ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ  2016آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده
و ﮐﺎرﺑﺮدی آﺗﻠﻮک ( 2016

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.
آﺗﻠﻮک ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ،آﺗﻠﻮک ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده آﺗﻠﻮک  2016را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ در آﺗﻠﻮک
در آﺗﻠﻮک  2016ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺟﯽﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در آﺗﻠﻮک
وارد ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Infoﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Add Accountرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ،
ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﮔﺬرواژه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  ،Nextﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت واردﺷﺪه ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﻠﻮک
وارد ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  PSTرا در آﺗﻠﻮک اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آرﺷﯿﻮ  PSTﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎارزش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در
آﺗﻠﻮک  2016ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در آﺗﻠﻮک  2016ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Homeﺑﺮوﯾﺪ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  New itemsﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده  More Itemsو ﺳﭙﺲ Outlook
 Data Fileرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﭘﻮﺷﻪ C:\Users\USER\Documents\Outlook Files
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ  PSTﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﺗﻠﻮک ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آن را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را درون ﭘﻮﺷﻪ وﯾﮋهای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه_ ) _my outlook data ﬁle(1ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  New Folderرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد Search Index
ﺑﯽﺷﮏ ،آﺗﻠﻮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮏ  Mail، Calendar، Contact Managerو
 Task Managerدر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﻓﺎﯾﻞ  ،PSTاﻧﺘﻘﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺴﺖوﺟﻮ را از ﻧﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ،
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Optionsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ روی
 Searchﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ  Indexing Optionsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه  Indexing Optionsروی دﮐﻤﻪ
 Advancedﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺨﺶ  Troubleshootingروی دﮐﻤﻪ  Rebuildﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﮔﺮ روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ  52ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی
زﻣﺎنﻣﺤﻮر ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Optionsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Calendarرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ  Display Optionsﮔﺰﯾﻨﻪ Show
 week Numbers in the monthرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻘﻮﯾﻢ
آﺗﻠﻮک ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در آﺗﻠﻮک  2013ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد) .ﺷﮑﻞ (1

شکل  :1شمارهگذاری هفتههای سال

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺳﺎده
دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ در آﺗﻠﻮک زﺑﺎﻧﻪ  Fileرا ﺑﺎز ﮐﺮده و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  optionsﮐﻠﯿﮏ

ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ  Trust Centerرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در اداﻣﻪ روی دﮐﻤﻪ Trust Center
 Settingsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Email Securityدر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ Read as
 Plain Textﮔﺰﯾﻨﻪ  Read all standard mail in plain Textرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪق ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﻢ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ از اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻤﯿﻠﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را ﻣﮑﺮرا ً از ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ورود اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽﺗﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،روی
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻓﻬﺮﺳﺖ  Junkﮔﺰﯾﻨﻪ  Block Senderرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ Junk E-
 mailوارد ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ در آورﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ  Junk E-mailﺑﺮوﯾﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و روی
آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Not Junkﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﺗﻠﻮک  2016ﮔﺮوه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ از ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آﺗﻠﻮک  2016ﮔﺮوه اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Peopleﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﮔﺮوه  ،Newروی ﮔﺰﯾﻨﻪ New Contact
 Groupﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﮐﺎدر  Nameﻧﺎم ﮔﺮوه ﻣﺪﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم ﮔﺮوه روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Add Memberﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و اﻓﺮاد را از دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن اﻋﻀﺎ در ﮔﺮوه ،روی دﮐﻤﻪ  Save & Closeﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻣﺪﻧﻈﺮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮد .ﮔﺮوهﺑﻨﺪی
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﺗﻠﻮک  2016ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در آﺗﻠﻮک  2013ﻧﯿﺰ 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؟

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

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

اﮐﺴﺲ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1395  اردﻳﺒﻬﺸﺖ04

https://www.shabakeh-mag.com/workshop/3260 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

