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شروع کار با نرم افزار-  1 
مفاهیم اولیه- 1.1 
صفحه گسترده چیست؟- 1.1.1 

واژه صفحه گسترده از نظر املیی بدین معنا است که از گسترش روزنامه و مجللله گرفتلله شللده اسلت کله دو صلفحه ی

روبروی هم را پوشش می دهد. واژه مرکب گسترش ورق، به معنی نحوه مورد استفاده برای ارائه دفللاتر دفللترداری، بللا سللتون

برای دسته ای از هزینه ها هستند، و فاکتورهای ذکر شده که در حاشیه پایین سللمت چللپ هسللتند و مقللدار هللر پرداخللت در

سلولی که در سطر و ستون آن همدیگر را قطع کرده اند می باشد، به طور سنتی صفحات گسترده برای ارائه دفللتر داری دفللاتر

با صفحات معین یا صفحات بزرگ می باشد.

از نظر کاربردی، صفحه گسترده این امکان را فراهم می نماید که داده ها را بصورت سللطر و سللتون وارد نمائیللد. بعللد از

وارد کردن داده ها عملیاتی نظیر محاسبات ، مرتب سازی و فیلتر نمودن را روی آنها انجام داده، همچنین می توان این داده ها

را چاپ کرده و نمودار هایی بر اساس آنها ایجاد کرد. 

انواع صفحه گسترده- 1.1.2 

 به بازار آمد. این صفحه گسترده از نخستین «برنامه های کاربردی عالی۱۹۷۸ در سال VisiCalcاولین صفحه گسترده 

 به بازار آمد و برای مدت طولنی بیشترین سهم بازار را به خود اختصللاص۱۹۸۳ در سال ۳و۲و۱» محسوب می شد. لوتوس 

 به بازار معرفی شدند که هر دو تحت محیط گرافیکی ویندوز عمل میکردند.۱۹۸۷ در سال ۱داد. کواتروپرو و اکسل

1 Excel
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 تولید می شللود. ایللن نرم افللزار از۳ مجموعه اداری است که توسط بنیاد مستندات آزاد۲ یک نرم افزار کد باز۱لیبره آفیس

 برگرفته شده است. هدف تولیدکنندگان لیبره آفیس این است کلله یللک مجمللوعه اداری مسللتقل بللا4مجموعه اداری اپن  آفیس

 ایجاد کنند که مشکل حق تکثیر نداشته باشد.ODFقابلیت پشتیبانی 

کلمه لیبره آفیس از دو کلمه لیبره (فرانسوی یللا اسللپانیایی) بله معنللایی آزادی و کلملله آفیللس (انگلیسللی) بله معنللی

مجموعه اداری، تشکیل شده  است

 لیبره آفیس مجموعه نرم افزارهای اداری است که برای ایجاد و ویرایش اسناد اسللتفاده شللده و شللامل نلرم افزارهللای

 است.۱0 و فرمول نویسی۹، پایگاه اطلعاتی۸، نقاش۷، ارائه مطلب6، صفحه گسترده5واژه پرداز

صفحه گسترده به شما در پیدا کردن جایگزین ها کمک کرده و تصمیم گیللری را راحت تللر می کنللد. داده هللای خللود را

تجزیه و تحلیل کنید و سپس از آن برای ارائه ی خروجی نهایی استفاده کنید

ه سیسلتم  نمودار ها و ابزار تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا شفافیت بیشتری در نتیجه گیری داشلته باشلید. ک

لل یکپارچه به شما ارائه می کند تا با فرمول های پیچیده ساده تر کار کنیللد. داده هللای خللود را از پایگاه هللای داده راهنمای کام

1 LibreOffice
2 Open Source
3 Document Foundation
4 OpenOffice.org
5 Writer
6 Calc
7 Impress
8 Draw
9 Base
10 Math
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ود راSQLدیگر همانند  اری خ ای آم  و اوراکل به این نرم افزار وارد نموده و پس از مرتب کردن و فیلتر کردن داده ها، آنالیزه

ایجاد نمایید.

 دسته شامل خط، مساحت،۱۳ از توابع نموداری استفاده کنید تا تعداد زیادی تصاویر گرافیکی دو بعدی و سه بعدی از 

 و غیره که مناسب پروژه تان باشد ایجاد کنید.XY، ۲، دایره ای۱میله ای

آشنایی با نرم افزار- 1.2 
اجرای نرم افزار صفحه گسترده - 1.2.1 

دو روش برای بازکردن برنامه صفحه گسترده وجود دارد.

 را انتخاب می کنیم.LibreOffice Calc را جستجو کرده و calc روش اول، از منوی برنامه ها کلمه 

 را انتخابLibreOffice Calcروش دوم، از لیست منوی برنامه ها مجموعه آفیس را انتخاب و در لیست باز شده برنامه 

 نشان داده ایم.۱.۲.۱شکل و آن را اجرا می کنیم. همانطور که در 

 پس از اجرا و زمانی که کارمان را انجام دادیم، باید برنامه را ببندیم. برای این کار به روش زیر عمل می کنیم:

Exit گزینه Fileاز منوی  LibreOffice واقع در گوشه بللال- را انتخاب می کنیم. همچنین می توانیم روی علمت 

LibreOfficeراست پنجره کلیک کنیم یا از آیکون   Calc،ود از می ش ه ب ویی ک  از سمت بال-چپ استفاده کرده و از من

Close.را انتخاب کنیم 

 باید توجه کنیم، اگر هنوز صفحه گسترده ای بازمانده و ذخیره نشده باشد، در هنگام خروج از ما در مورد ذخیره کردن

 را با استفاده از روش های بال ببندید.Calcآن سؤال می شود. حال شما برنامه 

1 Bar
2 Pie
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1آشنایی با محیط کار نرم افزار صفحه گسترده- 1.2.2 

زمانی که برنامه صفحه گسترده را اجرا می کنیم، ماننللد بقیه ی برنامه هللای کللاربردی، ایللن نرم افلزار در یللک پنجللره ی

برنامه ای ظاهر می شود. در نوار عنوان که در بالی پنجره قرار دارد، نام برنامه و نام فایلی که در حال ویرایللش آن هسللتیم بللا

 نشان داده ایم.۱.۲.۲شکل یک خط فاصله نمایش داده می شود. همانطور که در 

1 Spread Sheet

: شروع کار با صفحه گسترده1.2.1شکل 

۱
۲
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در خط بعد، منوهای برنامه را مشاهده می کنیم و خط بعدی ابزارهای استاندارد صللفحه گسللترده نمایللان هسللتند کلله

 قابل اضافه یا حذف شدن هستند. View»Toolbarsبوسیله منوی 

لا صفحه ی کاری قرار دارد که می توانیم اطلعللات و داده هللا را در ایللن قسللمت بنویسللیم و یللا در بخش میانی، اصطلح

ویرایش نماییم.

نوار عنوان برنامه:

نواری است که بالترین بخش پنجره محسوب می شود. این نوار شامل نام محیط و نللام صللفحه گسللترده و دکمه هللای

هدایت که شامل دکمه های مربوط به بستن، بزرگ نمایی و کوچک نمایی پنجره می باشد، است.

: آشنایی با محیط صفحه گسترده1.2.2شکل 

نوار عنوان نوار منو اصلی

نوار وضعیتمدیریت کاربرگ
نوار کناری

نوار ابزار نوار فرمول
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نوار منوی اصلی :

لیست دستورات است که در فصل های بعد به آن می پردازیم.

نوار ابزار :

در زیر نوار منو، نواری وجود دارد که فرمان های موجود در منوها را به شکل یک ابزار در اختیللار کللاربر قللرار می دهللد.

بعضی از این ابزارها ممکن است در منوها وجود نداشته باشد. به طور پیش فرض دو نوار ابزار اسللتاندارد و قللالب بنللدی فعللال

هستند.

نوار فرمول:

از این نوار برای ایجاد، ویرایش و نمایش فرمول ها استفاده می کنیم. این نوار مختص محیط صفحه گسترده می باشد.

نوار مدیریت کاربرگ:

در قسمت پایین پنجره کار، پوشه نواری وجود دارد که می توان کاربرگ مورد نیاز برای کللارکردن را انتخللاب نمللود. بللر

,Sheet1روی این نوار عناوینی مثل   sheet2د از خواه ,… وجود دارند که با کلیک کردن روی هر کدام، کاربرگ مورد نظر ب

شد.

نوار وضعیت:

در زیر نوار انتخاب کاربرگ، نواری به نام سطر وضعیت وجود دارد که وضعیت جاری برنامه را نمایش می دهد.

بستن یک صفحه گسترده- 1.2.3 

وقتی کارمان با یک صفحه گسترده تمام شد و می خواهیم آن را ببندیم، به روش زیر عمل می کنیم:

 را انتخاب می کنیم.Exit LibreOffice، گزینه Fileاز منوی 



221 از 7صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

رده وCalc همچنین می توانیم روی دکمه در گوشه بال-راست پنجره کلیک کنیم یا روی آیکون  ک ک  بال-چپ، کلی

Close را انتخاب کنیم و یا با کلیدهای میانبر Ctrl+Qیا Alt+F4 نشان۱.۲.۳شکل   این کار را انجام دهیم. همانطور که در 

داده ایم.

اگر صفحه گسترده ای که باز است، اخیرلا ذخیره نشده باشد، به ما امکان ذخیره کللردن آن داده می شللود. از مللا سللؤال

می شود که آیا صفحه گسترده جاری ذخیره شود؟ 

Save را انتخاب می کنیم تا ذخیره شود و Don't  Saveر  را زمانی انتخاب می کنیم که می خواهیم از تغییرات صرف نظ

 نشان داده ایم.۱.۲.4شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در Cancelکنیم و جهت انصراف از بسته شدن صفحه گسترده، 

امSaveAsاگر فایل را تاکنون ذخیره نکرده باشیم و فایل جدیدی باشللد، کللادر محللاوره  ک ن ود. ی ان داده می ش  نش

 را کلیک می کنیم. حال شما امتحان کنید. با آیکون در گوشهSave وارد می کنیم سپس دکمه File Nameانتخاب و در کادر 

 را ببندید.Calcبال-چپ پنجره 

: پنجره قبل از بستن یک صفحه گسترده ذخیره نشده1.2.4شکل 
: منوی خروج از برنامه1.2.3شکل 
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نحوه کار با صفحه گسترده- 1.3 
ایجاد یک صفحه گسترده جدید- 1.3.1 

اگر خواستیم یک صفحه گسترده جدید باز کنیم، به روش زیر عمل می کنیم:

ه Fileاز منللوی  پس New،گزین اب، س ون spreadsheet را انتخ زار، آیک وار اب ا از ن م، ی اب می کنی New را انتخ

spreadsheet را کلیک می کنیم. همچنین می توانیم از کلیدهای میانبر CTR+Nه در شکل  نیز استفاده نماییم. همانطور ک

 نشان داده ایم.۱.۳.۱

اWindow برای انتخاب فایل های باز شده، از منوی  م ت ، نام فایلی که می خواهیم روی آن کار کنیم را انتخاب می کنی

بصورت فایل جاری نمایش داده شود. نباید فراموش کنیم که فایل ها را قبل از بستن، ذخیره کنیم. حال شما آزمایش کنید.

: گزینه ایجاد سند جدید1.3.1شکل 

۲
۱
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باز کردن یک یا چند صفحه گسترده- 1.3.2 
ازOpen در نوار ابزار، Fileبرای بازکردن یک سند موجود، از منوی  ری ب ره دیگ ار پنج ا اینک م. ب اب می کنی  را انتخ

 نشان داده ایم.۱.۳.۲شکل می شود که فهرست تمام فایل های موجود را نشان می دهد. همانطور که در 

 را انتخاب می کنیم. حال شما آزمایش کنید.Open روی فایلی که می خواهیم کلیک کرده و 

گاهی لزم داریم که با بیش از یک فایل صفحه گسترده کار کنیم. ممکن است بخواهیم اطلعات را از یکی به دیگللری

منتقل کنیم.

لل ایجاد شللده اسللت، بللاز هللم از روش بللال فایللل را انتخللاب و   راOpenبرای باز کردن یک صفحه گسترده دیگر که قب

 را کلیک می کنیم. حال شما آزمایشOpenانتخاب می کنیم. وقتی کادر محاوره ای باز شد، فایل مورد نظر را مشخص کرده و 

کنید.

Open: پنجره محاوره ای 1.3.2شکل 
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ذخیره کردن صفحه گسترده- 1.3.3 

 ذخیره صفحه گسترده با نام دیگر

گاهی می خواهیم صفحه گسترده مان را برای حفاظت از پاک شدن یا ادامه کار در رایانه ای دیگر یا روی فلللش ممللوری

Save را باز کرده و Fileذخیره کنیم. منوی   Asرا انتخاب می کنیم. وقتی کادر محاوره ای Save  ASه  باز شد، روی فلش ب

 نشان داده ایم.۱.۳.۳شکل  (سمت راست-بال، دومین آیکن). همانطور که در سمت بال کلیک می کنیم 

» را انتخاب می کنیم. در لیست پوشه های ظاهر شللده نللام فلللشrun/media/<Username رفته و شاخه «/<Root به 

امsaveمموری متصل شده به دستگاه را انتخاب می کنیم. سپس کلید  ما انج ال ش  را کلیک نمایید. پنجره بسته می شود. ح

دهید.

Save As: پنجره محاوره ای 1.3.3شکل 
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ذخیره کردن صفحه گسترده
وقتی یک صفحه گسترده باز کرده و در آن اطلعات وارد کردیم، لزم خواهیم داشت که آن را ذخیره کنیللم. ایللن کلار

ساده ای است و به روش زیر عمل می کنیم:

رهSave را کلیک کرده و گزینه Fileمنوی  ل ذخی ه مح  را انتخاب می کنیم. کادر محاوره ای مربوطه ظاهر می شود ک

فایل را سؤال می کند.

لل پوشه   را انتخاب کنیم.Documentsباید توجه داشته باشیم همیشه فایل را جایی ذخیره کنیم، که یادمان بماند و مث

نام فایل را وارد می کنیم. در این مرحله هم توجه شود که نام مناسبی انتخاب می کنیم.

ذخیره یک کپی از صفحه گسترده و ادامه کار با سند قبلی

لا یک کپی با نام دیگر از صفحه گسترده ای که در حال کار با آن هستیم تهیه کنیم و کارمللان زمانی که می خواهیم صرف

 را انتخاب و یک نام برای آن در نظر می گیریم. در اینSave a copy، گزینه Fileرا با همین سند فعلی ادامه دهیم، از منوی 

 نشان داده ایم.۱.۳.4شکل مرحله نیز مانند مراحل قبل، نام مناسبی برای آن انتخاب می کنیم. همانطور که در 
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ذخیره تمام صفحات گسترده باز شده با یک کلیک
وقتی همزمان با چندین صفحه گسترده در حال ویرایش هستیم، ذخیره تک تک آن ها زمان بر بوده و امکان فراموشللی

در ذخیره یک یا چند صفحه گسترده وجود دارد. جهت ذخیره تمامی صفحات گسترده باز، به روش زیر عمل می کنیم:

 نشان داده ایم.۱.۳.5شکل  را انتخاب و کلیک می کنیم. همانطور که در Save All، گزینه Fileاز منوی 

Save a Copy: منوی 1.3.4شکل 
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ذخیره یک صفحه گسترده در قالب دیگر
گاهی ممکن است بخواهیم فایلمللان را به افللراد دیگللری بللدهیم کلله روی آن کللاری انجللام دهنللد. اگللر آن هللا برنللامه

LibreOffice Calcرا نداشته باشند، باید فایل را در شکل دیگری ذخیره کنیم که برای آن ها قابل استفاده باشد. همانطور که 

 انواع فرمت ها را نشان داده ایم.۱.۳.6شکل در 

 است (یعنی مقادیر جدا شده باComma Separated Values مخفف کلمات CSV است. CSV یکی از فرمت ها، فرمت 

کاما).

 ظاهر می شود.Save را انتخاب می کنیم.کادر محاوره ای Save as گزینه Fileبرای اینکار از منوی 

Save all: منوی 1.3.5شکل 
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Fileاز منوی کرکره ای   Type گزینه Text  CSV را انتخاب می کنیم. نام فایل را انتخاب کرده و Saveال  می کنیم. ح

خودتان انجام دهید.

انExcelگاهی ممکن است بخواهیم فایل را به فردی که از مایکروسافت   استفاده می کند بدهیم، برای اینکار باید کارم

 ذخیره کنیم.Excelرا در قالب 

 اسلت، کلله۱ انواع مختلف دیگری، نوع فایل وجود دارد که می توانیم آن ها را انتخاب کنیم. یکی از ایللن انلواع، قالب هللا

دotsدنباله  ای جدی . دارند. هنگامی فایلمان را به صورت یک قالب ذخیره می کنیم که بخواهیم از آن به عنوان مبنای فایل ه

دیگر استفاده کنیم.

 شاید بخواهیم صفحه گسترده مان را بصورت صفحه وب انتشار دهیم تا روی اینترنت یا اینترانت قابل مشللاهده باشللد.

دhtmlبرای اینکار نوع فایل را  اهده خواه . انتخاب می کنیم. فایل ما به شکلی ذخیره می شود که با یک مرورگر وب قابل مش

بود. حال شما امتحان کنید. فایل فعلی صفحه گسترده تان را به شکل یک صفحه وب ذخیره کنید.

1 Templates

: انواع ذخیره سازی به فرمت های دیگر1.3.6شکل 
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آشنایی با ظاهر نرم افزار- 1.4 
حرکت بین فایل و صفحات گسترده- 1.4.1 

Calcاربرگ د ک  در یللک صلفحه گسللترده داشللته باشللیم. به ایللن ترتیللب می تلوانیم۲ به ما این امکان را می دهد که چن

لل اطلعاتمان را به روش منطقی تری سامان دهی کنیم. گاهی ممکن است بخواهیم بین چند صفحه گسترده حرکت کنیم. مث

برای ارجاع به اطلعات، یا برای کپی و انتقال اطلعات از یکی به دیگری.

فحهWindowبرای این کار از منوی  ن ص ن از ای ما رفت ، نام صفحه گسترده مورد نظرمان را کلیک می کنیم. حال ش

گسترده به صفحه گسترده دیگر را امتحان کنید.

استفاده از بزرگ نمایی صفحه- 1.4.2 
وقتی صفحه گسترده مان را نگاه می کنیم، گاهی لزم است اندازه اش را تغییر دهیم.

ه در Zoom، گزینه Viewبرای این کار، از منوی کرکره ای  انطور ک شکل  اندازه مورد نظرمان را انتخاب می کنیم. هم

٪ تغییر دهید.50 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید. اندازه صفحه را به ۱.4.۱

2 Worksheet

: منوی میانبر و پنجره محاوره ای بزرگنمایی1.4.1شکل 
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نمایش یا عدم نمایش نوار ابزارها- 1.4.3 
وی Calcوقتی با  ار، از من ن ک رای ای م. ب وض کنی هView کار می کنیم شاید بخواهیم نمایش نوار ابزارها را ع  گزین

Toolbars نشان داده ایم.۱.4.۲شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که 

وی Toolbarدر این قسمت می توانیم روی یک  ک رویImage که می خواهیم اضافه کنیم، کلیک کنیم. من ا کلی  را ب

امInsert و بعدToolbars، بعد Viewمنوی  ل را انج ن مراح لا همی زار، دقیق  را اضافه می کنیم. برای عدم نمایش یک نوار اب

 انجام دهید.Imageمی دهیم و روی آنچه که می خواهیم نمایش داده نشود، کلیک می کنیم. این کار را برای نوار ابزار 

Toolbars: منوی 1.4.2شکل 
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تنظیمات اولیه- 1.5 
تغییر ارجحیت ها و پیش فرض ها- 1.5.1 

گزینه هایی وجود دارند که کار با برنامه را راحت تر می کند. اول از همه مشخصات کاربر است. این اطلعات بلله صللفحه

گسترده اضافه می شود. در صورتی که پس از اعمال تغییرات در سند، ذخیره و خارج شویم، اگر دوباره سند را باز کنیم، صفحه

به موقعیتی برمی گردد که در وضعیت قبلی باز بوده  است.

ه Toolsبرای ثبت و تغییلر ایلن ملوارد، از منلوی  انه Options و گزین م. زب اب می کنی ابUserData را انتخ  را انتخ

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید.۱.5.۱شکل می کنیم. آنگاه می توانیم مشخصات خود را وارد نماییم. همانطور که در 
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→Load/saveهمچنین می توانیم زمان ذخیره  اتوماتیک را از زبللانه   General رض دار پیش ف د. مق م نمایی ۱0 تنظی

۱.5.۲شکل  تنظیم نماییم. همانطور که در ODFدقیقه می باشد. فرمت پیشفرض ذخیره فایل را نیز می توانیم غیر از پسوند 

نشان داده ایم.

: تنظیمات اولیه - اطلعاات کاربر1.5.1شکل 
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Languageبرای اضافه کردن زبان فارسی به صفحه گسترده بر روی زبانه   settings→  Languagesرده و ک ک  کلی

تنظیمات زیر را انجام می دهیم. مراحل را انجام می دهیم تا قابلیت درج متن فارسی به صفحه گسترده  اضافه شود. همللانطور

 نشان داده ایم.۱.5.۳شکل که در 

: تنظیمات اولیه - نحوه ذخیره سازی1.5.2شکل 
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 برنامه Helpاستفاده از - 1.5.2 
لل آنچه را می خواهیم در برخش Calcاگر هنگام کار با   خواهیم یافت.Help به کمک احتیاج داشتیم، احتما

: تنظیمات اولیه - اضافه کردن زبان فارسی1.5.3شکل 
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 راLibreOffice Help و در آنجا Help در بالی صفحه کلید را فشار می دهیم، یا از منوی اصلی، F1برای این کار کلید 

انتخاب می کنیم.

