ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ  2016آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

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

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.

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﮐﺴﻞ  2016وﯾﮋه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﮐﺴﻞ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﭼﺎرتﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪ از دادهﻫﺎ اﺳﺖ Recommended Charts .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺼﺮی دادهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎرتﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در زﺑﺎﻧﻪ  Insertدر ﮔﺮوه  Tablesﺑﻪ ﻧﺎم  Recommended Pivot Tablesدر
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد) .ﺷﮑﻞ (1

شکل  :1پیشنمایشی از نمودارها

Formula Builder
آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺗﻮاﺑﻊ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی در اﮐﺴﻞ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ؟ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ  Formula Builderﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،دادهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shift+F3را ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه  Insert Functionﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (2

شکل  :2دسترسی سادهتر به توابع

Chart Formatting task pane

اﮐﺴﻞ  2016ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺳﺎدهﺗﺮ ﭼﺎرتﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﭘﺎﻧﻞ  Formatting Taskﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻨﺒﻊ
واﺣﺪی ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﺎرتﻫﺎ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦﻫﺎ در اﮐﺴﻞ را ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Formatﺑﺮوﯾﺪ،
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Format Paneرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Cmd+1را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (3

شکل  :3سفارشیسازی چارتها

PivotTable Slicers
ﺑﺮشدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ در ﮔﺰارش  PivotTableرا ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﮐﻤﻪﻫﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮشدﻫﻨﺪه را ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  PivotTableرا ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  PivotTable Analyzeدر روﺑﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و دﮐﻤﻪ  Insert Slicerرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﮐﺮدن دادهﻫﺎی  ،PivotTableروی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (4

شکل  :4فیلتر کردن دادهها

Data Analysis ToolPak
آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  Data Analysis ToolPakدر ﻣﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 Data Analysis ToolPakدر ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ دادهﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ اﺑﺰار از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎﮐﺮو ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﯾﮏ ﺟﺪول ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ  (5ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ  Toolsﺑﺮوﯾﺪ Add-ins ،را ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Data Analysis ToolPakرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در
اداﻣﻪ روی  Okﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Dataاﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  Data Analysis ToolPak :5آمارهای پیچیده یا تحلیلهای مهندسی را بهسادگی در اختیار کاربران قرار میدهد.

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮐﺴﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردهاﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاد واردﺷﺪه در ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راه ﺣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  15رﻗﻢ را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .راه
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارد .در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ،ﺳﺘﻮن ﻣﺪﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ روی ﺳﻠﻮل
ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Format Cellsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در زﺑﺎﻧﻪ  Numbersاز ﺑﺨﺶ  Categoryﮔﺰﯾﻨﻪ  Textرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  Okرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﺘﻮن در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن دادهای در اﮐﺴﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  F5را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه  Go Toﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ .اﮐﻨﻮن روی دﮐﻤﻪ  Specialﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ رادﯾﻮﯾﯽ  Row Diﬀerencesرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ

آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ؛ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در  Wordﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

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:
 02اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/3258 :

