میکند  ,می باشد.

07:36

همچنین فونت متن که در هر دو محور  Xو  Yنمایان می شود.

07:41

همه این گزینه ها را خود بررسی کنید.

07:46

 Calcهمچنین شامل یک گزینه برای تغییر زمینه  chart areaمی باشد.

07:53

 Chart areaنواحی اطراف گرافیک نمودار که شامل عنوان اصلی و  keyمی باشد.

07:58

برای فرمت دادن ناحیه نمودار گزینه  Formatرا کلیک کنید و  Chart Wallراانتخاب کنید.

08:05

میبینید که کادر محاوره ای با عنوان  Chart-Wallنمایان می شود.

08:12

فیلد  Styleکه  Continuousرا نمایش میدهد چون آخرین انتخاب ما بود.

08:17

در فیلد  Colorشما  Redرا کلیک کنید.

08:22

ما همچنین  sizeرا به  cm 0.20تغییر می دهیم.

08:26

حال دکمه  OKرا کلیک کنید.

08:31

میبینید که استایل و رنگ  chart areaتغییر کرده است.

08:35

حال یاد میگیریم چگونه در نمودار  resizeکنیم و  elementsرا حرکت دهیم.

08:41

برای  resizeکردن نمودار روی نمودار نمونه کلیک کنید.

08:46

میبینید که  handleسبز رنگ در اطراف نمودار نمایان می شود.

08:51

برای افزایش و یا کاهش اندازه نمودار یکی از markerها در یکی از چهار گوشه نمودار را کلیک کنید.

08:54

برای حرکت دادن نمودار ابتدا روی نمودار کلیک کنید.

09:03

حال نشانگر را روی نمودار حرکت دهید.

09:07

نشانگر به دست تبدیل می شود.

09:11

نمودار را کلیک کرده و بجای دلخواه ببرید .دکمه  mouseرا رها کنید.

09:14

شما نمودار را حرکت داده اید.
سپس یاد میگیریم که نمودار را با استفاده ازکادر محاوره ای “”Position and Size

09:20
چگونه resize

کنیم.

09:24

دوباره روی نمودار کلیک کنید.

09:30

نمودار را کلیک راست کنید و از منوی متنی “ ”Position and Sizeرا انتخاب کنید.

09:33

کادر محاوره ای “ ”Position and Sizeنمایان می شود.

09:40

این شامل فیلدهای مختلف که میتوانند جای  Xو  Yنمودار و همچنین عرض و ارتفاع نمودار را تنظیم
کنند ,می باشد.

09:44

حال محور  Xرا  1.00و محور  Yرا  0.83تنظیم می کنیم

09:52

دکمه  OKرا کلیک کنید.

10:02

میبینید که نمودار طبق مقادیر تنظیم شده در  chart areaقرار می گیرد.

10:04

این ما را به پایان  Spoken Tutorialمی آورد.

10:12

به طور خلصه یاد گرفتیم که چگونه نمودار را ایجاد کنیم ,و آنها را  editو  formatکنیم.

10:16

همچنین یاد گرفتیم که چگونه نمودار را  resizeکنیم و در  spreadsheetحرکت دهیم.

10:21

ارائه:

10:27

 Spreadsheetخود “ ”practice.odsرا باز کنید.

10:29

 Pie chartرا برای دادهها وارد کنید.

10:34

نمودار را  resizeکنید و آن را به گوشه پایینی سمت راست حرکت دهید.

10:37

ویدئو را در لینک زیر مشاهده کنید.

10:42

این خلصه پروژه  spoken tutorialمی باشد.

10:46

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

10:50

تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از  Spoken Tutorialارائه می دهد .و به کسانی که آزمون آنلین را قبول
شوند ,گواهینامه می دهد .برای جزئیات به  contact at spoken hyphen tutorial dot orgایمیل بفرستید.

10:54
10:56
11:00
11:04

پروژه  Spoken Tutorialبخشی از پروژه  Talk to a Teacherمی باشد

11:11

11:15

. دولت هند می باشدICT, MHRD  از طریقNational Mission on Education که تحت پشتیبانی

11:23

 موجود میspoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro اطلعات بیشتر در

11:26

.باشد

11:34

. با تشکر از شما. منتشر شده استDesiCrew Solutions Pvt.Ltd این برنامه توسط