) نیز اسللتفادهhttps://help.libreoffice.org/Calc/Welcome_to_the_Calc_Helpهمچنین می توانیم از این لینک (

ودCalcکرده و راهنمای  ره وج  را مشاهده نماییم. در صفحه وبی که باز شده، امکان یافتن دستورات و توابع محاسباتی و غی

 نشان داده ایم.۱.5.4شکل دارد که به همراه مثالی توضیح داده شده  است. همانطور که در 

: وب سایت راهنمای صفحه گسترده1.5.4شکل 
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وارد کردن داده ها-  2 
ورود داده ها- 2.1 
1وارد کردن اعداد، تاریخ یا متن در یک خانه- 2.1.1 

وارد کردن داده در یک صفحه گسترده یک کار ساده اسللت. خانه هللایی را کلله می خللواهیم در آن هللا داده وارد کنیللم،

لا در خانه وارد می کنیم. همانطور که در  نشان داده ایم.۲.۱.۱شکل انتخاب و سپس اعداد را مستقیم

باید توجه داشته باشیم که همان داده در نوار فرمول، در بالی محل اصلی صفحه گسترده هم دیده می شود. برای وارد

) برای تعیین محل ممیز استفاده می کنیم.Shift+3» با کلیدهای (٫کردن اعداد اعشاری از «

 را در خللانه۱۲۳٫45 را فشار می دهیم. حال شما آزمایش کنید. عدد Enterوقتی داده را در یک سطر وارد کردیم کلید 

B2 .وارد کنید 

سه روش برای درج متن در خانه ها وجود دارد:

روش اول عبارت است از انتخاب خانه ای که می خواهیم در آن داده وارد کنیم، تایپ کردن مسللتقیم اطلعللات در آن و

 است.Enterفشاردادن کلید 

روش دوم استفاده  از ناحیه  انتخاب است. این امکان، اطلعاتی که در حللال وارد کردنللش هسللتیم، فقللط در محللدوده 

 استفاده می شود. Tabانتخاب شده وارد می شود و تنها جهت رفتن به خانه های بعد از کلید 

1 Cell



221 از 23صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

Insertروش سوم استفاده از   fieldsام ا ن ل و ی ام فای خ روز، ن  است که در این روش نیز می توان اطلعاتی مانند تاری

 که مشاهده می شود.۲.۱.۲شکل صفحه گسترده ای که در حال کار هستیم را داخل خانه وارد کنیم. همانند 

ورود فرمول ساده در یک خانه- 2.1.2 
 عدد متفاوت بنویسیم و در سلول پنجم،4 سلول، 4این قسمت را با یک مثال آغاز می کنیم. فرض کنید می خواهیم در 

مجموع این اعداد را نمایش دهیم.

: اضافه کردن اطلعاات تاریخ، نام کاربرگ و نام فایل2.1.2شکل 

: ورود داده در یک خانه2.1.1شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 24صفحه 

م.A4 و A3 و A2 و A1 عللدد در سلللول های 4 ، ۲.۱.۳شکل یک صفحه گسترده ایجاد می کنیم و مانند   وارد می کنی

ولA5سلول  اد فرم ای ایج ا روش ه  را فعل خالی می گذاریم. قرار است در این سلول یک فرمول درج کنیم. اما پیش از آن ب

آشنا خواهیم شد.

روش ایجاد یک فرمول ریاضی
). فللرضA5 در این روش، ابتدا سلولی که می خواهیم فرمول را در آن درج کنیم، انتخاب می کنیم (سلول روش اول:

ورت درA5 عدد بال را با یکدیگر جمع کنیم به طوری که نتیجه در سلول 4کنید می خواهیم  ن ص ود. در ای ایش داده ش  نم

تA5سلول  ع (+) اس  علمت = را تایپ می کنیم. سپس آدرس سلول اول را تایپ کرده و بعد از آن عملگر را که در اینجا جم

وارد می کنیم. همین کار را تا وارد کردن آدرس سلول چهارم ادامه می دهیم. بدین ترتیب در سلول پنجم، عبارت زیر را تللایپ

می کنیم:

=A1+A2+A3+A4

: ورود اعاداد در سلولها2.1.3شکل 
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ده راA5 را فشار دهیم، فرمول مورد نظر اعمال شده، و سلول Enterدر صورتی که کلید  اب ش لول های انتخ ع س  جم

نشان خواهد داد.

نA5 این روش نیز مانند روش نخست است (یعنی علمت = را در سلول روش دوم:  درج می کنیم) با این تفاوت که ای

بار به جای تایپ آدرس، بر روی سلول های مورد نظرمان کلیک می کنیم. این کار زمانی کاربرد دارد که ما مقادیر زیادی سلول

در یک صفحه گسترده داریم اما می خواهیم بعضی از سلول های خاص از بخش های مختلف را انتخاب کنیم.

در هر صورت هم می توانیم آدرس را به صورت دستی تایپ کنیم و هم اینکه بر روی سلللول های مللورد نظرمللان کلیللک

کنیم.

Redo و Undoدستورات - 2.1.3 

لل کلمه ای را که نباید، پاک کردیم، دستور  ویUndoاگر اشتباه کردیم و مث ار من  کل فرآیند را بر می گرداند. برای اینک

Edit را باز می کنیم و Undo نشان داده ایم. ۲.۱.5شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در 

: ورود فرمول در یک خانه2.1.4شکل 
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 تغییر انجام5 می توانیم چندین عمل را برگردانیم؛ ولی اینکار قدم به قدم و به ترتیب انجام می شود. یعنی اگر Undoبا 

داده باشیم و بخواهیم عمل سوم را بر گردانیم، باید کار های پنجم و چهارم را هم بر گردانیم تا به کللار سللوم برسللیم. حللال از

Undo.استفاده کنید 

حذف اطلعات سلول - 2.1.4 
برای حذف محتوای خانه یا محدوده ای از خانه ها، به روش زیر عمل می کنیم:

 راDeleteابتدا خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم. سپس برای حذف محتوا و تمام شکل بندی های خانه ها، کلیللد 

فشار می دهیم.

ه Edit اما اگر خواستیم که شکل بندی خانه بمانللد ولللی محتللوایش پللاک شللود، منللوی رده و گزین از ک Delete را ب

Contents نشان داده ایم.۲.۱.6شکل  را انتخاب می نماییم. همانطور که در 

رده و Editبرای حذف کامل یک سطر یا ستون، سطر یا ستون مورد نظر را انتخلاب می کنیلم.منلوی  از ک Delete را ب

Rows برای حذف سطر و Delete  Columnsذف ترده ح فحه گس  برای حذف ستون انتخاب می کنیم. سطر یا ستون از ص

 نشان داده ایم. حال شما سعی کنید که ستون را حذف کنید. ۲.۱.۷شکل خواهد شد.  همانطور که در 

: دستورات برگشت و تکرار2.1.5شکل 
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آشنایی با انواع داده ها- 2.2 

اطلعاتی که می توان در یک سلول وارد کرد از دو حالت خارج نیست: یا مقدار است و یا فرمول.

داده های ثابتی که در یک سلول وارد می کنیم را «مقدار» گویند. مقدارها به چهار بخش «عللدد»، «متللن»، «تاریللخ» و

«ساعت» تقسیم می شوند. در زیر به بررسی این مقادیر می پردازیم.

داده های عددی- 2.2.1 

»، می توان نمادهای خاص مانند + و – و ، و . و $ و % نیز۹ تا 0در هر سلول، به جز اعداد و رقم ها «که متشکل است از 

وارد کرد.

باید توجه داشته باشیم اگر عددی که در سلول وارد می کنیم، از اندازه سلول بزرگ تر باشد، سلول نیز بزرگ تللر شللده تللا

عدد در آن جای بگیرد.

: حذف اطلعاات سلول2.1.6شکل 

: حذف اطلعاات با راست کلیک2.1.7شکل 
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اما اگر عدد بسیار بزرگی را وارد کنیم، عدد مورد نظر یا به صورت نماد علمی نشان داده می شود، یا گللرد می شللود و یللا

سلول با علمت # پر می شود.

داده های متنی- 2.2.2 

علوه بر اعداد، در هر سلول می توان هر متن دلخواهی را به زبان هایی کلله در لینللوکس موجللود اسللت، وارد کللرد. مثل

برای تولید کارنامه یک کلس، می توان سلول هایی از ردیف بال برای نوشتن عنوان انتخاب کرد و مقللادیر متنللی ای همچللون

«نام درس»، «نمره»، «معدل» و غیره در سلول ها وارد کرد.

داده های تاریخی- 2.2.3 

رد. درDD/MM/YY یا DD-MM-YYدر هر سلول، می توان یک تاریخ را به فرم  اه- روز) وارد ک  (به معنای سال- م

این صورت قالب سلول به طور خودکار تبدیل به تاریخ می شود.

داده های زمانی- 2.2.4 

البH:M:Sهمانند تاریخ، زمان را نیز می توان به فرم  ورت ق ن ص رد. در ای انیه) وارد ک  (به معنای ساعت- دقیقه- ث

سلول به طور خودکار تبدیل به زمان می شود.

فرمول- 2.2.5 

همانطور که پیش تر اشاره کردیم، در یک سلول می توان یک «مقدار» یا یللک «فرمللول» وارد کللرد. تللاکنون بللا مقللادیر

مختلفی که می توان در یک سلول وارد کرد، آشنا شدیم. اکنون به بررسی فرمول نویسی در یک سلول می پردازیم.

یک عملیات به منظور انجام محاسباتی که در نتیجه  انجام آن یک مقدار بدست می آید را فرمول می گویند. ایللن مقللدار

نیز ممکن است عدد، تاریخ، متن و یا ساعت باشد.
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علوه بر داده های بال که به آنها اشاره شد، می توان تصویر را نیز مانند یک شی وارد کرده و در هر جای برگه قرار داد.

همانطور که می دانیم، برای نوشتن یک فرمول، نیاز به «عملگر» داریم. عملگرهای اصلی ریاضی که در صفحه کلید نیز

قرار دارند عبارتند است + (برای جمع)، - (برای تفریلق)، * (بلرای ضلرب)، / (بلرای تقسلیم)، ^ (بللرای تلوان) و % (بلرای

درصد).

کار با داده ها-  3 
انتخاب و جابه جایی- 3.1 
انتخاب یک یا چند خانه- 3.1.1 

گاهی ممکن است بخواهیم محدوده ای از خانه ها، ولی نه یک سطر یا ستون کامل، را انتخاب کنیم. بگذارید با انتخللاب

چند خانه شروع کنیم.

برای انتخاب بیش از یک خانه، نشانگر را به اول گروه می بریم. کلید چپ مللاوس را پللایین نگلله می داریللم، مللاوس را در

طول خانه های مورد نظر حرکت داده و وقتی همه انتخاب شدند، کلید را رها می کنیم.

اگر خانه های مورد نظر، کنار هم نبودند، نشانگر را به اولین خانه می بریم و کلیک می کنیم تا آن خانه  انتخاب شود. حال

نCtrlکلید  م. ای  را پایین نگه می داریم و نشانگر را به خانه بعدی که مورد نظرمان است می بریم و یک بار دیگر کلیک می کنی

کار آنقدر تکرار می کنیم تا تمام خانه های مورد نظرمان انتخاب شوند.

 روش های۳.۱.۱شکل  را رها کنیم، باید از اول شروع کنیم. حال خودتان آزمایش کنید. Ctrlباید توجه کنیم! اگر کلید 

انتخاب خانه های گفته شده در بال را نشان می دهد.
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انتخاب یک یا چند سطر- 3.1.2 
برای انتخاب یک سطر، روی شماره آن سطر با دکمه چپ ماوس، کلیک می کنیم. بللرای انتخللاب تعللدادی سللطر، کلله

م، رویshiftمجاور هم هستند، باید روی شماره سطر اول کلیک کنیم، و همانطور که کلید  ار داده ای فحه کلید فش  را روی ص

شماره سطر آخر کلیک کنیم.

: انتخاب خانه ها3.1.1شکل 
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ابCtrl برای انتخاب سطرهای غیر همجوار، اولین سطر را انتخاب می کنیم، کلید   را نگه می داریم، سطر بعدی را انتخ

 را نگه داشته ایم، این کار را تکرار می کنیم تا تمام سطرهای مورد نظرمان انتخاب شوند. حالCtrlمی کنیم. همانطور که کلید 

، انتخاب کنید.Shift را با استفاده از کلید 5 تا ۱شما امتحان کنید. سطرهای 

انتخاب یک یا چند ستون- 3.1.3 
برای انتخاب یک ستون باید روی حرف مشخصه ستون کلیک کنیم. برای انتخاب گروهللی از سللتونها کله مجلاور هللم

باشند، روی حرف اولین ستون کلیک می کنیم.

 را نگه می داریم و روی حرف آخرین ستون هم کلیک می کنیم.shiftکلید 

م وCtrlبرای انتخاب ستونهای غیر همجوار، ستون اول را با کلیک روی حرف آن انتخاب می کنیللم، کلیللد   را می گیری

روی حرف ستون بعدی کلیک می کنیم.

التCtrlهمانطور که کلید  ان در ح ورد نظرم تونهای م ام س ا تم م، ت  را نگه داشته ایم، آنقدر این کار را تکرار می کنی

 انتخاب کنید.Ctrl را با استفاده از کلید EوBانتخاب شده قرار گیرند. حال شما امتحان کنید. ستونهای 

تکثیر داده ها و جایگزینی- 3.2 
اصلحا محتوای یک خانه- 3.2.1 

برای ویرایش محتوا در یک خانه، روی خانه دو بار کلیک کرده و ویرایش را انجام می دهیم. وقللتی کارمللان تمللام شللد،

 را فشار می دهیم. حال شما امتحان کنید.Enterکلید 
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برای تغییر محتوای یک خانه، کافی است روی آن کلیک کرده و مقدار جدید را وارد کنیللم. ایللن روش را هللم امتحللان

کنید.

کپی محتویات خانه ها بین چند صفحه گسترده یا چند کاربرگ- 3.2.2 

ما می توانیم اطلعات را از یک خانه یا تعدادی خانه، به خانه هایی در همان کاربرگ، کاربرگ دیگللر یللا صللفحه گسللترده

دیگر کپی کنیم.

 را انتخاب می کنیم. خانه مقصد راCopy، گزینه Editابتدا خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم. بعد از منوی 

 نشان داده ایم.۳.۲.۱شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در  Paste، گزینه Editانتخاب می کنیم. از منوی 

  اگر خواستیم محتوا را در کاربرگ دیگری کپی کنیم، قبل از انتخاب خانه مقصد، کاربرگ مقصد را انتخللاب می کنیللم.

 کپی می کنیم.۲ به کاربرگ ۱، محتوای خانه هایی را از کاربرگ ۳.۲.۳شکل حال مانند 

داده ها حتی می توانند بین صفحات گسترده های مختلف هم کپی شللوند. داده هللا مثللل همیللن روش انتخللاب و کللپی

دWindowمی شوند ولی قبل از انتخاب خانه مقصد، باید از منوی  انه مقص د خ ده و بع اب ش د انتخ ترده مقص ، صفحه گس

انتخاب شود و داده ها در آن درج شوند. حال شما امتحان کنید.
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: چسباندن محتویات در خانه3.2.1شکل 

: کپی یا انتقال به کاربرگ3.2.2شکل 
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AutoFillابزار - 3.2.3 

شاید گاهی لزم باشد که  اطلعاتی را که دارای ترتیب خاصی هستند، مثل اعداد صعودی یا تاریخ هللای متللوالی را وارد

 به طور خودکار انجام دهیم.AutoFillکنیم. صفحه گسترده به ما امکان می دهد که این کار را با ابزار 

برای پر کردن خودکار خانه ها، در خانه ای که پر کردن باید از آن شروع شود، کلیک می کنیم.

بعد ماوس را به گوشه پایین-سمت راست آن خانه می بریم تا نشانگر تبدیل به یک + کوچک سیاه رنگ شود. 

: انتقال داده ها بین کاربرگ ها3.2.3شکل 
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حال دکمه چپ ماوس را پایین نگه داشته و محدوده ای از خانه ها را که می خواهیم پر شوند، انتخاب می کنیم.

، روزهای هفتلله و مللاه را اضللافه۳.۲.4شکل  صفحه گسترده بخش سخت کار را برای شما انجام خواهد داد. در مثال 

کرده است.

اگر خواستیم ماه را تغییر دهیم چه می کردیم؟ روند کار خیلی شبیه است.

خانه ای که می خواهیم پر کردن از آن شروع شود را انتخاب می کنیم و سپس نشانگر را به گوشه پللایین سللمت راسللت

) در آید.AutoFillخانه می بریم تا نشانگر به شکل + سیاه رنگ (

حال کلید راست ماوس را پایین نگه داشته و محدوده مورد نظر را انتخاب می کنیم. وقتی دکمه را رها کنیم به صللورت

هوشمند خانه ها را پر می کند. حال شما امتحان کنید.



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 36صفحه 

ه Toolsدر صورتی که بخواهیم یک لیست جدید به لیست های خودکار اضافه کنیللم، بایللد از منللوی  راOptions، گزین

 را انتخاب می کنیم.Sort Lists گزینه Libreoffice calcانتخاب کرده و از زیر مجموعه 

Newدر قسمت راست پنجره، انواع لیست ذخیره شده را مشاهده می کنیم. برای اضافه کردن لیست خود، روی کلیللد 

شکل را کلیک می کنیم. همانطور که در Add، لیست را خط به خط وارد می کنیم و کلید Entriesکلیک می کنیم. در قسمت 

 نشان داده ایم.۳.۲.5

: پر کردن اتوماتیک اطلعاات در خانه ها3.2.4شکل 
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انتقال محتوای خانه ای به یکی از کاربرگ ها یا صفحه گسترده ای فعال- 3.2.4 
Paste و Cutما می توانیم خانه ها را در داخل کاربرگ هایمان با استفاده توأم از دو دستور، انتقال دهیم. ایللن دو دسللتور 

هستند.

: پنجره اضافه کردن لیست خودکار3.2.5شکل 
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انطورCut را باز کرده و دستور Editابتدا باید خانه های مورد نظرمان را انتخاب کنیم. بعد منوی  م. هم  را انتخاب کنی

 نشان داده ایم.۳.۲.6شکل که در 

الClipboardاین باعث انتقال اطلعات آن خانه ها به جایی در حافظه رایانه می شللود کلله  ام دارد. ح ار ن ه ک ا تخت  ی

می توانیم جایی از صفحه گسترده را که می خواهیم داده ها به آن منتقل شود، انتخاب کنیم.

اPaste، دستور Editاول در خانه مورد نظر کلیک می کنیم و بعد از منوی  ار را ب ن ک ال همی م. ح  را انتخاب می کنی

 انجام دهید.Edit از منوی Paste و Cutانتخاب دستورات

 انتقال دهیم.Paste و Cutمی توانیم اطلعات را بین صفحه گسترده های فعال، با دو دستور 

ابتدا باید خانه ای که می خواهیم اطلعاتش را انتقال دهیم، انتخاب کنیم.

 را انتخاب می کنیم.Cut را انتخاب کرده و دستور Editبعد منوی 

ات در آنWindowبا انتقال اطلعات به حافظه، می توانیم به منوی  واهیم اطلع ه می خ ترده ای ک  رفته و صفحه گس

درج شود را انتخاب می کنیم.

 را انتخاب می کنیم. حال همین کار را آزمایش کنید.Paste، دستور Editبعد خانه مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی 

: حذف داده ها و انتقال به حافظه موقت رایانه3.2.6شکل 



221 از 39صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

 امکان جستجو- 3.2.5 
صفحه گسترده  امکان جستجوی قدرتمندی تدارک دیده است که با آن می توانیم هر نمونه ای از یک داده مشخص را در

تمام صفحه گسترده بیابیم.

با کلیک کردن در جایی از صفحه گسترده که می خواهیم جستجو از آن شروع شود، شروع می کنیم.

 باز می شود.Find را انتخاب می کنیم. با این کار کادر محاوره ای Find، گزینه Editبعد از منوی 

 را کلیک می کنیم.Find next وارد کرده و دکمه Find متنی که می خواهیم دنبالش بگردیم را در کادر 

اولین نمونه داده ای که دنبالش هستیم در صفحه گسترده در حالت انتخاب شده دیده خواهد شد.

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید.۳.۲.4شکل همانطور که در 

جایگزین کردن اطلعات- 3.2.6 

فحهCalcمثل امکان جستجو،  ل ص ایی از داده در داخ ایگزینی دارد. نمونه ه  همچنین امکان قدرتمندی هم برای ج

گسترده را یافته و هم به صورت تک تک و هم بطور خودکار آن ها را با داده های جدید جایگزین می کند.

برای شروع جستجو، در صفحه گسترده، جایی که می خواهیم جستجو شروع شود، کلیک می کنیم.

 را انتخاب می کنیم.Find & Replace را باز کرده و Editآنگاه منوی 

: منوی جستجو3.2.7شکل 
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 وارد کرده و بعد داده ایSearch forیک کادر محاوره ای باز می شود. داده هایی که می خواهیم جایگزین شود، در کادر 

 وارد می کنیم.Replace withرا که می خواهیم جایگزین آن شو در کادر 

 کلیک کرده تا اولین نمونه یا نمونه بعدی داده مورد نظر پیدا شود.Find Nextروی 

 کلیک می کنیم تا نمونه، با داده جدید جایگزین شود.Replaceحال روی 

 کلیک کنیم تا تمام نمونه ها بطور خودکار جایگزین شوند.Replace Allاگر بخواهیم می توانیم روی 

هReplcae نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید. با استفاده  از امکان ۳.۲.۸شکل همانطور که در   کلمه ای را با کلم

دیگر جایگزین نمایید.

: جایگزین کردن اطلعاات3.2.8شکل 
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کار کردن با سطر یا ستون- 3.3 
درج سطر یا ستون- 3.3.1 

در حین کار با یک صفحه گسترده ممکن است نیاز پیدا کنیم که سطر یا ستون هایی اضافه کنیم. سللطرهای جدیللد در

بالی خانه  انتخاب شده و ستونهای جدید در سمت چپ خانه  انتخاب شده درج خواهند شد.

برای این کار در خانه ای در صفحه گسترده که می خواهیم سطر یا ستون در آن اضافه شوند، کلیک می کنیم.

 را انتخاب می کنیم. حال شما امتحان کنید.Columns یا Rows را باز کرده و گزینه Insertحال منوی 

با کلیک کردن در جایی که می خواهیم ستون جدید اضافه شود، شروع می کنیم.

 همچنین می توانیم سطر جدیدی به صفحه گسترده مان اضافه کنیم و یادمان باشد که سطر جدید همواره بللالی خللانه 

انتخاب شده درج خواهد شد.

الRows را کلیک کرده و گزینه Insertبرای این کار منوی  ت. ح ده اس د درج ش  را انتخاب می کنیم. حال سطر جدی

شما آزمایش کنید.

حذف سطرها و ستونها- 3.3.2 

هر از گاهی ممکن است لزم شود که کل اطلعات تعدادی سطر یا ستون را پاک کنیم. 

برای حذف سطرها یا ستون های مورد نظر، روی شماره یا حرف سطر یا ستون مللورد نظللر، کلله سللمت چللپ یللا بللالی

محدوده خانه ها هستند، کلیک کرده تا انتخاب شوند.

