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آموزش اکسل پیشرفته
نحوه ایجاد  Tableدر اکسل و مزایای آن
در حالت عادی ما اطالعات خود را در سلول های موجود در هر شیت وارد میکنیم .زمانی که ما حجم اطالعات زیادی
داریم که به شکل یک جدول هستند ،یعنی سرستون های مشخصی دارند و در سطرهای بعدی اطالعات ثبت می شوند
شاید بهتر باشد که محدوده سلول ها را به یک  Tableتبدیل کنیم .اینکار مزیت های خاصی داردکه در ادامه این مطلب
آنها را مرور خواهیم کرد.
نحوه تبدیل یک محدوده به  Tableدر اکسل:
تبدیل یک محدوده به  Tableکار بسیار ساده ای است  .برای اینکار کافیست محدوده موردنظر را انتخاب کنید.

بعد مانند تصویر زیر از تب  Homeروی گزینه  Format as Tableکلیک کنید و یکی از قالب های مدنظرتان را انتخاب
کنید .یا پس از انتخاب محدوده موردنظر از کلید ترکیبی  CTRL+Tاستفاده کنید.

با اینکار پنجره مربوط به ایجاد  Tableباز میشود.
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در قسمت اول می توانید در صورت نیاز محدوده ای که قرار است به  Tableتبدیل شود را تغییر دهید .در صورتی که
جدول شما دارای سرستون باشد،گزینه  My table has headersرا فعال کنید .در غیر اینصورت اکسل به صورت
خودکار برای جدول شما سرستون ایجاد خواهد کرد.در نهایت با کلیک روی دکمه  OKمحدوده شما تبدیل به Table
میشود و به شکل زیر در می آید.

نحوه تبدیل  Tableبه محدوده عادی در اکسل:
در صورتی که بخواهیم  Tableرا به یک محدوده عادی تبدیل کنیم باید ابتدا روی یکی از سلولهای  Tableکلیک کنیم.
بعد مثل تصویر زیر از قسمت ریبون روی تب  Designکلیک کنیم و گزینه  Convert to Rangeرا کلیک کنیم.
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مزایای استفاده از  Tableدر اکسل:
تبدیل یک محدوده عادی به  Tableمزایای زیادی دارد که در قسمت پایین آنها را با هم مرور میکنیم.
.1مرتب سازی و فیلتر کردن آسان

وقتی یک محدوده را به  Tableتبدیل میکنیم اکسل به صورت خودکار دکمه های مربوط به فیلتر و مرتب سازی را به
جدول ما اضافه میکند که از طریق آنها میتوانیم جدول را مرتب یا فیلتر کنیم.
.2امکان قالب بندی سریع و آسان

وقتی که اطالعات خود را به  Tableتبدیل میکنیم خیلی آسان میتوانیم فرمت و رنگ آن را تغییردهیم .برای اینکار
کافیست از تب  Homeروی گزینه  Format As Tableکلیک کنیم و یکی از قالب های مورد نظر را انتخاب کنیم.
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.3اضافه شدن خودکار اطالعات وارد شده به جدول
زمانی که شما اطالعات را در انتهای  Tableدر یک سطر جدید وارد میکنید ،آن سطر به صورت خودکار به محدوده
 Tableاضافه میشود و نیازی نیست که اینکار را به صورت دستی انجام دهید.
.4تعریف  NameRangeو خوانایی بهتر در فرمول نویسی
زمانی که شما  Tableمیسازید اکسل  NameRangeهایی را به صورت خودکار با استفاده از نام سرستون ها به فایل شما
اضافه میکند که میتوانید از آنها در فرمول نویسی استفاده کنید .اینکار باعث خوانایی بهتر فرمولها شده و باعث میشود تا
با اضافه کردن یا حذف ستونها کل فرمول های شما بهم ریخته نشود .در تصویر زیر میتوانید فرمت و نحوه فرمول نویسی
را در حالت عادی و زمانی که محدوده خودتان را به  Tableتبدیل میکنید ببینید و با هم مقایسه کنید.
محدوده عادی:

Table:
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.5قابلیت اضافه کردن جمع کل ،میانگین و … در انتهای ستون
یکی دیگر از قابلیت های مفید  Tableها در اکسل این هست که میتوانید جمع ،میانگین و … مربوط به هر ستون را در
انتهای هر ستون نمایش بدهید و برای اینکار ابتدا یکی از سلول های  Tableرا انتخاب کنید .سپس مثل تصویر زیر از
تب  Designو بخش  ،Tab style optionsگزینه  Total Rowرا فعال کنید.

با اینکار ستونی مثل تصویر زیر به انتهای جدول اضافه می شود.

حاال کافیست روی سلول انتهایی هر ستونی که مدنظرتان است کلیک کنید و مثل تصویر زیر یکی از توابع را انتخاب کنید
تا نتیجه در انتهای همان ستون به نمایش در بیاید.
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به عنوان مثال میتوانید برای نمایش حاصل جمع کل اعداد ستون از  ،Sumبرای نمایش میانگین از  Averageو … استفاده
کنید .در صورتی که بخواهید از توابعی غیر از توابع موجود در این لیست استفاده کنید کافیست گزینه More
 Functionsرا انتخاب کنید و در پنجره ای که باز میشود تابع مورد نظر را انتخاب کنید.
.6ثابت ماندن سرستون ها در هنگام اسکرول کردن

در اکسل زمانی که به سمت پایین اسکرول کنید سرستون های  Tableهمیشه به صورت ثابت در باالی جدول باقی می
ماند .این مساله زمانی که شما تعداد زیادی رکورد دارید مفید است و به خوانایی بیشتر جدول کمک می کند.
.7آپدیت خودکار فرمولها
در حالت عادی زمانی که شما فرمولی را در سلولی تغییر میدهید ،برای اینکه این تغییر در سایر سلول های آن ستون هم
اعمال بشه باید به صورت دستی فرمول را در سایر سلول ها کپی کنید .حاال اگر شما بخشی از سطرها را فیلتر کرده باشید
شرایط بدتر هم میشود .یعنی شما ابتدا باید تمام سطرها را از فیلتر خارج کنید و بعد فرمول تمام سلول ها را به صورت
دستی آپدیت کنید .زمانی که شما از  Tableاستفاده میکنید ،آپدیت فرمول های هر ستون به صورت خودکار توسط
اکسل انجام می شود .کافیست شما فرمول یکی از سلول ها را تغییر بدهید .اکسل به صورت خودکار فرمول تمام سلولهای
آن سطر را آپدیت میکند .حتی اگر سلولها فیلتر شده باشند.

.8آپدیت خودکار نمودارها با اضافه شدن اطالعات جدید به Table
یکی دیگر از مزیت های ساخت  Tableآپدیت خودکار نمودارها در هنگام اضافه کردن اطالعات جدید به  Tableاست.
در حالت عادی زمانی که شما سطری را به اطالعاتتان اضافه میکنید باید تنظیمات نمودار را به صورت دستی تغییر بدهید
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تا اطالعات جدید در نمودار استفاده شود .اما زمانی که شما از  Tableاستفاده می کنید فقط اطالعات خودتان را به جدول
اضافه کنید .اکسل به صورت خودکار نمودار را تغییر می دهد تا اطالعات جدیدی که اضافه کرده اید هم در نمودار
نمایش داده شود.
.9قابلیت انتخاب تمام جدول با یک کلیک

برای انتخاب کل سلول های یک  Tableکافیست نشانگر ماوس خودتان را به گوشه راست یا چپ جدول ببرید(بسته به
تنظیمات جهت شیت) و کلیک کنید .با اینکار تمام  Tableشما انتخاب خواهد شد.
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طراحی گزارشات حرفه ای وداینامیکPivot Table
در اینجا می خواهیم با کاربرد  Pivot Tableآشنا بشویم .اینکه چطور می توان خیلی سریع گزارشات حرفه ای و در
سطح جهانی ایجاد کرد.
فرض کنید جدولی از داده های فروش ،سود و زیان ،و تعداد مشتری طی سه سال به تفکیک شهر ،محصول و
ویزیتور(فروشنده) در اختیارتان باشد و می خواهید گزارشی داینامیک و حرفه ای برای ارایه در جلسه مدیران آماده
کنید.

نکته بسیار مهم در طراحی گزارشات حرفه ای این است که همواره سعی کنید ورودی داده هایتان را بصورت Table
ایجاد نمایید .سپس به تب کمکی  DESIGNکه بواسطه ایجاد جدول در منوی باالی اکسل ایجاد شده است میرویم و
روی گزینه  Summarize With PivotTableکلیک می نماییم.
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از نکات زیر برای تهیه گزارش ها استفاده نمایید:
نکته اول :می توانید اطالعات روزانه را به هفته ،ماه ،فصل و سال گروه بندی کنید ،بدون اینکه در داده های اصلی تغییری
ایجاد نمایید.
برای اینکار فیلد ماه را در  Rowsقرار دهید و فروش را در  Valuesمی توانید سایر فیلدها را در  Filtersو یا
 Columnsقرار دهید.
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حاال روی یکی از سلولهای مرتبط با ستون  Row Lablesکه تاریخهای روزانه در آن قرار دارد کلیک راست نمایید و
گزینه  Groupرا انتخاب کرده و هر یک از گروه های مورد نظرتان(ماه ،فصل ،سال) را انتخاب نمایید .می توانید همه
موارد مذکور را هم انتخاب کنید.

اگر میخواهید گزارشات هفتگی بسازید باید گزینه  Daysرا انتخاب کنید و قسمت  Number of daysرا عدد هفت
تعیین کنید .در نتیجه براحتی گزارشی به تفکیک سریهای زمانی مختلف ایجاد نموده اید.
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نکته دوم :از نقش  Filterدر  PivotTableغافل نشوید.
تا بحال به نقش فیلتر در  PivotTableدقت کرده اید؟ آیا تا بحال فکر میکردید که فقط می توانید از طریق فیلد فیلتر
گزارشات  Customizeشده بسازید؟ آیا می دانستید که می توانید بدون اینکه نیاز به ساخت PivotTableهای جدید
باشد گزارشات مورد نظرتان را از یک  PivotTableبسازید .منظور چیست؟ فرض کنید می خواهید همین گزارش
فروش سالهای مختلف را به تفکیک برای هر محصول ،هر شهر و هر ویزیتور داشته باشید .آیا از اول PivotTable
میسازید؟ خیر
هر فیلدی را که میخواهید از آن  PivotTableمشابه بسازید رادر فیلد فیلتر قرار دهید .در اینجا ما هم محصوالت ،هم
شهرها و هم ویزیتورها را در فیلتر قرار داده ایم .سپس در تب  Analyzeروی قسمت  Optionsکلیک کرده و دومین
گزینه یعنی  Show Report Filter Pagesرا انتخاب نمایید.

همانطور که از نام این گزینه پیداست صفحات مختلفی را بر اساس فیلد موجود در فیلتر برای شما ایجاد میکند .وقتی این
گزینه را انتخاب کنید پنجره ای برایتان باز میشود که در آن از شما میخواهد یکی از فیلدهای موجود در فیلتر که
میخواهید  PivotTableآنرا برایتان ایجاد کند را انتخاب کنید .سپس  Okکنید و خواهید دید که صفحات مختلف ایجاد
خواهد شد.
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فرض کنید ما گزینه ویزیتور را انتخاب کنیم آنگاه به ازای نام هر ویزیتور یک صفحه جدید  PivotTableایجاد خواهد
شد .تمام داده های  Pivot Tableنیز بر اساس نام ویزیتورها فیلتر میشود.

نکته سوم :می توانید فیلدهای محاسباتی مورد نیازتان را خودتان بسازید.
مطمنا وقتی داده هایی از کسب و کار در اختیارتان قرار میگیرد نیاز دارید که محاسباتی بر روی آنها انجام دهید .مثال
اختالف فروش امسال نسبت به سال قبل .یا مثال حاشیه سود و …  .شاخصهای زیادی برای محاسبه بر مبنای دیتاهای در
دسترس وجود دارد اما آیا باید همه این شاخصهای را از قبل محاسبه کرد و سپس  PivotTableرا ساخت؟ خیر
فرض کنید می خواهید حاشیه سود را طی سه سال و در فصول مختلف محاسبه کنید برای اینکار باید میزان سود در هر
بازه زمانی را بر فروش همان دوره تقسیم کنید برای اینکار به تب  Analyzeبروید روی گزینه Sets & Fields, Items
کلیک نمایید .اولین گزینه  Calculated Fieldsرا انتخاب نمایید.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی

زمستان 5931

13

آموزش اکسل پیشرفته

در پنجره ای که باز میشود  ،در قسمت  Nameبرای شاخصی که میخواهید محاسبات آنرا انجام دهید یک نام بگذارید
در اینجا ما “حاشیه سود” نوشتیم و در قسمت  Formulaباید با استفاده از فیلدهای موجود در لیست پایین آن محاسبات
را انجام دهید که ما در اینجا سود/زیان را بر فروش تقسیم کردیم .بعد از اینکه  okکردید فیلد جدید خودبخود به
 PivotTableاضافه میشود.دقت کنید اگر جنس شاخص تان از نوع درصد باشد مثل مثالی که ما در اینجا زدیم باید
فرمت اعدادتان را به  %یا  Percentageتغییر دهید.
نکته چهارم :نمودارهای داینامیک بسازید.
اگر بخواهید نمودارهایی بسازید که با اعمال فیلتر روی دیتاها نمودارتان نیز تغییر کند PivotTable ،این امکان را به
شما میدهد .برای اینکار کافیست در تب  Insertروی  PivotChartکلیک نموده و نمودار مورد نظرتان را ایجاد نمایید.
سپس در همان تب روی گزینه  Slicerکلیک کرده و اسالیسرهای مورد نیازتان را بسازید.کار اسالیسر فیلتر کردن
است .در واقع اکسل برای شما منوهایی ایجاد میکند که می توانید از طریق آنها فیلترهای مورد نظرتان را خیلی راحت بر
روی جدولتان اعمال کنید.با توجه به تصویر زیر مشاهده خواهید کرد که با کلیک بر هر یک از اسالیسرها نمودار نیز
متعاقبا فیلتر میشود .این یکی از بزرگترین مزیتهای کار با Pivot Tableها و  Slicerهاست.
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تنظیمات PivotTable
ابتدا روی  PivotTableکلیک کنید .همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید بخشی به نام  PivotTable Toolsبه
ریبون اضافه میشود که شامل دو تب به شرح زیر برای انجام تنظیمات  PivotTableاکسل هست.



تب  :Analyzeکه میتوانیم تنظیمات را درباره بخش های مختلف  pivotTableدر آن انجام بدهیم ،تغییراتی را
روی فیلدهای جدول اعمال کنیم و …



تب  :Designکه مربوط به انجام تغییرات ظاهری  PivotTableمثل رنگ ردیفها ،رنگ سرتیترها و … هست.



نکته Pivot Table :در اکسل به دلیل قدرت و قابلیت باال در پردازش اطالعات به منبع داده خود متصل نیست و
اگر تغییری در اطالعات آن انجام شود باید عمل به روز رسانی  Pivot Tableبه صورت دستی و با کلیک روی
دکمه  Refreshانجام شود.
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معرفی ابزار  Consolidateدر اکسل
ابزار  Consolidateدر اکسل در تب  Dataو در گروه  Data Toolsقرار گرفته است.

کار با ابزار  Consolidateدر اکسل را همراه یک مثال یاد میگیریم ،به جدول زیر توجه کنید .در این جدول (ستون اول
نام کاال ،ستون دوم تعداد فروخته شده و ستون های سوم و چهارم ،پنجم و ششم به ترتیب قیمت واحد ،قیمت کل ،درصد
تخفیف و مبلغ دریافتی میباشد) چند قلم کاالی فروخته شده از یک شرکت لیست شده است .در فایل اکسل نمونه ،پنج
شیت وجود دارد ،چهار شیت هریک دارای یک جدول مانند جدول زیر میباشند که مربوط به آمار فروش در یک فصل
هستند و در شیت پنجم میخواهیم با استفاده از ابزار  Consolidateدر اکسل خالصه ای از آمار فروش سالیانه شرکت را
استخراج نماییم.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی

زمستان 5931

16

آموزش اکسل پیشرفته
برای تهیه گزارش فروش سالیانه شرکت باال توسط ابزار  Consolidateدر اکسل ،ابتدا یک شیت خالی ایجاد میکنیم و
یک سلول را انتخاب مینماییم ،سپس بر روی ابزار  Consolidateکلیک میکنیم .پنجره  Consolidateدر اکسل در زیر
نشان داده شده است ،در این پنجره و در منوی  Functionتصمیم میگیریم که چه نوع عملیاتی باید بر روی داده های
عددی انجام گیرد ،میتوان هر یک از عملیات های ،PRODUCT ،MIN ،MAX ،AVERAGE ،COUNT ،SUM
 VARP ،VAR ،STDDEVP ،STDDEV ،COUNT NUMBERSرا بر روی داده های عددی انجام داد.

