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اپنآفیسچیست؟

نرمافزاریا5پنآفیس ،مجموعهایاز(OpenOffice.org)بسته6
:نرمافزارهایاداریاستکهدرسیستمعاملهایگوناگونیمانند

مایکروسافتویندوز،لینوکس،مکینتاشوسولریسدردسترس
اینمجموعه،رقیبمهمیبرایبرنامههایمجموعهآفیس. است

شرکتمایکروسافتشمردهشدهومیتواندپروندههاییکهدرفرمت
۲۰۰۷(آفیسمایکروسافت .هستندرانیزبخواندوبنویسد) تانسخه6

منتشرمیشودوتوسطشرکتسانوLGPL اینبرنامهتحتمجوز
همکاریچندشرکتدیگروازهمهمهمترجامعهعلقهمندانتوسعه

. مییابد



  

تاریخچهاپنآفیس

حاصلکارStarOffice مجموعهنرمافزارهایاداری. شروعشدStarOffice از
بودکهدراواسطدهه۱۹۸۰میلدیتأسیسشدهوStarDivision شرکتآلمانی

خریداریSun Microsystems مجموعهاداریآندراوت۱۹۹۹توسطشرکت
ادامهدادوپسStarOffice بهتوسعهمستقل5.2 تانسخهSun شرکت. شد

منتشرOpenOffice.org ازآنکدمتنآنرابصورتاپنسورسوبانام
دراولماهمیسال1.0۲۰۰۲ یعنینسخهOO.o نخستیننسخهپایدار. نمود

.میباشد0 3٫آخریننسخهپایداراینبرنامهنسخه. منتشرشد



  

برنامههایمجموعهاپنآفیس

:مجموعهاپنآفیساز۶برنامهتشکیلشدهاستکهعبارتنداز



  

Writer

اینبرنامهتمامیانتظاراتشماراازیکبرنامهپردازشگرکلمهیانشر
.رومیزیپیشرفتهوکاملzمجهزبرآوردهمیکند

بهکمکاینبرنامهمیتوانازیکیادداشتبرداریسریعگرفتهتا
حتیآمادهسازیکاملیککتابراابااستفادهازابزارها،اشکال

هندسیوفهرستنویسیانجامداد
بهکمکویزاردهایاینبرنامهمیتوانیدفرایندتولیدنامهها،فکسها،
دستورهایجلسه،صورتجلساتویاحتیادغاماسناددربرنامههای

مدیریتایمیلراانجامبدهید



  

Writer

استفادهازاستایلهاوقالببندیهایآمادهبرایزیباترساختناسناد ●
اصلحکردنغلطهایاملییبااستفادهازقابلیتاصلحخودکار ●
کاملکردنکلماتوعباراتتکراریبااستفادهازقابلیتکامل ●

کردنخودکار
،)شاملفونتها،سایهوحاشیهها(قالببندیخودکارجدولها ●

تبدیلکردنآنها(لیستهاینامرتبوشمارهدار،خطوطجداکننده
،(Headings)،سرصفحهها)بهیکخطافقی

قابلیتساختخبرنامهوآگهیبااستفادهازمتنهایقابدارو  ●
لینکها



  

Writer

قابلیتایجادفهرستراهنمابرایکتابهاویاجزوهها●
zازداخلبرنامه ● قابلیتایمیلکردناسنادمستقیما
نکتهقابلPDF  وHTML قابلیتذخیرهاسناددرفرمتهای ●

درآناستکهتماملینکهاوبوکمارکهایPDF اهمیتفرمت
تولیدشدهحفظمیشوندPDF داخلسنددر

کهیکفرمتاستانداردODF قابلیتذخیرهاسناددرفرمت ●
بهاینترتیبدیگروابستهبهاین. استXML بینالمللیومبتنیبر

برنامهخاصنخواهیدبود
قابلیتبازکردنوویرایشاسنادیکهدربرنامهمایکروسافتورد ●

ایجادشدهاندوحتیذخیرهاسناددرهمانفرمت



  

Writer

قابلیتساختجدولهاوایجادفهرستراهنمابرایکتابهاویا ●
جزوهها

zازداخلبرنامه ● قابلیتایمیلکردناسنادمستقیما
PDF وHTML قابلیتذخیرهاسناددرفرمتهای ●
کهیکفرمتاستانداردODF قابلیتذخیرهاسناددرفرمت ●