 را انتخاب می کنیم. حال شما امتحان کنید.Delete selected Rows/Columns را باز کرده و Editبعد منوی 
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Deleteاگر خواسته باشیم فقط محتویات سطر را پاک کنیم می توانیم   Row/Columns  Contents.م  را انتخاب کنی

 نشان داده ایم.۳.۳.۱شکل همانطور که در 

تغییر عرض ستونها و ارتفاع سطرها- 3.3.3 
ابعاد ستون ها و سطرها را می توان با کشیدن لبه آن ها به اندازه کافی، طوری تنظیللم کللرد کلله فضللایی بللرای جللا دادن

داده هایشان داشته باشند.

نشانگر را به لبه ستونی که می خواهیم تغییر اندازه دهیم برده، دکمه چپ ماوس را پایین نگه می داریم. 

 نشان داده ایم.۳.۳.۲شکل باید توجه کنیم که نشانگر به یک فلش دو سر، تغییر شکل می دهد. همانطور که در 

: حذف سطر یا ستون3.3.1شکل 
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حال لبه را به  اندازه کافی می کشیم و بعد دکمه ماوس را رها می کنیم. برای تغییر ارتفاع یک سطر، نشللانگر را بلله لبلله

سطر می بریم، کلیک کرده و به اندازه کافی لبه را می کشیم. حال شما امتحان کنید.

ثابت کردن سطر و یا ستون عناوین- 3.3.4 
گاهی شاید بخواهیم در طول و عرض یک سند بدون آنکه بخشی از آن حرکت کند، بلله بازدیللد از صللفحات در طللول و

 نام دارد.۱عرض بپردازیم. این حالت، ثابت کردن

برای ثابت کردن چند سطر، سطر زیر این مجموعه را با کلیک روی شماره آن سطر، انتخاب می کنیم. 

الی آنFreeze، گزینه Windowاز منوی   را انتخاب می کنیم. خط سیاهی ظاهر می شود که نشان می دهد خانه های ب

 نشان داده ایم.۳.۳.۳شکل ثابت شده اند.همانطور که در

 همین روش را برای ثابت کردن گروهی از ستونها هم می توانیم انجام دهیم. 

 را برای حرکت دادن بخش غیر ثابت استفاده می کنیم. حال شما امتحان کنید.۲میله لغزاننده

برای ثابت کردن بلوکی از خانه ها، خانه ی سمت راست و زیر این مجموعه را انتخاب می کنیم.

 را انتخاب می کنیم.Freeze، گزینه Windowبعد از منوی 

1 Freeze
2 Scroll bar

: تغییر عارض ستونها3.3.2شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 44صفحه 

خطوط قائم و افقی سیاه ظاهر شده و نشان می دهند که خانه ها ثابت شده اند. 

حال با استفاده  از لغزاننده ها می توانیم بقیه سند را مشاهده کنیم. حال شما روش دوم را هم امتحان کنید.

مرتب کردن داده ها- 3.3.5 
در مواردی ممکن است بخواهیم داده های عددی را از کوچک به بزرگ (بطور صعودی) یا از بلزرگ بله کوچلک (بطلور

نزولی) مرتب کنیم.

برای اینکار روی یکی از خانه های ستون حاوی آن اطلعات کلیک می کنیم.

 کلیک می کنیم تا اطلعات آن ستون مرتب سازیبعد روی یکی از دکمه های مرتب سازی صعودی یا نزولی

 را بصورت صعودی مرتب کنید.Cشود. حال آزمایش کنید. اطلعات ستون 

اطلعات حرفی مثل اسامی یا کلمات دیگر هم می توانند با استفاده  از کلیدهای مرتب سللازی صللعودی یللا مرتب سللازی

نزولی مرتب شوند. وقتی در این حالت از دکمه ها استفاده می شود اطلعات بطور الفبایی مرتب می شوند. 

برای مرتب کردن الفبایی یک ستون، بر ستون مورد نظر کلیک می کنیم.

: ثابت کردن سطر یا ستون3.3.3شکل 
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هAبعد از کلیدهای مرتب سازی صعودی یا نزولی استفاده می کنیم. حال این را امتحللان کنیللد. اطلعللات سللتون   را ب

ترتیب نزولی مرتب کنید.

، مرتب کنیم.Sortهمچنین می توانیم اطلعات چند ستون را با استفاده از گزینه 

در اولین ستون از اطلعاتی که باید مرتب شوند، کلیک می کنیم.

، یک کادر محاوره ای ظاهر می شود.۳.۳.4شکل  را انتخاب می کنیم. همانند Sort را باز کرده و گزینه Dataبعد منوی 

: مرتب کردن داده ها3.3.4شکل 
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باید توجه کنیم که  اطلعات اولیه خانه ستون انتخاب شده، در مرتب سازی در فهرست کرکره ای انتخاب شده است. این

 فرض می کند که صفحه گسترده ما بصورت پیش فرض یک سطر عنوان دارد.Calcبه آن دلیل است که 

سطر عنوان سطری است در بالی صفحه گسترده ما است، که حاوی عناوین هر یک از ستون ها است.

ارOptionsاگر صفحه گسترده ما سطر عنوان ندارد، از برگه بالیی کادر محاوره،  ه کن پس جعب وده، س اب نم  را انتخ

Range contains column labels نشان داده ایم.۳.۳.5شکل  را کلیک می کنیم. همانطور که در 

با این کار، بجای محتوای اولین خانه ستون، حرف نام ستون در منوی باز شونده دیده می شود.

Sortاگر می خواهیم اطلعات را بر اساس چند ستون مرتب کنیم، ستون دیگر مورد نظللر را در منللوی بازشللوی پللایین 

Key ای 2  ا دکمه ه اییم. ب عودی) و Ascending انتخاب می نم نDescending (ص ازی را تعیی ب مرتب س ی)، ترتی  (نزول

می کنیم.
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کار با کاربرگ ها- 3.4 
درج کاربرگ جدید- 3.4.1 

ه Insertمی توانیم کاربرگ های جدید به صفحه گسترده خود اضافه کنیم. فقط کللافی اسللت، از منللوی   راSheet، گزین

 نشان داده ایم.۳.4.۱شکل انتخاب کنیم. حال یک کاربرگ به صفحه گسترده مان اضافه می کنیم.همانطور که در 

: تنظیمات مرتب سازی3.3.5شکل 
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تغییر نام یک کاربرگ- 3.4.2 
می توانیم اسامی معنی دارتری به کاربرگ هایمان بدهیم، تا کارمان را راحت تر سازماندهی کنیم. بللرای اینکللار روی نللام

 نشان داده ایم. حال نلام کاربرگتللان را بله۳.4.۲شکل کاربرگ دوبار کلیک کرده و نام جدید را تایپ می کنیم.همانطور که در 

Sales.تغییر دهید 

: اضافه کردن کاربرگ جدید3.4.1شکل 

: تغییر نام کاربرگ3.4.2شکل 
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حذف یک کاربرگ- 3.4.3 
می توانیم کاربرگ های صفحه گسترده مان را حذف کنیم. برای این کار، کاربرگ مورد نظلر را انتخلاب کلرده و سلپس از

 را انتخاب می نماییم.Delete و سپس Sheet گزینه Editمنوی 

 نشان داده ایم، در این مرحله  از شما سؤال می شود که مطمئن هستید؟ حال سعی کنیللد۳.4.۳شکل همانطور که در 

 را حذف کنید.Sheet2کاربرگ 

کپی یک کاربرگ در یک صفحه گسترده یا در صفحات گسترده دیگر- 3.4.4 

هEditکاربرگ ها را می توان در یک صفحه گسترده کپی کرد. کاربرگ مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از منوی  ، گزین

Sheet و سپس Move/Copy.م خص می کنی ترده مش فحه گس ل ص د را در داخ  را انتخاب می کنیم. موقعیت کاربرگ جدی

 می کنیم.OK را انتخاب کرده و Copy نشان داده ایم، گزینه ۳.4.4شکل همانطور که در 

: حذف کاربرگ3.4.3شکل 
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 کپی کنید.Sheet3 را قبل از Sheet1 حال سعی کنید 

کاربرگ ها را همچنین می توان در صفحات گسترده دیگر هم کپی کرد. همانند قبل، کاربرگ را انتخاب کللرده، از منللوی

Edit گزینه Sheet و سپس Move/Copy.را انتخاب می کنیم 

حال صفحه گسترده مقصد را از منوی کرکره ای انتخاب کرده و موقعیت کاربرگ را در صفحه گسترده مقصللد مشللخص

 را کلیک کنید.Ok و سپس Copyمی کنیم و گزینه 

: کپی کردن کاربرگ3.4.4شکل 
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کاربرگ ها را همچنین می توان به صفحات گسترده دیگر هم انتقال داد. همانند قبللل روی کللاربرگ مللورد نظللر راسللت

Move/Copyکلیک کرده و سپس گزینه   Sheet ه در انطور ک  نشللان۳.4.5شکل  را از منوی باز شده انتخاب می کنیم. هم

داده ایم.

Toحال صفحه گسترده مقصد را از منوی کرکره ای   documentوقعیت اب م س از انتخ الخره پ  انتخاب می کنیم و ب

 نشان داده ایم.۳.4.6شکل  می کنیم.همانطور که در Okکاربرگ  در صفحه گسترده 

: انتقال کاربرگ3.4.5شکل 
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قالب بندی -  4 
قالب بندی داده ها- 4.1 
تغییر نمایش محتوای خانه ها - 4.1.1 

ی ازLibreOffice، مانند سایر برنامه های مجموعه Calcدر  ه برخ ش ب ن بخ ، می توان نمایش متن را تغییر داد. در ای

گزینه های اولیه شکل بندی متن، مثل اندازه و فونت، اشاره خواهیم کرد.

برای تغییر اندازه متن، خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم.

: انتخاب صفحه گسترده مقصد جهت انتقال کاربرگ3.4.6شکل 
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 کلیک می کنیم.Font Sizeروی علمت رو به پایین، در سمت راست آیکن 

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید. انللدازه4.۱.۱شکل اندازه فونت مورد نظر را انتخاب می کنیم. همانطور که در 

 تغییر دهید.۱4 را به A8 تا A2متن خانه های 

نمایش محتوای خانه ها با تعداد مشخص رقم اعشاری- 4.1.2 
، می توانیم به سرعت و سهولت قالب بندی یک یا چند خانه را تغییر دهیم.Calcبا استفاده  از نوار ابزار قالب بندی 

اگر می خواهیم تعداد ارقام اعشاری را تغییر دهیم، خانه یا خانه ها را انتخاب کرده و دکمه  افزایش ارقام اعشاری را روی

نوار ابزار کلیک می کنیم.

4.۱.۲شکل برای کاهش تعداد ارقام اعشاری، روی دکمه کاهش تعداد ارقام اعشاری کلیک می کنیم. همانطور کلله در

 را به دو رقم افزایش دهید.B2نشان داده ایم. تعداد ارقام اعشاری خانه 

: ابزار افزایش و کاهش ارقام اعاشاری4.1.2شکل 

: منوی تغییر اندازه قلم4.1.1شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 54صفحه 

 را انتخاب کنیم،Cells، گزینه Format برای افزودن جدا کننده هزارتایی، می توانیم از منوی 

Thousands رفته و گزینه Numberبعد به بخش   separatorد از لا بای  را فعال می کنیم. برای حذف جدا کننده، حتم

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید.4.۱.۳شکل  استفاده کنیم. همانطور که در Formatمنوی 

: قالب بندی اعاداد4.1.3شکل 
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قالب بندی خانه ها برای نمایش شیوه  تاریخ- 4.1.3 
Calcخ ایش تاری یوه نم رض ش  گزینه های متعددی را برای قالب بندی شیوه نمایش تاریخ ها ارائه می کند. بطور پیش ف

محلی ما استفاده می شود.

برای تغییر روش نمایش تاریخ، خانه یا خانه های مورد نظر که حاوی اطلعات تاریخ هسللتند، انتخللاب کللرده و روی آن

 را انتخاب کنید. Format Cellsراست کلیک می کنیم.با این کار منویی برای قالب بندی ظاهر می شود. از اینجا گزینه 

 را انتخاب می کنیم و از پنجره گزینه ها، قالب بندی مورد نظرمانDateدر کادر محاوره ای باز شده، از فهرست بخش ها، 

را انتخاب می نماییم.

 نشان داده ایم. حال شما آزمایش کنید. قالب بنللدی خانه هللای4.۱.4شکل  می کنیم. همانطور که در Ok برای تائید، 

B1 تا F1.را تغییر دهید 
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شکل بندی خانه ها برای نمایش علمت ارزی- 4.1.4 
اگر بخواهیم با واحد پول کشورها کار کنیم. خواهیم دید که صفحه کلید رایانه ها، کلید علمت ریال یللا یلورو ندارنللد. در

Calc.برای افزودن علمت یورو یا ریال به یک عدد باید محتوای خانه ها را قالب بندی کنیم 

 را انتخاب می کنیم.cells، گزینه Formatبرای اینکار، از منوی 

 را انتخاب می کنیم.Currencyدر کادر محاوره ای که نمایان می شود، بخش 

: قالب بندی تاریخ4.1.4شکل 
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 تنظیم می کنیم .IRRحال منوی کرکره ای واحد پول را باز کرده و آن بر روی 

 نشان داده ایم.4.۱.5شکل  می کنیم تا کادر محاوره ای بسته شود. همانطور که در Okوقتی انتخابمان را انجام دادیم، 

)EUR Germany را به یورو تغییر قالب بندی دهید.(B6حال نوبت شماست. محتوای خانه 

قالب بندی خانه ها برای نمایش اعداد بصورت درصدی- 4.1.5 
برای قالب بندی یک خانه بصورتی که  اعداد را به صورت درصد نشان دهد، ابتدا یک خانه خالی انتخاب می کنیم.

: قالب بندی ارزی4.1.5شکل 
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در این مثال، خانه  انتخاب شده است، بعد روی آیکون درصد از نوار ابزار قالب بندی کلیک می کنیم. 

ماEnterحال مقداری وارد می کنیم. سپس  ال ش  را فشار داده یا روی تیک کنار نوار ابزار فرمول ها کلیک می کنیم. ح

امتحان کنید و خانه ای را برای نمایش اعداد به صورت درصدی قالب بندی کنید.

 نشان داده ایم نیز تنظیمات را انجام دهیم.4.۱.6شکل  که در Format Cells همچنین با استفاده  از منوی 

: قالب بندی درصدی4.1.6شکل 
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اعمال قالب بندی به محتوای خانه ها- 4.1.6 
 کردن متن می پردازیم.۲کج نویس یا ۱پر رنگدر این عنوان، به چند گزینه  اولیه در قالب بندی متن، مثل 

 یا هر ترکیبی از این ها نمایش داده شود، به روش زیر عمل می کنیم:۳زیر خط داربرای آنکه بصورت پر رنگ، کج نویس یا 

ابتدا خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم. 

بعد روی آیکون یا آیکون های متناسب از نوار ابزار شکل بندی، کلیک می کنیم.

 به پر رنگ،A8 تا A2در این مثال ما متن را پر رنگ، کج نویس و زیر خط دار خواهیم کرد. حال با تغییر متن خانه های 

کج نویس و زیر خط دار، این کار را تجربه کنید.

لل می توانیم زیر متن   بکشیم.4دو خطبه متن می توان شیوه های دیگر نیز اعمال کرد. مث

انه Cells و گزینه Formatخانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم.منوی  پس، زب Font را انتخاب کرده، س  Effectsرا 

انتخاب می کنیم.

 نشللان داده ایللم.4.۱.۷شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در  Double گزینه Underlinedبعد از منوی کرکره ای 

حال شما امتحان کنید.

1 Bold
2 Italic
3 Underlined
4 Double Underlined
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اعمال رنگ به محتوای خانه ها- 4.1.7 
اهرLibreOffice هم مثل سایر برنامه های Calcهمانطور که در فصل های دیگر گفته شد،  ر ظ ، به کاربران امکان تغیی

متن را می دهد.

در این فصل، به تغییر رنگ متن می پردازیم. برای این کار ابتدا خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم. 

سپس روی علمت رو به پایین مجاور آیکون رنگ فونت از نوار ابزار شکل بندی، کلیک می کنیم. 

: قالب بندی محتوای خانه ها4.1.7شکل 
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رA8 تا A2در اینجا رنگ جدیدی را انتخاب می کنیم. حال شما امتحان کنید. رنگ متن خانه های   را به رنگ آبی تغیی

دهید.

اگر بخواهیم یک یا چند خانه مشخص تر باشند، می توانیم به آن ها یک رنگ پس زمینه بدهیم.

برای اینکار خانه ها را انتخاب می کنیم. 

 در نوار ابزار کلیک می کنیم. Background Colorروی علمت رو به پایین مجاور آیکون 

یک کادر محاوره ای باز می شود که یک تخته رنگ در آن وجود دارد. هر کدام از رنگها را بللا کلیللک روی آن می تللوانیم

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید.4.۱.۸شکل انتخاب کنیم.همانطور که در 

: پالت انتخاب رنگ4.1.8شکل 
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کپی قالب بندی از یک خانه به خانه دیگر- 4.1.8 
هرگاه  از قالب بندی متن خود در یک یا چند خانه راضی بودیم، می توانیم آن قالب بندی را بللرای خانه هللای دیگللر هللم

کپی کنیم.

برای اینکار خانه یا خانه های مورد نظر، برای اعمال و کپی قالب بندی مطلوب را کلیک می کنیم. 

شکل ، تمرینی انجام دهید.همانطور که در F1 تا B1 برای خانه های A1، خانه ۱حال با استفاده  از ابزار کپی قالب بندی

 نشان داده ایم.4.۱.۹

اعمال شکستن متن در یک خانه- 4.1.9 
 را فعللال۲گاهی اطلعات یک خانه  از عرض خانه، طولنی تر است. برای دیدن تمام متن می توانیم گزینه شکستن متللن

کنیم.

ابتدا خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم. 

 را انتخاب می کنیم.Cells، گزینه Formatآنگاه  از منوی 

Wrap را انتخاب کرده و گزینه Alignmentزبانه   Text  automatically ه در انطور ک م. هم ال می کنی شکل  را فع

 نشان داده ایم. حال امتحان کنید.4.۱.۱0

1 Clone Formatting
2 Word Wrap

: ابزار کپی قالب بندی4.1.9شکل 
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قالب بندی سطرها و ستون ها- 4.2 
 - ترازبندی محتوای یک خانه4.3 - 4.2.1 

ترCalcدر ادامه توانایی های  ارت به  در شکل بندی متن ها، در این بخش به  امکانات ترازبندی محتوای خانه ها یا به عب

ترازبندی محتوای خانه ها، خواهیم پرداخت.

: شکستن متن4.1.10شکل 
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 برای شروع، خانه یا خانه هایی را که می خواهیم ترازبندی کنیم را انتخاب می کنیم. 

لا مشابه چند خانه است. متن همیشه در خانه ها، به صورت پیش فرض از سمت راست تللراز روش کار برای یک خانه عین

 نشان داده ایم.4.۲.۱شکل شده است (در تنظیمات فارسی). همانطورکه در 

اگر روی آیکون تراز چپ از نوار ابزار شکل بندی کلیک کنیم، متن از چپ تللراز می شللود. بللا کلیللک روی آیکللون تللراز

وسط، می توانیم متن را از وسط و با کلیک روی آیکون تراز راست، متن را از راست تراز کنیم. نوار ابزار شکل بندی، در بخش

Alignment.می باشد 

 را در وسط تراز کنید.A8 تا A2حال شما متن خانه های 

 نشان4.۲.۲شکل  می تواند، تراز قائم متن در خانه را هم تنظیم کند.همانطور که درCalcمشابه تغییر تراز افقی متن، 

داده ایم.

برای اینکار، ابتدا خانه یا خانه هایی را انتخاب می کنیم. 

 ظاهر شود. Formatسپس راست کلیک کرده تا منوی 

، گزینه ترازبندی را انتخاب می کنیم.Format Cells را انتخاب می کنیم. در کادر محاوره ای Format cellsگزینه 

Verticalبرای کامل شدن کار، روی علمت رو به پایین، در کنار کادر مجاور گزینه   Alignmentه  کلیک کرده و گزین

 نشان داده ایم.4.۲.۳شکل جدیدی را از فهرست انتخاب می کنیم. همانطور که در 

: ابزار ترازبندی افقی4.2.1شکل 
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 در این مثال، متن را در بالی خانه تراز کنید. 

به طور پیش فرض متن در پایین تراز شده است. گرچه در وهله  اول تفاوتی مشاهده نمی شود ولی اگللر ارتفللاع خللانه را

زیاد کنیم، مشاهده می شود که  اطلعات در این خانه، در بال قرار گرفته اند، در حالی که اطلعات خانه هلای تغییلر داده نشلده

در پایین آن هاست.

Vertical از منوی کرکره ای Bottomبه همین روش می توان با انتخاب گزینه   Alignmentال ود. ح راز نم ، از پایین ت

 را تغییر دهید.A8 تا A2شما آزمایش کنید. تراز قائم خانه های 

: ابزار ترازبندی عامودی4.2.2شکل 
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قراردادن یک عنوان در وسط تعدادی خانه- 4.2.2 
 ایجاد کنیم.۱برای ایجاد یک عنوان که در وسط تعدادی ستون واقع شود، باید ابتدا یک خانه  ادغام شده

برای اینکار چند خانه را انتخاب و سپس راست کلیک می کنیم.

 نشان داده ایم.4.۲.4شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در Merge Cellsاز منوی باز شده گزینه 

مشاهده می کنیم که آن چند خانه، تبدیل به یک خانه شده اند. عنوان مورد نظر را وارد می کنیم.

1 Merged

Format cells: ترازبندی عامودی و افقی از پنجره 4.2.3شکل 
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تنظیم جهت متن در خانه ها - 4.2.3 
یcalcتا اینجا چند نمونه  از امکانات شکل بندی متن در   تشریح شد. در این بخش به توضیح بیشتر این اکانات و معرف

امکانات پیشرفته تر می پردازیم. 

در این فرایند، اولین گام انتخاب خانه مورد نظر است. وقتی خانه مورد نظر انتخاب شد، با اسللتفاده از راسللت کلیللک و

 را انتخاب می کنیم.Format Cellsانتخاب گزینه 

 را انتخاب می کنیم. Alignment ظاهر می شود. زبانه Format Cellsکادر محاوره ای 

: منوی ادغام کننده خانه ها4.2.4شکل 
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با استفاده از امکانات این کادر، می توانید تراز افقی متن، تراز قائم متن و نیز جهت یا زاویه نمایش متن را تنظیم کنیللم.

