آﻓﯿﺲ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺑﺮﻫﺎ

آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ؛ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ و
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،آﯾﺎ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری
ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻓﯿﺲ را در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ آﻓﯿﺲ را روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ آﻓﯿﺲ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﻓﯿﺲ  «2016اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮوژهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻃﺮفداران زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن آن اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﮐﻼود ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺠﺎد ،وﯾﺮاﯾﺶ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد .آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ در
دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺸﯿﺪه و آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  1ﺑﻮده اﺳﺖ.

شکل  :1رابط کاربری قدیمی سایت oﬃce.com

اﻣﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  2ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ را وﯾﮋه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  15دﻻر و
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک  99/9دﻻر در ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﻣﺪل
آﻧﻼﯾﻦ ،آﻓﯿﺲ  365ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل Oﬃce 365 Home ،و  Oﬃce 365 Personalدر
ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
دو ﻧﺴﺨﻪ از آﻓﯿﺲ  365را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  2دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪاﯾﺪ،
در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

شکل  :2بینیازی از نصب برنامههای آفیس و در دسترس بودن از ویژگیهای شاخص آفیس آنلاین به شمار میرود.

ورد آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ورد آﻧﻼﯾﻦ روی آﯾﮑﻦ  Wordﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورد آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3همان گونه که در تصویر مشاهده میکنید ،صفحه  Newهمانند نسخه بومی است و در سمت چپ اسنادی را که
بهتازگی روی آنها کار شده است ،نشان میدهد.

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ،
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح راﯾﺞ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﮔﺮ در ﺷﮑﻞ  3دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  New in OneDriveرا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺳﻨﺎد درون آن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واندراﯾﻮ ﯾﺎ دراپﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و دراپﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ،
ﮐﺎرﺑﺮان اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎی اﺑﺮی دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  New Blank Documentرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4نمایی از ورد آنلاین

ﺑﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ورد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ و
ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار دارد،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن را دارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ  .(5ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ورد آﻧﻼﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
درون ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ  Tell meﮐﻪ در
ﻧﻮار رﯾﺒﻮن ورد آﻧﻼﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻼﯾﻦ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻠﯽ آن دارد.

شکل  :5تایپ متنها به زبانهای مختلف از ویژگیهای مفید ورد آنلاین به شمار میرود.

زﺑﺎﻧﻪ Home
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻧﺖ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺳﺒﮏﻫﺎ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

زﺑﺎﻧﻪ Insert
اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺟﺪاول ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ و ﭘﺎورﻗﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ،اﻓﺰودن ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

زﺑﺎﻧﻪ Page Layout
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺳﺘﻮنﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ در
ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ از اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

زﺑﺎﻧﻪ Review/View
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،ﻏﻠﻂﯾﺎﺑﯽ ،درج ﻧﻈﺮات ) ،(Commentsﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زﺑﺎﻧﻪ File
زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی،
ﭼﺎپ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

شکل  :6انواع مختلف روشهای ذخیرهسازی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Save asاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(6زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  PDFﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ورد ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮدازش و ﻓﺎﯾﻞ  PDFﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﺮای آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ  PDFرا
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7با کلیک روی این گزینه ،فایل  PDFساخته شده آماده دانلود میشود.

ﭼﺎپ ﯾﮏ ﺳﻨﺪاﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Printدر زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Printﺑﻪ ﭼﺎپ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  :8آمادهسازی سند برای چاپ بهسادگی نسخه محلی انجام میشود.

ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻠﯽ آن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را دارد )ﺷﮑﻞ .(9

شکل  :9نمایی از پاورپوینت آنلاین

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ورد آﻧﻼﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی آﯾﮑﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اراﺋﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ و
آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ورد آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آن
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اراﺋﻪ روی زﺑﺎﻧﻪ  Fileﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Shareرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(10ﯾﮏ اراﺋﻪ را ﺑﻪ دو روش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:

شکل  :10به اشتراکگذاری ارائه

Share with people
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آن را در
وﺑﻼگ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(11

شکل  :11دعوت از مردم برای مشاهده ارائه

Embed
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺪﻫﺎی  HTMLﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﯾﮏ اراﺋﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
روی دﮐﻤﻪ  Generateاﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد اراﺋﻪ را
از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ در ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ  12ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ دارد .در ﺑﺨﺶ  Embed Codeﮐﺪ HTML
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  :12پاورپوینت همه کارها را بهطور خودکار انجام میدهد.

Sway

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Swayرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد )ﺷﮑﻞ .(13

شکل  Sway :13ابزاری برای بیان دیدگاهها

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه اﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ اﺑﺰار ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد Sway .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ،
اراﺋﻪﻫﺎ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و در ﮐﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﺪهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﺮ زﻣﺎن اﯾﺪهای ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ اﯾﺪه ﺧﻮد را در
 Swayذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  Swayﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای
ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺑﺰار ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ  Swayﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در اراﺋﻪﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺠﺎری و ﺑﻪوﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  Swayﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﺟﺮای Sway
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی آﯾﮑﻦ  Swayﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  14ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

شکل  :14نمای اصلی محیط Sway

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Startﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ  Swayﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آﯾﮑﻦ  Create Newﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(15

شکل  :15محیط کاربری واندرایو

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  15ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﯾﺪه از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ ،اﻓﺰودن ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻦ و
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ اﻋﻤﺎل وﯾﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دوم ،ﻣﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰودن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Pictureﯾﺎ  Videoﺳﻤﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻓﺰودن ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وانﻧﻮت ،واندراﯾﻮ و ...اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
روی دﮐﻤﻪ  Uploadﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻋﮑﺲ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﺑﺎﻻی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻮار ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(16ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار در اﯾﻦ ﻧﻮار دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از آن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﻧﻞ  Previewﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Shareاﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

شکل 16

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺑﺮﻫﺎ ))One Drive
 OneDriveﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ  SkyDriveﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز آﻧﻼﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،اﺳﻨﺎد و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا در
ﻓﻀﺎی اﺑﺮی در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .واندراﯾﻮ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی راﯾﮕﺎن  30ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن و ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ  OneDrive.exeاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  8ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
روی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ واندراﯾﻮ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ )ﺷﮑﻞ
.(17

شکل 17

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  18ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ OneDrive ،از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎده
و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آﺳﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﺳﻨﺎد داﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ ،Document
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﭘﻮﺷﻪ  Pictureو ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ در ﭘﻮﺷﻪ  Publicﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دارﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﻪ  Publicاﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Newﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آﻓﯿﺲ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد
)ﺷﮑﻞ  .(18ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ  Newﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ،ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و در اداﻣﻪ در ﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  :18منوی ساخت فایلهای مختلف

Upload
آﭘﻠﻮد ﻣﺤﺘﻮا از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ روی ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Uploadﮐﻠﯿﮏ و
در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،روی ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از وﻇﺎﯾﻒ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴﻞ ﯾﺎ وانﻧﻮت ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺿﺮوری را ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
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