ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ  2016آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ(

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.

ﻃﻮل و ﻋﺮض اﺳﻼﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻠﯽ  4:3و  16:9اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻬﺎر ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ﻋﺮض و ﺳﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ارﺗﻔﺎع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﯾﺾ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  16و  9ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶاراﺋﻪﺷﺪه را در
ﺣﺎﻟﺖ  16:9اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  16:9درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در
ﺣﺎﻟﺖ  4:3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺪازه اراﺋﻪ درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻮارﻫﺎی ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ در
ﻃﺮف اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Designﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Slide Sizeرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Custom Slide Sizeﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺪازهﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺬف ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻃﺮح
ﮔﺎﻫــﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واردﺷــﺪه در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨــﺖ دارای ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از اراﺋﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻋﮑﺲ ﻣﺪﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .در روﺑﺎن ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ،روی زﺑﺎﻧﻪ  Formatﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﮔﺮوه  Adjustﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روﺑﺎن ﻗﺮار دارد ،روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Remove Backgroundﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ درﻣﯽآﯾﺪ .اﮐﻨﻮن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Mark
 Areas to Keepدر ﮔﺮوه  Reﬁneﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻠﻢ درآﯾﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  Mark Areas to Removeﯾﺎ  Delete Markرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Keep Changesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

اراﺋﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ،اﻟﮕﻮی  Templateﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،وﯾﮋﮔﯽ  Smart Artرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  SmartArtرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﻫﺮمﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ  Smart Artدﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اراﺋﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اراﺋﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ Present
 Onlineﻧﺎم دارد ،از ﺳﺮور راﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﻤﺎ را
روی ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Share
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Presentation Onlineرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی دﮐﻤﻪ
 Presentation Onlineﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪﻫﺎ
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را در ﯾﮏ اراﺋﻪ ﻗﺮار داد؟ ﺑﻠﻪ؛ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ 2016
در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﺑﺮوﯾﺪ و در ﮔﺮوه  Mediaﮔﺰﯾﻨﻪ  Video Onlineرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪوﯾﯽ را از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺬاریﺷﺪه ،در اراﺋﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ  (1ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﮔﺮ ﮐﺪ ﺟﺎﯾﮕﺬاریﺷﺪه وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ را در ﺑﺨﺶ  Paste Embed Code Hereوارد
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮا در اراﺋﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

شکل  :1پاورپوینت  2016بهسادگی ویدیوهای آنلاین را در ارائهها قرار میدهد.

وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎدهای روی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ ﺧﻮد را در زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی  Formatو  PlayBackدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
داده اﺳﺖ .دو ﮔﺰﯾﻨﻪ  Fade inو  Fade outﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده
َ
دارﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮش را در اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﻠﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Trim Videoﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮشدﻫﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮش روی وﯾﺪﯾﻮ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ  (2ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻪ  Videoﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان
رﻧﮓ ،اﻓﮑﺖﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ،ﭼﺮﺧﺶ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :2امکان ویرایش و برش فیلمها در ارائهها وجود دارد.

=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ

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

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

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:
 03اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/3259 :