بهاینترتیبدیگروابستهبهاین. استXML بینالمللیومبتنیبر
برنامهخاصنخواهیدبود

قابلیتبازکردنوویرایشاسنادیکهدربرنامهمایکروسافتورد ●
ایجادشدهاندوحتیذخیرهاسناددرهمانفرمت



  



  

Calc

Calc کاربرانی. یکبرنامهصفحهگستردهاستکهشماهمیشهمیخواستهاید
کهتازهبااینبرنامهآشنامیشوندآنرابرنامهایقابلدرکوآسانبرای

zبااعدادسروکاردارندآنرا یادگیریمیدانندوکاربرانحرفهایکهدائما
. برنامهایباقابلیتهایپیشرفتهمیدانند



  

Calc

zبرابراست جالبآنکه. تواناییهایاینبرنامهبابرنامهمایکروسافتاکسلتقریبا
برنامهمایکروسافتاکسلباهمهشهرتوقابلیتهایشبرخیازتواناییهای

 Calczرانداردمثل Calcمیتواندآرایهایازنمودارهارابهطورخودکاروبا
. استفادهازدادههایکاربربسازد



  

Calc

قابلیتبازیابیدادههایخامازپایگاههایدادهحقوقیبااستفادهازتکنولوژی ●
بهعلوهجدولبندیکردن،خلصهکردنوتبدیلآنهابهDataPilot  پیشرفته

اطلعاتیمفیدومعنادار
کلماتیهمچون. قابلیتایجادفرمولهابااستفادهازکلماتینزدیکبهزبانانسان ●

 Saleبرایایجادفرمولفروشوکلمه Costsبرایایجادفرمولهزینهها
قابلیتجمعکردنخودکارمبالغکلیوجزئیبافشردنتنهایکدکمهدرنوارابزار ●
قابلیتاستفادهازعملکردهایپیشرفتهصفحهگستردهباکمکوراهنماییویزاردها ●
قابلیتاستفادهازاستایلهاوفرمتهایآمادهبهمنظورمتمرکزشدنبررویکار ●

اصلی
قابلیتتجزیهوتحلیلسودآوریباپیشبینیحداقلوحداکثرسود ●
قابلیتنمایشاطلعاتآماریبابیشاز۱۳نوعنمودارشاملنمودارهایخطی،●

... سطحی،ستونیو



  



  



  

Impress

یکابزاربرجستهبرایساختپرزنتهایImpress صادقانهبگوییم،
ارائههایشمابرجستهخواهندشدباکلیپهایهنری. مالتیمدیایجذاباست

دوبعدی،سهبعدی،جلوههایویژه،انیمیشنوابزارهایطراحیپیشرفتهوبا
کیفیتیفشردهشده



  

Impress
طراحی،طرحکلی،: قابلیتنمایشارائههادرحالتهایمختلفیهمچون ●

حالتهایمختلفنمایشبهآنعلت. اسلیدها،یادداشتهاونوبتنمایش
استکهحداکثرانعطافپذیریرابهشخصبرگزارکنندهارائهوحضاریکهاز

. ارائهدیدنمیکننددادهشود
قابلیتاستفادهازمحدودهکاملیازحالتهایمختلفطراحیورسماشکال ●

.هندسیونمودارها
قابلیتقراردادنابزارهایطراحیایکهزیادمورداستفادهقرارمیگیرنددر ●

.کنارصفحهنمایشبرایدسترسیبهآنهاتنهابایککلیکماوس
قابلیتقراردادنانیمیشنوجلوههایویژهدراسلیدهابهمنظورجان ●

بخشیدنبهآنهاوخارجکردنارائهازخشکیویکنواختی
زیباییاینمتونارائهشما. قابلیتایجادمتوندوبعدیوسهبعدیبسیارزیبا ●

. رازندهوشادابخواهدساخت



  



  

Draw

اینبرنامهیکنرمافزارویرایشتصاویربرداریاستوتواناییهایآن
اینبرنامه. معادلوشبیهنسخههایآغازینبرنامهکورلدراواست

تواناییطراحیتصاویرازاشکالسادهگرفتهتاطرحهایسهبعدیپویا
بهکمکاینبرنامهمیتوانیدتصاویری. باجلوههایویژهرادارااست

