ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺮماﻓﺰار Word

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در  Wordﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺷﻤﺎره  174ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از آﻓﯿﺲ داﺷﺘﯿﻢ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻼود اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ
 365ﻗﺮار دارد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء
ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ آﻓﯿﺲ  2016ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺪادی از
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار واژهﭘﺮداز ورد ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎرﺑﺮد دارد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻓﯿﺲ  2016اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻓﯿﺲ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻮن در واژهﭘﺮداز ورد ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ واژهﭘﺮداز را اﺟﺮا و ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  docxذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ؛ در
واﻗﻊ ،واژهﭘﺮداز ورد ،ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﺻﻄﻼح ﯾﮏ
ﻧﺮماﻓﺰار واژهﭘﺮداز را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راهﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ
رﻣﺰﻋﺒﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ آﯾﮑﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ
آﻓﯿﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻪﺷﻤﺎر رود .زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮏ ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ﺳﺎده ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ دادهﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،از ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ،درک ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﻌﺪادی از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻨﺎد ﺣﺮﻓﻪای را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ  WordArtﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ و
ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در آﻓﯿﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ زﯾﺎد و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺟﺪولﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ دادهﻫﺎ در واژهﭘﺮداز ورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت را در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﺤﻮه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺟﺪولﻫﺎ ﯾﺎ درج ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﻣﯽروﯾﻢ ،ﺳﻄﺮﻫﺎ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم! اﻣﺎ اﮔﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺶ  ،Tablesدر زﺑﺎﻧﻪ  Insertدﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ Insert Table .اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،اﺟﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪولﻫﺎی
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ Insert Table
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در زﺑﺎﻧﻪ  Insertروی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Tableﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ
ﻧﺎم  Insert Tableﻗﺮار دارد؛ اﮔﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮه  Insert Tableﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ(1

شکل  :1جدول تعیین تعداد سطرها ،ستونها و پارامترهای متناظر

اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪول را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ AutoFit
 Behaviorﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺮض ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن در آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ Draw Table
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای رﺳﻢ ﺟﺪولﻫﺎ از  Draw Tableاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮمﻫﺎی
اداری ﯾﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﺎدی رﺳﻢ ﮐﺮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﺧﻄﻮط ﻣﻮرﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Tablesرﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Draw Tablesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺮ
ﻣﺎوس ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺪاد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،رﺳﻢ
ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (2

شکل  :2رسم یک جدول غیراستاندارد با Draw Table

ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﺘﻮنﻫﺎ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Draw Tableﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد Eraser ،ﻧﺎم دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﻮط ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺪول را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .در ﺟﺪول ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ در زﺑﺎﻧﻪ
 ،Layoutﮐﻪ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Table Toolsﻗﺮار دارد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Eraserرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،آﯾﮑﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ﭘﺎکﮐﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﻮط ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از روش
ﺳﻨﺘﯽ ﮐﭙﯽ /ﺑﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن در
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ در دادهﻫﺎی وارد ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺮی ﻗﻮاﻋﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ورد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آنﻫﺎ ،ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻮن ﺟﺪا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ ،ﺗﺐﻫﺎ
ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Tabs .1
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺪ  Tabاﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر
دادن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺘﻮن در ﺟﺪول ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؛ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﮐﻠﯿﺪ  Tabاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،در زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪول ،اﻧﺪازهای ﺑﺰرگﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
Paragraph .2
روش ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ ،درج اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﯾﮏ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ.
Commas .3
ﮐﺎﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ دادهﻫﺎ در ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ دادهﻫﺎﯾﺘﺎن از ﮐﺎﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .4ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ دادهﻫﺎ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ *  + /و ...ﺑﺮای
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ،ورد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی
ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ،ﺑﺮای ورد ،ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدﯾﺪ ،اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﺑﺮوﯾﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Tableﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Convert Text to Tableرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺮه  Convert Text to Tableﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (3

شکل  :3تبدیل یک جدول به دادههای متنی

اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ورد آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭘﻨﻞ اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ  Table Sizeاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺐﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎی
ﺟﺪول ﺧﺮاب ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ  AutoFit behaviorﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺘﻮن در ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
*  Fixed Column widthاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺮض ﺛﺎﺑﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Autoرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ،ورد ،ﻋﺮض ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﻫﻢاﻧﺪازه در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
*  AutoFit to contentsاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ورد ،ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺮض ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در آنﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
*  AutoFit to windowاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ورد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺟﺪول ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮض ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
*  Seprarate text atدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ورد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ از
ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ در ﺑﺨﺶ  ،Otherﺳﻤﺒﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :4تبدیل خودکار دادههای متنی به جدول

ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول از دادهﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ را ،در ﺷﮑﻞﻫﺎی  4و  5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،وارد ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺳﺎده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ دادهﻫﺎ را
ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ ) .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﭘﺎراﮔﺮاف و ﺗﺐﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ(.

