اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ

وﯾﺪﯾﻮ :ﺑﺎ ﮐﻼود در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را داﺷﺘﯿﺪ و اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﻪ درون ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻓﯿﺲ
وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ورود ﻓﻨﺎوری ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻓﯿﺲ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪای
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ وﻗﺖ آزاد ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اراﺋﻪ زﯾﺒﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد دو اﺑﺰار وﯾﮋه ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ دو اﺑﺰار  Designerو Morphﻧﺎم دارﻧﺪ.

مطلب پیشنهادی 15 :میانبر قدرتمند  Wordکه به آن ها نیاز دارید

اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮازﯾﺸﻦﻫﺎی ) (Transitionﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺮم و روان اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ Designer .اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺑﺮﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺣﺮﻓﻪای را در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ درون ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،در اداﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اراﺋﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  12ﻫﺰار
اراﺋﻪ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪای را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان دﻣﻮﯾﯽ از
اﯾﻦ اﺑﺰار را آﻣﺎده ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪهای را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺑﺰار اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد.

مطلب پیشنهادی 15 :میانبر حیاتی صفحه کلید در اکسل

ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ

دﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺑﺰار آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮش ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﻢ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮش ) (cropروی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  Designerﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮارد
اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ Designer ،ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاف ﯾﺎ ﭼﺎرﺗﯽ را در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ) ،اﯾﻦ ﮔﺮاف ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (.ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺸﯽ روی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﯾﺪ .ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ،
 Designerاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ را ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر از اﻟﮕﻮی  Designerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ آزاد
ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺮﻣﺤﻮر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ Designer » :ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آﯾﻨﺪه اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و  Designerرا ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد«.

 Morphاﺑﺰار دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺎﺳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
Transitionﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﯿﻤﺸﯿﻦﻫﺎ را ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده و روﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن
اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ اﺷﯿﺎء در روﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی  Morphدارد .ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در اداﻣﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ روی اﺷﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﭼﺎرت ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻦ،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء و ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ اﺷﯿﺎ دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽدﻫﻨﺪ دارد .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺷﯽ از ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و
ﺳﭙﺲ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود Keyframes .ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮی دی ﻣﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﻠﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﯾﮏ
اراﺋﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ  Designو  Morphﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﺮح و ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ
در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در آﻓﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Insiderاﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان آﻓﯿﺲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ از ﺛﺒﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ دو وﯾﮋﮔﯽ  Designو  Morphﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ و وﯾﻨﺪوزی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ زودی در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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