 نشان داده  ایم.4.۲.5شکل همانطور که در 

الDegrees برای تنظیم زاویه نمایش متن، با علمت های پایین و بالی گزینه  ر را اعم ورد نظ ه م دد، زاوی  یا درج ع

می کنیم. 

رA1 درجه را برای متن انتخاب می کنیم. حال شما امتحان کنیللد و جهللت متللن خللانه 45در این مثال زاویه   را تغیی

دهید.
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افزودن کادر به یک خانه یا مجموعه ای از خانه ها - 4.2.4 
در این بخش کادرها، یا به عبارت دقیق تر به افزودن کادر به یک یا چند خانه خواهیم پرداخت. 

برای افزودن کادر، ابتدا خانه های مورد نظرتان را انتخاب می کنیم.

زار Bordersبعد روی علمت رو به پایین کنار آیکون  ان راFormatting در نوار اب ورد نظرم ه م رده و گزین ک ک  کلی

انتخاب می کنیم.

: تنظیم جهت متن خانه ها4.2.5شکل 
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 به صورت پیش فرض درآمده و برای دفعات بعدی هم فقط با یک کلیکBordersبا انتخاب هر کادر، آن کادر در آیکون 

روی آیکون، قابل استفاده است. حال امتحان کنید. به خانه های مورد نظر کادر اضافه کنید.

 قابل دسترسی است.Format Cellsگزینه های پیشرفته تر کادرها، در کادر محاوره ای 

 را باز کنید.Format Cellsبرای اینکار خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب کنید و با راست کلیک منوی 

م.Borderزبانه  اب کنی ان را انتخ  را انتخاب می کنیم. در این صفحه می توانیم نوع، شیوه و نیز رنگ کادر مورد نظرم

 نشان داده ایم.4.۲.۷شکل برای تمرین، شیوه، رنگ کادر مورد استفاده را تغییر دهید.همانطور که در 

 روی اولینLine Alignment برای حذف یک کادر از یک یا چند خانه، محدوده مورد نظر را انتخاب کرده و در بخش 

گزینه از چپ کلیک می کنیم.

 این گزینه، هیچگونه کادری ندارد و هرگونه کادر را از محدوده  انتخاب شده حذف خواهد کرد. حال امتحان کنید.

: منوی افزودن کادر به خانه ها4.2.6شکل 
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قالب بندی صفحه گسترده - 4.3 
تغییر رنگ خطوط شبکه- 4.3.1 

جهت تغییر رنگ خطوط شبکه، باید به قسمت تنظیمات رفته و رنگ خطوط را تغییر داد. 

Format Cells: پنجره کادر بندی از منوی 4.2.7شکل 
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ه درOptions، گزینه Toolsبرای اینکار از منوی  انطور ک م. هم  را انتخاب کرده و رنگ خطوط شبکه را تغییر می دهی

 نشان داده ایم. حال شما رنگ خطوط شبکه را به آبی تغییر دهید.4.۳.۱شکل 

: تغییر رنگ خطوط شبکه4.3.1شکل 
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تغییر رنگ زبانه کاربرگ- 4.3.2 
Tabجهت تغییر رنگ زبانه کاربرگ ها، کافی است روی زبانه راست کلیک کللرده، از منللوی بللاز شللده گزینلله   colorرا 

 نشان داده ایم.4.۳.۲شکل انتخاب می کنیم. همانطور که در 

، از پنجره رنگ باز شده یک رنگ را برای آن انتخاب می کنیم.4.۳.۳شکل  سپس مطابق 

: منوی تغییر رنگ زبانه کاربرگ4.3.2شکل 
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بزرگ نمایی کاربرگ- 4.3.3 
بعضی از مواقع، افراد قادر به تشخیص اعداد و نوشته ها نیسللتند. بلله همیللن دلیللل، نرم افللزار صلفحه گسللترده  امکللان

بزرگ نمایی کاربرگ را به کاربران خود داده تا داده ها و مطالب آن را واضح مشاهده نمایند.

جهت بزرگنمایی کاربرگ، از بخش نوار وضعیت، روی علمت مثبت کلیک کرده، یا با کلیک کللردن بللر روی گیللره آن و

کشیدن به سمت راست،  صفحه را بزرگ می کنیم.

: پنجره انتخاب رنگ زبانه کاربرگ4.3.3شکل 



221 از 75صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

شکل برای برگرداندن آن به حالت اولیه، می توان اعمال گفته شده را به صورت معکوس انجللام داد. همللانطور کلله در 

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید.4.۳.4

انطورZoom، گزینه Viewهمچنین می توانیم از منوی   اقدام به بزرگ نمایی و کوچک نمایی محیط کاربرگ نماییم. هم

 نشان داده ایم.4.۳.5شکل که در 

تقسیم یک کاربرگ به دویا چهار قسمت- 4.3.4 
گاهی ممکن است بخواهیم دو قسمت از سند را با هم مقایسه کنیم، اما این دو قسمت در یک صفحه نمی گنجند.

: نوار بزرگنمایی صفحه4.3.4شکل 

View-> Zoom: بزرگنمایی از منوی 4.3.5شکل 
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نرم افزار صفحه گسترده  این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم صفحه کاربرگ خود را به دو یا چهار قسمت تقسیم نموده،

و بخش های مختلف آن را با هم مقایسه کنیم.

،Windowبرای این کار، خانه ای را که می خواهیم از آن قسمت صفحه تقسیم شللود انتخللاب نمللوده، سللپس از منللوی 

 نشان داده ایم.4.۳.6شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در Splitگزینه 

 را کلیک می کنیم. Splitبرای حذف تقسیم بندی نیز دوباره گزینه 

پنهان و آشکار کردن کاربرگ- 4.3.5 
در صورتی که تمایل نداشته باشیم، بعضی از کاربرگ ها، در معرض دید باشند، می توانیم آن ها را پنهان کنیم و زمانی که

به آن ها نیاز داریم دوباره از حالت پنهان به آشکار تبدیل کنیم. 

برای اینکار روی نام کاربرگی که می خواهیم آن را پنهان کنیم، راست کلیک می کنیم. سپس از منوی ظاهر شده گزینلله

Hide نشان داده ایم.4.۳.۷شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در 

: تقسیم بندی کاربرگ4.3.6شکل 
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ابShowو برای به نمایش درآوردن کاربرگ پنهان شده، روی کاربرگ های آشکار راست کلیک نموده و گزینلله   را انتخ

می کنیم.

پس از آن یک پنجره محاوره ای باز می شود و لیست کاربرگهای مخفی را به ما نشان می دهد. در لیست، کللاربرگ مللورد

 نشان داده ایم.4.۳.۸شکل  می کنیم.همانطور که در OKنظر را انتخاب و 

: پنهان کردن کاربرگ4.3.7شکل 
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کادر بندی کاربرگ- 4.3.6 
 را انتخاب می کنیم.Page، گزینه Formatجهت کادر بندی صفحات کاربرگ، محدوده خود را انتخاب نموده و از منوی 

م.Bordersسپس از پنجره محاوره ای باز شده سربرگ  ال می کنی دی را اعم  را انتخاب می کنیم. تنظیمات لزم جهت کادر بن

 نشان داده ایم.4.۳.۹شکل همانطور که در 

: آشکار سازی کاربرگ4.3.8شکل 
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: کادر بندی کاربرگ4.3.9شکل 
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اعمال خودکارسازی- 4.4 
اعمال قالب بندی خودکار به یک محدوده - 4.4.1 

در صورتی که بخواهیم به محدوده ای از داده ها قالب بندی خودکار اعمال کنیم، ابتدا محدوده را انتخاب کللرده، سللپس

 را انتخاب می کنیم. Format→ Auto Foematاز منوی 

انطورformatپنجره محاوره ای آن باز می شود. در بخش  م. هم اب می کنی ، نوع قالب بندی و رنگ آن را از لیست انتخ

 نشان داده ایم.4.4.۱شکل که در 

 کلیک کرده تا قالب بندی بر محدوده انتخاب شده  اعمال شود. حال شما امتحان کنید.OKپس از انتخاب، بر روی 

: پنجره محاوره ای قالب بندی خودکار4.4.1شکل 
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ایجاد قالب بندی سفارشی
اگر قالب بندی های لیست شده، رضایت ما را جلب ننمود، می توانیم یک قالب بندی سفارشی برای خود بسللازیم و از آن

در تمام صفحات گسترده  استفاده کنیم.

برای این منظور ابتدا یک محدوده را به دلخواه قالب بندی نموده و سپس آن محدوده را انتخاب می کنیم. همانطور کله

 نشان داده ایم.4.4.۲شکل در 

ه Format از منللوی  ر روی AutoFormat، گزین ده ب از ش اوره ای ب ره مح رده و در پنج اب ک کAdd را انتخ  کلی

 نشان داده ایم.4.4.۱شکل می کنیم.همانطور که در

 نشان داده ایم.4.4.۳شکل یک نام برای قالب بندی خود انتخاب می کنیم. همانطور که در

: قالب بندی سفارشی4.4.2شکل 
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از این به بعد می توانیم از این قالب بندی در کاربرگ های خود استفاده کنیم.

اعمال قالب بندی شرطی به یک محدوده - 4.4.2 

گاهی بر حسب نیاز می خواهیم نمایش نتایج محاسبه شده، به صورت برجسته قابل تشخیص و تمایز باشد. 

بدین منظور می توانیم از قالب بندی شرطی استفاده کنیم. برای اینکه قابل درک باشد با یللک مثللال مراحللل را توضللیح

می دهیم.

:Conditionروش 

فرض کنید می خواهیم نمرات دانشجویان را از چند پارامتر (تمرین، حضور در کلس، تحویل پروژه و غیره) محاسللبه و

نمره نهایی را نمایش دهیم. در این میان می خواهیم دانشجویانی که افتاده اند با پس زمینه قرمز متمایز باشند.

ابتدا یک سبک با پس زمینه قرمز ایجاد می کنیم و بلله نللام افتللاده ذخیللره می کنیللم. پللس از تنظیللم جللدول و اعمللال

فرمول های مربوطه، خانه هایی که مربوط به نمایش نمره نهایی است را انتخاب می کنیم.

: درج نام برای قالب بندی جدید4.4.3شکل 
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 را انتخابCondition را انتخاب و  از منوی باز شده روبروی آن، Conditional Formatting، گزینه Formatاز منوی 

 نشان داده ایم.4.4.4شکل می کنیم.همانطور که در 

 تنظیمLess Than ، منوی کشویی را روی Cell Value is نشان داده ایم، روبروی گزینه 4.4.5شکل همانطور که در 

 را وارد می کنیم.۱0 را برای ما مشخص کند. و در فیلد روبروی آن نیز مقدار عددی ۱0می کنیم. چون می خواهیم نمرات زیر 

در ردیف بعد سبکی که در صورت برقراری شرط باید به خانه مربوطه  اعمال شود را انتخاب می کنیم که در اینجا سبک افتاده

تر ازOKکه از قبل ایجاد کرده بودیم را انتخاب می کنیم. سپس کلید  رات کم  را کلیک می کنیم. مشاهده خواهید کرد که نم

 با پس زمینه قرمز از بقیه نمرات متمایز می شوند.۱0

: منوی قالب بندی شرطی4.4.4شکل 

Conditions: پنجره محاوره ای 4.4.5شکل 
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 می توانید مشاهده نمایید.4.4.6شکل نتیجه اعمال قالب بندی شرطی را در 

:Color Scaleروش 
در صورتی که خواسته باشیم یک محدوده با طیف رنگ نسبت به مقادیر تغییر رنگ بدهد مانند نمایش درصد پیشرفت

کار یا درصد نزدیک بودن به مقصود ما می توان از این گزینه استفاده نمود. بدین صورت که محدوده اعداد را انتخللاب و سللپس

 نشان داده شده است، ظاهر4.4.۷شکل  را انتخاب می کنیم. پنجره محاوره ای که در Color Scale گزینه 4.4.4شکل مانند 

می شود. 

Condition: نحوه نمایش 4.4.6شکل 
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تون دومPercentدر این پنجره در ردیف دوم، ستون دوم منوی کشویی را بللر روی  وم و س ف س رار داده و در ردی  ق

مقدار میانی ارقام را وارد می کنیم. 

 استفاده کرده ایم. در ردیف سوم نیللز طیللف رنللگ را50در اینجا می خواهیم درصد پیشرفت کار را نمایش دهیم که از 

 نشان داده شده است.4.4.۸شکل  را کلیک می کنیم. نتیجه کار را در OKمشخص می کنیم و در پایان کلید 

Color Scale: پنجره محاوره ای 4.4.7شکل 
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Data Barروش 

در صورتی که خواسته باشیم یک محدوده را با میله های رنگی نمایش دهیم، مانند درصد پیشرفت کار یا درصد نزدیک

 راData Barبودن به مقصود ما می توان از این گزینه استفاده نمود. بدین صورت که محدود ه اعداد را انتخاب و سپس گزینه 

OK نشان داده  ایم.  پنجره محاوره ای ظاهر می شللود کلله بللدون تغییللر کلیللد 4.4.4شکل انتخاب می کنیم. همانطور که در 

 نشان داده ایم.4.4.۹شکل می کنیم. همانطور که در

Color Scale: نحوه نمایش 4.4.8شکل 
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 می توانید ببینید.4.4.۱0شکل  نتیجه کار را در 

Data Bar: نحوه نمایش 4.4.10شکل 

Data Bar: پنجره محاوره ای 4.4.9شکل 
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:Icon Setروش 
این روش یک آیکون در کنار خانه های انتخاب شده بسته به مقداری که مشخص نموده ایم نمایش می دهد. این آیکللون

ا  Smiles یا  Symbols یا  signs یا Traffic light یا  Flag یا Arrowمی تواند به شکل  Starrs ی

 باشد.  Boxes یا  Rating یا Triangles یا 

 راIcon set، و سپس گزینه Conditional Formatting، گزینه Formatپس از انتخاب محدوده ی مورد نظر، از منوی 

 نشان داده ایم. 4.4.4شکل انتخاب می کنیم. همانطور که در 

 مشاهده می کنید ظاهر می شود.4.4.۱۱شکل پنجره محاوره ای که در 

 در ردیف بال و ستون سوم می توانیم انواع آیکون ها را انتخاب کنیم.

بسته به نوع آیکونی که  انتخاب کرده ایم ردیف های زیر آن دوتایی یا سه تایی یا چهارتایی باز می شود. 

Icon Set: پنجره محاوره ای 4.4.11شکل 
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م. در OKدر فیلد مقابل آیکون ها مقادیری که مورد نظرمان است را درج می کنیلم و سلپس پنجلره را  شکل  می کنی

 نمونه آیکون ها را مشاهده می کنید.4.4.۱۲

برای درک بهتر استفاده  از آیکون ها یک مثال می زنیم. فرض کنید یک شرکت، برای اینکه اطلعات شللرکت های دیگلر را

 اقدام به ایجاد جدول نموده است و اطلعات شرکت ها را در آن ذخیره می کند.Calcداشته باشد، در برنامه 

به دلیل اینکه ممکن است اطلعات ستون های هر سطر زیاد باشد و امکان دارد یک ستون خالی بماند، احتیاج به یللک

کنترلر جهت چک کردن فیلدها دارد که در صورتی که فیلدی جا مانده باشد به وی اطلع دهد. 

به همین جهت یک ستون برای این کنترلر در نظر می گیریم تا فرمول چک کللردن فیلللد های پللر شللده را در آن جللای

 نشان داده ایم.4.4.۱۳شکل دهیم. همانطور که در 

 (انواع آیکون ها)Icon set: نحوه نمایش 4.4.12شکل 
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:Dateروش 

: مثال برای استفاده از آیکون ها4.4.13شکل 
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اگر خواسته باشیم بر اساس تاریخ قالب بندی خاصی اعمال شود از این روش استفاده می کنیم. بللرای درک بهللتر، ایللن

روش را با یک مثال توضیح می دهیم:

اگر بخواهیم یک تقویم بسازیم و کارهای روزانه، در آمد روزانه و غیره را در آن ثبت کنیم، ابتدا دو خللانه را جهللت ثبللت

اطلعات ماه و سال در نظر می گیریم.

سپس یک ردیف را هم برای روزهای ماه در نظر گرفته و آن را با روش تولید خودکار اعللداد تکمیللل می کنیللم. سللپس

 نشان داده ایم.4.4.۱4شکل برای بدست آوردن اطلعات روز آن تاریخ یک فرمول برای ایجاد روز می نویسیم. همانطور که در 

هDate($C$4;$c$3;B8) فرمول   تاریخ آن روز را می سازد. برای اینکه فقط نام روز نمایش داده شود، به قالب بندی خانه رفت

و قالب آن را روی نمایش تاریخ «فقط روز» قرار می دهیم.

سپس این قالب را برای همه خانه های همجوار اعمال می کنیم. 

پس از آن نوبت اعمال قالب بندی شرطی برای خانه های روز جمعه می رسد که تعطیل است. 

می خواهیم روزهای جمعه به صورت خودکار پس زمینه قرمز بگیرد.

ولFormula بلللرای اینکلللار در پنجلللره بلللاز شلللده، ردیلللف اول را بلللر روی  پس فرم م، س م می کنی  تنظی

WEEKDAY(B$9;1)=6.را در فیلد جلوی آن می نویسیم 

4.4.۱4شکل بعد از آن در ردیف بعد نوع سبکی که باید آن فیلدها به خود بگیرند را انتخاب می کنیم. همانطور که در 

نشان داده ایم.



221 از 93صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

 مشاهده می کنید.4.4.۱4شکل نتیجه کار آن است که در 

مدیریت شرط های اعمال شده:

ابManageبرای اینکه ببینید در کاربرگ خود چند قالب بندی شرطی دارید و برای مدیریت هر کللدام، گزینلله   را انتخ

 نشان داده ایم.4.4.4شکل می کنیم.همانطور که در 

Date: مثال روش 4.4.14شکل 
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، آن را ویرایش کرده یا باEdit در پنجره باز شده  هر شرط نمایش داده شده که می توانیم با انتخاب آن و انتخاب دکمه 

ه در Add، آن شرط را حذف و یا با دکمه Removeانتخاب دکمه  انطور ک  نشلان4.4.۱5شکل  یک شرط جدید بسازیم. هم

داده ایم.

Manage: پنجره محاوره ای 4.4.15شکل 
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1برجسته نمودن مقادیر- 4.4.3 

ه تشلخیص مقلادیر خصوصیت برجسته نمودن مقادیر نرم افزار صفحه گسترده، به ما این امکلان را می دهللد تلا قلادر ب

خانه ها از لحاظ مقدار ثابت، متن و مقادیری که  از توابع و فرمول ها بدست می آیند، شویم. بدین منظور، برای فعال کللردن ایللن

 استفاده می کنیم. همانطورCtrl+F8 را انتخاب یا از کلیدهای میانبر Value highlighting، گزینه Viewخصوصیت از منوی 

 نشان داده ایم.4.4.۱6شکل که در 

1 Value highlighting

: فعال کردن خصوصیت برجسته نمودن مقادیر4.4.16شکل 
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پس از فعال کردن این خصوصیت، مقادیر ثابت به رنگ آبی، متن هللا بله رنللگ سللیاه و مقللادیر بدسللت آمللده از توابللع و

 نشان داده ایم.4.4.۱۷شکل فرمول ها به رنگ سبز نشان داده می شود. همانطور که در 

اعمال یک سبک به یک محدوده- 4.4.4 
لل طراحی شده و در قسمت  لStylesجهت اعمال یک سبکی که قب ر عم ه روش زی  وجود دارد به یک محدوده، باید ب

کنیم:

Styles، گزینه Formatابتدا باید آن محدوده را انتخاب کرده، سپس از منوی   and  Formattingا وده ت  را انتخاب نم

 نشان4.4.۱۸شکل  نیز قابل دسترسی است. همانطور که در F11منوی دسترسی به سبک ها باز شود. این منو با کلید میانبر 

داده ایم.

: نتیجه فعال کردن برجسته نمودن مقادیر4.4.17شکل 
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فرمول ها و توابع-  5 
آشنایی با فرمول ها- 5.1 
فرمول های منطقی و محاسباتی- 5.1.1 

فرمول های محاسباتی به آن دسته  از فرمول ها گفته می شود که در آن ها فقط محاسبات ریاضی انجام می شود.

: منوی اعامال سبک4.4.18شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 98صفحه 

فرمول های منطقی به فرمول هایی گفته می شود که در آن مقادیر به صورت منطقی با هم مقایسه می شوند و تنها جواب

False یا True.دارند 

خطاهای استاندارد فرمولها- 5.1.2 

در هنگام استفاده از فرمول ها احتمال بروز اشتباه زیاد است. جهت مشللاهده انواع خطاهللایی که امکللان دارد در فرمللول

نویسی پیش بیاید می توانیم به لینک زیر مراجعه کرده و مشکل را برطرف کنیم. پس از ارسللال ایللن آدرس در مرورگللر خللود، 

 نشان داده ایم.5.۱.۱شکل تمام خطاهایی که امکان دارد اتفاق بیافتد را توضیح داده است. همانطور که در 

https://help.libreoffice.org/Calc/Error_Codes_in_Calc
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ارجاع به مقادیر خانه ها بصورت نسبی، مطلق و مختلط- 5.1.3 
Calc.بصورت پیش فرض از آدرس دهی نسبی در فرمول ها استفاده می کند 

: وب سایت توضیح خطاها5.1.1شکل 
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این یعنی وقتی یک فرمول ایجاد می کنیم، ارجاع به مقادیر خانه ها بر اساس موقعیت آن ها نسبت به خانه حاوی فرمول

پ آن.A1 فرمول B2درج می شود. در این مثال در خانه  مت چ انه س ک خ ال و ی  = درج شده است. یعنی مقدار خانه ای ب

 نشان داده ایم.5.۱.۳شکل همانطور که در 

م. B3 استفاده کرده و این خانه را در خانه Ctrl+V و بعد Ctrl+C از میانبرهای صفحه کلید  پی می کنی ورCalc ک  بط

= اصلحا می کند. حال شما امتحان کنید.A2خودکار فرمول را به 

پی می کردیلم،  ولCalcدر مثال قبل وقتی مقدار و فرمول خلانه ای را ک ا و فرم ار ارجاع ه ه روز آوری خودک رای ب  ب

استفاده کردیم.

اگر خواستیم که  این کار انجام نشود، از آدرس دهی مطلق استفاده می کنیم. 

