നാം ഈ അധയായതിലൂെട മനസിലാകാന ശമികുനത്
SPREADSHEET Software ല
• പടികെപടുതല എളുപമാകാന Data Form സേങതം.
• തരംതിരികാന Lookup ഫങഷന.
• തരംതിരികാന Conditional Statement ( IF ഫങഷന വഴി)
പടികയില (Database) നിനും വയകിഗതമായ റിേപാരടുകളുണാകാന OpenOffice.org Writer െല
Mail Merge Wizard.
OPEN OFFICE .ORG DATABASE ല പടിക തയാറാകല (Create Table in Design View).
1. Data Form ഉപേയാഗിച് SPREADSHEET ല പടിക തയാറാകുന വിധം
* Applications – Office – OpenOffice.org Spreadsheet വഴി സെപഡഷീറ് തുറകുക.
* ആവശയമുള headings ൈടപു െചയുക. [ Name, Address, Class, Height, Weight, Age എനിവ]
* Headings എലാം െസലക് െചയത് Data – Data Form എന കമതില തുറകുക.
* ഓേരാ േബാകിലും ഡാറ ൈടപു െചയത് New ബടണ അമരതുക. (10 കുടികളുെട ഡാറ)
* Save െചയുക.
2. പടികയിെല കുടികെള േബാഡിമാസ് ഇനഡക് അടിസാനതില, Lookup ഫങഷന ഉപേയാഗിച്
വരഗീകരികല.
* Save െചയതുെവച പടിക തുറകുക. പുതിയ േകാളതില BMI എന തലെകട് നലകുക.
* ആദയ കുടിയുെട BMI കാണാനായി പസുത െസലില =Weight/Height*Height നലകി Enter
നലകുക. എലാ കുടികളുെടയും േബാഡിമാസ് ഇനഡക് കാണുക.
* BMI യുെട അടിസാനതില കുടികെള Under Weight, Normal Weight, Over Weight, Obesity
എനിങെന തരംതിരികാനായി ഇേത പടികയില തെന രണ് േകാളങളിലായി ഒരു Lookup chart
(ചിതം 2.3 മാതൃകയാകാം) തയാറാകുക.
* ഈ Lookup chart മാതം െസലക് െചയത് Data – Define Range െതരെഞടുത്, േപരു നലകി,
Save െചയുക.
* പുതിയ േകാളതില Comment എേനാ മേറാ തലെകട് നലകുക. ആദയ കുടിയുെട േനെരയുള
െസല െസലക് െചയത്, Insert – Function – Lookup എടുകുക . Search criterion എന േബാകില
ആ കുടിയുെട BMI െസലും Search vector എന േബാകില Define Range ന് നലകിയ േപരും നല
കുക. ( Result vector എന േബാകില ഒനും നലേകണതില). ഇനി OK നലകുക.
* തുടരന് മറു കുടികെളയും തരംതിരിച് Save െചയുക.
3. പടികയില നിനും Mail Merge സേങതം ഉപേയാഗിച് വയകിഗത Health Card തയാറാകല.
* OpenOffice.org Writer ല Health Card െന മാതൃകാ െടംേപറ് തയാറാകുക GVHSS KONDOTTY
* Tools – Mail Merge Wizard െതരെഞടുത് മൂനാം step ആയ
Health Card
Insert Address Block കിക് െചയുക. ഇതിെല Select address list കിക്
Name :
Address:
െചയത് Add വഴി സെപഡഷീറില തയാറാകിയ പടിക ഉളെപടുതി
OK നലകുക. (This document shall contain an address block എനതിെന Class :
Height :
ടിക് മാരക് ഒഴിവാകുക)
Weight :
* ഇനി നാലാം step ആയ Create Salutation കിക് െചയുക. ഇതിെല This
Age
:
document should contain a salutation എനതിെന ടിക് മാരക് ഒഴിവാകുക. BMI :
* ഇേപാള ആകീവാകുന ആറാം step ആയ Edit Document െല Edit Docum- Comment:
Sign. Of the Class Teacher
ent കിക് െചയത് പധാന വിനേഡായിെലതുക.
* View – Data Source കിക് െചയുക. സെപഡഷീറില തയാറാകിയ പടിക മുകളില പതയകമാകും.
പടികയിെല ഓേരാ heading ഉം drag െചയത് മാതൃകാ െടംേപറിെല അതത് വിഭാഗതിനു േനെര
െകാണുേപായി വയുക.
* ഇനി Return to Mail Merge Wizard കിക് െചയത്, വിനേഡായിെല എടാം step ആയ Save, print
or send എനതില കിക് െചയത് Save merged document എന രണാം േറഡിേയാ ബടണ െസലക്
െചയുക. താെഴയുള ഏെതങിലും വിഭാഗം െസലക് െചയത് Save Document ല കിക് െചയുക.
