
Time 

آموزشی     00:00 برنامه .LibreOffice Impress - Inserting Pictures and Objectsبه آمدید   خوش

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

و     تصاویر کردن . presentationبه   objectsوارد

00:12 Format    و تصاویر objectsکردن

00:15 Hyperlink     از خارج و کردن    presentationداخل وارد Tablesو

از     00:20 ما اینجا .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو Ubuntu Linux 10.04در کنیم    می استفاده

اینترنتی     00:29 مرورگر .URLشما  address barدر کنید       تایپ را شده داده نمایش

00:34 . دهد       می نمایش را تصویر یک این

00:37  image       گزینه و کنید راست کلیک .Save Image Asرا کنید    انتخاب را

00:41 . شود      می باز ای محاوره کادر

فیلد   00:43 قبل   ‘Nameدر .open source -bart.pngاز است’     شده داده  نشان

را     00:51 جا دکمه      Desktopمن و میکنم .Saveانتخاب کنم     می کلیک را

00:59 Presentation ‘ خودSample-Impress. کنیم’          می باز را کردهایم ذخیره قبلً که را

در        01:04 را تصویر یک چگونه میبینیم .presentationحال کنیم    اضافه خود

01:09 Insert     و اصلی منو .Pictureاز کنید    کلیک را

گزینه    01:14 .From Fileحال کنید    کلیک را

01:17 . شود      می باز ای محاوره کادر

01:19 Folder .   , کنید         انتخاب کنید وارد را تصویر آن از میخواهید که را

. Desktop folderمن  01:23 کنم     می انتخاب را

دکمه             01:26 و کنید انتخاب کنید وارد خواهید می که را تصویری .Openحال کنید    کلیک را

وارد   01:31 .slideتصویر شود   می

را   01:35 .undoتغییرات کنیم   می

01:37 . دهم           می نشان را تصویر کردن وارد برای دیگر روش یک

نام        ‘ 01:41 با اسلید از بعد جدید اسلید کردن’    Overviewیک کلیک .Slideو   Insertبا کنید   وارد

متنی    01:50 کادر به       ‘Titleروی را عنوان و کنید .OpenSource Funnyکلیک دهید’   تغییر

با     01:56 کوچک کادر .     4به ابزار       نوار این کنید توجه آن وسط در .Insertآیکون باشد   می

نوارابزار    02:03 .Insert Pictureآیکون   Insertاز کنید    کلیک را



دکمه         02:08 و کنید انتخاب را تصویر .Openیک کنید    کلیک را

02:12 . پوشاند            می را اسلید کل تقریبًا شده وارد تصویر که کنید توجه

دادن                  02:17 تغییر و آن روی کردن کلیک با را تصویر اندازه و شکل میتوانید .control pointsشما دهید   تغییر

مثل          02:27 دیگر چیزهای میتوانیم ما صورت همین وارد   movie-clipsو  chartsبه .presentationرا کنیم   خود

02:35 . کنید      بررسی را حالتها این تمام

چگونه     02:38 میگیریم یاد .hyperlinkحال کنیم 

02:41 
Hyperlinking                      یک یا و اینترنتی صفحه یک یا و بروید دیگر اسلید به اسلید یک از راحتی به که میدهد اجازه شما به

document  ازpresentation. کنید    باز را

داخل      02:49 چگونه که میبینیم .hyperlinkخود  presentationابتدا کنیم   ایجاد

عنوان        " 02:54 با اسلید از بعد جدید اسلید .Overviewیک کنید"   وارد

و     " 03:02 کنید کلیک عنوان .Table of Contentsروی کنید"    تایپ را

: Bodyروی  03:07 کنید               وارد صورت این به را بعدی اسلیدهای عنوان و کنید کلیک متنی کادر

03:13 

"Open Source Funny","The Present Situation "

"Development up to present "

"Potential Alternatives "

"Recommendation ."

متن    " 03:24 از خط .Development up to presentیک کنید"    انتخاب را

03:28  Insert وHyperlink. کنید    کلیک را

ای      03:31 محاوره کادر .hyperlinkاین کند     می باز را

03:34 
چپ     سمت قطعه .       Documentدر فیلد    راست سمت در دکمه سپس کنید انتخاب را’ Target in documentرا

. کنید  کلیک

این      03:48 در که اسلیدهایی .presentationلیست شوند     می باز هستند

عنوان   " 03:53 با .Development up to presentاسلید کنید”      انتخاب لیست از را

دکمه        Applyدکمه   03:58 سپس و کنید کلیک .Closeرا کنید       کلیک لیست این در را

دکمه  04:04 دکمه       Apply دوباره سپس و کنید کلیک ای     Closeرا محاوره کادر کنید   Hyperlinkدر کلیک را

04:12 . کنید       کلیک را اسلید در جایی یک

04:14 . شود                   می تبدیل اشاره حال در انگشت به نشانگر میدهید حرکت متن روی را نشانگر شما که وقتی حال



.hyperlinkingیعنی   04:20 است      شده انجام موفقیت با

متن    04:24 کردن .hyperlinkedکلیک برد        می مناسب اسلید به را شما

اسلید       "hyperlinkبرای  04:29 به دیگر پرونده یک .Table of Contentsکردن گردیم"   برمی

کنید       : " 04:35 اضافه دیگر آیتم خط یک ". External Documentحال

و         04:40 کنید انتخاب را متن از خط سپس    Insertیک .Hyperlinkو کنید    کلیک را

