ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016در ﻋﻤﻞ

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ورد ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺖ! ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎده آن را دارﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﻫﻤﭽﻮن ورد  2016ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻓﯿﺲ  2016ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﻓﯿﺲ  «2016اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ورد  2016از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺎ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 Tell meﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ،2016ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ  Tell me what do you want to doﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﺎزهﮐﺎران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﻮار رﯾﺒﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1این کادر هوشمند سعی میکند در کارها به کاربر کمک کند.

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﻟﻐﺎت ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات را از ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻟﻐﺖ  Removeرا در اﯾﻦ ﮐﺎدر وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2اگر پاسخهای ارائه شده راهگشا نیست؛ در آن صورت ،ویژگی هوشمند  Smart Lookupبه یاریتان میرسد.

ﺷﺶ ﻧﻮع ﭼﺎرت ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺼﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﯿﺪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
 ،2016ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﭼﺎرت ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آﻓﯿﺲ
ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺼﺮی دادهﻫﺎی راﯾﺠﯽ ﻫﻤﭽﻮن دادهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﯾﺎ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻣﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertو ﮔﺮوه  Chartﺑﺮوﯾﺪ ،ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از )ﺷﮑﻞ
) Box and Whisker, Treemap, Sunburst, Histogram, Waterfall :(3ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ(

شکل  :3چارتهای جدید دید مناسبی از دادهها ارائه میکنند.

ﺑﯿﻨﺶ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ
ﭘﺎﻧﻞ  Insightsﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪهای از ﺑﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺎوره ﺳﺎده
ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻐﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Smart Lookupرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻻت وﯾﮑﯽ و ﺟﺴﺖوﺟﻮی وب اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Reviewﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Smart Lookupرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4پانل  Smart Lookupبهسادگی در اختیار کاربر قرار دارد.

Ink Equations
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ راﯾﺞ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،اوﺿﺎع ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ در آﻓﯿﺲ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در زﺑﺎﻧﻪ  Insertو ﮔﺮوه  Equationsﻗﺮار دارد )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5نوشتن معادلات ریاضی بهسادگی امکانپذیر است.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﻨﺠﺮه  Euqationsﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﮕﺎرش ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت رخ دﻫﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ .(6

شکل  :6هر چند ساختار اصلی این پنجره مناسب به نظر میرسد ،اما در آینده امکانات جدیدتری به آن اضافه خواهد
شد.

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
از اﯾﻦ ﭘﺲ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده در اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ Insert
ﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Screen Recordingرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺤﺪودهای را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎوس ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰار  ،Snagitﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﮑﺚ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Pauseدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Stopﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر در اﺳﻼﯾﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰوده ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7تصویربرداری از ویژگیهای شاخص پاورپوینت به شمار میرود.

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﺎده
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Shareدر ﻧﻮار رﯾﺒﻮن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را در واندراﯾﻮ،
ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ ﯾﺎ واندراﯾﻮ وﯾﮋه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  :8به اشتراکگذاری ارائهها همانند محیط ورد بهسادگی انجام میشود.

وﺿﻮح ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد روی ﯾﮏ اراﺋﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮی را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﻼﯾﺪﺷﻮﻫﺎ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮای ﺑﻪروزﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺸﺎﻫﺪه و آنﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(9

شکل  :9این ویژگی تا حد زیادی ناهماهنگیها را از میان برخواهد داشت.

ﺗﻢﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،رﻧﮕﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﯿﺮه
آﻓﯿﺲ ﺑﺮای ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻪ ﺗﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ رﻧﮕﯽ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﯿﺮه و ﺳﻔﯿﺪ .ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Accountرا اﻧﺘﺨﺎب و از ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Oﬃce Themeرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺧﺮوﺟﯽ اراﺋﻪﻫﺎی
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  1920×1080ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

شکل 10

ﺑﻬﺒﻮد Smart Guides
 Smart Guidesاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪهای در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﻨﺼﺮی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاول را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﻫﻢﺗﺮاز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ 2013
را ﺑﻪروز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﺴﺨﻪ  2013ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد.

ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی آنﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 :Presentation Qualityﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﻀﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮت
و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
 :Internet Qualityاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :Low Qualityاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ درﺑﺎره ﻓﻀﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارﯾﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در زﻣﺎن
ارﺳﺎل اراﺋﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ.

Quick Shape Formatting
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﺪادی ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺒﮏ  Presetرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻢﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
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