شکل  :5جدول به صورت خودکار و طرازبندی شده ایجاد میشود.

ﺗﺒﺪﯾﻞ دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻋﺎدی
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺪول را ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ورد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪولﻫﺎ را ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ اﺑﺘﺪا در ﺟﺪول ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر زﺑﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎﻻی
واژهﭘﺮداز ورد ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در زﺑﺎﻧﻪ  Table Toolsﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Layoutﺑﺮوﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (6

شکل  :6گزینه  Convert to Textدر گروه  Dataقرار دارد

در زﺑﺎﻧﻪ ﻓﻮق روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Convert to Textﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  ،Okدادهﻫﺎ در ورد ،ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞﻫﺎی 7
و (8

شکل  :7دادهها در قالب ستونهایی در جدول قرار دارند.

شکل  :8دادههای درون جدولها بهطور خودکار به دادههای عادی تبدیل شدهاند.

ﮔﺰﯾﻨﻪ  Convert nested tablesدر اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺟﺪول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪولﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ
ورد دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﻨﺎد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درون ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد ،ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ورد ،ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ورد،
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ روی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ،از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﮑﻨﯿﮏ ارﺟﺎع
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  ،Cross-referenceاز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،در دﻧﯿﺎی
ورد ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری در آن ﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ
 Insertﺑﺮوﯾﺪ و در ﮔﺮوه  ،Linksﮔﺰﯾﻨﻪ  Bookmarkرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺮهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در
ﻓﯿﻠﺪ  Bookmark nameﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮکﻣﺎرک ،ﻧﺎﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ آﻏﺎز ﺷﻮد؛ اﮔﺮ از اﻋﺪاد ﯾﺎ
از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ ﯾﺎ از ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای ورد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از وارد

ﻧﻤﻮدن ﻧﺎم ،روی دﮐﻤﻪ  Addﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮکﻣﺎرک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ :ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﯾﮏﺑﻮک ﻣﺎرک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،از زﺑﺎﻧﻪ  Insertدر ﮔﺮوه  ،Linksﮔﺰﯾﻨﻪ
 Bookmarkرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و روی دﮐﻤﻪ
 Go Toﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺑﻮکﻣﺎرک
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺑﻮکﻣﺎرک را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ورد ﯾﮏ روش آﺳﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺮه  Bookmarkرا ﺑﺎز و ﺑﻮکﻣﺎرک ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و روی ﮐﻠﯿﺪ  Addﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر
ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ورد ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ،آنﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Optionرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ اﮐﻨﻮن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Advancedﮐﻠﯿﮏ و در ﻗﺴﻤﺖ  ،Show Document Contentﮔﺰﯾﻨﻪ Show
 bookmarksرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  okرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ؛ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﺑﻮکﻣﺎرک ،اﺑﺘﺪا ﭘﻨﺠﺮه  Bookmarkرا ﺑﺎز و ﺑﻮکﻣﺎرک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ
 Deleteرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه و ﮐﺎرﺑﺮدی واژهﭘﺮداز ورد ،درج ﺧﻮدﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ،در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ؛ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ورد اﻋﻼم
ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن در ﺳﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی درج دﺳﺘﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی و در ﺳﻨﺪ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ،
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﺑﺮوﯾﺪ و در  ،Textروی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Quick Partsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Fieldرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ) .ﺷﮑﻞ (9

شکل  :9پنجره تعیین بوکمارکها

در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮﯾﯽ  ،Categoriesدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
All
در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ،Filed namesﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
Date and Time
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارد.
Document Automation
اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ،ﭼﺎپ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
Document Information
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻨﺎد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
Equations and Formula
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺖ
Index and Tables
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪولﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ،
در زﺑﺎﻧﻪ  Referenceدر روﺑﺎن ورد ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،روش دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﺳﺖ.
Links and Reference
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺑﺮﻟﯿﻨﮏﻫﺎ اﺳﺖ .روش ﺳﺎدهﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎﻧﻪ  Insertو
ﮔﺮوه  Linksاﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  HyperLinksﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
Numbering
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر اﻋﺪاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
User Information
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮای
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ وارد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Date and Timeاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺨﺶ  categoriesﻗﺮار دارد) .ﺷﮑﻞ (10

شکل  :10پنجره دسترسی به انواع فیلدهای

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ،Field namesﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  SaveDateرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
روی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ (11

شکل  :11فیلد  SaveDateبرای دنبال کردن فرآیندهای ذخیرهسازی در یک سند مورد استفاده قرار میشود.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،SaveDateﭘﺎﻧﻞ  Field Propertiesﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﻓﻬﺮﺳﺖ  Date formatsاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Preserve formatting during updatesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  okرا ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ،در ﺳﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﻨﺪ
درج ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ روی ﻓﯿﻠﺪ درج ﺷﺪه ،ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Edit Fieldوﺟﻮد
دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Update Fieldاﻃﻼﻋﺎت درون اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ
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