* ഈ ഫയല പരിേശാധികുക. (െതറുകളിെലങില പിന് െചയാം.)

4. പടികെയ Conditional Statement വഴി ഉയരതിെന അടിസാനതില തരംതിരിച് Mail Merge
Wizard ലൂെട സരടിഫികറ് തയാറാകല. (േവാളിേബാള ടീം െസലകഷന്)
* സെപഡഷീറില തയാറാകിയ പടിക തുറകുക. പുതിയ േകാളതില, ആദയ കുടിയുെട േനരകുള
െസലില കിക് െചയത്, IF ഫങഷന [ Insert – Function] െതരെഞടുത് Next നലകുക.
* Test ഫീലഡില Height െന വില നിശയിചു നലകുക. ( ഉദാഹരണമായി H2>=60 ).
* Then_Value ഫീലഡില "Selected” (ഇനെവരടഡ് േകാമയകത്) എനും
Otherwise_Value ഫീലഡില "Not Selected” എനും നലകി OK കിക് െചയുക.
* എലാ കുടികെളയും തരംതിരികുക.
CERTIFICATE
* OpenOffice.org Writer ല Certificate െന മാതൃകാ െടംേപറ്
Certified that Master/Kumari - തയാറാകുക.
Standard - - is - - to participate
In the Volley Ball Team Selection Camp
* Tools – Mail Merge Wizard െതരെഞടുത് പവരതനം
2012. His/Her height is - -cm.
3 ല െചയത രീതിയില ആറാം step വെര പൂരതിയാകി,
പടികയിെല ആവശയമുള heading മാതം drag െചയത്
Place:
മാതൃകാ െടംേപറിെല അതത് വിഭാഗതിനു േനെര െകാണു
Date :
Sign.Of Class Teacher
േപായി വയുക.
* എടാം step ആയ Save, print or send കൂടി െചയത് ഫയല പരിേശാധികുക. (െതറുകളിെലങില
പിന് െചയാം.)
5. OpenOffice.org Database ല പടിക തയാറാകല
* Applications – Office – OpenOffice.org Database വഴി ഡാറാേബസ് തുറകുക.
* Select Database – Finish നലകുക, േപര് നലകി Save െചയുക.
* തുറനുവരുന വിനേഡായിെല Table – Create Table in Design View എടുത്, Field Name നു താെഴ
യുള െസലുകളില ആവശയമുള headings ൈടപു െചയുക. Field Type ല Text / Date അനുേയാജയ
മായത് നലകാം.
* പധാന heading െന ഇടതു വശത് ൈററ് കിക് െചയത് അതിെന Primary Key ആയി ഡിൈഫന
െചയതുെവകുക. Save െചയുക.
* വിനേഡായിെല Form – Use Wizard to create form എടുകുക. തുറനുവരുന Form Wizard വിനേഡാ
യിെല Table or queries നു താെഴ നിനും നാം ഡാറ നലകാന േപാകുന േടബിള െതരെഞടുകു
ക. Available field െല ഓേരാ ഡാറയിലും കികുെചയത് ,അതിനു േനരകുള അമടയാളതിലും
കികുെചയത് Form Field വയകമാകുക.
* Arrange controls ല നിനും Arrangement of the main form െല ഒരു േലഔട് െതരെഞടുകുക.
* Set the name of form ല േപര് നലകി Finish െചയുക.
* ഈ Form തുറന് ഡാറ ൈടപുെചയതു തുടങാം.
( Mail Merge െചയത് വിവിധ റിേപാരടുണാകാന ഈ Form ഉപേയാഗികാം)
DATABASE
ഒരു വസതുവിെനകുറിച് പലതരതിലുള വിവരങളുെട േശഖരമാണ് ഡാറാേബസ് .
Database Management System [DBMS]
ഡാറാേബസിെന സുരകിതമായി ൈകകാരയം െചയാന സഹായികുന
േസാഫറെവയറുകളാണ് DBMS. ( ഉദാഹരണം- OpenOffice.org Database )
ഓപണ ഓഫീസ് ഡാറാേബസില താെഴപറയുന സൗകരയങളുണ് ,
- Tables : പടികകള തയാറാകുനതിന്, അതില Text/Number/Date... േചരകാന
- Queries : വിവരങള െതരയുനതിന്
- Forms : പടികകയിേലക് വിവരങള േചരകുനതിന്
- Reports : വിവിധങളായ റിേപാരടുകളക്.
Primary Key
ഡാറാേബസിെല ഓേരാ വിവരേതയും മറുളവയില നിന് തിരിചറിയാനുളതും
മെറാരു ഡാറയിലും ആവരതികാതിരികാനുമായി ഏെതങിലും ഒരു വിവരെത
പേതയകമായി (unique) നിരവചികുന രീതി.
റഷീദ് ഓടകല 9846626323