برای اضافه کردن جداول گزارشات فصلی ،در قسمت Referenceکلیک نمایید و محدوده مورد نظر را انتخاب کنید،
پس از انتخاب محدودهً مورد نظر بر روی دکمه  Addکلیک کنید تا آن محدوده در قسمت  All Referencesاضافه
گردد( .برای مثال ابتدا محدودهً جدول در شیت یک را انتخاب کنید ،آن را  Addنمایید و سپس محدودهً جدول در شیت
دو را انتخاب و  Addکنید و به همین ترتیب چهار جدول مربوط به فصول را از چهار شیت متفاوت انتخاب و Add
نمایید).برای حذف یک محدوده از قسمت  All Referencesآن محدوده را انتخاب و بر روی دکمه ی  Deleteکلیک
نمایید.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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در شکل باال ،چهار محدوده از فایل اکسل نمونه انتخاب شده اند و عملیات  SUMقرار است بر روی آنها صورت گیرد.
اگر جداول انتخاب شده ،مانند جداول این نمونه ،دارای عنوان سطر (در ستون سمت چپ) وعنوان ستون (در سطر اول)
باشند گزینه های  Top Rowو  Left Columnرا تیک میزنیم.اگر گزینه ی  Create Link to Source Dataرا تیک
بزنیم ،با تغییر داده ها در هریک از جداول مرجع ) )،Referencesاطالعات خروجی ابزار  Consolidateنیز تغییر
خواهند کرد و جدول خروجی به صورت خودکار به روز رسانی خواهد شد.پس پایان مراحل فوق و کلیک کردن بر روی
دکمه  ،Okجدول نهایی رسم خواهد شد .شکل زیر خالصه ای از مبحث بررسی ابزار  Consolidateدر اکسل را نشان
میدهد:

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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کاربرد  Conditional Formattingدر اکسل
برای اینکه اهمیت اطالعات را در نگاه اول به مخاطب نشان دهید می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید مثالً اگر
مطلبی خیلی مهم باشد آن را در نوشته خود  Boldمیکنیم یا رنگش را تغییر می دهیم .اینکار به شما و یا کسی که از
فایلها و گزارشات شما استفاده میکند کمک خواهد کرد تا دید بهتری پیدا کرده و اطالعات را بهتر و سریعتر درک کند.
ابزار  Conditional Formattingاکسل هم همینکار را انجام میدهد با این تفاوت که ما شرط مورد نظر را روی یک
محدوده خاص تعیین میکنیم و هر سلولی که آن شرط را داشته باشد طبق فرمتی که ما تعیین کنیم فرمت بندی میشود.
حاال اگر سلولی مقدارش تغییر کند با توجه به مقدار جدید فرمت بندی آن نیز تغییر خواهد کرد .در واقع با
 Conditional Formattingما میتوانیم فرمت سلول ها را به صورت پویا و داینامیک تغییر دهیم و نیازی نیست تا هر
بار که مقدار سلول تغییر میکند ،به صورت دستی فرمت سلول را تغییر دهیم .برای مثال به جدول زیر توجه کنید:

این جدول معدل دانشجوها را در سالهای مختلف نشان میدهد و هر دانشجویی که معدلش پایین تر از عدد  12باشد
مشروط است .حاال اگر کسی که بخواهد فایل شما را ببیند دنبال این باشد که ببیند چه دانشجوهایی در چه سالی مشروط
شده اند.اما اگر جدول ما مثل شکل زیر باشد چون معدل های زیر  12با رنگ قرمز مشخص شده اند می توان با یک نگاه
به سرعت تمام مشروطیها را پیدا کرد .

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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برای کار با ابزار  Conditional Formattingابتدا جدولی مشابه جدول زیر را ایجاد کنید.
دانشجو/سال

1390

1391

1392

1393

1394

حسن زاده

12

19

20

11

17

علوی

18

16

18

16

14

رضایی

8

13

20

9

8

محسنی

12

20

8

11

18

هاشمی نسب

12

20

20

18

12

جوان

15

10

20

16

9

موسوی

12

10

15

12

14

حاال مثل تصویر زیر از تب  HOMEرا گزینه  Conditional Formattingکلیک کنید و در منویی که باز میشود از
بخش  Highlight Cells Rulesروی گزینه  Less Thanکلیک کنید.

با اینکار پنجره زیر باز میشود.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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حاال در قسمت سمت چپ عد  12را بنویسید و در قسمت سمت راست هم Light Red Fill With Dark Red Text
را انتخاب کنید .حاال روی گزینه  OKکلیک کنید .همانطور که می بینید سلول هایی که مقدار اآنها کمتر از  12می باشد
به صورت خودکار به رنگ قرمز تغییر میکنند .اگر مقادیر سلول ها را تغییر بدهید متوجه می شوید که به صورت خودکار
بسته به مقدار سلول فرمت آن تغییر می کند.
حاال که یک مثال ساده را انجام دادیم بهتر است کمی دقیق تر به گزینههای موجود در ابزار Conditional Formatting
اکسل نگاه کنیم .ابزار  Conditional formattingاکسل شامل بخش های تصویر زیر است:

به طور کلی می شود این بخش ها را به دو قسمت تقسیم کرد .بخش اول یعنی پنج گزینه اول  Ruleها و قواعد از پیش
آماده شدهای هستند که برای اعمال سریع شرط ها میتوانیم از آن ها استفاده کنیم .بخش دوم هم برای تعریف قواعد
توسط خود کاربر ،ویرایش یا حذف قواعد و سایر موارد به کار میرود .به صورت مختصر بخش های مختلف
 Conditional Formattingرا با هم مرور میکنیم :Highlight Cells Rules .با استفاده از این بخش میتوانیم مشخص
گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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کنیم که اگر مقدار سلول با شرط مشخصی مطابق بود به رنگ خاصی دربیاید .مثال اگر مقدار سلول کمتر از  11بود رنگ
سلول زرد شودیا اگر مقدار سلول بیشتر از  15بود رنگ سلول به سبز تغییر کند.



 :Top/Buttom Rulesبا استفاده از این بخش میتوانیم قسمت مشخصی از سلول ها را به رنگ خاصی در بیاوریم.
مثالً پنج معدلی که از همه بیشتر هستند را به رنگ زرد در بیاوریم.



 :Data Barsاین بخش زمانی استفاده می شود که بخواهیم یک نوار پیشرفت یا  Progress Barرا داخل سلولها
نمایش بدهیم .مثالً سلولی که مقدارش بیشتر از همه است نوار پیشرفت آن کامل است و سلول هایی که مقدارشان
کمتره به همان نسبت دارای طول نوار پیشرفت کمتری هستند.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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 :Color Scaleوقتی از این بخش استفاده کنیم رنگ سلولها بسته به مقداری که دارند به صورت پیوسته از رنگی
به رنگ دیگه تغییر میکند .مثالً میتوانیم تعیین کنیم که پایین ترین مقدار دارای رنگ قرمز باشد و هرچقدر مقادیر
افزایش پیدا میکند رنگ سلول به سمت سبز تغییر کند.



 :Icon Setبا استفاده از این بخش میتوانیم در کنار سلولها عالمت خاصی را قرار بدهیم .مثالً نمرات باالتر از 15
چراغ سبز ،بین  12تا  15چراغ زرد و کمتر از  12چراغ قرمز داشته باشند.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی

زمستان 5931

23

آموزش اکسل پیشرفته



 :New Ruleاگر بخواهیم از قواعد آماده اکسل استفاده نکنیم از این بخش میتوانیم شرط خود را تعریف کنیم و
تمام جزئیات آن را مطابق میل خود تنظیم کنیم.



 :Clear Rulesبا این استفاده از این گزینه میتوانیم قواعدی را که برای سلولها تعریف کردیم حذف کنیم.



 :Manage Rulesدر این بخش میتوانیم قواعدی که ساخته ایم را ویرایش یا حذف کنیم ،اولویت اعمال آنها را
تغییر بدهیم یا قاعده جدیدی را تعریف کنیم.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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 FREEZEکردن سطرها و ستون ها
در این مطلب میخواهیم نحوه ثابت کردن سطرها و ستون ها را در اکسل یاد بگیریم .این مساله در عین ساده بودن خیلی
کاربردی است و استفاده به جا از آن می تواند فایل اکسل ما را بهتر و خواناتر کند .در حالت عادی زمانی که داده های
شیت شما زیاد باشند و شما بخواهید اسکرول کنید ردیف یا سطرها شما در اول جدول باقی نمی مانند و این باعث میشود
خوانایی فایل شما کم بشود .به عنوان مثال تصویر زیر را ببینید:

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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در تصویر باال جدول شهرهای ایران را داریم .ردیف اول سرستون های جدول هستند که به ترتیب نام ،استان ،شهرستان
و جمعیت شهر در سال  1391را نشان میدهد .حاال اگر ما بخواهیم بخش های پایین تر جدول را ببینیم و به سمت پایین
اسکرول کنیم فایل ما مانند تصویر زیر خواهد شد .

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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همانطور که در تصویر باال میبینید با اسکرول کردن به سمت پایین سرستون ها دیگردیده نمی شوند .ما میخواهیم وقتی
به سمت پایین اسکرول میکنیم نام هر ستون در جای خود ثابت بماند مانند تصویر زیر:

برای اینکار میتوانیم از بخش  Freeze Panesاکسل استفاده کنیم .مثل تصویر زیر از تب  VIEWو بخش Freeze
 Panesروی گزینه  Freeze Top Rowکلیک میکنیم .حاال اگر به سمت پایین جدول اسکرول کنیم مشاهده میکنید
که سر ستونها باالی جدول ثابت باقی می مانند.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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برای غیرفعال کردن این حالت هم کافیست از مسیر قبلی یعنی تب  VIEWو بخش  Freeze Panesرا گزینه
 Unfreeze Panesکلیک کنیم تا به حالت قبل تغییر کند.

اگر بخواهیم به جای اولین سطر ،اولین ستون را به حالت ثابت در بیاوریم کافیست در بخش  Freeze Panesروی
گزینه  Freeze First Columnکلیک کنیم.حاال فرض کنید فایل حاوی جدولی مانند شکل زیر باشد:

در این جدول ما اطالعات محصوالت و میزان فروش آنها در روزهای مختلف را داریم .در حالت عادی اگر ما در فایل
اکسل اسکرول کنیم مثل تصویر زیر فقط اعداد مربوط به فروش در دید ما باقی می ماند و مشخص نمی شود که این
اعداد مربوط به چه تاریخ و کدام محصول می باشد.
گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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ثابت( )FREEZEکردن سطرها و ستون ها در اکسل
برای اینکه بتوانیم هم نام محصوالت و هم تاریخ مربوط به میزان فروش را در فایل اکسل ثابت کنیم نمیتوانیم از گزینه
های قبلی استفاده کنیم .چرا که با انتخاب گزینه  Freeze Top Rowفقط ردیف مربوط به تاریخها ثابت میشود و با
اسکرول به سمت چپ نام محصوالت از دید خارج میشود .همینطور اگر از گزینه  Freeze First Columnاستفاده
کنیم فقط ستون مربوط به کد محصوالت ثابت باقی می ماند و با اسکرول کردن نام محصوالت و تاریخ مربوط به فروش
آنها از دید خارج میشود .برای اینکه این مشکل را حل کنیم و بتوانیم تعداد سطرها و ستونهای مختلفی را به دلخواه
دریک شیت ثابت نگاه داریم ،میتوانیم از گزینه  Freeze panesاستفاده نماییم .فرض کنید در جدول قبلی ما میخواهیم
ستونهای مربوط به کد محصول ،نام محصول ،وزن محصول و تعداد در بسته را ثابت کنیم و عالوه بر آنها سطر اول مربوط
به تاریخ فروش محصوالت را هم ثابت نگه داریم .برای اینکار ابتدا باید سلولی را انتخاب کنیم که شماره سطر و ستون
آن از تمام سطر و ستونهایی که ما قصد داریم آنها را ثابت کنیم بیشتر باشد  .در این مثال ما قصد داریم سطر اول و
ستونهای اول تا چهارم را ثابت کنیم بنابراین باید سلولی را انتخاب کنیم که شماره سطر آن  2و شماره ستون آن  5باشد
که این سلول  E2می باشد .بعد از انتخاب سلول  ،E2از تب  VIEWو بخش  Freeze Panesمثل تصویر زیر روی
گزینه  Freeze Panesکلیک میکنیم.

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی
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ابزار Advanced Filter
به طور کلی یکی از قابلیت های بسیار مفیدی که در اکسل وجود دارد امکان فیلتر کردن دادهها می باشد .در حالت عادی
برای فیلتر کردن جداول میتوانیم از تب  Homeو گزینه  Filter & Sortاستفاده کنیم .این ابزار برای اعمال فیلترهای
روتین و عادی به خوبی جواب میدهد .اگر بخواهیم فیلترهای پیچیده تری اعمال کنیم در این مواقع باید از گزینه
 Advanced Filterاستفاده کنیم.به عنوان مثال جدول زیر را در نظر بگیرید:
تعدادTIP

TIP

مشخصاتpos

تعداددرTIP

طول

f

تعداد کل در یکTIP

7

P1

میلگرد عمودی

1

6

22

21

7

P1

خاموت دایره

1

3

10

23

7

P1

عمودی انتهای جاهک

1

2.5

16

20

7

P1

حصیری کف چاهک

2

2.3

16

13

16

P2

میلگرد عمودی

1

6

22

50

16

P2

خاموت دایره

1

5.5

10

23

16

P2

عمودی انتهای جاهک

1

2.5

16

36

22

P2

عمودی انتهای جاهک

1

2.5

16

36

اگر بخواهیم جدول باال را به گونه ای فیلتر کنیم که تنها گزینه هایی که (تعداد  TIPآنها برابر  7و طول آن برابر  )6یا
(تعداد  TIPآن برابر  16و طول آن برابر  )5.2است نمایش داده شوند ،نمیتوانیم از ابزار فیلتر استفاده کنیم و حتماً باید
از گزینه  Advanced Filterبرای این کار استفاده کنیم.

مرحله اول :ایجاد جدول شرط برای :Advanced Filter
اولین قدم و مهمترین قدم برای استفاده از ابزار  Advanced Filterنوشتن جدولی است که با استفاده از آن شرایط
مورد نظرخود را برای فیلتر کردن مشخص میکنیم .این جدول را میتوانیم در هر جایی از فایل خود بنویسیم .در ردیف
اول این جدول باید نام ستون هایی که میخواهیم بر اساس آنها جدول را فیلتر کنیم بنویسیم و در ردیف های بعدی
شرطها را تعریف کنیم .در این جدول شرط هایی که در یک ردیف نوشته شوند بصورت  ANDدر نظر گرفته میشوند.
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یعنی باید همه آ نها در یکی از ردیف های جدول وجود داشته باشند اما شرط هایی که در ردیف های مجزا باشند به
صورت  ORدر نظر گرفته میشوند.
مثال اگر هدف فیلتر کردن ردیف هایی که تعداد  TIPآنها برابر بزرگتر از  6یا کوچکتر از  16است،به صورت زیر عمل
می کنیم:
تعداد TIP
<16
>6

یا اگرهدف فیلتر کردن ردیف هایی که تعداد  TIPآنها بزرگتر از  6و کوچکتر از  16است:

تعداد TIP
<16

تعداد TIP
>6

یا اگر فیلتر کردن ردیف هایی که (تعداد  TIPآنها بزرگتر از  6و کوچکتر از  16است) یا (تعداد  TIPآنها برابر  24است) مدنظر
باشد:

تعداد TIP
<16

تعداد TIP
>6

24
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مرحله دوم  :استفاده از گزینه  Advanced Filterبرای اعمال فیلتر :
بعد از اینکه جدول شرط را ایجاد کردیم نوبت به استفاده از ابزار  Advanced Filterمیرسد .برای اینکار مثل تصویر
زیر از تب  DATAو بخش  Filter & Sortرا گزینه  Advancedکلیک میکنیم.

با اینکار پنجره زیر باز میشود.

گزینه های موجود در این پنجره به شرح زیر می باشد:
 :Filter the list, in-placeبا انتخاب این گزینه جدول ما به صورت عادی و در محل خودش فیلتر میشود.
 :Copy to another locationبا انتخاب این گزینه نتیجه حاصل از فیلتر کردن جدول در جایی دیگه ای از ورکبوک که
ما تعیین کنیم به صورت یک جدول مجزا کپی میشود و جدول اصلی ما فیلتر نمیشود.
 :List rangeدر این قسمت محدوده جدول موردنظر را که قصد داریم فیلتر را بر روی آن اعمال کنیم مشخص میکنیم.
 :Criteria Rangeدر این قسمت جدول شرطی را که قبالً ساختیم انتخاب میکنیم.
 :Copy toدر صورتی که گزینه  Copy to another locationرا انتخاب کرده باشیم و بخواهیم نتایج حاصل از فیلتر را
در جای دیگه ای از ورکبوک کپی کنیم ،محل کپی کردن نتایج فیلتر را از این قسمت مشخص میکنیم.
 :Unique records onlyاگر این گزینه را فعال کنیم ،چنانچه سطرهای مشابه در جدول ما وجود داشته باشد (سطرهایی
که اطالعات آنها کامالً شبیه هم باشد) ،فقط یکی از آنها نمایش داده میشود و بقیه فیلتر میشوند.
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مثال استفاده از :Advanced Filterاگر بخواهیم جدول باال را به گونه ای فیلتر کنیم که تنها گزینه هایی که (تعداد
TIPآنها برابر  7و طول آن برابر  )6یا (تعداد  TIPآن برابر  16و طول آن برابر  )2.5است نمایش داده شوند ،به شکل
زیر عمل میکنیم.

 .1ایجاد جدول شرط برای :Advanced Filter
جدول شرطی ما برای این مثال به شکل جدول زیر خواهد بود.

تعداد TIP
7
16

طول
6
2.5

که مثل تصویر زیر در  Sheet1آن را مینویسیم.

 .2استفاده از گزینه  Advanced Filterبرای اعمال فیلتر:
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 :Filter the list, in-placeما در این مثال میخواهیم نتایج فیلتر روی جدول اصلی اعمال بشود بنابراین ،این گزینه را انتخاب
میکنیم.
 :List rangeدر این قسمت جدول موردنظر را که قصد داریم فیلتر را بر روی آن اعمال کنیم مشخص میکنیم .اطالعات جدول ما
در ردیف هابی  1تا  9ستون های  Aتا  Gدر  sheet1قرار دارد بنابراین مقدار این بخش  Sheet1!$A$1:$G$9است.
 :Criteria Rangeدر این قسمت جدول شرطی را که قبالً ساختیم انتخاب میکنیم .ما جدول شرطی را در محدوده  J1تا  K3در
 Sheet1نوشتیم بنابراین مقدار این بخش برابر  Sheet1!$J$1:$K$3خواهد بود.
 :Copy toچون ما نمی خواهیم نتایج حاصل از فیلتر را در جای دیگه ای از فایل کپی کنیم در اینجا کاری با این گزینه نداریم.
در پایان با کلیک کردن روی گزینه  OKجدول ما مثل شکل زیر فیلتر می شود.
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نحوه رسم نمودارهای درون سلولی
از نمودار  Sparklineبرای نمایش روند داده ها و مقایسه آنها استفاده می شود.
فرض کنید جدولی مانند زیر در اختیار داشته باشید و میخواهید برای هر محصول یک نمودار روند یا نمودار ستونی رسم
کنید تا بتوانید با بقیه محصوالت مقایسه نمایید.

برای اینکار روی سلولی که میخواهید برای هر سطر نمودار بسازید کلیک نمایید .به تب  Insertبروید و در منوی
 Sparklinesیکی از نمودارهای  Line, Columnو یا  win/lostرا انتخاب نمایید.

با انتخاب هر یک از نمودارهای اشاره شده در باال پنجره ای باز خواهد شد .باید مشخص نمایید از چه محدوده ای از داده
ها را میخواهید نمودار بسازید و این نمودار در کدام سلول قرار گیرد؟
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پرینت در اکسل
مقدمهً داشتن صفحاتی منظم و با اندازهً مناسب و پرینت آن ها آشنا بودن با اصول صفحه بندی و درک این مبحث
میباشد اکیداً توصیه می گردد پیش از اقدام به یادگیری پرینت در اکسل به مطالعهً صفحه بندی در اکسل بپردازید.
در نمودار شاخه ای زیر پارامترهای مبحث پرینت در اکسل بیان شده است.