آدرس دهی مطلق با درج علمت در فرمول، قبل از قسمتی که می خواهیم تغییللر نکنللد، انجللام می شللود. یلک ارجللاع

مطلق به این شکل خواهد بود:

 را بلله۱،  به سرعت یک ارجاع نسبیShift+F4وقتی فرمولی را در کاربرگ وارد می کنیم، می توانیم با فشردن کلیدهای 

 تبدیل کنیم.۲یک ارجاع مطلق

وقتی ارجاع به حالت مطلق تغییر یافت، می توانیم فرمول را بدون آنکه تغییر کند، به هر جللای صللفحه منتقللل کنیللم و

مقدار آن هیچ تغییری نخواهد کرد. 

 را به صورت مطلق در آورده و آن را به خانه دیگری منتقل نمایید.B3حال شما امتحان کنید. فرمول خانه 

1 Relative
2 Absolute
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پس اگر علمت $ در مقابل نام سطر یا ستونی ظاهر شد، یعنی منظور یک ارجاع مطلق است و اگر علمت $ نبود، یعنی

یک ارجاع نسبی است.

دارB3می توانیم یک ارجاع مخلوط هم ایجاد کنیم. یعنی سطر یا ستون مطلق و دیگری نسبی باشد. حللال اگللر در   مق

A$2ه ر آن را ب = را وارد کنید، مقدار این خانه با مقدار خانه یکی به سمت بال و یکی به سمت چپ آن برابر می شود. حال اگ

انه ای در دوC4خانه   کپی کنیم، مقدار نسبی ستون باقی می ماند ولی به علت بخش ارجاع مطلق، مقدار این خانه با مقدار خ

شکل ستون بال و یک ستون چپ آن برابر می شود. حال شما استفاده از یک ارجاع مختلط را امتحان کنید.  همانطور که در 

 نشان داده ایم.5.۱.۲

: ارجاع مخلوط5.1.2شکل 

: ارجاع نسبی5.1.3شکل 
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ایجاد فرمول- 5.2 
ایجاد فرمول بر اساس ارتباط خانه ها- 5.2.1 

یکی از اصلی ترین کارهای یک صفحه گسترده، امکان ایجاد و استفاده  از فرمول هاست. ما از آن ها برای ایجاد تساوی ها،

با استفاده از اطلعات موجود در صفحه گسترده، استفاده می کنیم. 

برای این کار از عملگرها استفاده می کنیم. عملگرها علئمی مثل +،-، *، / هستند. فصل مشترک تمام روابط علمت =

است. این علمت به برنامه  اطلع می دهد که ما در حال درج یک فرمول هستیم و این اولین جزء هر فرمول است.

در این بخش به شما خواهیم گفت چطور از ضرب، تفریق، تقسیم و جمع در فرمول ها اسللتفاده کنیللد. وقللتی این هللا را

آموختید، آنگاه یاد می گیرید که چطور با ترکیب این ها، فرمول های پیچیده تری ایجاد کنید.

تیجه در آنB5 در مقدار خانه B3بگذارید با ضرب مقدار خانه  واهیم ن ه می خ  شروع کنیم. برای اینکار، در خانه ای ک

نشان داده شود کلیک کرده و علمت = را تایپ می کنیم. 

حال روی اولین خانه مورد نظر کلیک کرده و علمت ضرب را تایپ می کنیم. این علمت به این شکل(*) است. در آخر

در خانه دوم کلیک کرده و در پایان روی علمت تیک سبز رنگ در نوار فرمول کلیک می کنیم.
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 استفاده می کنیم.Productاگر خواسته باشیم که خانه های متوالی را در هم ضرب کنیم از تابع 

باید توجه کنیم که فرمول در نوار فرمول واقع در ناحیه بالی صفحه هم پدیدار می شود. حال باید قادر باشیم که نتایللج

فرمول خود را مشاهده کنیم.

: ضرب خانه ها5.2.1شکل 
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 کسر کنیم. با کلیک در خانه ای که می خواهیم حاصل را نمایش دهد وC7 را از مقدار خانه C5 حال بیایید مقدار خانه 

تایپ علمت = شروع کنیم. 

در اولین خانه مورد نظر کلیک کرده و علمت تفریق را نشان دهیم. این علمت به این شللکل (-) اسللت. در آخللر روی

خانه دوم کلیک کرده و در پایان روی علمت تیک در سمت چپ نوار فرمول کلیک می کنیم.

تیجهD8 را بر محتوای خانه D6این بار می خواهیم محتوای خانه  واهیم ن  تقسیم کنیم. با کلیک در خانه ای که می خ

در آن مشاهده شود، و تایپ علمت = شروع می کنیم.

روی خانه اول کلیک کرده و علمت تقسیم را تایپ کنید. این علمت به این شکل (/) دیده می شود. حال روی خانه دوم

کلیک کرده و در پایان، روی علمت تیک در کنار نوار فرمول کلیک کنید.
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برای جمع کردن مقادیر خانه هم، ابتدا در خانه ای که می خواهیم نتیجه را نشان دهد کلیک کرده و علمت = را در آن

تفادهSumتایپ می کنیم. از آنجا که می خواهیم مقادیر چند خانه در یک ستون را با هللم جمللع کنیللم، از تللابعی بلله نللام   اس

 نشان داده ایم.5.۲.۲شکل خواهیم کرد. همانطور که در 

: فرمول جمع5.2.2شکل 
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این تابع تمام مقادیر خانه های متوالی یک سطر یا ستون را بدون نیاز به درج تک تک آنها، با هم جمع می کند. با تللایپ

 کلیک کرده و یک علمت دو نقطه (:) تایپ کرده و در خانهE2 و علمت پرانتز باز شروع کنید.در خانه sumعلمت = و کلمه 

E8کلیک کرده و علمت پرانتز بسته تایپ می کنیم. علمت دو نقطه (:) به 

 Calc می گوید که تمام خانه های از E2 تا E8ف ای مختل ردن بخش ه  را با هم جمع کند. پرانتز ها برای گروه بندی ک

یک فرمول بکار می رود. بعدلا توضیح می دهیم که چرا اینکار را می کنیم. حال روی علمت تیللک کلیللک می کنیللم. همچنیللن

 به سمت خانهE2 هم ببینیم. به جای تایپ علمت دو نقطه، می توانیم ماوس را از خانه Enterمی توانیم نتیجه را با زدن کلید 

E8 بکشیم، تا Calc.به صورت خودکار تمام این خانه ها را انتخاب کند 

دهای Persianتوجه: اگر تنظیمات را برای  ز از کلی ت ممی رای درج علم وده ایم ب (Shift+3 تنظیم نم تفاده٫  ) اس

می کنیم.

در هنگام اضافه کردن درصدی به یک مقدار، عدد بعد از ممیز اعشاری، به همان شکل معمللولی ریاضللی کللاربرد دارد.

٪ به حاصل می افزود.۱0 نشان داده ایم، 5.۲.۳شکل حال تیک را کلیک می کنیم. همانطور که در 

 را تایپ می کردیم. برای۱/۷5٪، باید ۷5 تایپ می کردیم و اگر ۱/5، ۱/۱٪ اضافه کنیم باید به جای 50اگر می خواستیم 

ویرایش یک فرمول، فقط کافی است در آن خانه کلیک کرده و تغییرات را اعمال کنیم.

درصد به حاصل10: مثال افزودن5.2.3شکل 
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ایجاد فرمول با استفاده از توابع اولیه- 5.2.2 
، روش سریعی برای محاسبه جمع اعداد واقع در یک محدوده است. Calc در Auto Sumتابع 

 را از نللوار ابللزار اسللتاندارد کلیللکبرای استفاده  از این تابع، محدوده مورد نظر را انتخللاب کللرده و آیکللون جمللع

 را جمع می کنیم. B، اعداد سطر Sumمی کنیم. حال سعی می کنیم با استفاده  از تابع 

گاهی ممکن است به متوسط اعدادی نیاز داشته باشیم. مثل متوسط میزان فللروش بله یلک شلرکت. بلرای اینکلار در

خانه ای که قرار است حاوی فرمول باشد کلیک کرده و = را تایپ می کنیم.

تز راAverageبعد از آن کلمه  رده و پران ایپ ک ر را ت ورد نظ دوده م م. آدرس مح از می کنی تز ب  را تایپ کرده و پران

تفاده ازF را فشار می دهیم. حال سعی کنید متوسط مقادیر ستون Enterمی بندیم. در پایان کلید  ا اس وانیم ب د. می ت  را بیابی

کMinimum و Maximumتوابع   مقادیر حداکثر و حداقل یک محدوده را تعیین کنیم. اول خانه محل مقدار حداکثر را کلی

دیم وMaxکرده و علمت = و پس از آن کلمه  تز را می بن ایپ و پران دوده را ت  را تایپ می کنیم. پرانتز را باز کرده، آدرس مح

 را فشار می دهیم.Enterکلید 

ودGحال سعی کنید حداکثر مقدار ستون  تفاده می ش ابهی اس دارها، روش مش  را تعیین کنید. برای یافتن حداقل مق

 استفاده می کنیم. پس خانه حاوی مقدار حداقل را انتخاب می کنیم.Min از Maxولی به جای 

Enter و پرانتز باز را تایپ می کنیم. آدرس محدوده را درج کرده و پرانتز را می بندیم و Minدر آن علمت =، بعد کلمه 

 نشان داده ایم.5.۲.4شکل  را مشخص کنید. همانطور که در Hرا فشار می دهیم. حال  سعی کنید حداقل ستون 
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IFایجاد فرمول با استفاده از تابع - 5.2.3 

لل مقللادیر فللروش مللورد انتظللار، گاهی می خواهیم مقادیری که نشان داده می شوند، بسته به شرایط، مختلف باشند. مث

محقق شد، یک پیام در خانه ای نمایش دهیم و اگر نشد، پیام دیگری نشان داده شود.

» نشللانMissed» نشان داده شود و اگر نشد «Successرسیدیم، «۱400لایر  در سال 40000000یعنی اگر به هدف 

ایپIFداده شود. اول خانه ای که باید پیام را نشان دهد انتخاب می کنیللم. بعللد در بخللش فرمللول = و پللس از آن کلملله   را ت

، ; «”40000000، پرانتز بسته، علمت بزرگتر از F2:F8، پرانتز باز، آدرس SUMمی کنیم. پرانتز باز، کامه  ; «”Missedلایر 

«”Success لایر  بود، پیام اول و اگر نبود40000000”» ، پرانتز بسته. این تابع می گوید که اگر حاصل جمع فروش بزرگ تر از

 نشان5.۲.5شکل  نمایش دهید. همانطور که در Eپیام دوم را نشان بده. حال شما  سعی کنید که پیام مشابهی برای ستون 

داده ایم.

: محاسبه میانگین، حداکثر و حداقل5.2.4شکل 
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آشنایی با توابع- 5.3 
تابع چیست؟- 5.3.1 

در ریاضیات تابع عملکردی است که برای هر ورودی داده شده یک خروجی منحصر بفرد تولید می کند. معکللوس ایللن

مطلب را در تعریف تابع بکار نمی برند. یعنی در واقع یک تابع می تواند برای چند ورودی متمللایز خروجی هللای یکسللان را نیللز

ای y=x2تولید کند. برای مثال با فرض   را خللواهیم داشللت. در بیللان ریاضللی تللابع۲5 خروجللی یکسللان 5- و 5 با ورودی ه

رابطه ای است که در آن عنصر اول به عنوان ورودی و عنصر دوم به عنوان خروجی تابع جفت شده است.

نکاتی در مورد استفاده از توابع- 5.3.2 

به نکات زیر توجه داشته باشیم:

از مقادیر ثابت در فرمول استفاده نکنید•

IF: مثالی از تابع 5.2.5شکل 
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ر لل اگ کاربران زیادی از فرمول هایی استفاده می کنند که در آن ها به طور مستقیم از مقادیر ثابت اسلتفاده کرده انلد. مث

فرمول محاسبه تبدیل ارز به ریال را بخواهیم بنویسیم و نرخ تبدیل ارز را به طور مستقیم در فرمللول بگللذاریم، در زمللانی کلله

نرخ ارز تغییر می کند، باید آن را در فرمول تغییر دهیم. که اگر صفحه گسترده ما از فرمول های زیادی استفاده کرده باشیم، به

مشکل برخواهیم خورد. بنابراین باید نرخ ارز را در یک خانه تعریف کرده و آدرس آن را در فرمول قرار دهیم.

از مستند سازی استفاده کنید•

بسیاری از کاربران صفحه گسترده خود را بدون هیچ توضیح و بیان هدف و متدولوژی آن ایجاد و ذخیره می کنند. اگللر

مدتی از ایجاد آن ها بگذرد و کاربر بخواهد از آن استفاده کند، ممکن است وقت او را بگیرد تا بتواند به کللار اصلللی آن صللفحه

گسترده پی ببرد. یا اینکه اگر بخواهیم صفحه گسترده خود را به کاربر دیگری بدهیم، برای اینکه او نیز بفهمد کار ایللن صللفحه

چیست، باید وقت زیادی به هدر دهد و حتی ممکن است از استفاده کردن از آن، صرف نظللر کنللد. بنللابراین در زمللان ایجللاد

 در آن ها یادداشت کنیم تا آن صفحه هم برایCommentصفحه گسترده باید توضیحات هر خانه و کار هر فرمول را به صورت 

خودمان و هم برای دیگر کاربران به راحتی قابل استفاده باشد.

کنترل خطای فرمول ها•

اگر به کاربرگ مان یک ستون اطلعات اضافه کنیم یا خانه های کاربرگ را انتخاب کنیم، اغلب در نتایللج بللا خطللا روبللرو

می شویم. علت آن هم این است که ممکن است خانه هایی حذف شده باشند یا محدوده ای را اشتباهی انتخاب کرده باشللیم یللا

خانه هایی را دوبار شمرده باشیم. به خاطر همین باید کاربرگ هایمان را کنترل کنیم. 
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اضافه کردن تابع به فرمول- 5.3.3 
می توانیم از توابع در فرمول نویسی استفاده کنیم. توابع در نرم افزار صفحه گسللترده در گروه هللای مختلللف ارایلله شللده

است. بعضی از آن ها عبارتست از:

•Financialبرای توابع مالی : 

• Date & Timeبرای توابع مربوط به تاریخ و زمان : 

• Mathematicalبرای توابع مربوط به ریاضی : 

• Statisticalبرای توابع مربوط به آماری : 

• Spresdsheet توابع مربوط به صفحه گسترده ها : 

• Databaseبرای توابع مربوط به پایگاه داده : 

•Arrayبرای توابع ماتریس : 

• Textبرای توابع متنی : 

• Logicalبرای توابع منطقی : 

•Informationبرای توابع اطلعاتی : 

خطاهای توابع و رفع آن ها- 5.3.4 

معمول در هنگام اجرای توابع به خطا برمی خوریم. علرغم وجود تمام ابزارها برای کمک به ما جهت نوشتن فرمول هللا،

اشتباه کردن یک مسأله ساده ای است. اغلب در وارد کردن مقادیر اولیه توابع مشکل دارند و خیلی ها در مورد نوع ورودی که
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تابع نیاز دارد اشتباه می کنند. جهت تصحیح خطاها، ممکن است به جستجوی خانه های استفاده شده در فرمللول بللپردازیم و

مقادیر آن ها را تغییر دهیم.

نرم افزار صفحه گسترده سه ابزار را جهت چک کردن فرمول ها، توابع و خانه های مرجع اسللتفاده شللده در فرمللول را در

 هستند.Detective و error messages ،Color codingاختیار ما می گذارد. آن سه ابزار 

Error messages:

این ابزار یکی از ساده ترین ابزار ردیابی خطا است. این ابزار به جای نمایش نتیجه فرمول،  پیغام خطا را نمایش می دهللد

# است.NAME?, #REF, or #VALUE، یا گاهی اوقات یک متن نامفهوم مانند:  5۲۷ الی 50۱که شامل اعداد سه رقمی از 

اعداد خطا در خانه ی فرمول نمایان می شود، و توضیح مختصری از خطا در سمت راست نوار وضعیت مشاهده می شود. 

ممکن است افرادی که تازه کار هستند از آن خوششان نیاید. اگر چه آن ها مللا را در تصللحیح خطللا یللاری می کننللد. در

راهنمای برنامه جزئیات اطلعاتی که در اختیار ما می گذارند وجود دارد، و با یک جستجوی سللاده می تللوانیم در مللورد آن هللا

اطلعات کسب کنیم.

چند خطایی که عموما با آن ها روبرو می شویم را در زیر بررسی می کنیم:

•?NAME این پیغام را نمایش می  دهد. و در مورد این است کلله مرجللع معتللبر5۲5# : به جای نمایش خطای شماره 

برای آرگومان وجود ندارد.

•REF این پیغام را نمایش می دهد. و حاوی این خطاست که ستون، ردیف یللا کللاربرگ5۲4# : به جای نمایش خطای 

مرجع تعیین شده پیدا نمی شود.
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•VALUE این پیغام را نمایش می دهد. مقدار یکللی از آرگومانهللا بللا نللوع آن آرگومللان5۱۹# : : به جای نمایش خطای 

مطابقت ندارد. مقدار وارد شده اشتباه است؛ برای مثال دابل کوتیشن دو طرف عدد را فرامللوش کرده ایللم، خللانه یللا

لل قالب بندی خانه متنی به جای عددی استفاده شده است. محدوده استفاده شده قالب اشتباهی دارد، مث

•!DIV/0 این پیغام را نمایش می دهد. خطای تقسیم بر صفر پیش آمده است.5۳۲!# : به جای نمایش خطای 

•!NUM.مقدار محاسبه شده بیشتر از بازه تعریف شده عددی است : #

 : یک اپراتور مانند علمت = از فرمول حذف شده است.50۹•

 : متغیر در فرمول حذف شده است.5۱0•

Color coding for input: 

یکی از ابزار مفید دیگری که برای کنترل خطا مورد استفاده قرار می گیرد، رنگی نشان دادن فرمول ها است. 

هنگامی که بر روی خانه ای که فرمول در آن قرار دارد کلیک کنیللم، فرمللول در همللان خللانه بلله صللورت رنگللی ظللاهر

می شود، که خانه ها و محدوه های به کار رفته در آرگومان های فرمول، به صورت رنگ های متفاوت نمایش می دهد.
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نرم افزار صفحه گسترده  از هشت رنگ برای نشان دادن آرگومان ها استفاده می کند. رنگ ها بللا رنللگ آبللی شللروع و بلله

ترتیب از رنگ های قرمز، ارغوانی، سبز، آبی تیره، قهوه ای، بنفش و زرد بلله صللورت متللوالی جهللت نمللایش اسللتفاده می کنللد.

 نشان داده ایم.5.۳.۱شکل همانطور که در 

The Detective: 

Colorدر کاربرگ های بزرگ، استفاده  از   coding ع از ن مواق ت. در ای تفادهDetective سودی در بر نخواهد داش  اس

می شود. این یک ابزاری است برای فهمیدن اینکه کدام خانه ها برای آرگومان ها توسط فرمول استفاده شده  است و کدامیک از

فرمول ها به آن ها وابسته است و ردگیری خطا امکان پذیر می شود.

 را ازDetectiveبرای استفاده از این خصوصیت، ابتدا خانه ای که فرمول در آن قللرار دارد را انتخللاب می کنیللم، سللپس 

 فعال می کنیم. در صفحه گسترده خطوطی که  انتهای آن ها یک دایرهTrace precedents، گزینه Tools→ Detectiveمنوی 

ه بخلش جلواب اسلت. خطلوط، جریلان وجود دارد مربوط به منابع فرمول و آن قسمت که با فلش مشخص شلده ، مربلوط ب

 نشان داده ایم.5.۳.۲شکل اطلعات را نشان می دهد.  همانطور که در 

: نمایش آرگومان ها و خانه ها به صورت رنگی جهت ردگیری خطا5.3.1شکل 
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توابع منطقی- 5.3.5 
توابع منطقی جهت کنترل مقادیر و جواب های بدست آمده بر اساس مقادیر کنترل شده کاربرد دارد. این توابع شللرطی

بوده و کاربر را قادر می سازد تا فرمول های طولنی بر اساس ورودی یا خروجی آن ها بنویسد.

 :NOT(Logical value)تابع 

ا در Notخروجی تابع  ی و گاه امه نویس مCalc زمانی که گزاره ی داخل آن غلط باشد، یک می شود. در برن از داری  نی

بدانیم چه زمانی عبارت غلط است که این تابع راه گشا است.

 :AND(Logical value 1, Logical value 2, …, Logical value 30)تابع 

) خواهد بللود و درtrue برقرار باشند (همگی درست باشند)، خروجی معتبر (درست یا ANDاگر کل گزاره های ورودی 

 به صورت زیر است:AND) برمی گرداند.ساختار کلی falseغیر این صورت (غلط یا 

=AND( ۱, شرط ۲,…, شرط ۳0شرط ) 

 برای ردگیری خطاDetective: استفاده از 5.3.2شکل 
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واضح است که تعداد پارامترهای آن می تواند به دلخواه زیاد باشد.

 : OR(Logical value 1, Logical value 2, …, Logical value 30)تابع 

ود راORیکی دیگر از توابع منطقی  ی خ د خروج ت باش ی درس داقل یک  است که اگر بین گزاره های ورودی خود ح

TRUE (صحیح یا معتبر) می کند. مانند AND:تعداد پارامترهای ورودی می تواند زیاد باشد. ساختار کلی به صورت زیر است 

=OR( ۱, شرط ۲,…, شرط ۳0شرط )

()True :

جهت مقدار دهی صحیح بکار می رود. این تابع به هیچ آرگومانی نیاز ندارد.

()FALSE:

جهت مقدار دهی ناصحیح بکار می رود. این تابع نیز به هیچ آرگومانی احتیاج ندارد.

توابع محاسباتی- 5.3.6 

بعضی از توابع محاسباتی کاربردی در نرم افزار صفحه گسترده به شرحا زیر است:

ABS(Number) بازگرداندن قدرمطلق عدد وارد شده در پرانتز :

COS(Number)برگرداندن کسینوس عدد وارد شده بر حسب رادیان :

SIN(Number)برگرداندن سینوس عدد وارد شده بر حسب رادیان :

COUNTBLANK(Range)برگرداندن تعداد خانه های خالی محدوده داده شده :

EXP(Number)به توان رساندن عدد وارد شده :

FACT(Number)برگرداندن فاکتوریل عدد وارد شده :
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LOG10(Number) ۱0: محاسبه لگاریتم بر مبنای

()PI برگرداندن عدد :PI ۳٫۱4۱5۹۲65۳6 رقم اعشار (۱0 با(

POWER(Base, Exponent) برای محاسبه :Base به توان Exponent

SUM(number1,number2,…,number30) عدد. می توان یک محدوده را نیللز بللرای۳0: برای محاسبه جمع اعداد تا 

این تابع مشخص کرد.

