ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ  2016آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ اول :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ورد(

اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ورد ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،اﮐﺴﻞ ،آﺗﻠﻮک و اﮐﺴﺲ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺮدم از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در آﻓﯿﺲ  2016ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در آﻓﯿﺲ  2016اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﻤﺎره 176
)دیﻣﺎه( ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی واژهﭘﺮداز ورد ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﯿﺲ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻓﯿﺲ  2016اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی
از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﯿﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﮏ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﮐﺴﻞ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.

ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎﺿﯽ در واژهﭘﺮداز ورد ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎده و راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎده در ورد  ،2016ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه رﯾﺎﺿﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ورد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ Ink
 Equationﻧﺎم دارد .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﺑﺮوﯾﺪ ،در ﮔﺮوه  Symbolsروی ﭘﯿﮑﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
در زﯾﺮ ﻋﺒﺎرت  Equationﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Ink Equationرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (1

شکل  :1یک راهکار ساده برای فرمولنویسی

رﺳﻢ ﻣﺘﻮن دوار در ورد
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮن دوار در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در واژهﭘﺮداز ورد ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮن دوار ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  insertﺑﺮوﯾﺪ ،در ﮔﺮوه  Textﮔﺰﯾﻨﻪ  WordArtرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﺘﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮐﺎدر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در روﺑﺎن ﺑﺎﻻی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﺑﺎﻧﻪ  Formatﮔﺰﯾﻨﻪ  Text Eﬀectsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻨﺠﺮه
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Transformsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (2

شکل  :2مدور ساختن متون نمایشدادهشده در ورد

وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در آﻓﯿﺲ  2016داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻋﻀﺎی
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﻨﺎد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ورد
ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Shareﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،ﺳﻨﺪی را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ را در ﮐﺎدر  Invite Peopleوارد ﮐﺮده و روی دﮐﻤﻪ  Shareﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم دﻋﻮﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮐﻤﻪ  View In OneDriveرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﺪ در ورد آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
از وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Automatically share changesرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

Insights
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﻨﺪ ورد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺳﺮاغ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ،
 Insightsﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻧﻼﯾﻦ در ورد ،وارد ﮐﻨﯿﺪ .ورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ را از داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮی در وب
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  Smart Lookupدر زﺑﺎﻧﻪ  Reviewﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ
ﻋﺒﺎرت داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Smart Lookupﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺷﮑﻞ (3

شکل  Smart Lookup :3در سریعترین زمان اطلاعات مدنظر کاربران را در اختیار آنها قرار میدهد.

در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻼود ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮﯾﺪ
روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﮐﻼود ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﻼود ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی واندراﯾﻮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در زﺑﺎﻧﻪ  Fileروی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Save Asﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ  One Driveرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪی در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ و ورود ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب اﺳﺖ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ را آﻧﻼﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Picturesاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  Online Picturesدر زﺑﺎﻧﻪ  Insertو در ﮔﺮوه  ،Illustrationsﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ورد ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﺑﯿﻨﮓ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﻣﺪﻧﻈﺮ در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ  ،Insertﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﻨﺪ ورد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﺑﺎ Styles
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺳﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .در روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از زﺑﺎﻧﻪ
 Homeو ﮔﺮوه  Fontﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ و آراﺳﺘﻪ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ورد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ،ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﺘﻮن ﺷﻤﺎ را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ورد  2016ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  16ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ازﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ  (4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ،ﺳﺒﮏ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ New
 Styleﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ  Stylesﻗﺮار دارد ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

شکل  :4سبکها راهکار قدرتمند و سریعی را برای فرمتبندی در اختیار کاربران قرار میدهند.

ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه اﻫﺪا ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی در ﺳﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻇﺮﯾﻔﯽ،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ اﺛﺮ وﯾﮋهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺳﻨﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Formatدر روﺑﺎن ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ﺣﺠﻢ دﻫﯿﺪ ،آنﻫﺎ
را ﺳﻪﺑﻌﺪی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯿﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ آنﻫﺎ را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺮش دﻫﯿﺪ ﯾﺎ
ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ در ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ  (5ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ در زﺑﺎﻧﻪ  Formatو در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارد.

شکل  :5آفیس طیف گستردهای از امکانات را برای مدیریت بر تصاویر در اختیار کاربران قرار
میدهد.

ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺮاپ ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺳﻨﺪی وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﺣﺬف
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮاغ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮوﯾﺪ .ورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮاپ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،در زﺑﺎﻧﻪ  Fomratدر ﮔﺮوه  Sizeﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮاپ ) (Cropوﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮش دﻫﯿﺪ.

از اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و آﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  Newوارد
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ورد ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد.
=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ

آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ؛ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﮐﺴﻞ(

وﯾﺪﯾﻮ :ﺑﺎ ﮐﻼود در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

در ﮐﻨﻔﺮاس ﺑﯿﻠﺪ اﻣﺴﺎل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،راﻫﺒﺮد ﯾﺎ اﻟﺰام؟

ﺗﻤﺎم ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل 2015

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

اﮐﺴﺲ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 01اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/3257 :