پنجره پرینت در اکسل
با فشردن کلید  Ctrl+Pوارد فضای پرینت می شوید
قسمت های مختلف پنجره پرینت در شکل زیر نشان داده شده است.
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پنجره پرینت در اکسل ،شامل بخشی برای انتخاب پرینتر می باشد که کاربران پرینتر خود را در این بخش انتخاب می
نمایند و به منظور ذخیرهً اطالعات به صورت  pdfمی توان از ابزارهایی مانند  pdf Converterاستفاده نمود .در بخش
محدودی پرینت می توانید تعداد صفحاتی قصد پرینت آنها را دارید مشخص نمایید و در قسمت  Copiesمی توانید
تعداد نسخه ها را تعیین کنید.
عدم انتخاب گزینهً  Collateدر بخش  Copiesبه شما این امکان را می دهد که در پرینت های بیش از یک نسخه
بتوانید صفحات هم شماره را پشت سر هم پرینت بگیرید.
اگر بخواهید تنها یک جدول خاص یا تعداد مشخصی از سلول ها را پرینت بگیرید می توانید گزینه ی  Selectionدر
قسمت محتوای پرینت را انتخاب نموده و محدوده ی مورد نظر را تعیین کنید.
پیش نمایش پرینت ( ) Print Previewدر اکسل
به کاربران توصیه می گردد برای پرینت اطالعات خود حتماً از پیش نمایش پرینت استفاده نمایند .در پنجره Print
 Previewدر اکسل می توانید مشخص نمایید که حاشیه ) (Marginصفحات نمایش داده شود تا نمایی بهتر از آنچه
پرینت خواهد شد داشته باشید.
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با کلیک بر روی گزینه ی  Page Setupمی توانید وارد پنجره تنظیمات صفحه شوید،
در پنجره  Page Setupچهار تب  Header/Footer ،Margins ،Pageو  Sheetوجود دارد،

تب Sheet


در صورتی که کاربر نیاز داشته باشد همواره محدوده های خاصی را در فایل اکسل خود پرینت بگیرد می تواند آن
محدوده ها را در بخش  Print Areaانتخاب نماید



در تب  Sheetکه در شکل باال نشان داده شده است در قسمت  Print Titleمیتوانید یک سطر Rowیا ستون Column
را انتخاب کنید که در تمام صفحات شما پرینت گرفته شود.



در قسمت  ،Printمیتوانید پرینت شدن یا نشدن خطوط سطر و ستون ( )Gridlinesو یا عنوان سطر و ستون ها

Row and Column Headingsرا مشخص نموده و حالت پرینت سیاه سفید ( )Black and Whiteیا با کیفیت پایین
Draft Qualityرا انتخاب نمایید.


در قسمت  Commentsمیتوانید مشخص کنید که کامنت ها به چه صورت در پرینت ظاهر شوند و در قسمت Cell
 errors asهم میتوانید تکلیف نحوه پرینت خطاهای اکسل را تعیین کنید.
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شماره گذاری صفحه از عدد دلخواه در اکسل
تمامی تنظیمات مربوط به چاپ در اکسل در پنجره  Page Setupقرار دارند و برای انجام هر تغییری در این تنظیمات
،از جمله شماره گذاری صفحه ها در اکسل ابتدا پنجره  Page Setupرا باز می کنیم.

سپس در برگه  Header/Footerدکمه  Custom Footerرا برای درج شماره در پایین صفحات کلیک می کنیم.

برای درج شماره در بخش دلخواه از فوتر (چپ ،وسط ،راست) داخل بخش مورد نظر کلیک کرده و روی دکمه Insert
Page Numberکلیک می کنیم.
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مشاهده خواهید کرد که شماره درج شده از  1شروع می شود.
اگر می خواهید شماره گذاری از عدد دیگر شروع شود (مثال  )5کافیست که در برگه  Pageاز پنجره  Page Setupو در
کادر  First Page Numberمقدار مورد نظر خود را بنویسید.
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روشی جهت حفاظت از محتوای فایل اکسل
ابزار  paste picture linkدر اکسل ابزاری بسیار جالب و پر استفاده جهت حفاظت از محتوای فایل اکسل می باشد.
فرض کنید که در یک فایل اکسل شما جدولی شامل محاسبات پیچیده یا نمودار های خاص دارید و می خواهید آنها را در
اختیار مخاطب قرار دهید در حالیکه تنها قابلیت مشاهده را به مخاطب بدهید و او را از دسترسی به محتوای واقعی باز
دارید.
برای انجام این کار محدوده شامل اطالعات یا نمودار مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی راست کلیک گزینه  Copyرا
انتخاب کنید.سپس در منوی  Homeدکمه  Pasteرا باز کرده و در زیر منوی  as pictureگزینه  paste as pictureرا
انتخاب کنید.

مش اهده خواهید کرد که یک تصویر تولید می شود که دقیقا محتوای کادر انتخاب شده را نمایش می دهد و با تغییر در
محتوای اصلی ،این تصویر نیز تغییر می کند.
حال می توانید این تصویر را در یک صفحه دیگر قرار دهید و صفحه جاری را از دید مخاطب مخفی نگاه دارید.
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تغییر جهت بردار اطالعات در اکسل
برای تغییر جهت یک بردار از حالت سطری به ستونی و بالعکس ،روی بردار انتخاب شده راست کلیک کرده و گزینه
Copyرا انتخاب کنید.سپس در جایی که می خواهید نتیجه کار را داشته باشید کلیک کرده و سپس در منوی Home
دکمه  Pasteرا باز کرده و گزینه  Paste Specialرا انتخاب کنید .در پنجره مربوطه گزینه  Transposeرا عالمت دار
نموده و  okکنید .

کاربرد منویWhat if Analysis
منوی What if Analysisدر اکسل در تب  Dataو در گروه  Data Toolsقرار گرفته است .با کلیک کردن بر روی
منوی  What if Analysisدر اکسل میتوان به سه ابزار  Data Table ،Goal Seekو  Scenario Managerبرسیم،
شکل زیر منوی  What if Analysisدر اکسل نسخه  2113را نشان میدهد که در ادامه به کاربرد سه ابزار آن می
پردازیم:

تحلیل تک متغیره در  Data Tableاکسل:
از این حالت زمانی استفاده میکنیم که قصد داشته باشیم نتیجه تغییرات صرفاً یک متغیر را در فرمول خود مشاهده کنیم .
با یک مثال خیلی ساده شروع میکنیم .فرض کنید هزینه سوخت خودرو به ازای هر کیلومتر  241واحد هست و ما
میخوایم تاثیرات مسافت طی شده خودرو را بر هزینه سوخت آن به ازای مسافت های یک تا ده کیلومتر تحلیل کنیم.
برای اینکار ابتدا فرمول =A1*240را در سلول A2مینویسیم .سپس اعداد  1تا  11را در سلول های  B1تا  K1قرار
میدیم .حاال مثل تصویر زیر سلولی که فرمول را در آن نوشتیم یعنی سلول  A2را به همراه سلول های  B1تا  K1که
مقادیر متغیر در آنها قرار دارند را انتخاب میکنیم و از تب  DATAو بخش  Data Toolsرا گزینه What-If
Analysisکلیک میکنیم و در منویی که باز میشود گزینه  Data Tableرا انتخاب میکنیم.
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با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.

حاال روی فلش قرمز رنگ گزینه  Row Input Cellکلیک می کینم .با کلیک روی این گزینه پنجره زیر باز شده که ما
باید در آن سلول مربوط به متغیر مورد نظر را انتخاب کنیم که این سلول همون سلول  A1هست.
پس از فشردن کلید  okهزینه مربوط به کیلومترهای مختلف در سلولهای  B2تا K2نمایش داده میشود.

تحلیل دو متغیره در  Data Tableاکسل:
فرض کنید رشد یا کاهش فروش سازمان ما تابع دو متغیر مقدار افزایش تبلیغات و میزان افت کیفی محصول باشد به
طوری که با هر واحد افزایش تبلیغات 17درصد به فروش سازمان افزوده شود و با هر واحد کاهش کیفیت محصول
30درصد از فروش سازمان کم شود .میخواهیم اثرات تغییر این دو متغیر را روی افزایش یا کاهش فروش سازمان
بررسی کنیم .اگردامنه بررسی ما برای متغیر کاهش کیفیت محصول بین  1.5تا  3واحد و برای متغیر افزایش تبلیغات
بین  1تا  5واحد باشد .برای شروع ابتدا در سلول  A3فرمول تغییرات فروش سازمان را که = A1*-0.3+A2*0.17
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است می نویسیم .با توجه به فرمولی که نوشتیم سلول  A1معرف متغییر کاهش کیفیت و سلول  A2معرف متغییر
افزایش تبلیغات است .حاال در سلول های  B3تا  G3اعداد مربوط به دامنه تغییرات کاهش کیفیت یعنی اعداد  1.5تا
 3و در سلول های  A4تا  A9اعداد مربوط به دامنه تغییرات افزایش تبلیغات یعتی  1تا  5را قرار میدیم تا به جدولی
شبیه تصویر زیر برسیم:

حال از تب  DATAگزینه Data Tableرا انتخاب میکنیم و در بخش  Row Input Cellسلول  A1و در
بخش  Column Input Cellسلول  A2را قرار میدهیم و پنجره  Data Tableرا  OKمیکنیم .با اینکار درصد
تغییرات فروش برای مقادیر مختلف افزایش تبلیغات و کاهش کیفیت محصول در جدول نمایش داده میشود.

به عنوان مثال اگر کیفیت محصول یک واحد افت کند و ما  4واحد تبلیغات را افزایش دهیم فروش سازمان 38درصد
افزایش پیدا میکند یا اگر کیفیت محصول ما  3واحد افت کند ،علیرغم افزایش  5واحدی تبلیغات هم فروش سازمان
5درصد افت خواهد داشت.
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تحلیل داده ها با ابزار  Goal Seekاکسل
از قابلیتهای نرم افزار اکسل تحلیل حساسیت و تصمیم گیری در شرایط احتمالی هست .این قابلیت اکسل باعث می شود
که ما بتوانیم با تغییر متغیرهای موردنظر ،شرایط را تحلیل کنیم و نتیجه تغییر یک متغیر را روی سایر متغیرهای سیستم
مشاهده نماییم.
مثال ساده زیر را در نظر بگیرید .فرض کنید که شرکتی  311کارمند دارد و به هر کدام از آنها ماهیانه  5میلیون
ریال حقوق میدهد .هزینه مواد اولیه به ازای هر کاال برابر  61هزار ریال هست و قیمت فروش محصول در بازار هم 81
هزار ریال هست .تعداد تولید ماهانه محصول شرکت در حال حاضر  111هزار واحد در هر ماه هست و تمام محصوالت
تولید شده در بازار فروخته خواهند شد .حاال فرض کنیم که هزینه تمام شده هر واحد کاال و سود شرکت از روابط ساده
زیر بدست میاد:
قیمت تمام شده هر کاال = هزینه مواد اولیه به ازای هر کاال  ( ( +تعداد پرسنل * حقوق ماهانه)  /تعداد تولید ماهانه)
سود ماهانه شرکت = تعداد تولید ماهانه * ( قیمت فروش هر کاال – قیمت تمام شده هر کاال)
اطالعات باال در جدول زیر نمایش داده شده

حاال اگر بنا به دالیلی حقوق پرداختی پرسنل افزایش پیدا کند ،طبیعتا سود ماهانه شرکت کاهش پیدا خواهد کرد .فرض
کنید در سال جدید حقوق کارکنان از  5میلیون ریال به  6میلیون و  211هزار ریال افزایش پیدا کرده باشد و بقیه
متغیرها ثابت باشد .بنابراین سود ماهانه شرکت به شکل زیر درمی آید .
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حاال اگر تنها متغیر قابل تعیین توسط شرکت ،افزایش تولید ماهانه باشد و بخواهیم ببینیم باید چه مقدار تولید ماهانه
شرکت را افزایش بدهیم تا با وجود افزایش حقوق پرسنل سود شرکت مانند حالت قبل برابر  511میلیون ریال باشد می
توانیم از ابزار  Goal Seekاکسل استفاده کنیم .برای اینکار مطابق شکل زیر از تب دیتا گزینه  What-If Analysisرا
انتخاب میکنیم و در منوی باز شده گزینه  Goal Seekرا کلیک میکنیم.
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حاال پنجره  Goal Seekباز میشود و ما میتوانیم مساله خود را در آن تعریف کنیم .گزینه های این پنجره شامل موارد
زیر می باشند:

Set cell:در این بخش متغیر وابسته را که به دنبال رسیدن به مقدار مشخصی برای آن هستیم تعریف میکنیم .در
مثال ما این بخش سلول  B7است که سود ماهانه شرکت را نشان میدهد.
To value:در این بخش مقدار مورد نظر را برای متغیر وابسته تعریف میکنیم .از آنجایی که هدف ما رسیدن به سود
ماهانه دوره قبل یعنی  511میلیون ریال هست مقدار این بخش را برابر  511میلیون قرار میدیم.
By changing cell:در این بخش متغیری که میخواهیم با تغییر آن مقدار متغیر وابسته را به عدد موردنظر برسانیم
تعریف میکنیم .در این مثال چون ما میخواهیم با تغییر میزان تولید ماهانه سود ماهانه را افزایش بدهیم مقدار این گزینه
را برابر سلول  B6قرار میدهیم.
بعد از اینکه مساله مورد نظر را مطابق توضیحات باال تعریف کردیم ok،را کلیک میکنیم و ابزار  Goal Seekاکسل با
انجام محاسباتی ،مقدار تولید ماهانه ای که با احتساب افزایش حقوق پرسنل سود ماهانه شرکت را  511میلیون ریال
میکند بدست می آورد.
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همانطور که در تصویر باال میبینید ،اگر حقوق پرسنل افزایش پیدا کند و مابقی متغیرها ثابت باشد ،شرکت میتواند با
افزایش تولید و فروش ماهانه از  111هزار کاال به  118هزار کاال ،سودی معادل دوره قبل یعنی  511میلیون
ریال داشته باشد.

ابزار  Scenario Managerدر اکسل
برای درک بهتر کار با ابزار  Scenario Managerدر اکسل ،آموزش این ابزار را با یک مثال دنبال میکنیم .اطالعات زیر
را در نظر بگیرید ،برای تولید یک قطعه در یک کارخانه چهار سناریو ) (Scenarioوجود دارد ،از سمت چپ ،سناریوی
اول مربوط به تولید کاال با کیفیت پایین تر و به تعداد بیشتر میباشد و در سمت راست تولید کاالیی با باالترین کیفیت و
تعداد کمتر قرار دارد .به صورت عادی مجبوریم برای هر سناریو یک جدول جداگانه مانند شکل زیر ترسیم کنیم و
خروجی ها را به صورت دستی یا رسم نمودار با هم مقایسه نماییم .ابزار  Scenario Managerدر اکسل به کاربران
کمک میکند تمام این سناریو ها را در فقط یک جدول مشاهده کنند و نیازی به ترسیم جداول جداگانه برای هر سناریو
نباشد .تصور کنید برای جداول بزرگتر این ابزار چقدر مفید خواهد بود.
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در مثال باال میخواهیم تمام سناریو ها را در جدول اول نشان دهیم ،برای اینکار از منوی What if Analysisبر روی
گزینه ی  Scenario Managerکلیک میکنیم .پنجره  Scenario Managerدر اکسل به شکل زیر است ،برای تعریف
سناریو ها بر روی دکمه  Addکلیک میکنیم تا پنجره  Add Scenarioباز شود.

برای مثال باال چهار سناریو باید تعریف کنیم ،نام سناریو ها را به ترتیب High ، Medium Quality،Low Quality
Qualityو  Premium Qualityمیگذاریم ،در هر سناریو “تعداد تولید شده”“ ،کیفیت” و “قیمت فروش” متفاوت
میباشد .هزینه ی تولید تابعی از قیمت فروش میباشد و بنابراین نیازی به تغییر آن در هر سناریو نیست.
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طبق جدول باال ،سلول هایC7 ، C6و  C8سلول های متغیر ) (Changing Cellsمیباشند که در پنجره Add
 Scenarioدر کادر دوم انتخاب میشوند ،کادر اول نام سناریو و کادر سوم کامنت کاربر در مورد آن سناریو میباشد .پس
از تکمیل پنجره  Add Scenarioبرای سناریوی اول کادر به صورت زیر خواهد بود:

با کلیک کردن بر روی  Okوارد پنجره  Scenario Valueمیشویم و این پنجره را بر اساس داده های جدول مانند
شکل زیر پر میکنیم .در پنجره  Scenario Valueبرای هر  Changing Cellیک کادر در نظر گرفته شده که کاربر
میتواند مقدار مختص با آن  Changing Cellدر سناریو مربوطه را در آن وارد نماید.نکته مهم اینکه ،در فایل مثال نام
سلول هایC7 ، C6و  C8را به نام های معنا دار نامگذاری نموده ایم تا خروجی های ابزار  Scenario Managerدر
اکسل ملموس تر و شکیل تر شوند ،سلول  C6راC7 ، Quantityرا Qualityو  C8را  Priceنامگذاری کرده ایم.
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پس از کلیک کردن بر روی دکمه  Okکار تعریف سناریوی اول به پایان میرسد ،با کلیک کردن بر روی دکمه Add
سناریوهای دوم ،سوم و چهارم را طبق داده ها تکمیل میکنیم و در نهایت پنجره  Scenario Managerبه صورت زیر
خواهد بود:

برای اضافه کردن سناریوهای جدید دکمه ، Addبرای پاک کردن یک سناریو دکمه  ،Deleteبرای ویرایش یک سناریو
دکمه ، Editدر صورت تعریف سناریوها در شیت های مختلف میتوان از دکمه  Mergeبرای دیدن تمام سناریو ها در
همین پنجره استفاده نمود و در نهایت با کلیک کردن روی دکمه  Summaryمیتوان یک گزارش از سناریو ها در یک
شیت جداگانه در غالب  Scenario Summary Tableیا  Scenario Pivot Table Reportکرد و بر اساس جدول
بدست آمده نمودار مورد نیاز را ترسیم نمود .شکل زیر خروجی ابزار  Scenario Managerدر اکسل را به صورت
Scenario Summary Tableبه همراه نمودار رسم شده بر اساس آن را نشان میدهد.
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نمودار  pie of pieدر اکسل
در ترسیم نمودار در اکسل گاهی به مشکل ازدیاد داده ها و محدودیت فضای نمودار بر می خوریم .مثال در ایجاد یک
نمودار دایره ای یا  Pieحتما بار ها دیده اید که نیاز است بخش هایی از آن که سهم کمی از کل داده ها را دارند یکی
شوند ،اما باز هم نیاز داریم همان بخش کوچکتر را نیز بصورت دقیق نمایش دهیم.