PRODUCT(number1,number2,…,number30) عدد. می توان محدوده را نیز بللرای تللابع۳0: جهت ضرب اعداد تا 

تعریف نمود.

QUOTIENT(numerator, Denominator) برگرداندن عدد صحیح حاصل از تقسیم :numerator بر Denominator

ROUND(number, count) روند کردن :number تا countرقم اعشار 

SQRT(number) برگرداندن مجذور عدد :number

توابع متنی- 5.3.7 

این توابع جهت جستجو و پردازش رشته های متنی یا کاراکترها کاربرد دارند. بعضی از توابع کاربردی در زیر آورده شده

است.

CHAR(number) باشد.۲55 تا ۱: برای تبدیل اعداد جدول حروف به کاراکتر کاربرد دارد. اعداد می تواند بین 

CLEAN(text).برای حذف کاراکترهای غیر قابل چاپ از متن استفاده می شود. باید متن داخل کوتیشن قرار گیرد :

DECIMAL(text, radix) به دسیمال از این تابع استفاده می شود.۳6 تا ۲: برای تبدیل اعداد بر مبناهای 
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EXACT(text_1,  text_2)زرگ و اب ب : این تابع جهت مقایسه دو رشته بکار می رود. اگر مقدار اولی با دومی با احتس

لTrueکوچک بودن حروف برابر بود مقدار منطقی  د از داب م بای ابع وارد کنی ه ت لا ب تقیم ته ها را مس ر رش  بر می گرداند. اگ

کوتیشن استفاده کنیم.

FIND(find_text,  text,  position)دیگللر بکللار می رود. عمللل جسللتجو۲ داخل متن۱: این تابع برای پیدا کردن متنی 

 اختیاری است و اگللر آن را وارد کنیللم از آن کللاراکتر بلله بعللد۳نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است. مقدار موقعیت

جستجو در متن صورت می گیرد.

LEFT(text, number).این تابع به تعداد عدد وارد شده کاراکترهای سمت چپ متن داده شده را بر می گرداند :

RIGHT(text, number).این تابع به تعداد عدد وارد شده کاراکترهای سمت راست متن داده شده را بر می گرداند :

LEN(text).با این تابع می توان طول یک رشته را به همراه فاصله خالی بدست آورد :

MID(text, start, number).این تابع می تواند از یک قسمت از متن به تعداد مشخصی کاراکتر از داخل آن را برگرداند :

TRIM(text)له : این تابع تمام فاصله های ابتدا و انتهای یک رشته را حذف و همچنین اگر بین کلمه های رشته دو فاص

یا بیشتر باشد، آن ها را به یک فاصله تصحیح می کند.

توابع ترکیبی- 5.3.8 

می توان از ترکیب توابع در یکدیگر نیز استفاده نمود و این توابع در مجموع یک کار خاص را انجام دهنللد. در زیللر چنللد

مثال از ترکیب توابع را با هم نشان داده ایم.

1 find_text
2 text
3 Position
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SUM(2,PRODUCT(5,7)) جملع۲ ضرب کرده و نلتیجه را بلا ۷ را در 5: نتیجه این ترکیب به این صورت است که ابتدا 

می کند.

“IF(AVERAGE(A1:A3) >80, "Congratulations!”, “Failedاعداد میانگین  که اگر  است  این  ترکیب  نتیجه این   :

 بود پیغام تبریک را نشان می دهد وگرنه پیغام مردود را نشان خواهد داد.۸0 بزرگ تر از A3 تا A1داخل خانه های 

توابع تاریخ و زمان- 5.3.9 

 تاریخ و زمان را به عنوان یک عدد محاسبه وCalcاین توابع برای درج، ویرایش و دستکاری تاریخ و زمان بکار می روند. 

اداره می کند. هنگامی که ما یک عدد را به تاریخ یا زمان اختصاص می دهیم، به عنوان یک عللدد بلله نمللایش درمی آورد. بللرای

 تبدیل می کند. ۳65۲6٫5 را وارد کنیم، نرم افزار آنرا به عدد 0۱/0۱/۲000 ۱۲:00مثال اگر ما تاریخ و زمان 

برخی از توابع پر کاربرد تاریخ و زمان به قرار زیر است:

DATE(year,  month,  day)ددی : برای تبدیل به تاریخ اعداد نوشته شده برای سال و ماه و روز. عدد سال می تواند ع

 است.۳۱ تا ۱ و روز عددی بین ۱۲ تا ۱ باشد. همچنین ماه عددی بین ۹۹ و 0 یا بین ۹۹56 و ۱5۸۳بین 

DAY(Number) برگرداندن عدد روز از سریال وارد شده :number یا تاریخ وارد شده با تابع Date

MONTH(Number) برگرداندن عدد ماه از سریال وارد شده :number یا تاریخ وارد شده با تابع Date

HOUR(Number) برگرداندن ساعت از مقدار وارد شده :number

TIME(hour, minute, second)برگرداندن زمان از مقادیر ساعت، دقیقه و ثانیه وارد شده به تابع :

()TODAYبرگرداندن تاریخ فعلی رایانه ما :

WEEKDAY(Number, Type) برگرداندن روز هفته بر اساس :
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()NOWبرگرداندن زمان و تاریخ فعلی رایانه :

محافظت از داده ها- 5.4 
جهت محافظت از یک صفحه گسترده و اینکه چه کاربری بتواند آن را بازکند، بخواند و ویرایش کند، می توان تنظیمللات

متفاوتی را اعمال نمود. برای اینکار می توان با کلمه عبور به این مهم دست یافت.

محافظت از کاربرگ- 5.4.1 

برای محافظت از کاربرگ ابتدا باید خانه هایی که می خواهیم کاربر بتواند بعد از قفل شدن کاربرگ، ویرایش انجام دهد را

Cell protection را انتخاب کرده و در پنجره محاوره ای بازشده برگه Cells، گزینه Formatانتخاب می کنیم. سپس از منوی 

 نشان داده ایم.5.4.۱شکل  را از انتخاب خارج می کنیم. همانطور که در Protectedرا فعال کرده و در آن گزینه 
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وی OKپس از زدن کلید  ه Tools، برای فعال نمودن حفاظت کاربرگ، از من Protect، گزین  documentاب و  را انتخ

 نشان داده ایم.5.4.۲شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در Sheetسپس گزینه 

: پنجره تنظیم محافظت از خانه های کاربرگ5.4.1شکل 
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 راOK پس از آن پنجره محاوره ای جهت اخذ کلمه عبور باز می شود و از ما یک کلمه عبور می خواهد. پس از آن کلیللد 

 نشان داده ایم.5.4.۳شکل کلیک می کنیم. همانطور که در 

پس از آن دیگر نمی توان در قسمت هایی که در مقابل تغییر محافظت شده اند نمی توان اطلعات آن ها را ویرایش نمود.

 را انتخاب می کنیم و پسSheet و سپس گزینه Protect document، گزینه Toolsجهت غیر فعال نمودن نیز از منوی 

از وارد کردن کلمه عبور مجددلا کل اطلعات کاربرگ قابل ویرایش می شود.

: منوی محافظت کاربرگ و صفحه گسترده5.4.2شکل 

: پنجره جهت اخذ کلمه عابور کاربرگ5.4.3شکل 
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محافظت از سند- 5.4.2 
ه Toolsجهت محافظت از حذف یا اضافه کردن کاربرگ یا مخفی و آشکار کردن آن می توانیم از منللوی  Protect، گزین

document ه ه در Document را انتخاب و سپس از منوی باز شده گزین انطور ک م. هم اب کنی  نشلان5.4.۲شکل  را انتخ

داده ایم.

 نشان داده ایم.5.4.4شکل کلمه عبور را برای محافظت از سند از ما سؤال می کند. همانطور که در 

ذفOKپس از ورود کلمه عبور کلید  ا ح افه ی  را زده و پنجره را می بندیم. همانطور که نشان داده ایم، دیگر قادر به اض

کردن کاربرگ نیستیم. همینطور نمی توانیم کاربرگی را مخفی یا از حالت مخفی بودن به آشکار تبدیل کنیم.

برای بازگرداندن به حالت عادی، به همان ترتیب فعال کردن، می توانیم با دادن کلملله عبللور آن را از حللالت محللافظت

خارج کنیم.

: پنجره کلمه عابور محافظت از سند5.4.4شکل 
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محافظت از صفحه گسترده- 5.4.3 
برای اینکه  از صفحه گسترده خود محافظت کرده و زمانی که یک صفحه گسترده را می خواهیم باز کنیم، قبل از آنکلله

بتوانیم کاربرگ ها را ببینیم، از ما کلمه عبور بخواهد به ترتیب زیر عمل می کنیم.

 را انتخاب می کنیم. پنجره تنظیمات صفحه گسترده باز می شود. همانطور که درOptions، گزینه Toolsابتدا از منوی 

 نشان داده ایم.5.4.5شکل 

: پنجره تنظیمات5.4.5شکل 
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Options را انتخاب می کنیم. سپس از صفحه مربوط به امنیت کلید Security، گزینه LibreOfficeدر بخش تنظیمات 

 نشان داده ایم.5.4.6شکل را انتخاب کرده تا  پنجره تنظیمات امنیت باز شود. همانطور که در 

گزینه  دو  پنجره  این  گزینه When saving or sendingدر  و   Recommend password protection on savingرا  

 را کلیک می کنیم.OKفعال کرده و کلید 

 شنان5.4.۷شکل حال زمانی  که میخواهیم یک سند جدید را ذخیره کنیم، از ما کلمه عبور می پرسد. همانطور که در 

داده ایم.

 این کلمه عبور زمانی که می خواهیم صفحه گسترده را باز کنیم از ما سؤال می کند. در صورتی که کلمه عبللور درسللت

باشد صفحه گسترده مورد نظر باز می شود وگرنه از باز کردن آن خودداری می کند. 

: پنجره فعال کردن کلمه عابور ورد به صفحه گسترده5.4.6شکل 
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 راOptionsدر صورتی که بخواهیم صفحه گسترده را به صورت فقط خواندی باز کند، در پنجره  اخذ کلمه عبور، گزینه 

باز می کنیم. در قسمت پایین یک بخش اخذ کلمه عبور دوم باز می شود. که اگر آن فیلد ها را پلر کنیللم، زمللانیکه کلمله عبللور

 نشان داده ایم.5.4.۸شکل بالیی را وارد نماییم صفحه گسترده را در حالت فقط خواندنی باز می شود. همانطور که در 

: پنجره اخذ کلمه عابور برای ورود به صفحه گسترده5.4.7شکل 
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در بالی صفحه زیر نوار ابزار ها،  یک کلید جهت باز کردن قفل صفحه از حالت فقط خواندنی وجود دارد کله در صللورتی

که آن را بزنیم، کلمه عبوری که در پایین وارد کرده بودیم را در پنجره ای که باز شده است وارد کنیم، صفحه گسترده از حالت

فقط خواندنی خارج شده و قابل ویرایش می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها-  6 
دسته بندی و استخراج داده ها- 6.1 
مرتب کردن و فیلتر نمودن یک محدوده - 6.1.1 

مرتب سازی:

مرتب کردن اطلعات، در پیدا کردن داده ها کمک شایانی به ما می کند. همچنین مرتب کردن، هنگامی که ما داده های

لل ما اطلعات را در انتهای کللاربرگ وارد جدید را وارد کاربرگ می کنیم مفید خواهد بود. زمانی که کاربرگ طولنی است، معمو

: صفحه گسترده در حالت فقط خواندنی5.4.8شکل 
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می کنیم، به جای اینکه بین سطرها و در جای خود ثبت کنیم. بعد از ثبت اطلعللات، می تللوانیم بللا اسلتفاده از مرتلب سللازی،

اطلعات را در جای درست خود ببینیم.

برای مرتب سازی از پنجره محاوره ای مخصوص آن استفاده می کنیم:

ه Dataابتدا خانه هایی که می خواهیم مرتب کنیم را انتخاب کرده، سللپس از منللوی  م.Sort، گزین اب می کنی  را انتخ

 نشان داده ایم.6.۱.۱شکل پنجره محاوره ای مرتب سازی باز می شود. همانطور که در 



221 از 129صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

باید توجه کنیم که  اطلعات اولیه خانه ستون انتخاب شده، در مرتب سازی در فهرست کرکره ای انتخاب شده است. این

 فرض می کند که صفحه گسترده ما بصورت پیش فرض یک سطر عنوان دارد.Calcبه آن دلیل است که 

: پنجره محاوره ای مرتب سازی6.1.1شکل 
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 سطر عنوان سطری است در بالی صفحه گسترده ما است، که حاوی عناوین هر یللک از سللتون ها اسللت. اگللر صلفحه

ه در Optionsگسترده ما سطر عنوان ندارد، از برگه بالیی کادر محاوره،   نشللان6.۱.۱شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور ک

داده ایم. 

 را کلیک می کنیم. با این کار، بجای محتوای اولین خانه ستون،Range contains column labelsسپس جعبه کنار 

 نشان داده ایم.6.۱.۲شکل حرف نام ستون در منوی باز شونده دیده می شود. همانطور که در 

Sort Keyاگر می خواهیم اطلعات بر اساس چند ستون مرتب کنیم، ستون دیگر مورد نظر را در منوی بازشوی پایین 

 (نزولی)، ترتیب مرتب سازی را تعیین می کنیم.Descending (صعودی) و Ascending انتخاب می نماییم. با دکمه های 2



221 از 131صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

فیلتر نمودن:

فیلتر کردن برای محدود کردن نمایش سطرهای اضافی است که مقصود هدف ما نیستند و راحتی پیدا کردن اطلعات

و حتی چاپ اطلعات خاص از مجموعه ی بزرگ داده ها به کار می رود. 

: پنجره محاوره ای تنظیمات مرتب سازی6.1.2شکل 
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ه Dataبرای فعال کردن فیلتر، از منوی  ده گزین از ش وی ب پس از من Standard، گزینه فیلتر را انتخاب، س  filterرا 

 نشان داده ایم.6.۱.۳شکل انتخاب می کنیم.همانطور که در 

 نشللان داده ایللم. توضللیح بیشللتر در6.۱.5شکل سپس پنجره محاوره ای استاندارد فیلتر باز می شود. همانطور که در 

قسمت بعدی داده خواهد شد.

فیلتر اتوماتیک:

از فیلتر اتوماتیک جهت ایجاد سریع فیلترهای عمومی استفاده شده در موقعیت های متفاوت بکار می رود. بللرای فعللال

 نشان داده ایم.6.۱.۳شکل  را  انتخاب می کنیم.همانطور که در Autofilter، گزینه Dataکردن از منوی 

 به ستون اضافه می شود. جعبه ترکیبی دسترسللی۱ بعد از ایجاد یک فیلتر اتوماتیک برای یک ستون، یک جعبه ترکیبی

 نشان داده ایم.6.۱.4شکل سریع به تمام امکانات فیلتر اتوماتیک را مهیا می سازد.همانطور که در 

1 combo box

: منوی فعال کردن فیلتر6.1.3شکل 
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All.اگر این گزینه را فعال کنیم، فیلتر اتوماتیک تمام سطرها را به ما نشان می دهد :

Standard  filter ه در انطور ک  نشللان6.۱.5شکل : اگر این گزینه را انتخاب کنیم، پنجره محاوره ای  باز می شود. هم

داده ایم.

: منوی جعبه ترکیبی فیلتر اتوماتیک6.1.4شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 134صفحه 

 در ردیف اول نام ستون را انتخاب و سپس شرط مورد نظر را از منوی کشویی مقابل آن انتخاب کرده و سللپس مقللدار

شرط را نیز در فیلد مخصوص خود مقدار دهی می کنیم. اگر بیش از یک شرط داشته باشیم نیز می توانیم در فیلدهای بعللدی

شرط های مورد نظر خود را وارد می کنیم.

Top 10 در۷0: این گزینه ده سطری که بیشترین مقدار را در خود دارد، به کاربر نمایش می دهد. اگر به طور مثال عدد 

 باشد را به کاربر نشان می دهد.۷0سطرها جزو بیشترین مقدار باشد، سطرهایی که حاوی مقدار 

تبدیل یک محدوده به یک جدول- 6.1.2 

برای اینکه  یک محدوده را به یک جدول تبدیل کنیم باید گام های زیر را به ترتیب انجام دهیم:

انتخاب سر ستون برای هر کدام از ستونهای جدول•

: پنجره محاوره ای فیلتر استاندارد6.1.5شکل 
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انتخاب کل محدوده و نامگذاری آن •

فعال کردن فیلتر اتوماتیک برای کل جدول•

اختصاص دادن یک قالب بندی برای محدوده جدول•

 نشان داده ایم.6.۱.6شکل همانطور که در 

خلصه کردن اطلعات به کمک جمع جزء- 6.1.3 
جهت ارایه خلصه  اطلعات ثبت شده در جدول ها می توانیم از خلصه کردن اطلعات استفاده کنیم.

این قسمت را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید یک فروشگاه بزرگ چنللدین کارمنللد فللروش دارد که  اطلعللات

فروش هر کارمند در جدول صفحه گسترده ثبت شده است. در پایان هر روز صاحب فروشگاه می خواهد گزارشی از کارکرد هر

فروشنده بدست بیاورد.

این گزارش باید حاوی اطلعات مبنی بر اینکه هر کارمند چند فروش داشته و سپس جمع مبلغ فروش و میانگین مبلغ

باشد.

: نمونه تبدیل محدوده به جدول6.1.6شکل 
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برای این کار به این ترتیب عمل می کنیم:

Advance را انتخاب کرده از زیرمنوی باز شده filter، گزینه Dataابتدا از منوی   Filterره  را انتخاب می کنیم. در پنج

ه Optionsمحاوره آی باز شده ابتدا ستون کارمندان را انتخاب کرده و در قسمت  No، گزین  repeatپس رده و س ال ک  را فع

Copyگزینه   toاب ود را انتخ ره ش تور در آن ذخی تیجه اجرای دس واهیم ن ه می خ  را فعال و در فیلد مربوطه خانه ای را ک

 نشان داده ایم.6.۱.۷شکل می کنیم. همانطور که در 

روشCountifمی بینیم که فقط اسامی کارمندان بدون تکرار در خانه ها لیست شده است. پس از آن با تابع () داد ف  تع

ابع ()sumifهر کارمند را محاسبه می کنیم. در خانه بعدی با تابع () روشAverageif جمع مبلغ هر کارمند و با ت انگین ف  می

هر کارمند را محاسبه می کنیم.

به این گونه گزارش گیری ها خلصه کردن اطلعات به کمک جمع جزء گفته می شود.

Advance filter: منوی 6.1.7شکل 
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گروه بندی اطلعات مرتبط- 6.1.4 
در صفحه گسترده می توانیم چندین سطر یا ستون را به صورت یک گروه تعریف کنیم. و زمانی که می خواهیم آن هللا را

مخفی یا آشکار کنیم فقط کافی است روی آیکون آن گروه در محدوده شماره سطر یا حروف ستون کلیک کرده تا آن سطر ها

یا ستون ها مخفی یا آشکار شوند.

هDataبرای این کار ابتدا خانه هایی که می خواهیم به صورت گروه درآوریللم را انتخللاب کللرده، سللپس از منللوی  ، گزین

Group and outline را انتخاب کرده، سپس از زیرمنوی باز شده گزینه Group شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در

 نشان داده ایم.6.۱.۸

ادGroupپس از اجرای فرمان  رای ایج تون را ب ا س طر ی  پنجره محاوره ای آن باز می شود. در این پنجره می توانیم س

 نشان داده ایم.6.۱.۹شکل  را کلیک می کنیم. همانطور که در Okگروه انتخاب کنیم. پس از انتخاب، 

: منوی ایجاد گروه6.1.8شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 138صفحه 

پس از ایجاد گروه، در قسمت شماره ردیف ها و حروف ستون علمتی مبنی بر گللروه بللودن ردیللف و یللا سللتون ظللاهر

می شود که اگر بر روی علمت – کلیک کنیم، محتوای گروه مخفی می شود و علمت + ظاهر می شود. 

 نشللان6.۱.۱0شکل اگر هم بر روی علمت + کلیک کنیم، محتوای گروه مربوطه آشلکار می شلود. همللانطور کله در 

داده ایم.

اگر خواسته باشیم مجموعه ای را از حالت گروه خارج کنیم مراحل زیر را دنبال می کنیم:

: پنجره محاوره ای ایجاد گروه6.1.9شکل 

: نمونه گروه ایجاد شده6.1.10شکل 
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ه Dataقبل از هرکاری باید خانه هایی که داخل گروه هسللتند را انتخللاب کنیللم. سللپس از منللوی  Group، گزین  and

outline را انتخاب و از زیرمنوی بازشده گزینه Ungroupارج روه خ الت گ تون ها از ح ا س ا ی م. ردیف ه اب می کنی  را انتخ

می شوند.

اگر بخواهیم نرم افزار صفحه گسترده به صورت اتوماتیک از جداول و فرمول هللا یللک گلروه بسلازد بله روش زیلر عمللل

می کنیم:

 را انتخاب می کنیم.AutoOutline را انتخاب و از زیر منوی بازشده گزینه Group and outline، گزینه Dataاز منوی 

 را انتخاب و از زیرمنویGroup and outline، گزینه Dataاگر بخواهیم تمام گروه های موجود را حذف کنیم، از منوی 

 را انتخاب می کنیم.Removeبازشده گزینه 

تجزیه داده ها- 6.2 
GoalSeekفرمان - 6.2.1 

لل هنگامی که یک فرمول ایجاد می کنیم تا از مقادیر داده شده یک نتیجه حاصل شللود، بللا اسللتفاده از ایللن فرمللان معمو

می توانیم مقدار اولیه را طوری محاسبه کنیم که به نتیجه دلخواه برسیم.

