ورد  2016در ﻋﻤﻞ؛ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻓﯿﺲ ﻫﻤﺮاه ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻓﯿﺲ ﻧﯿﺰ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﺎده ،ﺳﺎدهﺳﺎزی
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﻓﯿﺲ  «2016اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ورد ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ )واژهﭘﺮدازهﻫﺎ( ﻧﺰد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر دﻓﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ورد ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ واژهﭘﺮداز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ورد ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اداری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﺘﻪ اداری ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ!( اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورد ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

ورد  2016ﺑﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ورد  2016ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ واژهﭘﺮداز اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در آﻓﯿﺲ  2016ﮔﺎم ﺑﺮدارد .از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ رﻧﮓ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻮار ﻣﻨﻮ در ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻂ ورد ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﯿﺮه داده
اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
در ورد  2016ﮐﺎدری را در ﻧﻮار رﯾﺒﻮن ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎرت Tell me what do you
 want to doﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1کادر هوشمند آفیس با هدف ارائه سادهتر و سریعتر ویژگیها به کاربران

اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻟﻐﺎت ﯾﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را درﺑﺎره ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺎورهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮد و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت
 Insert a pictureرا در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2کادر هوشمند سعی میکند به شیوه دقیقی نیاز شما را حدس بزند.

ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در واندراﯾﻮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﮐﻪ از آﻓﯿﺲ  2016ﯾﺎ
آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
روی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Shareﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺳﻨﺪ را ﺑﺎز و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی آنﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ روی دﮐﻤﻪ  Shareﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ورد ﻗﺮار دارد ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3به اشتراکگذاری از طریق واندرایو بهسادگی انجام میشود.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﻨﺪ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4آمادهسازی اسناد برای انتقال به فضای ابری

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای ورود ) (Sign inاز ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5نشانی ایمیل یا شماره تلفن حساب کاربری خود را باید در فیلد مربوط وارد کنید.

ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در واندراﯾﻮ ،ﭘﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(6

شکل  :6پوشههای شما همراه با نام کاربریتان نشان داده میشود.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺳﻨﺪ در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﺮور را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﭘﻨﺠﺮه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7دقت کنید در بالای پنجره ذخیرهسازی نشانی  URLکه سند در آن ذخیره میشود ،نشان داده میشود.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  saveﺳﻨﺪ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﻨﺠﺮه Share
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  :8یک پانل ساده اما قدرتمند به اشتراکگذاری اسناد

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .در ﮐﺎدر
 Invite Peopleﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد
ﭘﯿﺎﻣﯽ را در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری وارد و روی دﮐﻤﻪ  shareﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎدر  Automatically share Changesﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ورد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رخ داد ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪﻧﺎم Get a sharing link
ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ،دو ﮔﺰﯾﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺷﮑﻞ .(9

شکل  :9امکان ساخت لینکهای قابل ویرایش یا فقط خواندنی

ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﻨﺎد را
ﻣﯽدﻫﺪ View-Only Link .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
روی دﮐﻤﻪ  Copyﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ .(10

شکل  :10نتیجه لینکهای ساخته شده به مالک نشان داده میشود.

ورد ﺑﯿﻨﺶ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
 Smart Lookupﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ورد  2016ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Smart Look upرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﻧﻞ Insights
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را از درون وب اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺑﺎره آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻨﮓ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم دارﯾﺪ )ﺷﮑﻞ  .(11ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ
 Got itﭘﻨﺠﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﺷﮑﻞ .(12

شکل  :11پنجرهای در ارتباط با اعلام وضعیت حریم خصوصی

شکل  :12پانل  Insightsکاربر را از ورود مستقیم به موتورهای جستوجوگر و مرورگرها بینیاز میکند.

Ink equations
از اﯾﻦ ﭘﺲ ،وارد ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ در ورد  2016ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻧﻪ
 Insertو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  Equationﮔﺰﯾﻨﻪ  Ink equationرا در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  .(13ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ روی  Ink equationﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ را وارد
ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ .(14

شکل  :13گزینهای که بهتازگی به ورد  2016افزوده شده است.

شکل  :14این پنجره بهراحتی توانایی دریافت معادلات ریاضی را دارد.

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﻨﺎد
از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  File>Historyﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﺎده
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Shareﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﺳﻨﺎد در ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ ،واندراﯾﻮ ،واندراﯾﻮ وﯾﮋه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ
ارﺳﺎل ﮐﭙﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪی ﺳﺎدهﺗﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ را از ﮔﺎﻟﺮی  Shapesاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی از ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻢﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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