رسم نمودار با دو محور عمودی در اکسل
نمودار ستونی یا Column
مثال زیر را در نظر بگیرید:
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نمودار ستونی دادههای فوق بصورت شکل زیر است:

همانطور که مشاهده میکنید دادههای ستون  Teaدر نمودار به سختی قابل تشخیص است بنابراین بهتر است برای یکی
از ستون ها محور عمودی دوم تخصیص داده شود .برای اینکار پس از کلیک روی یکی از دو ستون ،کلیک راست کنید و
گزینه  Format Data Seriesرا انتخاب نمایید .در پنجره باز شده گزینه  Secondary Axisرا تیک بزنید .پس از
انتخاب این گزینه انتظار میرود که بدون هیچ مشکلی یک محور عمودی جدید در سمت راست ایجاد شود.
این محور اضافه میشود اما مشکلی وجود دارد! دو نمودار ستونی روی هم قرار میگیرند یا اصطالحا  Overlapمیشوند.

پس از اضافه کردن محور عمودی دوم ،اکسل دو ستون را در یک مکان رسم میکند که نتیجه آن روی هم قرار گرفتن
دو ستون میباشد .اینکه چرا این اتفاق میافتد مشخص نیست ولی میتوان با یک ترفند ساده این مشکل را حل کرد.
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روش پیشنهادی  :بین دو ستون اصلی دادهها ،دو ستون خالی با نامهای دلخواه ایجاد میکنیم.
A

E

D

C

B

Coffee

Pad Coffee

Pad Tea

Tea

1

1000000

300

2 Jan

5000000

700

3 Feb

5000000

300

4 Mar

اکنون Data Sourceنمودار را مطابق جدول فوق تعریف می نماییم تا نمودار به شکل زیر تغییر یابد:

در نهایت در پایین نمودار یعنی قسمت  ،Legendروی اسم سریهای اضافه شده کلیک میکنیم و با فشردن کلید
 Deleteآنها را پاک میکنیم تا نمودار نهایی مشابه تصویر زیر بدست آید:
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نمودار نقاط پراکنده یا :Scatter
جدول زیر را که تغییرات سرعت و مکان را براساس زمان نشان میدهد به عنوان مثال در نظر میگیریم (دو  yو یک .)x

در حالت عادی پس از انتخاب دادهها و رسم نمودار از نوع  Scatterنمودار زیر نمایش داده میشود .البته عنوان نمودار
و محورها پس از رسم به آن اضافه شده است.
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از آنجایی که در مثال فوق تغییرات سرعت در مقابل مکان کمتر است بهتر است که از دو محور عمودی استفاده شود تا
این تغییرات بهتر نمایش داده شود .برای انجام این کار روی یکی از دو منحنی کلیک کنید .مثال منحنی سرعت .سپس
راست کلیک کرده و گزینه  Format Data Seriesرا انتخاب نمایید.

در پنجره باز شده گزینه  Secondary Axisرا انتخاب کنید تا برای دادههای انتخاب شده محور عمودی دوم ظاهر شود.
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پس از انجام کارهای فوق نتیجه زیر حاصل میشود .کامال مشخص است که با اضافه شدن محور عمودی دوم ،تغییرات
سرعت بهتر قابل مشاهده است.
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پنجره  Find & Replaceدر اکسل

پنجره  Find & Replaceدر اکسل به صورت زیر میباشد .با کلیک کردن بر روی Optionجزییات پنجره & Find
Replaceدر کسل نمایش داده میشود.
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عالوه بر محتوای سلول ها در اکسل میتوان فرمت آنها را نیز جستجو کرد ،مثالً شما میخواهید در فایل اکسل به دنبال
سلول هایی بگردید که فونت آنها  Boldشده است .برای جستجوی یک فرمت خاص (شامل رنگ ،فونت ،حاشیه
و…) سلول ،بر روی منوی فرمت ) (Formatدر سمت راست و باالی پنجره  Find & Replaceکلیک نمایید و از
منوی باز شده با انتخاب گزینه ی  Formatو باز شدن پنجره  Find Formatفرمت مورد نظر را انتخاب کنید .و یا
در همین منو با انتخاب گزینه ی … Choose Format From Cellفرمت دلخواه خود را از یک سلول در اکسل
انتخاب نمایید و آن را جستجو کنید.
 اگر گزینه ی  Match Caseتیک زده شود ،ابزار  Find & Replaceدر اکسل به صورت Case
Sensitiveعمل مینماید.
 در صورت تیک زدن گزینه ی  Match Entire Cell Contentsتمام محتوای سلول با عبارت مورد
جستجو مقایسه میگردد و تمام کاراکترهای نوشته داخل سلول باید با کاراکترهای عبارت مورد جستجو
یکسان باشد.
کاراکترهای  Wildcardشامل ? و * تنها در صورتی میتوانند توسط ابزار  Find & Replaceدر اکسل مورد
استفاده قرار بگیرند که گزینه ی Match Entire Cell Contentsتیک خورده باشد.
کادر  : Withinدر پنجره  Find & Replaceدر اکسل محل جستجو را نشان میدهد ،جستجو میتواند در شیت فعال
و یا در تمام  Workbookصورت پذیرد.
کادر  : Searchصرفاً الگوی جستجو را تعیین میکند که سطری باشد یا ستونی
کادر : Look inهمانطور که قبالً گفته شد ،توسط ابزار  Find & Replaceدر اکسل میتوان در فرمول ها ،مقادیر و یا
کامنت ها جستجو کرد .منوی  Look inتعیین میکند جستجو در میان  Valuesسلول هایی که در آنها مقادیر ثابتی
نوشته شده است یا  Formulasسلول هایی که در آنها فرمول نوشته شده است و یا کامنت ها)(Comments
صورت گیرد.
Replaceدر اکسل
با قوانین  Searchدر اکسل آشنا شدیم ،برای جایگزینی یک فرمت و یا یک نوشته با فرمت یا نوشته ی جدید در
اکسل میتوان از تب  Replaceدر پنجره  Find & Replaceدر اکسل استفاده میکنیم .این تب در شکل زیر نشان
داده شده است .سایر تنظیمات و بخش های این تب مانند تب  Findمیباشد.
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بررسی تابع  IFدر اکسل:
)مقدار در صورت برقرار نبودن شرط[اختیاری].مقدار در صورت برقرار بودن شرط.شرط(=IF
حاال با هم نگاهی به پارامترهای تابع  IFاکسل بندازیم:


شرط :این پارامتر شرطی را که قرار هست تابع  IFاکسل چک نماید تعیین میکند .این پارامتر میتواند یک عدد،
مقدار یک سلول یا یک عبارت شرطی مثل A1>10باشد.



مقدار در صورت برقرار بودن شرط :در صورتی که شرط تعیین شده در پارامتر اول برقرار باشد ،این پارامتر به
عنوان نتیجه تابع برگردانده میشود .این پارامتر میتواند هر چیزی باشد .از یک مقدار عددی ساده تا یک فرمول
خیلی پیچیده.



مقدار در صورت برقرار نبودن شرط :زمانی که شرط تعیین شده در پارامتر اول صحیح نباشد مقدار این پارامتر
به عنوان نتیجه تابع برگردانده میشود .تعیین این پارامتر اختیاری است .اگر شما این پارامتر را تعیین نکنید و
شرط تعیین شده در پارامتر اول هم صحیح نباشد عبارت Falseبه عنوان نتیجه تابع در سلول قرار داده میشود.

مثالی برای استفاده از تابع  IFاکسل:
فرض کنید ما جدولی مثل جدول زیر داریم که در آن موجودی و سفارش مشتری برای هر کدام از کاالهای ما وجود دارد
و هر روز بروز رسانی میشود:
D
وضعیت

گردآورنده :مهندس خاطره حنانی

C

A

B

درخواست

موجودی انبار

نام کاال

186

10

قطعه شماره 1

25

191

قطعه شماره 2

160

131

قطعه شماره 3

150

121

قطعه شماره 4

10

53

قطعه شماره 5

56

171

قطعه شماره 6

116

83

قطعه شماره 7
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حاال ما میخوایم با استفاده از تابع  IFاکسل فرمولی رادر ستون وضعیت بنویسیم که در صورتی که موجودی انبار هر
قطعه بزرگتر یا مساوی درخواست مشتری بود وضعیت کاال قابل ارسال و در صورتی که موجودی انبار کمتر از درخواست
مشتری بود وضعیت کاال به عدم موجودی تغییر کند .ببینیم چطوری برای حل این مساله باید از تابع  IFاکسل استفاده
کنیم.


گام اول -تعیین شرط:می خواهیم با مقایسه موجودی کاال و درخواست مشتری تصمیم گیری کنیم .زمانی وضعیت کاالی ما قابل
ارسال است که موجودی بزرگتر یا مساوی درخواست باشد .بنابراین شرط ما B2>=C2هست.



گام دوم – تعیین مقدار تابع در صورت برقرار بودن شرط:در صورتی که موجودی ما بزرگتر یا مساوی درخواست باشد وضعیت
کاالی ما قابل ارسال هست .بنابراین عبارت "قابل ارسال"را به عنوان نتیجه تابع در صورت برقرار بودن شرط تعیین میکنیم .دقت
کنید که عبارات متنی حتما باید بین دو عالمت نقل قول قرار داشته باشند.



گام سوم – تعیین مقدار در صورت برقرار نبودن شرط:در صورتی که موجودی کمتر از درخواست باشد وضعیت کاالی ما عدم
موجودی هست .بنابراین عبارت "عدم موجودی" را به عنوان نتیجه تابع در صورت برقرار بودن شرط تعیین میکنیم.

اگرفرمول را در سلول  D2بنویسیم و بعد فرمول سلول  D2را در سلول های  D3تا  D8کپی کنیم .با اینکار جدول ما به
شکل زیر در خواهد آمد:
C

D

A

B

وضعیت

درخواست

موجودی انبار

نام کاال

عدم موجودی

186

10

قطعه شماره 1

قابل ارسال

25

191

قطعه شماره 2

عدم موجودی

160

131

قطعه شماره 3

عدم موجودی

150

121

قطعه شماره 4

قابل ارسال

10

53

قطعه شماره 5

قابل ارسال

56

171

قطعه شماره 6

عدم موجودی

116

83

قطعه شماره 7
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نمودار دستیابی به هدف
در اکسل  2116نمودارهای اکسل در  8گروه تقسیم شده اند ،با این وجود با ترکیب نمودارهای موجود میتوان نمودارها
و گیج های جذابی را ایجاد نمود .برای مثال در حالتی که تعدادی شاخص با هدف گذاری های متفاوت موجود است،
میخواهیم سطح تحقق از هدف در هر شاخص را به صورت ذیل نمایش دهیم.

برای رسم نمودار فوق نیاز است داده ها در سه ستون به ترتیب ،اسم شاخص ،مقدار شاخص و مقدار هدف برای شاخص،
درون اکسل ثبت شوند ،سپس بر روی یکی از سلولها کلیک کرده و از تب  Insertنمودار  Column Chartحالت
Clusterرا انتخاب نمایید.
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سپس بر روی ستون مربوط به حالت اهداف کلیک کرده و با زدن  Ctrl+1صفحه مربوط به تنظیمات نمودار باز میشود،
در قسمت  Fill & Lineرنگ نمودار را بر روی  No Fillقرار داده و در قسمت  Borderحالت  Solid Lineرا انتخاب
نموده و ضخامت آن را بر روی pt 2قرار داده و در نهایت از قسمت  Series Optionحالت  Series Overlapرا بر
روی  111+درصد قرار داده.
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ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺪاد:

ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﭗ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻓﺎرﺳـﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺑـﺮ روي  Fileﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ و

ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ  Optionsدر  Advancedﻗﺴﻤﺖ  Show Document Contentرا ﭘﯿﺪا و
در ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،دﻧﺒـﺎل ﻋﺒـﺎرت  Numeralﺑﮕﺮدﯾـﺪ و ﻣﻘـﺪار آن را ﺑـﻪ Context

ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﺪاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ  Numeralﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:
 :Contextاﮔﺮ ﻋﺪدي در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده ،ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪد در

ورد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ
 :Arabicﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 :Hindiﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 :Systemﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Windowsﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت در

ﻗﺴﻤﺖ  Region and Languageدر  Control Panelﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ وﯾﻨـﺪوز

ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺪاد در ورد ﻧﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﻮده ،ورد ﻋﺪد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻧﺤﻮه ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﻣﺤﻮر ﻧﻤﻮدارﻫﺎ:

روي اﻋﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮيﻫـﺎ( راﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﮐـﺮده و ﺳـﭙﺲ  Format axisرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗـﺐ  NUMBERرا اﻧﺘﺨـﺎب و روي ﮔﺰﯾﻨـﻪ Format code

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺪ ﻓﺮﻣﺖ  [$-3010000]0را ﺗﺎﯾـﭗ و  Addﮐﻨﯿـﺪ .اﮔـﺮ اﻋـﺪاد

ﺑﻪﺻﻮرت اﻋﺸﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر از ﻣﻤﯿﺰ دو ﺻـﻔﺮ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ[$-2000000]0.00 .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺪﻫﺎي ] [$-2000000و ] ،[$-3010000ﮐﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮاي
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:

 [$-2000401]0ﯾﺎ [$-3000401]0

اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنرا از اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﺎر در ﯾﮏ

ﺳﻠﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺗﺐ  Insertروي ﮔﺰﯾﻨﻪ  Symbolﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠـﺮه Symbol
ﺑﺎز ﺷﻮد.
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در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﻋﺪدﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ )ﻋﺮﺑﯽ( را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و روي ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣـﺜﻼً  1ﮐﻠﯿـﮏ و

ﺳﭙﺲ روي دﮐﻤﻪ  Insertﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد  1در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ درج ﺷﻮد .ﭘﺲ از

درج ﺷﺪن ﻋﺪد ﻓﺎرﺳﯽ  ،1اﮐﻨﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐـﺪ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ روي ﻋـﺪد ﻓﺎرﺳـﯽ  1درج
ﺷﺪه راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Format Cellsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه  Format Cellsﺑﺎز

ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ  ،Customﮐﺪي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻋـﺪد ﻓﺎرﺳـﯽ ﺷـﻮد را ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎت
اﻟﻒ -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از  Insertﮔﺰﯾﻨﻪ  Page Numberرا ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷـﻤﺎرهﮔـﺬاري اﻧﺠـﺎم

ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎره ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت را اﻧﺘﺨـﺎب )ﻫـﺎي ﻻﯾـﺖ(
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي  Ctrl+Shiftﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪي ﻓﺎرﺳـﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي  Ctrl+Shiftﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ را

ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗـﻮان از دﮐﻤـﻪﻫـﺎي  Right to leftو ﯾـﺎ  Left to rightدر ﺗـﺐ  Homeﻧﯿـﺰ
اﺳﺘﻔﺪه ﮐﺮد.

اﯾﺠﺎد دو ﻧﻮع ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري در ورد
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ ﺣـﺮوف اﺑﺠـﺪ و ﺑﺨـﺶ دوم اﻋـﺪاد

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول را ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻗﺮار ﺑﻮد اﺑﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ
را ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺐ  Page Layoutرﻓﺘﻪ،

ﺑﺨﺶ اول ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم دادﯾـﺪ ﻣـﺜﻼً اﺑﺠـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺶ اول
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و وارد ﺑﺨﺶ دوم ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ وارد ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ را ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺘـﯽ

ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻋﺪد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿـﺪ .ﺳـﭙﺲ اﻗـﺪام ﺑـﻪ

ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺐ  Insertﮔﺰﯾﻨﻪ  Page Numberﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ

ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ دوم ،ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ درج ﺷﻮد.
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اﯾﺠﺎد ﭘﺎورﻗﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻂ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺑــﺮاي اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﺮدن ﭘــﺎورﻗﯽ ﭘــﺲ از ﮐﻠﯿــﮏ ﮐــﺮدن در ﺟﻠــﻮي ﮐﻠﻤــﻪ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ،از
ﺗﺐ  ،Referencesﻗﺴﻤﺖ  Footnotesروي ﮔﺰﯾﻨﻪ  Insert Footnoteﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ .ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ ﺷﻤﺎره در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠـﻮي

آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭘﺎورﻗﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .ﺑـﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎورﻗﯽ و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﯿﻔﺘﺖ ﭼﭗ اﯾـﻦ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد اﻣـﺎ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎورﻗﯽ ﺧﻂ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪه ﭘـﺎورﻗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ و ﭘـﺎورﻗﯽ ﻗـﺮار دارد ﺟﺎﺑﺠـﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي اﺻﻼح اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﺑﺘﺪا از ﺗﺐ  Viewو در ﻗﺴﻤﺖ  Document viewﺣﺎﻟـﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺶ را از  Print layotﺑﻪ  Draftﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺐ  Referencesرﻓﺘﻪ و از ﻗﺴﻤﺖ  Footnotesﺑﺮ روي  Show Notesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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 Separatorرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﺧﻂ ﭘﺎورﻗﯽ ،ﺧﻂ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و
ﺷﯿﻔﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ ، Ctrl+Lﺧﻂ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﯿﻔﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ  Ctrl+Rرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻂ را

ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻂ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﻠﯿـﺪ Deleteرا ﻓﺸـﺎر دﻫﯿـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺐ  HOMEﻧﯿﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﻻزم را اﻧﺠـﺎم داد .در

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺐ  Viewرﻓﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ  Document viewﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ را از DraftﺑﻪPrint
layotﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
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ﺣﺬف ﺗﮑﯽ ﭘﺎورﻗﯽ:

ﺣﺬف ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ

ﺣﺬف ﯾﮏ ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺬف ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﺎري زﻣﺎنﺑـﺮ

اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺣﺬف ﯾﮏ ﭘﺎورﻗﯽ )داﺧﻞ ﻣﺘﻦ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ( ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﺪد ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

را از داﺧــﻞ ﻣــﺘﻦ اﻧﺘﺨــﺎب و ﺑــﺎ ﻓﺸــﺮدن ﮐﻠﯿــﺪ  Deleteآن را ﭘــﺎك ﮐﻨﯿــﺪ .ﭘــﺲ از اﯾﻨﮑــﺎر
ﭘﺎورﻗﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره آن ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺬف ﯾﮏﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﭘﺎورﻗﯽ:

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر از اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ورد اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ .ﭘـﺲ از ﮐﻠﯿـﮏ
درون ﻣﺘﻦ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي  Ctrl + Hرا ﺑﻔﺸـﺎرﯾﺪ ﺗـﺎ ﭘﻨﺠـﺮه  Find and Replaceﺑـﺎ ﺗـﺐ ﻓﻌـﺎل
Replaceﺑﺎز ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ روي دﮐﻤﻪ  Moreﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴـﻤﺖ  Specialروي ﮔﺰﯾﻨـﻪ

Footnote markﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ "  "^fدر ﻗﺴﻤﺖ Find whatﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ

ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺪ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺴـﻤﺖ Replace withرا ﺧـﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾـﺪ و روي

دﮐﻤﻪ  Replaceﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ در ﻣﺘﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از

ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روي دﮐﻤﻪ  Replace allﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭘـﺎورﻗﯽﻫـﺎ

ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﯿﻮه)(Styles

ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧـﻮب و ﮐـﺎرﺑﺮدي ورد وﺟـﻮد  styleﯾـﺎ ﺷـﯿﻮهﻫﺎﺳـﺖ .اﺳـﺘﺎﯾﻞ ﯾـﺎ ﺷـﯿﻮه،

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪهاي

اﻋﻤﺎل و ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪاي
را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ .ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮﻫـﺎ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ

دﻫﯿﺪ .اﮔﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ را ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎري
زﻣﺎنﺑﺮ و ﭘﺮ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ذﺧﯿﺮه

ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰاي اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

از ﺳﺮﺑﺮگ  HOMEاﺑﺰار  Stylesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺗﯿﺘﺮ ﺧﻮدﺗﻮن را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻮنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺮ ﻗـﺮار دارد )ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ( ،از ﻗﺴﻤﺖ  Stylesدر ﺗﺐ  Homeﺑﺮ روي  Heading1ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮاﻫﯿـﺪ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮه Heading1ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ داده ﻣـﯽﺷـﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت
Heading1را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
. 1ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ رو روي ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﯿﻮه ﻣﺜﻼً  Heading1ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.