. راطراحیکنید... مانندفلوچارتو



  

Draw

قابلیتویرایشاشیاء●
قابلیتچرخاندناشیاءدر۲یا۳بعد●
قابلیتقراردادنآسانکرهها،حلقههاومکعبهای۳بعدی●
قابلیتمرتبسازیوگروهبندیاشیاءوویرایشاشیاءدرزمانیکه●

گروهبندیشدهاند
قابلیترندرکردنسطحبالوپیشرفتهبرایایجادکردنتصاویریبا ●

کیفیتوروشناییعکسهایواقعیبههمراهبافتدلخواهخودتان،
افکتهایروشنایی،شفافیت،پرسپکتیو



  

Draw

قابلیتایجادفلوچارتها،چارتهایسازمانی،نمودارهایشبکهو ●
برقرارکردنلینکیاپیوندبینآنها

قابلیتمحاسبهونمایشاتوماتیکابعادطولیطراحیهایشمابا ●
استفادهازابزاراندازهگیریطولی

قابلیتایجادکلیپهایهنریسفارشیشدهبااستفادهازتصاویر ●
موجوددرگالریتصاویر

zتمامیفرمتهایعمومیImport قابلیتدرونریزییا ● ازتقریبا
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, گرافیکی،فرمتهاییهمچون

WMFو
ازکارتانSWF قابلیتایجادفایل ●



  



  

Base

ایننرمافزارمیتواندپایگاهدادهبسازدویاتغییربدهدوبرایدسترسیآسان
اینبرنامهرامیتوانباسامانههای. کاربربهدادههافرموگزارشبسازد

گوناگونپایگاهدادهمانندهپایگاهدادهمایکروسافتاکسس،دادههای
 ODBCو  MySQLوحتی PostgreSQLامکاناتاین. بهکاربرد

.برنامهدرحدیاستکهنیازهایگسترهوسیعیازکاربرانرابرآوردهمیسازد
CD بهعنوانمثالبهکمکاینبرنامهمیتوانیدیکپایگاهدادهازکلکسیون
هایخودتهیهکنیدویاگزارشفروشماهانهوحقوقیبرایبخشاداری

. شرکتخودتهیهکنید



  

Base

،فرمهاوگزارشهابااستفادهازویزاردQueriesقابلیتایجادجداول،پرسوجوهایا ●
برنامهوجداولازقبلآمادهشدهایکهحاویمقادیرخامواولیهبرایمحاسبهوپیگری

.موجودی،مشتریها،درخواستهایفروشوصورتحسابهااست
دراینحالتتمامیدادههادریکفایلاصلی. قابلیتساختپایگاههایدادهتککاربره ●

اینقابلیتدرزمانیکهقصدداریداز. ذخیرهمیشوندومیاندادههارابطهایوجودندارد
.اینبرنامهبهصورتشخصیوخصوصیاستفادهکنیدسودمنداست

:پایگاههایدادهایهمچون. قابلیتاتصالوارتباطبرقرارکردنبادیگرپایگاههایداده ●
MySQL, MS-Access, PostgreSQL

قابلیتیکپارچگیبیعیبونقصبادیگربرنامههایاپنآفیسمثلzتأمینکردندادههای ●
بااستفادهازپروتوکلاستانداردWriter دفترچهآدرسبرایارسالکردنایمیلازبرنامه

 LDAPیادیگرفرمتهایعمومیدفترچهآدرسمانندمایکروسافتاوتلوکویاتاندربرد
برایتجزیهوCalk  قابلیتایجادمحدودهایازدادههایلینکشدهدرفایلهایبرنامه ●

تحلیلهایمالیویامبناهایطراحیچارتها



  



  

Math

اینبرنامهابزاریبراینوشتنوویراستنفرمولهایریاضیاستو
فرمولهای. مایکروسافتاستEquation Editor مشابهنرمافزار

نوشتهشدهدراینبرنامهرامیتواندراسنادایجادشدهدردیگر
zاینبرنامهتواناییایجادخروجی. برنامههایاپنآفیسدرجکرد ضمنا

لزمبهتوضیحاستکهازاین. رانیزداردMathml درفرمت
zبرایویرایشمعادلتریاضیکهدراسنادمتنیقرار برنامهنوعا