واهیم Y یک X را در نظر بگیریم. به ازای هر Y=x^2+3X-3بطور مثال اگر فرمول  ر بخ ال اگ د. ح  راX بدست می ای

 شود از این دستور استفاده می کنیم.Y=23عددی بدست بیاوریم که 

Goal، گزینه Toolsبرای اجرای این فرمان، از منوی   seek ه در انطور ک  نشلان6.۲.۱شکل  را انتخاب می کنیم. هم

داده ایم.
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، پنجره محاوره ای این فرمان باز می شود.6.۲.۲شکل سپس طبق 

در فیلد اول، خانه حاوی فرمول باید انتخاب شود. در فیلد دوم مقدار عددی که می خواهیم به آن دست پیللدا کنیللم را

 نشان داده ایم.6.۲.۳شکل وارد می کنیم.همانطور که در 

، یک پنجرهOK را انتخاب می کنیم. پس از کلیک کردن دکمه X است. در فیلد سوم خانه متغیر ۲۳ در این مثال عدد 

باز می شود که مقدار محاسبه شده را به ما نشان می دهد و از ما سؤال می کند که مقدار بدست آمده را با مقدار قبلی جلایگزین

 نشان داده ایم.6.۲.4شکل  را انتخاب کنیم، مقدار جدید جایگزین خواهد شد. همانطور که در Yesکند یا خیر؟ اگر 

Goal seek: منوی فرمان 6.2.1شکل 

Goal seek: پنجره محاوره ای فرمان 6.2.2شکل 
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1سناریوها- 6.2.2 

 است. هر سناریو به طور جداگانه نام گذاری شده و می تللوانیم آن را۲سناریو یک ابزاری جهت تست سوالت «اگر-چه»

جداگانه ویرایش و قالب بندی کنیم. هنگامی که یک صفحه گسترده را چاپ می کنیللم، فقللط محتللوای سللناریوی فعللال چللاپ

خواهد شد.

1 Scenario
2 “what-if”

Goal seek: مثال برای فرمان 6.2.3شکل 

Goal seek: پنجره نتیجه اجرای فرمان 6.2.4شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 142صفحه 

لا مجموعه ای از مقادیر محاسبات ذخیره شده ما است. می توانیم به آسانی بین مجموعه ها با پیمایشگر ۳یک سناریو اساس

حرکت کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم اثر مختلف نرخ بهره بر سرمایه گذاری را محاسبه کنیم، می توانیم یک سناریو بللرای هللر

نرخ بهره ایجاد کنیم، و به سرعت نتایج را مشاهده کنیم. فرمول هایی که مقادیرشان به تغییر مقللادیر وابسللته هسللتند، بللا بللاز

شدن سناریو، به روز آمد سازی می شوند.

م.Scenarioa، گزینه Toolsجهت ایجاد سناریو، ابتدا محدوده مورد نظر را انتخاب، سپس از منوی  اب می کنی  را انتخ

 نشان داده ایم.6.۲.5شکل همانطور که در 

 نشان داده ایم.6.۲.6شکل سپس پنجره محاوره ای ایجاد سناریو باز می شود. همانطور که در 

3 Navigator

: منوی سناریو6.2.5شکل 
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در پنجره باز شده، در فیلد اول نام سناریو را می نویسیم. بهتر این است که یک نامی انتخاب کنیم که معللرف محتللوای

درون آن باشد. این نام در پیمایشگر و در عنوان قاب اطراف محدوده نمایش داده خواهد شد.

ایش دادهCommentاطلعات تکمیلی را می توانیم به دلخواه در فیلد  ز نم گر نی یح در پیمایش ن توض م. ای  وارد کنی

خواهد شد.

یحsettingsدر بخش  ا توض ورد آن ه دی در م ش بع  می توانیم به دلخواه گزینه ها را فعال یا غیر فعال کنیم که در بخ

خواهیم داد.

: پنجره ایجاد سناریو6.2.6شکل 
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دوده هایOKدر آخر کلید  ناریو را در مح دین س وانیم چن ود. می ت اخته می ش  را کلیک می کنیم. سناریوی جدید س

دلخواه ایجاد کنیم.

 می پردازیم:settingsدر اینجا به توضیح گزینه های 

Display border:

اگر این گزینه فعال باشد، یک قاب دور محدوده سناریو رسم می شود. جهت تعیین رنگ قاب، از منوی کشویی مقابل آن

می توانیم یک رنگ انتخاب کنیم. قاب یک نوار عنوان دارد که نام سناریو در آن قابل مشاهده است. و در انتهای آن یک منوی

کشویی است که لیست تمام سناریوهای مستقر در این محدوده در آن لیست می شود. می توانیم سناریوهای مختلف را از ایللن

قسمت انتخاب کنیم.

Copy back:

تمام تغییرات مقادیر خانه های سناریو را در سناریوی فعال کپی می کند. اگر این گزینلله غیللر فعللال باشللد، سللناریوهای

ذخیره شده مقادیرشان در صورت تغییر مقادیر اصلیی، تغییر نخواهد کرد. رفتار واقعی این گزینلله بلله خللانه محللافظت شللده،

کاربرگ محافظت شده و محافظت در مقابل تغییرات بستگی دارد.

Copy entire sheet:

یک کاربرگ به صفحه گسترده ما اضافه می کند که در آن سناریوی ما قرار دارد. 

Prevent changes:

اگر این گزینه فعال باشد، هنگامی که یک کاربرگ محللافظت شللده باشللد، امللا خانه هللای آن محللافظت شللده نباشللد، از

تغییرات جلوگیری می کند. همچنین از تغییر در تنظیمات شرحا داده شده نیز جلوگیری می کند.
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1ایجاد جدول محوری- 6.2.3 

Pivot، گزینه Dataجهت ایجاد جدول محوری، از منوی   table و سپس گزینه ،Createانطور  را انتخاب می کنیم. هم

 نشان داده ایم.6.۲.۷شکل که در 

پنجره  انتخاب محدوده جدول باز می شود. در اینجا بهتر است قبل از اجرای فرمان، محدوده مورد نظر خود را انتخللاب

 نشان داده ایم.6.۲.۸شکل کنیم. همانطور که در 

1 Pivot Table

: منوی جدول محوری6.2.7شکل 

: پنجره انتخاب محدوده برای جدول محوری6.2.8شکل 
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 باز می شود.6.۲.۹شکل پس از تأیید این پنجره، پنجره محاوره ای جدول محوری مطابق 
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در این پنجره، چهار ناحیه سفید رنگ دیده می شود که می توانیم نحوه صفحه آرایی نتایج را تنظیم کنیم. در کنار آن ها

یک بخش نیز وجود دارد که فیلدهای موجود در منبع داده را لیست نموده است. برای انتخاب صفحه آرایی، باید فیلللد مللورد

نظر را با موس گرفته و داخل محدوده سفید رنگ مربوطه، موس را رها کنیم.

: پنجره محاوره ای جدول محوری6.2.9شکل 
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Dataفیلد   fieldن  باید حداقل یک فیلد به آن تخصیص داده باشیم. کاربران حرفه ای می توانند بیش از یک فیلد در ای

بخش به کار گیرند. در این بخش تابع جمع استفاده می شود. برای مثال، اگر فیلد فروش در این قسللمت قللرار داده شللود، در

جدول محوری جمع فروش را خواهیم داشت.

Row fields و Column fields،نشان می دهند که نتایج از کدام گروه مرتب می شوند. اغلب برای گرفتن مقادیر جزئی ،

بیش از یک فیلد در یک زمان به کار می رود.

 قرار می گیرند، به صورت منوی کشویی در بالی جدول ظاهر می شوند. از این فیلد جهتPage fieldsفیلدهایی که در 

فیلتر کردن نتایج بر اساس مقادیر این فیلد استفاده می شود.

مصور کردن داده ها به صورت نمودار- 6.3 
آشنایی با انواع نمودار- 6.3.1 

ؤثر باشلند را انتخلاب می کنیلم. اگلر می خلواهیم واهیم در نملودار م برای ایجاد یک نمودار، ابتدا خانه هایی که می خ

محدوده ای از خانه های غیر پیوسته یا هم جوار را انتخاب کنیم، محدوده  اول را انتخاب می کنیم.

 را نگه داشته ایم، سایر خانه های مورد نظر را انتخاب می کنیم. زمانی که از انتخاب خود راضیCtrlبعد در حالیکه کلید 

 نشان داده ایم.6.۳.۱شکل شدیم، روی آیکون ایجاد نمودار کلیک کرده تا کادر محاوره ای آن باز شود. همانطور که در 

 نشان داده ایم.6.۳.۲شکل در اولین صفحه نوع نمودار مورد نظر را انتخاب می کنیم. همانطور که در 

: ابزار ایجاد نمودار6.3.1شکل 



221 از 149صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

Column بعدی نمایش داده می شود.۳ یا ۲ : اطلعات در قالب ستونهای 

•Cylinderنمایش به صورت استوانه ای: 

•Coneنمایش به صورت مخروطی : 

•Pyramidنمایش به صورت هرمی : 

Bar بعدی نمایش داده می شود.۳ یا ۲ : اطلعات در قالب ردیوهای 

Pie بعدی۳ یا ۲ : نمایش دایروی از اطلعات، بصورت 

: پنجره محاوره ای ایجاد نمودار6.3.2شکل 
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Area بعدی هم دارد.۳ : نقاط متوالی را به خط به هم وصل می کند و سطح زیر منحنی ها پر شده است. یک نسخه 

Line بعدی هم دارد.۳ : نقاط متوالی را با خط به هم وصل می کند، یک نسخه 

XY Scatter لل برای مقایسه  سری از اطلعات بکار می رود.۲ : معمو

 Bubble مشابه : Scatter بعدی هم قابللل۳ بعدی و ۲ است ولی سری سوم برای اندازه حباب استفاده می کند بصورت 

استفاده است.

Net.مرکز را به عنوان نقطه صفر فرض می کند. گاهی به عنوان نمودار شبکه عنکبوتی نامیده می شود : 

Stockه لل برای نمایش ارزش سهام ب  :برای نمایش حداقل و حداکثر اطلعات، به همراه مقادیر میانی به کار می رود. مث

کار می رود.

نامگذاری یک نمودار موجود- 6.3.2 

برای افزودن عنوان در نمودار، روی نمودار کلیک می کنیم تا انتخاب شود. نشان داده ایم که وقتی نمودار انتخاب شد،

 نشان داده ایم.6.۳.۳شکل  را  انتخاب می کنیم.همانطور که در titleابزار نمودار نمایان می شود. وقتی دکمه 

ه در title می توانیم یک عنوان در کادر محللاور ه ای بازشللده، در قسللمت  انطور ک م.هم  نشللان6.۳.4شکل  درج کنی

داده ایم.

هSubtitle جهت اضافه کردن توضیح بیشتر، می توانیم در قسمت  ب ب زودن برچس  این توضیح را وارد کنیم. برای اف

 برچسب ها را تنظیم می کنیم.Y axis و X axisنمودار، در کادرهای 

الAxisاگر لزم است برچسب در پایین و چپ نمودار باشد، باید در بخش   برچسب ها را بنویسیم و اگر لزم است در ب

 برچسب ها تنظیم شوند.Secondary Axisو سمت راست برچسب ها ظاهر شوند، باید در بخش 
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: ابزار اضافه کردن اطلعاات به نمودار6.3.3شکل 

: پنجره اضافه کردن اطلعاات به نمودار6.3.4شکل 
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حال سعی کنید عنوان و برچسب هایی را به نمودار اضافه کنید.

قالب بندی نمودارها- 6.4 
تغییر پس زمینه نمودار- 6.4.1 

می توانیم رنگ پس زمینه نمودار را تغییر دهیم. برای این کار، روی نمودار دابل کلیک می کنیم.

Chart Wall ظاهر می شود. زبانه Area را فعال کرده و رنگ پس زمینه را انتخاب کرده و OKمی کنیم. همانطور که در 

 نشان داده ایم.6.4.۱شکل 

حال سعی کنید که رنگ پس زمینه نمودار را به زرد تغییر دهید.
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ه راBitmapحال پس زمینه را به تصویر عوض می کنیم. برای اینکار زبانه را روی  س زمین ویر پ  تنظیم کرده و یک تص

 نشان داده ایم.6.4.۲شکل انتخاب می کنیم. همانطور که در 

: پنجره تغییر رنگ پس زمینه نمودار6.4.1شکل 
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تغییر ظاهر نمودار- 6.4.2 
برای تغییر رنگ هر جزء از یک نمودار، آن جزء را با دوبار کلیک روی آن انتخاب می کنیم. 

: پنجره تنظیم پس زمینه نمودار با استفاده از تصویر6.4.2شکل 
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 نشللان6.4.۳شکل تمرین را انجام دهید و رنگ های هر قسمت را رنگ دلخواه خود تنظیللم کنیللد. همللانطور کلله در 

داده ایم.

تغییر نوع نمودار - 6.4.3 
6.4.4شکل  انتخاب می کنیم. همانطور که در Chart را از نوار ابزار Chart Typeبرای تغییر نوع نمودار،  روی آیکون 

نشان داده ایم.

: ابزار تغییر نوع نمودار6.4.4شکل 

: تمرین رسم نمودار6.4.3شکل 
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 نشان داده ایم.6.4.5شکل می توانیم نوع نمودار را از بخش کناری انتخاب و تغییر داد. همانطور که در 

انتقال نمودارها در یک کاربرگ، یا بین چند کاربرگ- 6.4.4 
 کردن یک نمودار به محل مورد نظرمان نمودار را در یک کار برگ جابجا کنیم. Dragمی توانیم به راحتی با 

حال همین کار را با کشیدن نمودار به سمت راست کاربرگ آزمایش کنید. نمودارها را می توان کپی یا تکرار کرد.

تور Edit از منوی Copyاین کار با انتخاب نمودار، سپس انتخاب دستور  اب دس د و انتخ  ازPaste، رفتن به خانه مقص

 کپی کنید.B3 انجام می شود. حال نمودار را از سمت راست کاربرگ، در خانه Editمنوی 

: پنجره انتخاب نوع نمودار6.4.5شکل 
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م.Cut یا Copyنمودارها را می توان بین صفحات گسترده، کپی یا منتقل کرد. باز هم نمودار را انتخاب کرده و   می کنی

رده وWindowسپس صفحه گسترده مقصد را از منوی  اب ک ترده را انتخ  انتخاب کرده و بعد خانه مقصد در آن صفحه گس

نمودار را درج می کنیم. حال شما آزمایش کنید.

بالخره نمودارها را می توان بین صفحه گسترده و برنامه واژه پرداز یا اسلید، کپی یللا منتقلل کلرد. نملودار را انتخلاب

تور Cut یا Copy، دستور Editکرده و از منوی  رداز دس ر در واژه پ ورد نظ راPaste را اجرا می کنیم. سپس در محل م  را اج

 نشان داده ایم. حال شما امتحان کنید.6.4.6شکل می کنیم. همانطور که در 

: کپی نمودار ترسیم شده و انتقال آن به واژه پرداز6.4.6شکل 
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تغییر اندازه و حذف نمودارها- 6.4.5 
 مربللع۸شاید بخواهیم اندازه یک نمودار را تغییر دهیم تا در چیدمان کلی ما بهتر دیده شود. وقتی نمودار انتخاب شد، 

6.4.۷شکل کوچک که کار دستگیره های وسط هر لبه نمودار، اندازه را در جهت همان محور تغییر می دهد. همانطور که در 

نشان داده ایم.

دستگیره سمت چپ، امکان تغییر اندازه افقی را فراهم می کند و دستگیره های بال و پایین، تغییر انللدازه قللائم را مسللیر

نShiftمی کنند. اگر کلید  ودار در حی  را پایین نگه داشته و دستگیره های گوشه را بکشیم، نسبت اندازه های افقی و قائم نم

تغییر اندازه ثابت می ماند. نمودار فقط کوچک یا بزرگ شده و به هم ریخته نمی شود.

: دستگیره های تغییر اندازه نمودار6.4.7شکل 
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 سعی می کنیم نمودار نشان داده شده را دو برابر بزرگ تر کنیم، ولی نسبت اندازه های آن ثابت بماند. بللرای اینکللار بلله

 را انتخاب می کنیم. Position and Size، گزینه 6.4.۸شکل  رفته و مانند Format→ Objectمنوی 

 را انتخاب کنیم.همانطور کهPosition and Sizeهمچنین می توانیم روی نمودار رسم شده راست کلیک کنیم و گزینه 

 نشان داده ایم.6.4.۹شکل در  

 نمودارPosition and size: منوی 6.4.8شکل 

: منوی تغییر اندازه در راست کلیک6.4.9شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 160صفحه 

: پنجره محاوره ای تغییر اندازه نمودار6.4.10شکل 
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ه Sizeدر پنجره محاوره ای باز شده، بخش  Keep، مقادیر عرض و ارتفاع را تنظیم می کنیم. در صورتی که گزین  ratio

 نشان داده ایم.6.4.۱0شکل انتخاب شده باشد، نسبت عرض و ارتفاع ثابت می ماند. همانطور که در 

ذفDeleteجهت حذف نمودار، می توان آن را با انتخاب کردن و زدن کلید  ودار را ح د نم  حذف کرد. حال سعی کنی

کنید.

اشیاء و اجزای گرافیکی-  7 
درج شی- 7.1 
آشنایی با انواع اشیاء- 7.1.1 

نرم افزار صفحه گسترده اغلب برای ارایه اطلعات و پیش بینللی اسللتفاده می شللود. اسللتفاده از اشللیاء در ارایلله حللرفه ای

 در محیللط نرم افللزار۲ و راستاری۱اطلعات و به خاطر سپردن نتایج به کاربران کمک می کند. می توانیم انواع فایل های برداری

,Gifاستفاده کنیم. عموما فایل های گرافیکی با پسوندهای   Jpg,  Png و Bmpات ت اطلع م. جه  را می توانیم استفاده کنی

بیشتر می توانیم به راهنمای برنامه مراجعه کنیم.

اشیای گرافیکی در نرم افزار از سه نوع تشکیل شده اند:

فایل های تصویری، شامل عکس، ترسیمات و تصاویر اسکن شده•

LibreOffice Drawingدیاگرام های ایجاد شده توسط برنامه •

LibreOffice Chartنمودارها و گراف های ایجاد شده توسط برنامه •

1  vector

2 raster
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درج شی و عکس- 7.1.2 
لا از اینللترنت گرفتلله اشیاء یا تصاویر شامل آرم شرکت و عکس، توسط کللاربران زیللاد اسللتفاده می شللوند. تصللاویر، غالبلل

می شوند یا توسط دستگاه اسکنر، اسکن می شوند یا توسط برنامه های گرافیکی ایجاد می شوند یا توسط دوربین های دیجیتللالی

گرفته می شوند.

تصاویر را به سه روش می توانیم در نرم افزار بگذاریم:

 Image، گزینه Insertاستفاده از منوی •

اضافه کردن تصویر از گالری•

Ctrl+V (paste)اضافه کردن تصویر از حافظه موقت توسط کلیدهای میانبر•

اضافه کردن تصویر از فایل 

بیشترین منبع تصاویر، فایل هایی است که در حافظه جانبی رایانه خود ذخیره کرده ایم و بللرای اضللافه کللردن این گللونه

تصاویر به روش زیر عمل می کنیم:

ه Insertابتدا بر خانه ای که می خواهیم تصویر در آنجا قرار گیللرد کلیللک می کنیللم. سللپس از منللوی   راImage، گزین

 نشان داده ایم.۷.۱.۱شکل انتخاب می کنیم. همانطور که در 
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Openسپس پنجره محاوره ای انتخاب تصویر نمایان می شود. از لیست، فایل مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آیکون 

 نشان داده ایم.۷.۱.۲شکل کلیک می کنیم. همانطور که در 

 نشان داده ایم.۷.۱.۳شکل پس از آن تصویر از خانه  انتخاب شده ظاهر می شود. همانطور که در 

: منوی اضافه کردن7.1.1شکل 
تصویر

: پنجره محاوره ای انتخاب تصویر7.1.2شکل 
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کپی کردن تصویر در حافظه موقت و اضافه کردن آن به صفحه گسترده

: نمایش تصویر در محیط نرم افزار صفحه گسترده7.1.3شکل 
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این روش بسیار معمول است و می توانیم از یک صفحه گسترده یا دیگر نرم افزارهای لیبره آفیس مانند واژه پرداز، ترسیم

و دیگر برنامه ها، تصویری را کپی و در صفحه گسترده دیگر بارگذاری کنیم.

برای اینکار کافی  است هر دو برنامه باز باشند، سپس در نرم افزاری که تصللویر وجللود دارد بللا کلیللک بللر تصللویر، آن را

افظهCtrl+C را انتخاب کرده یا با فشردن کلیدهای ترکیبی Copy، گزینه Editانتخاب کرده و سپس از منوی   تصویر را در ح

موقت رایانه ذخیره می کنیم.

 را فشار می دهیم. تصویر در خانه ای که Ctrl+V یا کلیدهای ترکیبی Paste، گزینه Editسپس در برنامه مقصد از منوی 

انتخاب نموده ایم بارگذاری می شود.

استفاده از گالری نرم افزار

گالری نرم افزار می تواند برخی از اشیاء مانند تصاویر و صداها را در اختیار مللا بگلذارد و بله راحلتی آن هللا را در محیللط

نرم افزار استفاده کنیم. گالری در تمام نرم افزارهای مجموعه لیبره آفیس وجود دارد و شامل چندین گروه شامل مللالی، رایللانه،

مردم و امثال آن می باشد.

همچنین می توانیم اشیاء سفارشی خود را نیز در گالری بارگذاری کرده و از آن استفاده کنیم. برای استفاده از گالری به

روش زیر عمل می کنیم:

ه Media، گزینه Insertابتدا از منوی  Clip را انتخاب و از زیرمنوی باز شده گزین  art  Gallery.م اب می کنی  را انتخ

 نشان داده ایم.۷.۱.4شکل همانطور که در 
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پس از آن، یک پنجره در کنار صفحه باز می شود و از طریق آن می توانیم مجموعه مورد نظر و در نهایت تصللویر خللود را

 نشان داده ایم.۷.۱.5شکل در صفحه بارگذاری کنیم. همانطور که در 

: منوی دسترسی به گالری7.1.4شکل 
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: پنجره محاوره ای گالری7.1.5شکل 
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اضافه کردن توضیح به یک خانه - 7.1.3 
جهت خوانا کردن کاربرگ ایجاد شده، هم برای خودمان و هم برای کاربران دیگر که می خواهنللد از سللند مللا اسللتفاده

کنند، لزم است توضیحاتی را به خانه های کاربرگ اضافه کنیم تا در مراجعات بعدی،  بتللوانیم بله راحللتی از کلاربرگ اسللتفاده

کنیم و مجبور به طراحی دوباره آن نشویم.