. 3از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ … Modifyرو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾـﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻮه ﯾﺎ ﺳـﺒﮏ

ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

. 4در ﻗﺴﻤﺖ  Formattingﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻮﻧﺖ ،اﻧﺪازه ،ﺳﯿﺎه و ﮐﺞ ﺑﻮدن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـﻄﺮﻫﺎ و

ﻧﻮع ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺘﻦ در ﺳﻄﺮ )راﺳﺖ ،وﺳﻂ ،ﭼﭗ و ﺗﺮازﺷﺪه( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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. 2ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

. 5ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ  Formatﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﯾـﮏ

ﺷﯿﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي … Border ،Tabs… ،Paragraph… ، Fontو ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﯾـﮏ
ﺷﯿﻮه ﻻزم اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ اﺳـﺖ .از ﻗﺴـﻤﺖ… shortcut keyﺷـﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را

ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد آن در درج ﻓﻬﺮﺳـﺖ

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭙﯽ ﮔـﺰارش ﺑـﺮاي آن

ﺳﺒﮏ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﯿﻮه ﻧﺎم ﺑﺨﺶ ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎم ﻓﺼـﻞ ،ﺗﯿﺘﺮﻫـﺎي  1ﺗـﺎ ،4

ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻦ )ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل( ،ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻦ ﭘﺎورﻗﯽ ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎم ﮐﺘﺎبﻫـﺎ ،ﻋﻨـﻮان ﺟـﺪول ،ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮار،

ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻏﯿﺮه.
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 Breakﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪﺷﮑﻦﻫﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Breakﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪﺷﮑﻦﻫﺎ در ورد ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
از ﺻﻔﺤﺎت اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤـﻮد .ﺑـﺮاي ﺷـﺮوع،

ﻣﯽﺗﻮان  Breakرا از ﺗـﺐ Page Layoutاﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  Next Pageﻣـﯽﺗـﻮان

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤـﻮد .ﺻـﻔﺤﻪﺷـﮑﻦﻫـﺎ وﻗﺘـﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺘﻦ ﻓﻌﻠﯽ را از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺻﻔﺤﻪﺷﮑﻦﻫـﺎ

ﻫﯿﭻ ﻓﻮرﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ را از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪي آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻮاع  Section Breakﻫﺎ:

 : Next Pageﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

 : Continuousﺑﺪون ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ در اداﻣﻪي ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

 : Even Pageﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ زوج ﺑﻌﺪي آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 : Odd Pageﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮد ﺑﻌﺪي آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﮑﺸﻦ:

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﮑﺸﻦ ﺑﻨﺪي ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ ﺳﮑﺸﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ

اﻋﻤﺎل ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﮑﺸﻦﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪر و ﻓﻮﺗﺮ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﻫـﺮ ﺳﮑﺸـﻦ ﺑـﺮ

ﺳﮑﺸﻦ ﻗﺒﻞ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ Link
to Previousرا ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮد.

13
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺪر ﺻﻔﺤﻪ دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ وﯾـﺮاﯾﺶ آن ﻓﻌـﺎل ﺷـﻮد و
ﺑﺨﺶ Header and Footer Toolsﺑﻪ ﺗـﺐﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮد .در ﺗـﺐ  Designو در ﮔـﺮوه

 ،Navigationدﮐﻤﻪ Link to previousرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﯾـﻦ دﮐﻤـﻪ ﺑـﻪ

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض روﺷﻦ اﺳﺖ .روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﮐﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻓﺼـﻞ

ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻫﺪر ﺳﮑﺸﻦ ﻓﻌﻠﯽ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫـﺪر ﺳﮑﺸـﻦ ﻗﺒﻠـﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ دﮐﻤﻪ  Link to previousﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﺸﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﺸﻦﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ

ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺳﮑﺸﻦﺑﻨﺪي ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ.
ﺣﺬف ﺻﻔﺤﻪﺷﮑﻦﻫﺎ:

دو ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦ در ورد وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﺷـﮑﻦﻫـﺎي ﺧﻮدﮐـﺎري ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ

ﺧﻮد ورد در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒـﻞ از

اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ در ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺸـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
دﺳﺘﯽ در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ در ﯾـﮏ

ﻓﺎﯾﻞ ورد ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاي ﺣﺬف ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ورد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در
ﺗﺐ  ،HOMEروي آﯾﮑﻦ  Show/Hideﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﻔـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦﻫـﺎ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ
رو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دوﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺣـﺬف ﯾـﺎ
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 Deleteﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﻧﺤﻮه اﻓﻘﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﻓﺎﯾﻞ ورد

ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در آورﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺻـﻔﺤﻪاي ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ روي ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺳﺮﺑﺮگ  page layoutرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و  next pageرا از ﻗﺴﻤﺖ  Breakﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪاي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻓﻘﯽ ﮐﺮدن آن را دارﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و روي ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Page Setupدر ﺳـﺮﺑﺮگ  PAGE LAYOUTﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺻـﻔﺤﻪ را

ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺣﺬف ﯾﮑﺒﺎره ﭼﻨﺪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر از اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ورد اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ .ﭘـﺲ از ﮐﻠﯿـﮏ
درون ﻣﺘﻦ ،از ﺗﺐ  Homeدر ﻗﺴﻤﺖ  Editingروي دﮐﻤﻪ  Replaceﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﺪﻫﺎي
Ctrl + Hرا ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه Find and Replaceﺑﺎ ﺗﺐ ﻓﻌﺎل  Replaceﺑﺎز ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺣﺬف Section Breakﻫﺎ روي دﮐﻤـﻪ  Moreﮐﻠﯿـﮏ ﮐـﺮده و در ﻗﺴـﻤﺖ
Specialروي ﮔﺰﯾﻨﻪ  Section breakﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ "  "^ bدر ﻗﺴﻤﺖ  Find whatﻇﺎﻫﺮ

ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐـﺪ را ﺗﺎﯾـﭗ ﮐﻨﯿـﺪ .ﻗﺴـﻤﺖ  Replace withرا

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و روي دﮐﻤﻪ  Replaceﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎي

ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روي دﮐﻤﻪ  Replace allﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ

ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺣﺬف Page Breakﻫﺎ ،در ﻗﺴﻤﺖ  Specialروي ﮔﺰﯾﻨـﻪ Manual Page

Breakﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ " "^mدر ﻗﺴﻤﺖ  Find whatﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺣﺬف را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

اﯾﺠﺎد ﻫﺪر و ﻓﻮﺗﺮ )ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ( ﻣﺘﻔﺎوت

در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ورد ﺳـﺮﺑﺮگ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗﻤـﺎم ﺻـﻔﺤﺎت

داراي ﯾــﮏ ﺳــﺮﺑﺮگ و ﯾــﺎ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺻــﻔﺤﻪ ﻣﺸــﺘﺮك ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد .در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿــﺪ
ﺳﺮﺑﺮگﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﺻـﻔﺤﺎت ﺧـﻮد اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﯿـﺪ در اﺑﺘـﺪا ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم

Sectionﯾﺎ ﺑﺨﺶ ،آﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﻢ .ﺳﮑﺸﻦ در ورد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮاي

اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﺸﻦ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

از ﻗﺴﻤﺖ  Page Layoutروي ﮔﺰﯾﻨﻪ  Breaksﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده ،از ﭘﻨﺠﺮهاي ﮐﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ،
 Next pageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶﻫـﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﺻـﻔﺤﻪﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﯿـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ را در  page setupاﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

در ﭘﻨﺠﺮه  page setupﺑﺮﮔﻪ  layoutرا ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ .در ﻗﺴـﻤﺖ  Headers and footerدو

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨـﻪ  different odd and evenرا اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺻـﻔﺤﺎت زوج و ﻓـﺮد ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ و اﮔـﺮ ﮔﺰﯾﻨـﻪ

different first pageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾـﮏ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﺻـﻔﺤﺎت

اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﮑﺸﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺻـﻔﺤﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  different first pageرا در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎنpage setup

ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدن اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ در  page setupﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻧـﻮع
ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮد.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺮﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﺑـﻪ روش
زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

. 1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  section breakاز ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

. 2از ﻣﻨﻮي  INSERT > header and footerﻗﺴﻤﺖ درج ﺳﺮﺻـﻔﺤﻪ  /ﭘﺎﺻـﻔﺤﻪ را ﻓﻌـﺎل

ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺼﻞ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺻـﻔﺤﺎت زوج و دﯾﮕـﺮي

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

. 3ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي )(show nextو ﯾـﺎ )(show previousﺑـﯿﻦ ﺳﺮﺻـﻔﺤﻪﻫـﺎي

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﺑﺘﺪاي ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

. 4ﺑــﺎ ﮐﻠﯿــﮏ ﺑــﺮ روي ﮐﻠﯿــﺪ ) (link to previousارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﺳﺮﺻــﻔﺤﻪ ﺟــﺎري را ﺑــﺎ

ﺳﺮﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻗﺒﻞ ،ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑـﺪون

اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
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ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎر

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد:
 -1اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎي ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -2در ﺳﺮ ﺑﺮگ  homeدر ﻗﺴﻤﺖ  ، stylesﻓﻠﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﻣـﯽزﻧـﯿﻢ ﺗـﺎ
ﮐﺎدر  stylesﺑﺎز ﺷﻮد ،در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺳﻪ دﮐﻤﻪ وﺟﻮد دارد  ،دﮐﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﻌﻨﯽ new
 styleرا ﻣﯽزﻧﯿﻢ.

 -3در ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﺎم ،ﻓﻮﻧﺖ ،اﻧﺪازه ،رﻧﮓ و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  okﮐﺮده و از ﮐﺎدر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

 -4ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺳﺮﺑﺮگ  homeو در ﻗﺴﺖ  stylesﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨـﺎب

ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

 -5ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺳﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ را اﻧﺘﺨـﺎب

ﮐﺮده و ﺑﺎ  Format Painterﻓﺮﻣﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -6ﮐﻠﯿﺪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را در اﺑﺘﺪاي ﺻﻔﺤﻪاي ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻧﺠـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده
ﺷﻮد ،ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ.

 -7ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮگ  referencesرﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  table of contentsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -8در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت  insert table of contentsرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -9در ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺷﺪه دﮐﻤﻪ  optionsرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -10در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺒﮏﻫـﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺟﻠـﻮي ﺳـﺒﮏﻫـﺎي ،heading 1
ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮدهاﯾـﻢ ﻋـﺪد  1را ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﯿﻢ .اﮔـﺮ ﻗـﺒﻼً در

ﺳﺒﮏﺑﻨﺪي ﺗﯿﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ و  ...از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻟﺰوﻣـﯽ ﺑـﻪ

ﺣﺬف اﻋﺪاد ﻧﺪارد.

 -11در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎدرﻫﺎ را  okﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -12در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻓﻮﻧﺖ و اﻧﺪازه آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.
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 ، heading 2و  heading 3اﻋﺪاد  1و  2و  3ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ اﻋـﺪاد را ﭘـﺎك

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ

ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﺪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻨﺪي در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ اول ،دوم و ﺳﻮم ﺳﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي آن دارﯾـﺪ.

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ اول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮ روي آن
ﮐﻠﯿـﮏ ﭼـﭗ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﮐـﺎدر اﻧﺘﺨـﺎب دور ﺗـﺎ دور ﺗﺼـﻮﯾﺮ را ﻓـﺮار ﮔﯿـﺮد .ﺣـﺎل از ﺳـﺮﺑﺮگ

Referenceﺑﻪ ﮐﺎدر ﮔـﺮوه  Captionرﻓﺘـﻪ و از اﯾـﻦ ﮐـﺎدر ﮔـﺮوه ﺑـﺮ روي ﮔﺰﯾﻨـﻪ Insert

 Captionﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهاي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم  Captionﺑﺎز ﺷﻮد.

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ  Optionsدو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:

 :Labelاز اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 :Positionاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮي ﻋﻨـﻮان ) (Captionوارد ﺷـﺪه ﺑـﺮاي

ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺰﯾﻨـﻪ اول ) (Above Selected itemﻣﺤـﻞ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮي ﻋﻨﻮان وارد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺑﺎﻻي آن و ﮔﺰﯾﻨﻪ ) (Below selected itemﻋﻨﻮان
وارد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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در اﯾـــﻦ ﭘﻨﺠـــﺮه در ﮐـــﺎدر زﯾـــﺮ  Captionﻋﻨـــﻮان ﻣـــﻮرد ﻧﻈـــﺮ ﺑـــﺮاي ﺗﺼـــﻮﯾﺮ را درج

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

 Exclude label from captionاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﯿﮏ دار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﯿﮏدار

ﮐﺮدن ﺑﺎﮐﺲ آن ،ﺑﺮﭼﺴﺐ وارد ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺗﺼـﻮﯾﺮ )ﮐـﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺮار دارد( ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

دﮐﻤﻪ New Labelﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهاي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐـﻪ

ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺟﺪﯾـﺪ در ﮐـﺎدر ،ﺑﺮﭼﺴـﺒﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑـﺮاي ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .در اﯾـﻦ آﻣـﻮزش اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ

ﺑﺮﭼﺴﺐ” آﻣﻮزش ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ” ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎدر آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 :Delete Labelاﮔﺮ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿـﮏ ﺑـﺮ روي

اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

 :…Numberingﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﯾﻦ دﮐﻤـﻪ ﭘﻨﺠـﺮهاي ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺪي و ﻧﻮع ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و دﮐﻤﻪﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑـﺎﻻ ،ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﻻزم را اﻧﺠـﺎم داده و ﻋﻨـﻮان

ﺗﺼﻮﯾﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ  OKدر ﭘﻨﺠﺮه  Captionاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻋﻨﻮان

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﻋﻨـﻮان ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ

ﺑﻮد.
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ﭘﺲ از درج ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Captionﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،از ﺳﺮﺑﺮگ  Referencesﺑـﻪ

ﮐﺎدر ﮔﺮوه Captionsﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﮐﺎدر ﮔﺮوه ﺑـﺮ روي ﮔﺰﯾﻨـﻪ Insert table of
Figuresﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮهاي ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم  Table of Figureﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﺎ  Captionو ﺑﺮﭼﺴﺐ وارد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

اﮔﺮ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾـﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ آنﻫـﺎ ،دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﮐـﺎدر

ﮔﺮوه  Captionsﻣﺮاﺟﻌﻪ و از اﯾﻦ ﮐﺎدر ﮔﺮوه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Update Tableرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ  Okﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورد ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎي درج ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪاول ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و  ...در ﻣﻮﻗﻊ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺟﺪول در
ﻣﺘﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺪاول ارﺟﺎع دادهﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺑﻌـﺪ اﯾـﻦ

ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ و اﺻﻼح اﯾﻦ ارﺟﺎﻋﺎت زﻣﺎنﺑﺮ و ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.

ﺑﺮاي ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﺷـﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ در ﺳـﺮﺑﺮگ REFRENCES

ﻗﺴﻤﺖ  Captionاز  Cross-referenceاﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻮع ارﺟﺎع را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در

ﺷــﮑﻞ 1

ﺻــﻔﺤﻪ
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ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣــﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿــﺪ) ... ،ﺑــﺮاي

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﮐـﻞ ﻣـﺘﻦ را اﻧﺘﺨـﺎب و ﺳـﭙﺲ ﮐﻠﯿـﺪ  F9را ﻓﺸـﺎر دﻫﯿـﺪ(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﮐﻤﻪ  Updateرا در ﺑﺎﻻي ﻧﻮار اﺑﺰار ﻓﻌﺎل و ﺳﭙﺲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ در ورد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ

روﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
· اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪن ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت

· اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪن اﻋﺪاد ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

· ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪن ﭘﺮاﻧﺘﺰ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎل ﯾﺎ ﺟﺪاول
ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺸﮑﻞ اول :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت

ﻣﺸﮑﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼـﭗ ﭼـﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻓﺮﻣـﺖ

ﺑﺨﺶﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ:

 -1از ﺗﺐ  ،Page Layoutﺑﺨﺶ  Page setupروي ﻓﻠﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -2ﮐــﺎدر  Page setupﺑــﺎز ﻣــﯽﺷــﻮد .در ﺑــﺎﻻي ﮐــﺎدر ﺗــﺐ  layoutرا اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨﯿــﺪ و در

ﻗﺴﻤﺖ  Section directionﮔﺰﯾﻨﻪ  Right-to-Leftرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 -3در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎدر Apply to ،را روي  Whole Documentﺑﮕﺬارﯾﺪ و  Okﮐﻨﯿﺪ.