دارداستفادهمیشودامامیتوانازآندردیگرانواعاسنادنیزبهره
. گرفت



  



  

نگاهیبهاپنآفیس۳وبررسیمهمترینقابلیتهایآن



  

X11قابلیتاجراشدنبررویسیستمعاملمکینتاشبدوننیازبه



  



  

کهبهیکزبانODF پشتیبانیازآخرینورژنفرمتاستاندارد
.فرمولنویسیپیشرفتهمجهزاست



  



  

قابلیتبازکردنوویرایشفایلفرمتهایمایکروسافتآفیس۲۰۰۷و
)مخصوصسیستمعاملمکینتاش(مایکروسافتآفیس۲۰۰۸



  

Solverحلکنندهیا

قابلیتپیداکردنمینیمموماکزیمماعدادورودیبااستفادهاز
جالباست. اضافهشدهاستCalc اینقابلیتبهبرنامه. حلکننده

بدانیدکهاینقابلیتدربرنامهمایکروسافتآفیس۲۰۰۸وجود
. ندارد



  



  

DrawدربرنامهCrop بهبودقابلیت

تاقبلازاینکارکردنبااینقابلیتبرنامهلاقلبرایکاربرانتازهکار
چندانقابلدرکنبودامادراینورژنازاپنآفیساینقابلیتبهبود

بهعنوانمثال. پیداکردهاستوکارکردنباآنراحتشدهاست
شمامیتوانیدباکشاندندستگیرههاییکهدرلبههایاگوشههای

ضمنا. عکسقرارداردقسممتهایاضافیعکسراحذفکنید
ابزارهایمرتبطبااینقابلیتبهخصوصنیزبربالیعکسظاهر

.میشوند



  



  

Spreedsheetsبهاشتراکگذاشتنصفحهگستردههایا

بهاینترتیبدیگرکاربرانهممیتواننددادههایخودرابه
لزمبهتوضیحاستکهمالک. صفحهگستردههااضافهکنند

صفحهگستردهمیتواندتنهاباچندکلیکدادههایاضافهشدهرابه
. سنداضافهکند



  



  

افزایشتعدادستونها

از۲۵۶ستونبه۱۰۲۴ستونافزایشپیداSheet ستونهایهر
بهاینترتیبمیتواندادههایبیشتریرامدیریتو. کردهاند

.بررسیکرد



  



  

همچنین. قابلیتنمایشصفحاتقبلوبعددرزمانویرایشیکسند
اینقابلیتبرایکسانیکهاز. قابلیتنمایشهمزمانچندینصفحه

مانیتورهاییباصفحهنمایشهایبزرگاستفادهمیکنندویاکسانی
.کهبیشازیکمانیتوردارندبسیارسودمنداست



  



  



  

Writerبهبودحاشیهنویسیدر

درگذشتهیادداشتهایحاشیهدرداخلیکمستطیلزردرنگکوچک
نمایشدادهمیشدامادراینورژنیادداشتهادرکنارسندنمایش

ایننحوهنمایشخواندنیادداشتهاراسادهتر. دادهمیشوند
علوهبرآنیادداشتهایدیگرکاربراننیزبارنگیمتفاوت. میسازد

.نمایشدادهمیشودهمراهباویرایشتاریخوساعتیادداشت



  



  



  

طراحیمجددوزیباترآیکونها



  



  



  

مرکزشروع

زمانیکهاپنآفیسرااجرامیکنیدیکپنجرهخوشآمدگوییباز
میشودکهازمیانآنمیتوانیدبرنامهموردنظرخودراانتخابو

اجراکنید



  



  

Impressجدولهایمحلیدر

zازداخلخودبرنامه دراپنآفیس۳شمامیتوانیدجدولهارامستقیما
البتهدرورژنهایقبلیاپنآفیسهم. بهپرزنتخوداضافهکنید

وامCalc امکاندرججداولبودامااینقابلیتراازامکاناتبرنامه
میگرفتامااکنونامکاندرججداولبهامکاناتذاتیخودبرنامه

 Impressاضافهشدهاست .



  

ازاپنآفیساستفادهکنیدواستفاده
ازآنرابهدیگرانهمتوصیهکنید
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