ه Insert برای اضافه کردن توضیح به یک خانه، ابتدا خانه مورد نظر را انتخللاب، سللپس از منللوی   راComment، گزین

 نشان داده ایم.۷.۱.6شکل انتخاب می کنیم.همانطور که در 

یک پنجره زرد رنگ در بالی خانه ی مورد نظر باز می شود، که می توانیم توضیح خود را در آن بنویسیم. پللس از اتمللام

 نشان داده آیم.۷.۱.۷شکل کار روی یکی از خانه ها کلیک می کنیم. پنجره توضیح بسته خواهد شد. همانطور که در 

: منوی اضافه کردن توضیح به یک خانه7.1.6شکل 

: پنجره اضافه کردن توضیح7.1.7شکل 
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Showبرای نمایش توضیح، روی خانه ای که توضیح در آن قرار دارد راسللت کلیللک کللرده و  روی گزینلله   comment

 نشان داده ایم.۷.۱.۸شکل کلیک می کنیم. پس از آن توضیح به صورت دائم ظاهر می شود. همانطور که در 

 

Hideبرای بستن آن نیز روی همان خانه راست کلیک کرده و گزینه   commentه در  را انتخاب می کنیم. همانطور ک

 نشان داده ایم.۷.۱.۹شکل 

: منوی نمایش توضیح7.1.8شکل 

: منوی مخفی کردن توضیح7.1.9شکل 
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قالب بندی شی- 7.2 
انتقال و تغییر اندازه اشیاء- 7.2.1 

برای انتقال اشیاء و تصاویر داخل صفحه، ابتدا باید بر روی آن کلیک کنیم تا انتخاب شود. سپس موس را بر روی شکل

نگه می داریم تا به شکل چهار فلش تبدیل شود.

آنگاه کلید سمت چپ موس را نگه داشته و سپس حرکت می دهیم. مشاهده می شللود کله شللی نیللز جابه جللا می شللود.

 نشان داده ایم.۷.۲.۱شکل همانطور که در 

برای تغییر اندازه شی نیز کافی است آن را انتخاب کرده و سپس از هشت دستگیره آن استفاده کرده تللا تغییللر انللدازه

شکل صورت گیرد. همانطور که مشاهده می شود تمام اجزای شی بدون به هم ریختگی تغییر اندازه می دهد. همانطور که در 

 نشان داده ایم.۷.۲.۲

پسShiftاگر خواسته باشیم فقط در پهنا یا در ارتفاع تغییر اندازه داشته باشیم، کافی است کلیللد  م و س ه داری  را نگ

تغییر اندازه را انجام دهیم.

: جابه جایی اشیا در صفحه7.2.1شکل 
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اضافه کردن جلوه های هنری متنی- 7.3 

هMedia، گزینه Insertجهت اضافه کردن جلوه های هنری متنی، از منوی   را انتخاب کرده و از زیرمنوی باز شده گزین

fontwork Gallery نشان داده ایم.۷.۳.۱شکل  را انتخاب می کنیم. همانطور که در 

پنجره محاوره ای انتخاب جلوه های هنری متن باز می شود. با انتخاب هر کدام یک نمونه در در صفحه ظللاهر می شللود.

 نشان داده ایم.۷.۳.۲شکل همانطور که در 

: تغییر اندازه شی7.2.2شکل 

: منوی اجرای جلوه های هنری متنی7.3.1شکل 
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 برای تنظیم متن مورد نظر، روی متن دابل کلیک می کنیم. متن سیاه رنگ داخل آن ظاهر می شود که بللا تغییللر آن و

 نشان داده ایم.۷.۳.۳شکل  متن آن تغییر می کند.  همانطور که در Enterزدن کلیک 

: پنجره محاوره ای جلوه های هنری در متن7.3.2شکل 
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، نمونه ویرایش شده متن هنری را نشان داده ایم.۷.۳.4شکل در 

: نمونه متن انتخاب شده از جلوه های هنری متن7.3.3شکل 

: نمونه تغییر داده شده جلوه هنری متنی7.3.4شکل 
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صدور داده ها-  8 
به اشتراک گذاری یک سند- 8.1 

برای به اشتراک گذاری اسناد می توانیم به روش زیر عمل کنیم:

 را انتخاب می کنیم. پس از آن پنجره محاوره ای مربوطه باز می شود. در اینExport as PDF، گزینه Fileابتدا از منوی 

 قرار دارد. برخی از تنظیمات به شرحا زیر می باشد:PDFپنجره تنظیمات 

Userدر سربرگ   interface ده نPDF تنظیمات مربوط به نمایش فایل نهایی در برنامه بازکنن ی از ای د. بعض  می باش

 تنظیمات زیر مفید است:Window optionsتنظیمات کاربردی هستند. در بخش 

Resize  window  to  initial  page برنامه نمایش دهنده :PDFای ره ج  سند را تغییر اندازه می  دهد تا سند در پنج

بگیرد.

Center window on screen.برنامه نمایش دهنده در مرکز صفحه نمایش باز می شود :

Open in full screen mode.برنامه نمایش دهنده به صورت تمام صفحه باز می شود :

Display document title.برنامه نمایش دهنده عنوان سند را در نوار عنوان نمایش می دهد :

 نشان داده ایم.۸.۱.۱شکل همانطور که در 
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:User interface optionsتنظیمات بخش 

در این بخش نیز سه گزینه وجود دارد:

Hide menubar.نوار منوی برنامه نمایش دهنده مخفی می شود :

Hide toolbar.نوار ابزار برنامه نمایش دهنده مخفی می شود :

Hide window control.کنترلرهای پنجره برنامه نمایش دهنده مخفی می شوند :

 (سربرگ رابط کاربری)PDF: پنجره محاوره ای صدور سند به فرمت8.1.1شکل 
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 می توانیم چگونگی صدور لینک ها را کنترل کنیم.Linksدر سربرگ 

Export bookmarks as named destinations نام کاربرگ ها را به صورت :named destinationsصادر می کند که اسناد 

PDF.بتوانند به آن ها ارجاع بدهند 

Convert document references to PDF targets اگر در سندمان به یکی از فایل های دیگر مانند :Odt, Ods یا Odp

 تبدیل می کند و در سند نهایی قرار می دهد.PDFارجاع داده باشیم، برنامه آن ها را نیز به 

Export URLs relative to file system اگر در سندمان لینک های وابسته داشته باشیم، آن ها را نیز در سند :PDF

نشان می دهد.

Cross-document links رفتار لینک ها را در سند :PDF.تعریف می کند 

 نشان داده ایم.۸.۱.۲شکل همانطور که در 
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شPDF می توانیم برای سند Securityدر سربرگ  رای دو بخ وانیم ب  خود کلمه عبور تعریف کنیم. کلمه عبور را می ت

تعریف کنیم:

کلمه عبور برای نمایش سند:•

در این بخش کلمه عبور تنظیم شده جهت باز کردن سند بکار می رود و سند در حالت فقط خواندی باز می شود.

کلمه عبور برای ویرایش سند:•

در این بخش کلمه عبور برای ویرایش و چاپ سند تنظیم می شود.

 (سربرگ لینک ها)PDF: پنجره محاوره ای صدور سند به فرمت8.1.2شکل 
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 نشان داده ایم.۸.۱.۳شکل همانطور که در •

 (سربرگ امنیت)PDF: پنجره محاوره ای صدور سند به فرمت8.1.3شکل 
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ارسال به صورت ضمیمه یک رایانامه - 8.2 
نرم افزار صفحه گسترده سه روش را برای ارسال سند به صورت ضمیمه یک رایانامه دارد. این سلله روش شللامل مللوارد

زیر است:

 و الحاق به یک برنامه ارسال رایانامه Odsذخیره به فرمت 

 را انتخاب می کنیم.Email Document را انتخاب می کنیم. بعد از زیر منوی باز شده Send، گزینه Fileابتدا از منوی 

 نشان داده ایم.۸.۲.۱شکل همانطور که در 

برنامه پیش فرض ارسال رایانامه باز شده و فایل سند ما به صورت ضمیمه به نامه الحاق می شللود. کللافی اسللت عنللوان و

 نشان داده ایم.۸.۲.۲شکل  را بزنیم. همانطور که در Sendآدرس گیرنده را تنظیم کرده و دکمه 

 نیز همین نتیجه را خواهد داشت.Email as opendocument spreadsheetتوجه کنید که انتخاب 

: منوی اجرای ارسال سند به صورت رایانامه8.2.1شکل 
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 و ارسال به صورت ضمیمه یک رایانامه xlsذخیره به فرمت 

 را انتخابEmail as Microsoft Excel را انتخاب می کنیم. بعد از زیر منوی باز شده Send، گزینه Fileابتدا از منوی 

می کنیم.

لExcel و فرمت Xlsنرم افزار ابتدا یک فایل با پسوند  رده و فای  می سازد و بعد برنامه پیش فرض ارسال رایانامه را باز ک

 را بزنیم. همانطور که درSendرا به آن ضمیمه می کند. بعد از آن کافی است آدرس گیرنده و موضوع نامه را مشخص و دکمه 

 نشان داده ایم.۸.۲.۳شکل 

: پنجره ارسال رایانامه8.2.2شکل 
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 و ارسال به صورت ضمیمه رایانامه Pdfذخیره به صورت 

 را انتخاب می کنیم.Email as PDF را انتخاب کرده و در زیرمنوی باز شده گزینه Send، گزینه Fileابتدا از منوی 

 را باز می کند تا تغییراتی را که می خواهیم انجام دهیم را اعمال کنیم. سپسPDFنرم افزار پنجره محاوره ای تنظیمات 

 ساخته شود و بعد از آن برنامه پیش فرض ارسال رایانامه باز شده و فایل باPDF را کلیک می کنیم تا فایل با فرمت Sendدکمه 

 ضمیمه آن می باشد. PDFفرمت 

 به صورت ضمیمه رایانامهExcel: پنجره ارسال فرمت 8.2.3شکل 
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ه در Sendکافی است موضوع نامه و آدرس گیرنده را تنظیم کنیم و کلید  انطور ک م. هم  نشللان۸.۲.4شکل  را بزنی

داده ایم.

 به صورت ضمیمه رایانامهPDF: پنجره ارسال فرمت 8.2.4شکل 
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صدور به صورت صفحه وب- 8.3 

ه Fileدر نرم افزار صفحه گسترده، جهت صدور به صورت صفحه وب، بایللد از منللوی  م.Export، گزین اب کنی  را انتخ

 نشان داده ایم.۸.۳.۱شکل همانطور که در 

 برای ضمیمه رایانامهPdf: پنجره محاوره ای تنظیم 8.2.5شکل 
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ه صلورت صلفحه وب بلاز می شلود و بلا انتخلاب یلک نلام و محلل ذخیلره کلیلد  ابExport پنجره صلدور ب  را انتخ

 نشان داده ایم.۸.۳.۲شکل می  کنیم.همانطور که در 

: پنجره صدور به صورت صفحه وب8.3.2شکل 

: منوی صدور8.3.1شکل 
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چاپ سند- 8.4 
تغییر حاشیه های کاربرگ- 8.4.1 

حاشیه ها فضاهایی در بال، پایین، چپ و راست یک صفحه گسترده هستند که چاپگر در هنگام چللاپ فایللل در اطللراف

۸.4.۱شکل  را کلیک می کنیم. همانطور که در Page را باز می کنیم.گزینه Formatباقی می گذارد. برای تغییر حاشیه، منوی 

نشان داده ایم.

 نشان داده ایم.۸.4.۲شکل  باز می شود.همانطور که در Page style با این کار، کادر محاوره ای 

: منوی تنظیم صفحه برای چاپ8.4.1شکل 
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، می توانیم مقادیر حاشیه چپ، راست، بال و پایین را تنظیم کنیم.Marginsدر بخش 

تغییر جهت کاربرگ- 8.4.2 

تغییر جهت صفحه گسترده، کاری ساده است. بدین صورت عمل می کنیم:

 باز شود. Page style را انتخاب کرده تا کادر محاوره ای Page را باز می کنیم. گزینه Formatمنوی 

: پنجره محاوره ای تنظیم صفحه برای چاپ8.4.2شکل 
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.Landscape و Portrait، دو گزینه وجود دارد. Orientationدر بخش 

اپLandscape اطلعات را بر صفحه کاغذ در طول چاپ می کند و گزینه Portraitگزینه   اطلعات را در عرض کاغذ چ

 نشان داده ایم.۸.4.۳شکل می کند. گزینه مورد نظرتان را با کلیک روی آن، فعال کنید. همانطور که در 

: پنجره محاوره ای تنظیم جهت کاغذ8.4.3شکل 
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تنظیم کاربرگ برای جا شدن در یک صفحه- 8.4.3 
طبیعت صفحات گسترده و حجم انبوهی از اطلعاتی که می توانند در خود جای دهند، چاپ آن ها روی چندین صللفحه

لل گیج کننده باشد. برای غلبه بر این مشکل،  Libreofficeمی تواند کام  calcه اربرگ را ب وان ک ه می ت  امکانی فراهم کرده ک

هنگام چاپ در یک یا چند صفحه مشخص جای داد.

برای دسترسی به این امکان، به روش زیر عمل می کنیم:

ه Formatمنوی  اوره ای Page را باز می کنیم، گزین ادر مح م. ک اب می کنی Page را انتخ  styleود. در اهر می ش  ظ

ر روی Scale را انتخاب کرده، در بخش Sheetزبانه های بال زبانه  Fit، کادر کشویی آن را ب  print  range  on  number  of

pages نشان داده ایم.۸.4.4شکل  گذاشته و طوری اصلحا می کنیم که روی یک صفحه چاپ انجام شود.همانطور که در 

numberاگر بخواهیم در یک صفحه چاپ انجام شود، مقدار   of  pages صفحه تنظیم می کنیم و به هر صلورت۱ را به 

می توانیم از هر تعداد صفحه که بخواهیم و برایمان مناسب باشد، در اینجا اعمللال می کنیللم. حللال شللما سللعی کنیللد تنظیللم

صفحه این سند را طوری انجام دهید که کل آن در یک صفحه چاپ شود.
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افزودن و اصلحا متن در سرصفحه و پاصفحه- 8.4.4 
وقتی به یک صفحه گسترده نگاه می کنیم، داده ها به سهولت قابل تشخیص هستند، ولی وقتی چاپ شد، ممکن اسللت

معنی داده ها به همین روشنی مشخص نباشد.

: پنجره محاوره ای تنظیم کاربرگ در یک صفحه برای چاپ8.4.4شکل 
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 افزودن سر صفحه و پا صفحه به صفحات، سبب تشخیص سریعتر و سهل تر کار ما می شود. با ایجللاد سللر صللفحه و پللا

صفحه، این اطلعات در تمام سند ما دیده خواهند شد ولی در هنگام کار، اثری از این اطلعات در کاربرگ نخواهیم دید.

برای ایجاد سر صفحه و پا صفحه به روش زیر عمل می کنیم:

هFooter و Header ، زبانه های Page گزینه Formatدر منوی  انطور ک  جهت این تنظیمات قابل دسترس هستند. هم

 نشان داده ایم.۸.4.6شکل  و ۸.4.5شکل در 



221 از 191صفحه جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده

: پنجره محاوره ای تنظیم سر صفحه8.4.5شکل 



جزوه آموزشی مهارت کار با نرم افزار صفحه گسترده221 از 192صفحه 

اهرEditجهت تنظیم پا صفحه یا سرصفحه، کافی است روی گزینه  ری ظ  کلیک کنیم. با این کار کادر محاوره ای دیگ

 نشان داده ایم.۸.4.۷شکل می شود که سه بخش دارد. همانطور که در 

: پنجره محاوره ای تنظیم پا صفحه8.4.6شکل 
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بسته به آنکه متن را در کدام کادر وارد کنیم، سمت چپ، وسط یا راست سند چاپ خواهد شد. حال متن مورد نظرتان

را با توجه به محل مورد نظر، در کادر مناسب وارد کنید.

 نیز می توانیم استفاده کنیم. رویHeader and footer ، گزینه Insertبرای تغییر دوباره سر صفحه و پاصفحه، از منوی 

Header یا Footer .کلیک می کنیم 

در قسمتی که می خواهیم تغییر دهیم کلیک کرده و اصلحات را اعمال می کنیم. وقتی از اطلعات درج شده رضللایت

 می بندیم تا به محیط کاربرگ برگردیم. حال شما امتحان کنید.OKداشتیم، پنجره را با کلیک 

: پنجره محاوره ای تنظیم بخش های سر صفحه و پا صفحه8.4.7شکل 
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درج فیلدها ( مانند شماره صفحات)- 8.4.5 
Calc:به کاربران خود امکان ایجاد سر صفحه و پاصفحه های دلخواه را می دهد. برای این کار به روش زیر عمل می کنیم 

فحهFooter و Header ، زبانه های Page گزینه Formatدر منوی   بسته به آنکه بخواهیم اطلعات را در بال یا پایین ص

خروجی نمایش دهیم، انتخاب می کنیم.

در کادر محاوره ای ظاهر شده، داده مورد نظرمان را در کادر مناسب تایپ می کنیم. این کادر هللا بللرای تنظیللم نمللایش

اطلعات در سمت چپ، وسط یا سمت راست صفحه چاپ شده کاربرد دارند.

 در این پنجره  امکان افزودن شماره صفحه، اطلعات تاریخ و ساعت، نام فایل و نام برگه فراهم شده است. حال مللا نللام

فایل و کاربرگ را در سمت چپ وارد می کنیم.

 شماره صفحه جاری و کل صلفحات را نیللز در وسللط و تاریلخ و سللاعت را در سللمت راسللت درج می کنیللم. هرگللاه  از

 می کنیم تا به محیط صفحه گسترده برگردیم. حال شما امتحان کنید.Okانتخاب های خود راضی بودیم، 
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 نشللان داده ایللم را در زیللر توضللیح۸.4.۸شکل کار هر یک از کلیدهای تصویری که در پایین پنجره محاوره ای کلله در 

می دهیم:

 قالب بندی متن در سر صفحه و پاصفحه

 درج عنوان و نام فایل

 نام کاربرگ

 درج صفحه

: پنجره محاوره ای تنظیم فیلدها در سر صفحه و پا صفحه8.4.8شکل 
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 درج صفحه کل

 درج تاریخ

 درج زمان

اهمیت کنترل صفحات گسترده قبل از توزیع آن ها- 8.4.6 
لل کنترل اطلعات با ابزار کنللترل بی شک کنترل صحت و دقت اصلحات درج شده در صفحات گسترده، مهم است. مث

 قابل انجام است. کنترل املی صفحه گسترده را انجام می دهیم.Tools→ Spellingامل، در منوی 

کنترل جهت فرمول ها خیلی سخت تر است و توجه و دقت ویژه در هنگام تولید فرمول هللا و اطمینللان از اینکلله تمللام

خانه های مرتبط در فرمول منظور شده اند، خیلی مهم است.

پیش نمایش چاپ کاربرگ- 8.4.7 

Print، گزینه Fileاگر می خواهیم ببینیم که صفحه ما وقتی چاپ می شود، چه شکلی خواهد داشت، می توانیم از منوی 

Preview.را انتخاب کنیم 

این کار، سند را پنهان کرده و کل صفحه کار را نمایش می دهد. در اینجا می تللوانیم سللندمان را کنللترل کنیللم. وقللتی

 را کلیک می کنیم.Close previewکنترل کردن صفحه تمام شد، 

: ابزار بستن پیش نمایش چاپ8.4.9شکل 
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خاموش کردن خطوط شبکه برای چاپ- 8.4.8 
وقتی نوبت چاپ رسید، می توانیم چاپ یا عدم چاپ خطوط شبکه ای بین سطر و ستونها را انتخاب و کنترل کنیم. ایللن

 را برایgrid قرار دارد. حال به مسیر ذکر شده رفته و در کادر محاوره ای باز شده گزینه Format→ Pageگزینه ها در منوی 

 را برای چاپ عنوان ها، فعال می کنیم.Row and column headingsچاپ خطوط شبکه ای و گزینه 

: خاموش کردن خطوط شبکه برای چاپ8.4.10شکل 
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عنوان دهی خودکار- 8.4.9 
گاهی خروجی چاپی در صفحات گسترده، بیش از یک صفحه است. در این شرایط ممکن است بخواهیم عناوین را روی

تمام صفحات چاپ کنیم.

Format→Printبرای اینکار منوی   Ranges را انتخاب کرده و حال Edit اوره ای ادر مح م. ک Edit را انتخاب می کنی

print ranges .ظاهر می شود 

 کلیک می کنیم. فقط روی سطرهایی که عناوین در آن ها هستند و می خواهیم در بالیRows to repeatحال در کادر 

، کلیک کنیم. Columns to repeatهرصفحه تکرار شوند، کلیک می کنیم. وقتی این کار انجام شد، می توانیم در کادر 

فقط روی ستونهایی که می خواهیم در کنار هر صفحه تکرار شوند، کلیک می کنیللم. وقللتی تغییللرات مللورد نظرمللان را

 می کنیم. حال برای تمرین سطر بالیی را به عنوان تمام صفحات چاپی بیافزایید.OKاعمال کردیم، 

: پنجره محاوره ای برای تنظیم سطر و ستون برای تکرار در چاپ8.4.11شکل 
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کنترل چاپ- 8.4.10 
لل می خواهیم کل کاربرگ را چاپ کنیم. ساده ترین راه برای انجام این کللار، انتخللاب آن برگلله و زدن دکملله  Printمعمو

است. البته مواقعی هم هست که ممکن است نخواهیم کل کاربرگ را چاپ کنیم. 

ممکن است بخواهیم چند صفحه  از کل کاربرگ یا بعضی خانه های آن را چاپ کنیم. اگر خواستیم بعضللی از خانه هللا را

چاپ کنیم، آن خانه ها را  انتخاب می کنیم.

وقتی خانه های مورد نظر برای چاپ را انتخاب کردیم، یا اگر معیار دیگری برای چاپ بخشی از کارمان داریم، از منللوی

File گزینه ،Print .را انتخاب می کنیم 

Selectedگزینه   Cellsاب  را به حالت انتخاب درآوریم. همچنین می توانیم تعداد صفحه های مورد نظرمان را هم انتخ

ایPagesکنیم. کادر مقابل  ما خانه ه ال ش ازد. ح اپ می س رای چ  ما را قادر به انتخاب تعدادی از صفحات کاربرگ جاری ب

انتخاب شده را چاپ کنید.

ه Fileهمچنین می توانیم یک نمودار را چاپ کنیم. بلرای اینکللار نملودار را انتخللاب کللرده و از منلوی   راPrint، گزین

انتخاب می کنیم. 

Selectedگزینه   cells را انتخاب کرده و مطمئن شویم که نمودار مورد نظر انتخاب شده و آنگاه OKال م. ح  می کنی

سعی کنید که فقط نمودار را چاپ کنید.
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: پنجره محاوره ای کنترل کردن چاپ8.4.12شکل 
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