 -4ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را روي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪUpdate ،
 Fieldرا ﺑﺰﻧﯿﺪ ،در ﭘﻨﺠﺮهاي ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد Update page numbers only ،را اﻧﺘﺨـﺎب و
 Okﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ داراي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ  4را ﺑـﺮاي آنﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ دوم در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐـﺎر در ورد ،اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺷـﺪن اﻋـﺪاد ﺑﺮﺧـﯽ از

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺘﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺷـﮑﻞ زﯾـﺮ و ﮐﻠﯿـﮏ روي
ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺘﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪد ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻮﻧﺖ آن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﻮﻧـﺖ

آن  Times New Romanاﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت در اﺛﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Pdfﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺠﺎد

ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺠﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﯾﻨﺘـﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ درج

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﯿﺘﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب و ﮐﻠﯿـﺪ  Endرا ﻓﺸـﺎر دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﺑﺎن وﯾﻨﺪوز ﻓﺎرﺳﯽ اﺳـﺖ

ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺘﺮ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺧﻂ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﯿﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻬﺮﺳـﺖ را ﺑـﻪ روز ﮐﻨﯿـﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺗﯿﺘﺮ  1-1ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮم :ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪن ﭘﺮاﻧﺘﺰ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺪاول

ﻧﺤﻮه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ دوم اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷـﮑﻞ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  Endرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬـﺎي زﯾﺮﻧـﻮﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ

ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﺑﺎن وﯾﻨﺪوز ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﺧﻂ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ
از زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل را ﺑﺮوز ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸـﺎﻫﺪه

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺮاﻧﺘﺰ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺪولﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐـﺎر ﻣـﺜﻼً ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ :ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ، 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2و  ....ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻫﻨﮕـﺎم

وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ،ﺑﯿﻦ ﺟﺪاول ،ﯾﮏ ﺟﺪول دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺷـﻤﺎره

ﺟﺪاول درﺳﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

 -1ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ »ﺟﺪول ﺷﻤﺎره« ﺑﻌﺪ در ﺳـﺮﺑﺮگ  Quick parts ،INSERTو ﺳـﭙﺲ  Fieldرا
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 -2از ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺒﺎرت  Seqرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -3در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﮐﺎدري ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  Field Codesﻋﺒـﺎرت  Seqﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻠﻮي آن ﯾﮏ اﺳﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺜﻼً »ﺟﺪول« .اﺳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﯾـﺎ

ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 -4ﮐﻠﯿﺪ  OKرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﻋﺪد  1ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

 -5ﮐﻞ ﻋﺒﺎرت »ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  «1را  5ﺑﺎر ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 -6ﻫﻤﻪ را ﺑﻠﻮك ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  F9را ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ »ﺟﺪول ﺷﻤﺎره «1
»ﺟﺪول ﺷﻤﺎره » «2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  «3و  ...ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -7ﺑﯿﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3و  4ﻣﺠﺪداً »ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  «1را ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و
 -8ﺑﺮاي درج ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﺟﺪا ﺟﺪا ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ ،ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮدار و  ...ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﺒـﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در
ﻗﺴﻤﺖ  Field Codesﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
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ادﻏﺎم ﭘﺴﺘﯽ )ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ(

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .و ﯾﺎ ﯾـﮏ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣـﻪ

ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن  Mail Mergeﺷـﻤﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺮ

اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﺎﯾـﭗ ﻣـﺘﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در دو ﻓﺎﯾـﻞ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد
ﻣﻨﺪرج در ﻓﻬﺮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﻼً ﺑـﺎ

ﻧــﺎم  List.docذﺧﯿــﺮه ﮐﻨﯿــﺪ .اﯾــﻦ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺣﺘــﯽ ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﯾــﮏ ﻓﺎﯾــﻞ اﮐﺴــﻞ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﻨﻮانﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺳﻤﺖ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ) (Data sourceﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﺣـﺎﻻ

ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﻞ اﺳـﺎﻣﯽ و دﯾﮕـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﺎ ﻓﻮﻧـﺖ و اﻧـﺪازه دﻟﺨـﻮاه
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎﯾـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ .ﺑـﺎ

راﺳﺖﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻨﻮي اﺑﺰار ،از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪه ،ﻧـﻮار اﺑـﺰار
Mail Mergeرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

اوﻟﯿﻦ آﯾﮑﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ زرد رﻧﮓ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﺑـﺮ روي آن ﮐﻠﯿـﮏ
دوﻣﯿﻦ آﯾﮑﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺪول و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Open Date Sourceاﺳﺖ .ﺑﺮ روي آن ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ و
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ  List.docرا ﭘﯿﺪا و  openﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺎﻣـﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

آﯾﮑﻦ ﺷﺸﻢ از اﯾﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار را ﺟﻬﺖ درج ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد ﮐﻠﯿـﮏ

ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﻨﻮانﻫﺎي ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ﯾﮑـﯽ ﺗﻤـﺎم ﻓﯿﻠـﺪﻫﺎي

ﻻزم را در ﺟﺎي ﺧﻮد  Insertﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺪ وارد ﺷﺪه ،داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ

ﮐﻪ ﺑﺮ روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺑﺮاي دﯾﺪن ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روي آﯾﮑﻦ ) (  View Merge Dataﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ از ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ﺧﺮوﺟـﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﮑﻦﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ درون ﻓﺎﯾـﻞ ﻣﻨﺒـﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و
ﺗﮏﺗﮏ ردﯾﻒﻫﺎي آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮ روي آﯾﮑﻦ )(  Merge to New Documentﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﺑـﺎز ﺷـﺪه ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﮐـﺪام ﯾـﮏ از ردﯾـﻒﻫـﺎي ﻣﻨﺒـﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺷـﻤﺎ ادﻏـﺎم ﺷـﻮد.

اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎAll ،ﺑﺮاي ادﻏﺎم ﺗﻤﺎم ردﯾﻒﻫـﺎ Current record ،ﺑـﺮاي ادﻏـﺎم
ردﯾﻒ ﺟﺎري)در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ردﯾـﻒ ﺷـﻤﺎره  ،17ردﯾـﻒ ﺟـﺎري در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد( و

From…. To…..ﺑﺮاي ادﻏﺎم ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در داﻣﻨـﻪاي ﮐـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ،

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ  Okﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐـﻪ در آن ،ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ردﯾـﻒ از

ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت داده ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .اﻣﯿـﺪوارم اﯾـﻦ
آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ادارات ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﺬف ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺧﻮدﮐﺎر در ورد

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺧﻮدﮐﺎر در ﻧﺮماﻓﺰار Wordﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎ و ﻣـﺘﻦ
ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪي زﯾﺎدي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ

ﻣﺸﮑﻞ از اﺑﺘﺪاي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺷﻤﺎره  8ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽـﻪ
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي  9 ،8و  10ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﺿـﺎﻓﯽ

وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاي رﻓـﻊ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﻧـﺮم اﻓـﺰار ورد ﻻزم اﺳـﺖ ،اﺑﺘـﺪا روي ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮي زﯾـﺮ ﺑـﺎز ﺷـﻮد .ﺳـﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨـﻪ
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در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ  Follow number withﮔﺰﯾﻨﻪ  Spaceرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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در ﭘﺎﯾﺎن روي ﮔﺰﯾﻨﻪ  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زﻣﺎن ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠـﺎد

ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺪه در ورد

در ورد وﯾﮋﮔﯽاي ﺑﻪ ﻧﺎم  Auto saveوﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮق رﻓﺘﻦ ،ﻫﻨﮓ ﮐﺮدن و  ...ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺷﻤﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾـﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ
اﺟﺮاي دوﺑـﺎره ﻧـﺮم اﻓـﺰار  Wordﭘﻨﺠـﺮه  Document Recoveryﺑـﺎز ﺷـﺪه و ﺳـﻨﺪ را از

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎري ﮐﻪ ﺧﻮد  Wordذﺧﯿﺮه ﮐﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  Wordرا ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻣﺘﻨﯽ را در آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾـﺪ .ﺑﻌـﺪ از

اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿـﺪ دﮐﻤـﻪ  Closeرا زده و ﺑـﻪ ﭘﯿﻐـﺎم

 Saveﭘﺎﺳﺦ  Noدادهاﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﺸـﯿﻤﺎن ﺷـﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺗﺎﯾـﭗ ﺷـﺪه ﻫﺴـﺘﯿﺪ .ﺑـﺮاي

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
از ﺗــﺐ  Fileدر ﻗﺴــﻤﺖ  Infoﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺷــﮑﻞ ﺑــﺮ روي  Manage Versionsﮐﻠﯿــﮏ ﮐﻨﯿــﺪ و

ﺑﻌﺪ  Recover Unsaved Documentرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  ،Wordﻣﺮاﺣـﻞ زﯾـﺮ را

دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

از ﺗﺐ  Fileروي  Optionsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻨﻮي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ روي  Saveﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ .در اﯾـﻦ

ﭘﻨﺠـﺮه اﺑﺘـﺪا ﺗﯿـﮏ ﮔﺰﯾﻨـﻪ  Keep the last autosaved version, if I close without savingرا

ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ  Save AutoRecover information every ... minutesﻋﺪدي ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﯿـﻞ

ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  1دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻗﺮاردادن ﻓﻮﻧﺖﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺎﯾﻞ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﯿـﺰ ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي آﻓـﯿﺲ ﻣﺜـﻞ  Wordو

 PowerPointﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آن را ﺑـﺮاي ﭘﺮﯾﻨـﺖ و ﯾـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ،ﺑـﻪ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

دﯾﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫـﻢ رﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪن ﻓﺎﯾـﻞ و ﻓﻮﻧـﺖﻫﺎﯾﺘـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ .ﺑـﺮاي
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭼﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ذﺧﯿﺮه ﻓﻮﻧﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.

ﺑـــﺮاي اﯾـــﻦ ﮐـــﺎر :ﺑﻌـــﺪ از اﯾﻨﮑـــﻪ ﻣـــﺘﻦ ﺧـــﻮد را ﺗﺎﯾـــﭗ ﮐﺮدﯾـــﺪ ،در ﺳـــﻤﺖ ﭼـــﭗ و

ﺑـــﺎﻻي  Wordﯾـــﺎ  ،PowerPointدر ﭘﻨﺠـــﺮه Options

 ،Wordاز ﻗﺴـــﻤﺖ  Saveدر

ﺑﺨﺶ  ، Preserve fidelity when sharing this documentﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨـﻪ Embed fonts

 in the fileرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢﻫـﺎي ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﻫﻨﮕـﺎم

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ،ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿـﺪ ،ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪاي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  Do not common system fontsوﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ
اﺳﺖ ﺗﯿﮏ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢﻫﺎي ﭘـﯿﺶﻓـﺮض ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ

ﻓﺎﯾﻞ ،ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺿﺒﻂ ﻣﺎﮐﺮو و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﺪولﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Wordﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﮐﺮو ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل:

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﺳﻄﺮ اول ﺗﻤﺎم ﺟﺪاول ﺑـﺎ ﭘـﯿﺶزﻣﯿﻨـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي و

ﺧﻂ دور ﺟﺪاول ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

 -1ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ) (Ctrl + Nو ﭼﻬﺎر ﺟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾﺠـﺎد

ﮐﻨﯿﺪ.

 Ctrl+home -2را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ اول ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮود.

 -3ﺑﺮاي ﺷﺮوع و اﯾﺠﺎد ﻣـﺎﮐﺮو از ﻣﻨـﻮي  Viewﮔﺰﯾﻨـﻪ آﺧـﺮ  Macrosو ﺳـﭙﺲ Rocord
 Macroرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 -4ﯾﮏ اﺳﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﮐﺮو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼً  TanzimeJadavelو روي ﻋﮑـﺲ ﮐﯿﺒـﻮرد ﮐﻠﯿـﮏ

ﮐﻨﯿﺪ ﺗـﺎ ﮐـﺎدر  Customize Keyboardﺑـﺎز ﺷـﻮد .ﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﺪ ﻣﯿـﺎﻧﺒﺮ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﻣـﺎﮐﺮو
ﻣﺜﻼً  Alt+Zرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

 Assign -5و ﺳﭙﺲ  Closeرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪي را ﮐـﻪ ﻓﺸـﺎر دﻫﯿـﺪ ،در

ﻣﺎﮐﺮو ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.

 : Ctrl+Alt+Home -6ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻨﻮي Select Brows Object
 -7روي ﻋﮑﺲ ﺟﺪول ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 : Ctrl+PgDown -8ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﺟﺪول
 : Alt+Shift+End -9ﺑﺮاي ﺑﻠﻮك ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺮ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﮐﻨﯿﺪ.

 : Alt+Shift+PgDown -11ﺑﺮاي ﺑﻠﻮك ﮐﺮدن ﮐﻞ ﺟﺪول

 -12ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﯾﺪ ،ﺑﺪون از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن  ، selectionﮐـﺎدر دور ﺟـﺪول را ﭘﺮرﻧـﮓﺗـﺮ

ﮐﻨﯿﺪ.

 -13دﮐﻤﻪﻫﺎي  Alt+Tو  Mو  Rرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﺎﮐﺮو ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
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 -10ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽداﻧﯿـﺪ ،ﺑـﺪون از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن  ، selectionﭘـﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪ ﺟـﺪول را
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 -14ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﮐﺮو ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﺪ  Alt+Zرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ورد

ﺟﺪول ﺑﻌﺪي را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺮش را ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺧـﻂ دور آن را ﭘﺮرﻧـﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار ورد

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از Wildcardﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮدWildcard .

ﮐﺎراﮐﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻼﻣﺖ * ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﻫـﯿﭻ ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪادي
ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت »ف*ﯾﺖ« را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ«» ،ﻓﻮرﯾـﺖ« و

»ﻇﺮﻓﯿﺖ« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ:

 -1در ورد  2003و  2007ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿـﺪﻫﺎي  Ctrl+Fﮐـﺎدر  Find and Replaceﺑـﺎز

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ورد  2010و  2013ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي  Ctrl+Hاﯾﻦ ﮐﺎدر ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﻪ ﻓﻌـﺎل
 Replaceﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ  Findرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ از ﺗـﺐ  Homeو ﺑﺨـﺶ
 Editingو ﻗﺴﻤﺖ  Findﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

 -2اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Use Wildcardرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮐـﺎدر ﺑـﺮ روي ﮔﺰﯾﻨـﻪ More

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -3ﮔﺰﯾﻨﻪ  Use Wildcardرا ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 -4ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Wildcardدر ﻗﺴﻤﺖ  Find Whatﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺮ روي

دﮐﻤﻪ  Specialﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از واﯾﻠﺪﮐﺎرتﻫﺎ را از ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ  :1اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐـﺎراﮐﺘﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻼﻣـﺖ ﺳـﺘﺎره ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫـﺎي Wildcard
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از آن ﯾﮏ ﺑﮏاﺳﻠﺶ ) \ ( ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺼﻮرت ؟ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ? ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎي Wildcard

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ Wildcard ،ﮐﺎراﮐﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ،ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ

ﮐﺎراﮐﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺧﻼﺻـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻋﻼﻣﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

?

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً »ب?ت« ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »ﺑﺴﺖ« و »ﺑﯿﺖ« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

*

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺷﺘﻪاي از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼً »ب*ت« ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »ﺑﯿﺴﺖ«» ،اﺑﺘﺪا« و »اﺑﯿﺎت« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

<
>
][
][-
][!-

ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اول ﮐﻠﻤﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻋﺒﺎرت
)ﻓﻌﺎل(< ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ«» ،ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ« و  ...را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ »اﻓﻌﺎل« را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻬﺎي ﮐﻠﻤﻪ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً ﻋﺒﺎرت )ﻋﺎل(> ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »اﻓﻌﺎل«» ،اﻧﻔﻌﺎل«،
»اﺷﺘﻌﺎل« و  ...را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ﯾﺎ »ﻋﺎﻟﯽ« را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﺮوﺷﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ]ﻧﯽ[ده ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »ﺑﺮﻧﺪه« و
»ﺑﺮﯾﺪه« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮي را در اﯾﻦ ﺑﺎزه در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً ز]ا-چ[ر ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »زار«« ،زﺑﺮ« و »زﺟﺮ« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
»زﯾﺮ« را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﯿﺾ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﺑﺎزه را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً ﻋﺒﺎرت ز]!پ-چ[ر ﻋﺒﺎرت »زﺟﺮ« را
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »زار«» ،زﺑﺮ« و »زﯾﺮ« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

}{n

ﺗﮑﺮار ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻐﯽ}{2ر ﻋﺒﺎرت »ﺗﻐﯿﯿﺮ« را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺒﺎرت »ﺗﻐﯿﺮ« را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

}{n,

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﮑﺮار ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻐﯽ}{1,ر ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت ﺗﻐﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

} {n,mﺗﮑﺮار nﺑﺎر ﺗﺎ  mﺑﺎر ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً } 10{1,3ﻋﺒﺎرتﻫﺎي  100 ،10و  1000را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
@

ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً  go@gleﻋﺒﺎرتﻫﺎي  gooogle ، googleو
 gooooooogleرا ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺧﻂ ﺗﯿﺮه اﺧﺘﯿﺎري

ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎي ﻓﻨـﯽ ﻧﮕـﺎرش در ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و وب را ﯾـﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ:

ﻣﻌﻤﻮﻻً »ﻓﺎﺻﻠﻪ« را ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از
ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﺠﻤـﻮع ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﻣﺜـﻞ »ﻣـﯽﺷـﻮد«،
»رﻓﺘﻪاﻧﺪ«» ،دﺳﺖﻫﺎ«» ،ﻫﻤﻪي« و ....

اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد از دو ﺑﺨﺶ »ﻣﯽ« و »ﺷﻮد« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،وﻟـﯽ

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ از  Spaceاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺳـﺎدهﺗـﺮ اﯾـﻦ دو
ﺑﺨﺶ ،ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن از ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯿـﺎن
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻮاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ:

وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ زﯾﺒـﺎﺗﺮ

ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻄﺮﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘـﻪ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .اﮔـﺮ از ﻧـﯿﻢﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪﺟـﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ »ﻣﯽ« ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﻀﺎرع در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪاي

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻄﺮ آﻣﺪه و »ﻫﺎ«ي ﺟﻤﻊ آن ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،در ﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ اﮔـﺮ اﯾـﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ »ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﻮﻧﺪ ،اﺟـﺰاي ﮐﻠﻤـﻪﻫـﺎي واﺣـﺪ در ﻫـﺮ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺐ  Special Characterاز ﭘﻨﺠﺮه  Symbolﻣﺮاﺟﻌـﻪ و No-width optional break
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي دﮐﻤﻪ  Shortcut Keyﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿـﺎنﺑـﺮ ﻣـﻮرد

ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺜﻼ  Ctrl + Spaceرا ﺑﺮاي ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎراﮐﺘﺮ ) Optional Hyphenﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﯾﺎ ﺧﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎري(:

در ﺣﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ،ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ در اﻧﺘﻬـﺎي ﺧـﻂ

ﺟﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺸـﯿﺪه

ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻂ ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ زﺷﺖ ﺷﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﮐﺎر ،از ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Optional Hyphenاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾـﭗ اﯾـﻦ ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﺑـﯿﻦ دو ﺣـﺮف ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ ﻃـﻮﻻﻧﯽ )ﻣﮑـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ و
اﺧﺘﯿﺎري( ،ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾـﮏ ﺧـﻂ ﺗﯿـﺮه ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
"ﮐﻠﻤﻪ اداﻣﻪ دارد" درج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده از Optional Hyphenﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ:

- 1اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪاي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف آن از  Optional Hyphenاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در وﺳﻂ ﺳﻄﺮ
ﺑﺎﺷﺪ Optional Hyphen ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻧﺘﻬﺎي
ﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ آن وﻗﺖ در ﮐﻠﻤﻪاي ﻣﺜﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از "ﻣﯽ" ،ﺧﻂ ﺗﯿﺮ » «-ﻣﯽآﯾـﺪ و ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ

اﺑﺘﺪاي ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ( .در واﻗﻊ ﮐﻠﻤﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻫـﺪف

ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮي دو ﺑﺨﺸﯽ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل
دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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- 2اﮔـﺮ در ﯾـﮏ ﻓﺎﯾـﻞ ورد ،ﺑـﯿﻦ ﺣـﺮوف ﮐﻠﻤـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﯿﺘـﺮ ) (Headingﻫﺴـﺘﻨﺪ

از  Optional Hyphenاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮوف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻣـﺘﻦ از ﻫـﻢ ﺟـﺪا

ﻫﺴﺘﻨﺪ درون ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ:

- 3اﮔﺮﭼـﻪ ﮐﻠﻤـﻪاي ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﺣـﺮف از آن ،از  Optional Hyphenاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ دارد اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را درون وﯾﺮاﯾﺸـﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ  Notepadﮐﭙـﯽ

ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ "¬" ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ "ﻣﯽ¬روم".
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺧﻂ ﺗﯿﺮه اﺧﺘﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ در ورد:

در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ!
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اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﻔﯽ درون ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي دﮐﻤﻪ  Show/Hideﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐـﻪ در

ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﺎراﮐﺘﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ¬ وﺟﻮد دارد.
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در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه اﺧﺘﯿﺎري ﯾـﺎ  Optional Hyphenاﺳـﺖ ﮐـﻪ در

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ Show/Hideﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه اﺧﺘﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

 -1ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي  ،Ctrl+Hﮐﺎدر  Find and Replaceﺑـﺎ ﺗـﺐ ﻓﻌـﺎل  Replaceﺑـﺎز
ﻣﯽﺷﻮد.

- 2ﺑـﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺧـﻂ ﺗﯿـﺮه اﺧﺘﯿـﺎري ) (Optional Hyphenﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ زﯾـﺮ در

ﻗﺴﻤﺖ  ،Find whatﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﺎراﮐﺘﺮ ) ^ (Shift+6ﺳﭙﺲ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه را ﺗﺎﯾـﭗ

ﮐﻨﯿﺪ.

^- 3ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ زﯾـﺮ در ﻗﺴـﻤﺖ  ،Replace withﻋﺒـﺎرت زﯾـﺮ ﯾﻌﻨـﯽ اﺑﺘـﺪا ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ^

)(Shift+6ﺳﭙﺲ ﺣﺮف اُ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺎﯾـﭗ

ﮐﻨﯿﺪ.

^o^o
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- 4در ﭘﺎﯾﺎن روي ﮔﺰﯾﻨﻪ  Replace Allﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
)وﯾﮋه ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ در ورد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب و ﺳـﭙﺲ از ﮐﻠﯿـﺪﻫﺎي

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

Shift + F3

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﯾﻞ

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺘﻮن اﯾـﻦ ﻓﺎﯾـﻞﻫـﺎ در ﯾـﮏ ﻓﺎﯾـﻞ

 wordوارد ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي در  Microsoft Wordاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

اﺑﺘـﺪا ﻓـﺎﯾﻠﯽ ﮐــﻪ ﻗﺼـﺪ دارﯾـﺪ ﻣﺘــﻮن دﯾﮕـﺮ ﻓﺎﯾـﻞﻫــﺎ در آن وارد ﺷـﻮﻧﺪ را در ﻣﺤــﯿﻂ Word

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن در ﺗﺐ  Insertﺑﺮ روي ﻓﻠﺶ ﮐﻨﺎر  Objectﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و  Text from Fileرا اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻓﺎﯾـﻞ ﻣﺘﻨـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮده و روي دﮐﻤـﻪي  Insertﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ.

ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت اﯾـﻦ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣﺘﻨـﯽ وارد ﻓﺎﯾـﻞ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺷـﻤﺎ در  Wordﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻮد ،در ﻗﺎﻟـﺐ ﯾـﮏ آﯾﮑـﻦ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي آﯾﮑﻦ ،ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺪﯾﻦ

در ﺗﺐ  Insertﺑﺮ روي  Objectﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﻨﺠﺮهي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺐ  Create from Fileﺑﺮوﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ روي دﮐﻤﻪ  Browseﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﺎﯾـﻞ ﻣﺘﻨـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮ روي
 Openﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪي  Display as iconرا ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و روي  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ

آﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي آن ،ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي  Wordﺑﻪ Powerpoint
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Wordرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾـﻞ  PowerPointﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎر از آﻓـﯿﺲ
 2007ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﮐﺎر در Microsoft Word 2010

ﺑﻪ ﺗﺐ  Fileرﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي  Optionsﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ،از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ Quick Access Toolbar ،را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از ﻣﻨـﻮي  Choose commands fromﮔﺰﯾﻨـﻪ  Commands Not In The Ribbonرا

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Send to Microsoft PowerPointرا ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده

و ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ  Addﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﮑﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Send to Microsoft PowerPointدر ﻧﻮار اﺑﺰار  Quick Accessﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮار در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد.

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞ  Wordﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﯾﻞ

ﻧﮑﺘﻪ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار  Wordﻓﺮﻣﺖ  Heading 1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در ﻣﺤـﯿﻂ
 Powerpointﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ اﺳﻼﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﻣﺤﯿﻂ  PowerPointﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ورد

ﺛﺒﺖ ﻋﺒﺎرات ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد

اﮔﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار  Wordﻣﺸﻐﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣـﺘﻦ ﻋﺒـﺎرت ﯾـﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد را ﻃﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر :ﻣﺘﻦ و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب درآورﯾﺪ ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي Insert

در ﺗﺐ  ،Quick Partsﮔﺰﯾﻨﻪ  AutoTextرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و دﮐﻤﻪ  OKرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ

ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ زدن  Enterﮐﻠﻤـﻪ را
ﮐﺎﻣﻼً وارد  Wordﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ
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معرفی نرم افزار پاورپوینت :PowerPoint
نرم افزار پاورپوینت  PowerPointاز مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس ( )Officeمحصول
شرکت مایکروسافت است .محیط کار نرم افزار پاورپوینت از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی با بقیه نرم
افزارهای موجود در بسته نرم افزاری  Officeدارد .یعنی محیط کار این نرم افزار شبیه  wordیا excel
است .البته این شباهت در ساختار اصلی شامل دکمه ها و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم
میخورد.
اما پاورپوینت ،به چه دردی می خورد؟
پاورپوینت برای ارائه بهتر سمینارها و سخنرانی ها بکار می رود .شما می توانید محتوای مورد نظرتان را با
نرم افزار پاورپوینت ،به طور بهتر و زیباتری ارائه دهید.

ایجاد یک سند پاورپوینت:
پس از آنکه مجموعه نرم افزاری  Office 1337را در سیستم عامل خود نصب کردید ،خواهید دید که در
لیست برنامه های ویندوز ،نرم افزار  ،PowerPointبه همراه دیگر مجموعه نرم افزارهای آفیس در پوشه
مربوطه نمایش داده می شود.
برای ایجاد یک سند :PowerPoint
از منوی  Startدر ویندوز ،گزینه  All Programsرا انتخاب کرده و با کلیک بر روی پوشه Office
 ،Microsoftروی آیکون  Microsoft Office PowerPoint 2007کلیک کنید .در این صورت یک
سند  ،PowerPointایجاد می شود.
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معرفی بخش ها و زبانه های اصلی در یک سند :PowerPoint
قبل از هر چیز بهتر است با بخش ها ،گزینه ها و زبانه ها در یک سند پاورپوینت و همچنین کاربردهای آنها
آشنا شویم .همانطور که در تصویر زیر می بینید ،در صفحه اصلی یک سند پاورپوینت ،گزینه ها و ابزارهایی
وجود دارد که در زیر به طور خالصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم.

شماره  :۱در اینجا سه گزینه می بینید که در کنار آنها یک فلش آبی رنگ وجود دارد .نام این بخش
 Access toolbarاست.در نرم افزار پاورپوینت برخی ابزارها هستند که کاربرد زیادی دارند .شما می توانید
با کلیک بر روی فلش آبی رنگ ،ابزارهای دلخواه تان را به این بخش اضافه کنید تا دسترسی به آن ساده تر
و سریع تر باشد.
شماره  :9زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت در این بخش قرار دارد .با کلیک بر روی هر کدام از این زبانه
ها ،بخش ها و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود.
شماره  :۳همانطور که در توضیح مربوط به بخش شماره  1اشاره شد ،هر زبانه از چند بخش و یک سری
گزینه تشکیل شده ،که هر کدام از آنها ،کارکرد و قابلیت خاص خودشان را دارند .در تصویر فوق و در عدد
شماره  ،3بخش های مربوط به زبانه  Homeنمایش داده شده است .اگر بر روی زبانه  Insertکلیک کنید،
خواهید دید که بخش های  ،Insertکامال با بخش های  Homeمتفاوت است.
شماره  :۴هر سند پاورپوینت از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسالید ( )Slideمی گویند.
اسالیدها در این ستون نشان داده می شوند.
شماره  :۵اسالید به صورت بزرگنمایی شده در این بخش نشان داده می شود .هر اسالید از دو بخش «تیتر»
و «زیر تیتر» تشکیل می شود.
شماره  :۶هر اسالید می تواند «پاورقی» هم داشته باشد .برای درج «پاورقی» از این بخش استفاده می شود.

4

شماره  :۷این بخش ،وضعیت سند پاورپوینت (شماره اسالید و نمایش زبان انتخابی) را نمایش می دهد.
شماره  :۸حالت های نمایشی است .با استفاده از این ابزار و عالمت «درصد» که در سمت چپ آن مشاهده
می کنید ،می توان در متن نوشته شده  zoomکرد و حروف را به صورت درشت تر دید .کافی است ماوس
را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته و آن را به سمت چپ و راست ببرید تا تغییرات را مشاهده کنید.
معرفی زبانه های اصلی:
همانطور که در تصویر باال دیدیم ،زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت به  7دسته تقسیم می شوند .در زیر به
معرفی کارکرد زبانه های اصلی می پردازیم.
زبانه :Home

گزینه های این زبانه ،امکان تایپ متن ،ویرایش متن ،رسم شکل و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک
مجموعه اسالید را به شما می دهند.
زبانه :Insert

با استفاده از مجموعه گزینه های زبانه  ،Insertمی توانید مواردی از قبیل جدول ،عکس ،نمودار و ..,را در
یک سند درج کنید .به طور کلی برای «درج» هر چیزی در یک سند ،از این زبانه استفاده می شود.
زبانه :Design

از مجموعه گزینه های این زبانه برای طراحی زیباتر اسالیدها استفاده می شود .به عنوان مثال می توان پس
زمینه اسالیدها را از طری گزینه های بخش  Themeدر این زبانه تغییر داد.
زبانه :Animation
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برای ایجاد انیمیشن در اسالیدها و همچنین تغییر اسالیدها با انیمیشن خاص ،از گزینه های این زبانه
استفاده می شود
زبانه :Slide Show

برای تنظیم و بررسی وضعیت نمایشی اسالیدها و تماشای پروژه انجام شده ،از گزینه های زبانه Slide
 Showاستفاده می شود.
زبانه :Review

با استفاده از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید .مثال تصحیح گر واژگان
را به دلخواه خودتان تنظیم کنید ،از مترجم اسناد پاورپوینت برای بهبود کیفیت متن خود استفاده کنید،
متن تان را با متون دیگر مقایسه کنید ،از پروژه پاورپوینت تان به طور امنیتی محافظت کنید و. ...
زبانه :View

از گزینه های این زبانه برای شیوه نمایش یک سند پاورپوینت استفاده می شود .مثال می توان شکل نمایش
صفحه را انتخاب کرد ،می توان سند را در حالت بزرگنمایی تماشا کرد و . ...همچنین می توان گزینه های
دلخواهی را در صفحه نمایش یک سند پاورپوینت اضافه یا حذف کرد.

تبدیل مستقیم فایلهای  Wordبه :PowerPoint
فرض کنید یک فایل  Wordدر اختیار دارید و قصد دارید از این فایل  ،Wordیک فایل PowerPoint
تهیه کنید .برای این کار چه خواهید کرد؟ بایستی بدانید یکی از قابلیتهایی که از نسخه  1337به باالی
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مجموعهی  Officeوجود دارد ،امکان تبدیل مستقیم فایلهای  Wordبه  PowerPointاست .در این
ترفند به نحوه انجام این کار میپردازیم.
:MicrosoftWord 2007
در قدم اول بر روی دکمه  Officeدر باالی صفحه سمت چپ کلیک کنید.در منوی باز شده بر روی دکمه
 Word Optionsکلیک نمایید .در پنجره باز شده ،از قسمت سمت چپ Customize ،را انتخاب نمایید.
اکنون از منوی  Choosecommands fromگزینه  Commands Not In The Ribbonرا انتخاب
نمایید.
سپس از لیست پایین آن گزینه  Send to Microsoft PowerPointرا یافته و آن را انتخاب کرده و بر
روی دکمه  Addکلیک کنید تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود.در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک
کنید.حال آیکن گزینه  Send to Microsoft PowerPointدر نوار  QuickAccessقرار خواهد گرفت.
این نوار در باالترین قسمت برنامه در سمت چپ صفحه قرار دارد .اکنون کافی است فایل  Wordمورد نظر
خود را فراخوانی کرده و با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط  PowerPointکنید.
:Microsoft Word 2010
ابتدا به تب  Fileبروید.بر روی  Optionsکلیک نمایید .در پنجره باز شده ،از قسمت سمت چپQuick ،
 Access Toolbarرا انتخاب نمایید .اکنون از منوی  Choose commands fromگزینه
 Commands Not In The Ribbonرا انتخاب نمایید .سپس از لیست پایین آن گزینه Send to
 Microsoft PowerPointرا یافته و آن را انتخاب کرده و بر روی دکمه  Addکلیک کنید تا این گزینه
به لیست مقابل منتقل شود .در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک کنید .حال آیکن گزینه Send to
 Microsoft PowerPointدر نوار ابزار  Quick Accessقرار خواهد گرفت .این نوار در باالترین قسمت
برنامه در سمت چپ صفحه قرار دارد .اکنون کافی است فایل  Wordمورد نظر خود را فراخوانی کرده و با
کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط  PowerPointکنید.

برخی قابلیت های نرم افزار پاورپوینت برای متون انگلیسی:
اگر یک متن انگلیسی تایپ کرده اید ،می توانید درستی واژه ها و گرامر متن تایپ شده را کنترل کنید .برای
این کار پس از انتخاب متن مورد نظر ،از زبانه  Reviewگزینه  Grammar&Spellingرا انتخاب کنید.
در این صورت پنجره ای باز می شود که واژه هایی که نرم افزار آنها را «ناصحیح» تشخیص داده ،در آن
نشان داده می شود .در بخش پایینی پنجره ،واژه های پیشنهادی نرم افزار را می بینید که معموال ،واژه
نخست ،واژه صحیح است.
پیدا کردن معنی واژه ها از «فرهنگ جامع»:
در زبانه  Reviewگزینه ای وجود دارد با نام  Thesaurusبا استفاده از این گزینه می توان معنی واژه ها و
همچنین واژه های مترادف کلمه انتخاب شده را از فرهنگ های جامع انگلیسی پیدا کرد .به طور مثال ،در
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تصویر زیر معادل واژه  Systemو همچنین واژه های پیشنهادی به جای آن در ستون سمت راست نوشته
شده است.

ترجمه متون انگلیسی به بیش از  9۲زبان:
در نرم افزار پاورپوینت می توان متون انگلیسی را به بیش از  13زبان ترجمه کرد .این کار برای واژه ها هم
شدنی است .کافی است واژه یا متن مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه  Translateرا از زبانه Review
کلیک کنید .از ستون سمت راست زبان مورد نظر را انتخاب و از بخش پایین انتخاب زبان ،گزینه  Insertرا
کلیک کنید .متن ترجمه شده ،در زیر متن انتخابی شما درج خواهد شد.

اضافه کردن نکته یا پیام به واژه ها:
در یک سند پاورپوینت می توان به واژه ها ،پیام یا نکاتی را اضافه کرد .این پیام ها می تواند برای اطالع
طراح اسالیدها برای یادآوری در حین کنفرانس باشد .همچنین این پیام ها را می توان در سند نشان داد و
یا مخفی کرد .برای درج یک پیام ،ابتدا واژه مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از بخش  Commentدر
زبانه  ،Reviewگزینه  New Commentرا کلیک کنید .در این صورت یک مستطیل در سمت راست
عبارت انتخاب شده ظاهر می شود و می توانید پیام مورد نظر را در آنجا بنویسید.
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برای پاک کردن یک پیام ،آن را انتخاب و گزینه  Deleteاز بخش  Commentاز زبانه  Reviewرا کلیک
کنید.
گزینه های  Previousو  Nextنیز برای حرکت بین پیام ها به کار می روند ،Previous( .مکان نما را به
پیام قبلی و  ،Nextمکان نما را به پیام بعدی منتقل می کند).
گزینه  Show Markupپیام ها را در اسالید نشان می دهد یا مخفی می کند .بدین معنی که اگر پیام ها
مخفی باشند ،با کلیک بر روی این گزینه ،پیام ها نشان داده می شوند و در صورتی که پیام ها در حال
نمایش باشند ،در صورت کلیک بر این گزینه پیام ها مخفی خواهند شد.

