
  word اوتقال فًوت َمزاٌ فایل

فایلی را  MS Word  ٍMS PowerPointشایذ تا تِ حال ترای شوا ًیس پیش آهذُ تاشذ کِ در ًرم افسارّای آفیس هثل 

ّای هختلف هتي خَد را تایپ ًوَدُ ایذ، اها ٍقتی آى را ترای پریٌت ٍ یا ًوایش، تِ کاهپیَتر  ایجاد کردُ ایذ ٍ سپس تا فًَت

 هٌتقل هیکٌیذ، خَاّیذ دیذ کِ توام فًَت ّایتاى تِ ّن ریختِ است.دیگری 

حتوأ هیذاًیذ کِ ایي هَضَع تِ خاطر آى است کِ شوا تر رٍی کاهپیَترتاى از فًَتی استفادُ کردُ ایذ کِ تر رٍی سیستن دٍم 

تگیرین یا از  PDFز فایل خَد خرٍجی ٍجَد ًذارد! اها راُ حلْای هختلفی ترای ایي کار ٍجَد دارد. یکی از آًْا ایي است کِ ا

گًَِ ایي عول صفحِ هتي عکس تگیرین. اها هشکل ایٌجاست کِ اگر تخَاّین تر رٍی کاهپیَتر دٍم ایي فایل را ٍیرایش کٌین چ

ایي کار کوی ٍقتگیر  ٍلیست ا راُ حل درستی فًَتْا را تا خَد حول کٌین ٍ رٍی کاهپیَتر دٍم ًصة کٌین؟   ؟را اًجام دّین

 ! هی تاشذ

امکان پذیز شذٌ است! در ایه تزفىذ وحًٌ حفظ ثبات فًوت َا بذين استفادٌ اس راٌ  Office 2007اما راٌ بُتزی بٍ يسیلٍ 

 ي وسخٍ َای باالتز!  Microsoft Word 2007َای پیچیذٌ را بٍ شما معزفی خًاَیم کزد ، البتٍ بٍ يسیلٍ 

 بزای ایه کار:

یا  Wordتعذ از ایٌکِ هتي خَد را تایپ کردیذ ٍ در آى از فًَتْای هختلف استفادُ ًوَدیذ، در سوت چپ ٍ تاالی 

PowerPoint یا  ، تر رٍی گَی دایرّای شکل ًرم افسارfile .کلیک کٌیذ تا هٌَی اصلی آى تاز شَد 

 کلیک کٌیذ. Word Optionsاکٌَى در قسوت پاییٌی ایي هٌَ، رٍی گسیٌِ 

،  Preserve fidelity when sharing this documentدر تخش  Saveر پٌجرّای کِ تاز هیشَد، از قسوت د

 را تسًیذ. Embed fonts in the fileتیک گسیٌِ 

 سیستن ّر در ٍ شذُ چسثیذُ فایل تِ  سازی، ّای تِ کار رفتِ در هتي شوا ٌّگام رخیرُ تا اًتخاب ایي گسیٌِ توام قلن

 .هیشَد دادُ ًوایش هشکلی ّیچ تذٍى کٌیذ، تاز را آى کِ دیگری

ٍجَد دارد کِ تْتر است تیک آى  Do not common system fontsای تا عٌَاى ِ تَجِ کٌیذ کِ در ایي تخش گسیٌ

ذ ٍ در ًتیجِ حجن فایل ًْایی، تسیار ٌرا ًیس تسًیذ. در غیر ایي صَرت، توام قلوْای پیشفرض سیستوی ًیس تِ فایل، هیچسث

 یاد هی شَد.ز
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