چپ     04:45 سمت قطعه .Documentدر کنید    انتخاب را

فیلد     'folderآیکون  04:48 راست سمت .Document Pathدر کنید'    کلیک را

04:55 Document    میخواهید که .hyperlinkرا کنید  ,   انتخاب کنید

مجموعه'     resume.odtما ' 04:58 در که دکمه         Writerرا و میکنیم انتخاب را کردهایم .Openایجاد کنیم     می کلیک را

دکمه        Applyدکمه   05:07 سپس و کنید کلیک ای     Closeرا محاوره کادر .Hyperlinkدر کنید    کلیک را

05:14 . کنید      کلیک را اسلید در جایی

05:17 . شود                   می تبدیل اشاره حال در انگشت به نشانگر دهید حرکت متن روی را نشانگر شما که وقتی حال

.hyperlinkingیعنی  05:22 است     بوده آمیز موفقیت

متن     05:26 روی کردن به      hyperlinkکلیک را شما .documentشده برد    می مناسب

به        " 05:31 را ما مورد این در .resume.odtکه برد"   می

05:36 Hyperlink . باشد         می صورت همین به نیز وب صفحه کردن

پایان      05:40 در جدید اسلید .presentationیک کنید   وارد

به   " 05:43 را .Essential Open Source Softwareعنوان دهید"   تغییر

متنی   Bodyدر  05:48 .Ubuntu Libre Office "کادر کنید"    تایپ را

و         05:53 کنید انتخاب را متن دوم سپس    Insertخط .Hyperlinkو کنید    کلیک را

چپ    06:00 قطعه .Internetدر کنید    انتخاب را

.Webشما  Hyperlink typeدر   06:03 کنید    انتخاب را

فیلد    06:07 .www.libreoffice.orgشما  Targetدر کنید’    تایپ را

دکمه       Applyدکمه   06:16 سپس و کنید کلیک ای     Closeرا محاوره کادر .Hyperlinkدر کنید    کلیک را

06:23 . کنید      کلیک را اسلید در جایی

06:26 . شود                   می تبدیل اشاره حال در انگشت به نشانگر دهید حرکت متن روی را نشانگر شما که وقتی حال

.hyperlinkingیعنی  06:32 است     بوده آمیز موفقیت

متن      06:37 روی کردن کلیک به      hyperlinkحال را شما .documentشده برد    می مناسب

http://www.libreoffice.org/


آخر   06:44 .tablesدر شود            می استفاده ستون و ردیف در دادهها کردن مرتب برای

چگونه     06:49 میگیریم یاد در    tableحال .LibreOffice Impressرا کنیم   اضافه

عنوان   " 06:54 با .Slides paneاز"   Development up to the presentاسلید کنید    انتخاب را

قسمت   07:00 قطعه   Layoutدر .Title and 2 Contentآیکون   Tasksدر کنید    انتخاب را

07:07 . کنید         انتخاب را چپ سمت متنی کادر در متن

به   font sizeو   07:14 .26را دهید   تغییر

آیکون   ,   text-boxدر   07:17 راست ابزار    Insert Tableسمت نوار .Insertاز کنید      کلیک را مرکز در

07:25 
پیشفرض    صورت و       5که  Number of columnsبه است شده داده می 2که  Number of rowsنمایش

باشد.

به   Number of columnsما   07:33 به   Number of rowsو   2را .5را دهیم    می تغییر

.OKدکمه  07:41 کنید    کلیک را

07:44 Table . شود         خواندن قابل متن که میکنیم بلند کمی را

وارد       07:49 صورت این به را کنید  tableدادهها

07:51 "Implementation Year and % " 

07:56 "2006" "10%" 

07:59 "2007" "20%" 

08:02 "2008" "30%" 

08:05 "2009 "40%" 

فونت    08:08 به  header rowحال به        boldرا را متن و میدهیم .centerتغییر آوریم   می

رنگ    08:17 تغییر .tableبرای کنید       انتخاب را متن کل ابتدا

قسمت    08:22 از قطعه   Table Designسپس .Table Styleشما   Tasksدر       . کنم    می انتخاب را این من کنید انتخاب را

حال    08:30 که .Tableببینید است   چگونه

08:33 . آورد         می برنامه این پایان به را ما این

08:37   .          : کنیم        فرمت را آنها و وارد را تصاویر چگونه گرفتیم یاد را موارد این خلصه طور به

08:43 Hyperlink      از خارج و داخل کردن    presentationدر وارد Tablesو

08:49 . دهید     انجام را ارائه این

.presentationیک   08:53 کنید    ایجاد جدید

08:55 . کنید       وارد سوم اسلید در تصویر یک

یک     08:58 چهارم اسلید .tableدر کنید         ایجاد ستون سه و ردیف دو با



دوم      ‘ 09:03 ستون و دوم ردیف .        slide 3در سوم’    اسلید به را متن این کنید تایپ .Hyperlinkرا کنید 

09:14 
    . پروژه       خلصه این کنید مشاهده زیر لینک در را .spoken tutorialویدئو باشد   می

09:17 

09:20 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         09:25 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    09:30ایمیل

09:34 

پروژه    Spoken Tutorialپروژه  09:41 از پشتیبانی     Talk to a Teacherبخشی تحت که Nationalمیباشد
Mission on Education    طریق .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

09:46 

09:53 
در    بیشتر می      spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات موجود

باشد.

10:05     . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