بسته بندی نمایشی یک سند:
همانطور که تاکنون آموختیم ،یک سند پاورپوینت می تواند از مجموعه ای از انیمیشن ها ،فونت ها ،فایل
های صوتی و تصویری تشکیل شود .با استفاده از نرم افزار پاورپوینت می توان تمام قسمت ها را به صورت
یک بسته نرم افزاری که می تواند در کامپیوتر و یا سی دی ذخیره شود ،تهیه کرد .در این صورت می توان
از این بسته حتی در کامپیوترهایی که نرم افزار پاورپوینت بر روی سیستم عامل آنها نصب نیست ،استفاده
کرد.
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برای بسته بندی یک سند ابتدا از دکمه آفیس «باال سمت چپ» گزینه  Publishرا انتخاب ،و از بین گزینه
های موجود ،بر روی گزینه  Package for CDکلیک کنید.

پس از کلیک بر روی این گزینه ،پنجره  Package for CDباز می شود.

اکنون در مقابل عبارت  Name the CDنامی برای بسته خود انتخاب کنید .سپس بر روی دکمه Option
از همین پنجره کلیک کنید .در این صورت پنجره جدیدی مانند تصویر زیر باز می شود:

این پنجره شامل سه قسمت است .در بخش اول ( )Package Typeمی توان نوع بسته بندی را مشخص
کرد .مثال اگر گزینه  Play all presentations automaticallyرا انتخاب کنید ،بسته شما پس از
ذخیره شدن در صورت اجرا ،همه اسالیدها را به طور خودکار اجرا می کند .اگر می خواهید این اتفاق نیافتد،
یعنی مثال سی دی شما اسالیدها را اتوماتیک وار اجرا نکند ،گزینه Don’t play the CD
 automaticallyرا انتخاب کنید.
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در بخش دوم ( )Include these filesبا انتخاب گزینه های  Linked Filesو Embedded True
 Type fontsفایل هایی که در نمایش به آنها پیوند داده شده و همچنین فایل های مربوط به فونت های
استفاده شده در سند ،به بسته بندی شما اضافه خواهند شد.
بخش سوم ( )Enhance Security and Privacyنیز برای رمزگذاری در فایل است که اگر در کادر
نخست رمزی را درج کنید ،برای باز کردن فایل نمایشی بسته یتان ،باید آن رمز را وارد کنید .پس از پایان
تنظیمات به پنجره  Package for CDبازگشته و بر روی گزینه  Copy to CDکلیک کنید .یک سی دی
خام در سی دی خوان کامپیوتر خود درج کرده و بسته را بر روی سی دی کپی کنید .گزینه Copy to
 Folderنیز برای ایجاد بسته در حافظه کامپیوترتان استفاده می شود .در صورت کلیک بر روی این گزینه،
پنجره زیر باز می شود.

حال نام پوشه خود را در قسمت  Folder Nameو محل ذخیره سازی پوشه را در قسمت  Locationوارد
کنید.

کپی ،برش و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت:
به طور مختصر به توضیح کپی ،برش و جایگزینی یک متن می پردازیم .این دستورات از بخش Clipboard
از زبانه  Homeقابل دسترسی اند.

برای کپی یک واژه یا متن ،ابتدا آن واژه را انتخاب کرده و سپس با کلیک راست بر روی آن واژه گزینه
 Copyرا کلیک کنید .در عین حال گزینه  Copyدر بخش  Clipboardنیز وجود دارد .برای جایگزینی
واژه کپی شده ،از دکمه  Pasteاستفاده کنید .گزینه  Cutنیز یک واژه را اصطالحا «میبُرد» .یعنی واژه
انتخاب شده حذف و در جای دلخواه جایگزین (  )Pasteمی شود.
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اجرای یک اسالید:
منظور از اجرا ،نمایش آن به صورت تمام صفحه ( )Full Screenاست که معموال توسط ویدیو پروژکتورها
در سالن های کنفرانس آن را نمایش می دهند .برای اینکار از زبانه  Slide Showگزینه From
 Beginningرا انتخاب کنید.

همچنین می توانید با استفاده از کلید  F5صفحه کلید ،اسالید را به صورت تمام صفحه ببینید .با استفاده از
کلیدهای حرکتی (چپ و راست) می توانید به اسالیدهای بعدی و یا قبلی حرکت کنید پروژه یتان را در
حالت خروجی مشاهده کنید .برای خروج از حالت تمام صفحه یا  Full Screenدکمه  Escapeکه در
گوشه باال و سمت چپ صفحه کلید قرار دارد را کلیک کنید.

درج اشکال در اسالیدها:
گزینه :Convert to Smart Art
این گزینه ،صفحه را به حالت گرافیک ها و اشکال هنری تبدیل می کند.
آشنایی با بخش :Drawing
پنجمین بخش از بخش های زبانه  ،Homeبخشی است با نام  .Drawingابزارها و گزینه های این بخش
برای رسم اشکال گرافیکی و ویرایش آنها در یک سند پاورپوینت به کار می رود.

در سمت چپ این بخش ،اشکال گرافیکی کوچکی دیده می شود که با کلیک بر روی هر کدام از آنها ،ماوس
طوری تنظیم می شود که با حرکت بر روی اسالید ،شکل انتخاب شده ترسیم می شود.
به طور مثال در تصویر زیر از شکل پیکان به سمت راست استفاده شده است.
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با نگه داشتن ماوس بر روی عالمت فلش سمت راست در گوشه اشکال درج شده ،کلمه  Moreرا مشاهده
می کنید .با کلیک بر روی این فلش می توانید شکل های بیشتری را مشاهده کنید.

گزینه :Arrange
از این گزینه برای تنظیم وضعیت شکل و متن درج شده استفاده می شود.
به طور مثال فرض کنید که از اشکال موجود ،شکل ستاره را انتخاب کرده باشید و بخواهید عنوان «ستاره ها
در منظومه شمسی» را هم در اسالید مورد نظر درج کنید .اگر این دو در یک مکان درج شوند ،به ناچار باید
یکی از آنها «روی» دیگری باشد.
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همانطور که در تصویر باال می بینید ،جمله درج شده بر روی شکل وجود دارد .به دلیل اینکه از بخش
 Arrangeگزینه اول ( )Bring to Frontرا انتخاب کرده ایم .با استفاده از این گزینه ،متن انتخاب شده
(یا شکل انتخاب شده) در رویی ترین سطح ممکن در یک اسالید نشان داده می شود .اگر دومین گزینه
( )Send to Backرا انتخاب کنیم ،تصویر باال به صورت زیر تغییر خواهد کرد.

گروه بندی شکل ها:
اگر چند شکل را در یک اسالید درج کنید ،هر کدام از آنها را می توانید به طور مجزا تغییر دهید( .مثال
محل آنها را تغییر دهید ،کوچک و بزرگ کنید و .)...
اما با استفاده از گزینه  Group Objectsمی توانید همه اشکال را به یک «گروه» تبدیل کنید و تغییرات
را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کنید .برای این کار ،ابتدا با نگه داشتن کلید  Ctrlدر صفحه کلید،
همه اشکال را انتخاب کنید.

سپس از بخش  Group Objectگزینه  Groupرا انتخاب کنید.
مشاهده می کنید که تمام اشکال به یک «گروه» تبدیل شدند و اکنون می توان تغییرات را به صورت
گروهی بر روی آنها اعمال کرد .برای اینکه اشکال را مجددا از حالت گروه خارج کنید ،کافی است که بر روی
گزینه  Ungroupکلیک کنید.
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تنظیم موقعیت شکل درج شده:
با استفاده از گزینه های بخش  Position Objectsمی توان موقعیت شکل را در اسالید تنظیم کرد.

با استفاده از گزینه های بخش  Alignمی توان شکل را به سمت چپ ،راست ،باال و پایین منتقل کرد.
از گزینه  Rotateبرای چرخش شکل استفاده می شود .می توان شکل را به صورت  93درجه به سمت چپ
و راست چرخاند و یا آن را با تغییر  183درجه ای ،معکوس کرد .اگر بخواهید شکل را با درجه دقی تری
بچرخانید ،می توانید از گزینه  More Rotation Optionsاستفاده کنید.
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آخرین گزینه از بخش  Arrangeگزینه  Selection Pansاست .با استفاده از این بخش می توانید به
اشیاء ،اشکال و متن ها در اسالید دسترسی راحت تری داشته باشید .باکس عنوان یا محتوا ،شکل و یا متن
درج شده ،و به طور کلی هر چیزی که در یک اسالید وجود دارد در سمت راست صفحه لیست می شود و با
کلیک بر روی هر کدام از آنها ،بخش مورد نظر انتخاب می شود.

پیدا کردن و جایگزینی یک واژه در سند:
برای پیدا کردن یک واژه در سند از گزینه  Findدر بخش  Editingاستفاده کنید.
با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای باز می شود که می توانید عبارت مورد جستجو را در آن پنجره تایپ
کرده و گزینه  Find nextرا کلیک کنید.

جایگزینی یک واژه با واژه دیگر:
در صورتی که بخواهید به جای یک واژه ،از واژه جایگزینی در تمام سند استفاده کنید ،باید بر روی گزینه
 Replaceاز بخش  Editingکلیک کنید.
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در این صورت پنجره ای مطاب شکل زیر باز می شود که در بخش  Find Whatعبارت مورد جستجو و در
بخش  Replace withعبارت جایگزین را تایپ می کنید .سپس گزینه  Replaceرا کلیک کنید .در این
صورت واژه جدید ،جایگزین واژه قبلی خواهد شد.

طراحی اسالیدها و زیبا سازی آنها:
مجموعه گزینه های زبانه  Designکه عموما برای طراحی و زیباتر کردن اسالیدها به کار می رود .

گزینه :Themes
انتخاب  Themeیا پوسته ،برای زیبا کردن اسالیدتان اهمیت فراوانی دارد ،چرا که پوسته و طرح اصلی
اسالید شما با یکی از این Themeها نمایش داده خواهد شد .در تصویر زیر یکی از این طرح ها برای اسالید
انتخاب شده است .اگر بر روی فلشی که در سمت راست مجموعه  Themesقرار دارد کلیک کنید ،طرح
های بیشتری از Themeهای موجود در پاورپوینت را خواهید دید.

با کلیک بر روی گزینه طرح های بیشتر ،سه عبارت می بینید که در تصویر زیر نشان داده شده است.
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کارکرد این دستورات عبارتند از:
 :More Themes on Microsoft Office Onlineبا کلیک بر روی این عبارت ،می توانید طرح های
بیشتری را از سایت  Microsoft Officeمشاهده و در صورت تمایل ،دریافت کنید.
 :Browse for Themesاگر طرح هایی را ذخیره کرده باشید و از قبل در کامپیوترتان وجود داشته باشد،
می توانید با استفاده از این گزینه آنها را وارد نرم افزار کنید.
 :Save Current Themeاین گزینه طرح موجود که به سندتان اختصاص داده شده را ذخیره می کند.
تنظیم رنگ ،فونت و افکت در پوسته انتخاب شده:
هر کدام از Themeهایی که برای اسالیدتان انتخاب می کنید ،می توانید تغییراتی از قبیل رنگ ،فونت و
افکت بر روی آن اعمال کنید.
تنظیمات رنگ ها:
برای تنظیمات رنگ ها گزینه  Colorsرا از بخش  Themesانتخاب کنید .همانطور که در تصویر زیر می
بینید ،به تناسب اسالید انتخاب شده ،ترکیبی از رنگ ها برای پوسته مورد نظر پیشنهاد می شود که با
انتخاب آنها تغییرات اعمال شده را در پوسته مشاهده خواهید کرد .برای ایجاد رنگ مورد نظرتان می توانید
از گزینه  Create New Theme Colorsاستفاده کنید.
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در صورت انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که می توان رنگ تمام اجزای یک اسالید را به رنگ
دلخواه تغییر داد .به طور مثال در تصویر زیر رنگ سفید برای نوشته های پس زمینه انتخاب شده است.

تغییر شیوه نمایش پس زمینه:
با استفاده از گزینه  Background Styleمی توان رنگ پس زمینه را تغییر داد و یا آن را به شیوه ای
دلخواه تنظیم کرد.

متحرک سازی و ایجاد انیمیشن در اسالیدها:
یکی از روش های ارائه زیباتر مطالب ،ایجاد انیمیشن و متحرک سازی متون در اسالیدها است.
منظور از متحرک سازی در پاورپوینت ،متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسالید و یا متحرک کردن
محتویات اسالید است که هر دو ،هدفی جز جذاب کردن ارائه مطلب را دنبال نمی کنند.
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در حالت اول (متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسالید) :می توان اسالید بعدی را از پایین به باال ،چپ
به راست ،کمرنگ به پر رنگ و ....متحرک کرد.
در حالت دوم (متحرک سازی محتویات اسالید) :می توان یک متن ،یک تصویر و یا یک شکل از اشکال
موجود که درون یک اسالید قرار دارند را حرکت داد .همچنین می توان متون را به صورت متحرک در یک
اسالید نمایش داد.
متحرکسازی متن در یک اسالید:
برای عملیات مربوط به متحرک سازی از گزینه های زبانه  Animationاستفاده می شود .متحرک کردن
متون می تواند انواع متفاوتی داشته باشد .مثال نمایش متن از حالت بی رنگ به پر رنگ می تواند یک نوع
«متحرک سازی» باشد .تفاوت متونی که دستور متحرک سازی بر روی آنها اجرا شده تا زمانی که اسالید
اجرا نشود با گزینه های غیر متحرک مشخص نخواهد شد.
برای متحرک سازی یک متن کافی است متن مورد نظر را انتخاب و گزینه انیمیشن که در حالت پیش فرض
در بخش  No Animationتنظیم است را به یکی از سه حالت  Fadeو  Wipeو  Fly inتغییر دهید.

حالت  :Fadeمتن را از کمرنگ به پررنگ متحرک می کند.
حالت  :Wipeجهت متحرک کردن متن را از پایین به باال تنظیم و متن را از کمرنگ به پر رنگ نشان می
دهد.
حالت  :Fly inنیز متن را از پایین به باالی صفحه حرکت می دهد.
اگر بر روی گزینه  Custom Animationکلیک کنید ،پنجره ای مانند پنجره زیر در سمت راست صفحه
نشان داده می شود که کلیه حالت های متحرک سازی را در سه بخش دسته بندی کرده و گزینه هایی نیز
برای تنظیمات متحرک سازی را در اختیار کاربر قرار می دهد.
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اگر بر روی دکمه  Add Effectکلیک کنید ،چهار دسته انیمیشن خواهید دید.

:Entrance
از گزینه های این دسته که با نام «ورودی» مشخص شده ،برای انیمیشن سازی متونی استفاده می شود که
بخواهید به اسالیدتان وارد شود .اگر بر روی گزینه  More Effectدر بخش  Entranceکلیک کنید
پنجره ای باز می شود که تمام انیمیشن های «ورودی» را به شما نشان می دهد .فراموش نکنید که تیک
عبارت  Effect Previewرا برای تماشای انیمیشن انتخابی بزنید .گزینه های آن را امتحان کنید و
انیمیشن دلخواه خود برای متن های «ورودی» انتخاب کنید.
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:Emphasis
از گزینه های این دسته که با نام «تاکید» مشخص شده ،برای تاکید بر روی یک عبارت خاص استفاده می
شود .مثال اگر از این بخش گزینه « »Change Fontرا انتخاب کنید ،در هنگام اجرای اسالید می بینید که
اندازه متن شما به صورت متحرک بزرگ تر می شود که بتوانید بر روی آن تاکید کنید .گزینه های دیگری
نیز برای تاکید کردن بر روی متن در این دسته وجود دارد .مانند چرخاندن متن .آنها را امتحان کنید!
 :Exitاین بخش برای «خارج» کردن یک متن از صفحه استفاده می شود .به عنوان نمونه ،گزینه Fly Out
دقیقا برعکس  Fly inعمل می کند .یعنی متن را از صفحه از باال به پایین خارج می کند .برای آزمایش
افکت های دیگر بر روی گزینه  More Effetsکلیک کنید.
:Motion Paths
در این دسته ،انیمیشن های بیشتری را می بینید که دست شما را برای طراحی بهتر باز می کند .حرکت
هایی همچون چپ به راست ،پایین به باال ،حرکت هایی برای تاکید و یا ورودی و  ...در این بخش قابل
مشاهده اند.
اختصاص چند انیمیشن به یک متن:
اگر با این جزوه شکل های مختلف انیمیشن را در نرم افزار پاورپوینت آزمایش کرده باشید ،تاکنون متوجه
این نکته شده اید که لیستی از انیمیشن ها در پنجره  Custom Animationنشان داده شده است .این
بدین معناست که شما می توانید به یک متن چندین انیمیشن اختصاص دهید .هر انیمیشن با یک شماره
نشان داده می شود که وقتی اسالیدها در حالت طراحی باشند ،شماره ها قابل نمایش بر روی متن است .در
تصویر زیر عبارت «شناخت منظومه شمسی» پنج انیمیشن دارد (از شماره صفر تا چهار) که با اجرای اسالید
همه آنها اجرا خواهد شد.

تنظیمات انیمیشن:
با انتخاب هر انیمیشن ،می توانید تنظیماتی از قبیل سرعت ،اندازه و یا جهت انیمیشن را بر روی متن مورد
نظر اعمال کنید .باید توجه داشت که هر انیمیشن از نظر ویژگی الزاما شبیه انیمیشن های نوع دیگر نیست.
مثال اگر انیمیشن تغییر سایز را انتخاب کنید ،می توانید اندازه آن را در بخش  Modifyتغییر دهید .اما در
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همین بخش  Modifyوقتی انیمیشنی را انتخاب کرده باشید که تغییر جهت می دهد ،دیگر عبارت Font
 Sizeرا در این بخش نخواهید دید .بلکه به جای آن عبارت  Directionرا خواهید دید که می توانید افقی
یا عمودی بودن آن را مشخص کنید .در تصاویر زیر تفاوت ویرایشی دو انیمیشن مجزا نشان داده شده است.

تنظیم سرعت:
برای تنظیم سرعت انیمشین کافی است که بر روی واژه  Speedاز بخش  Modifyکلیک کنید .در این
صورت پنج گزینه  Very Slowو  Slowو  Mediumو  Fastو  Very Fastرا مشاهده می کنید که به
ترتیب سرعت انیمیشن را «خیلی آهسته»« ،آهسته»« ،متوسط»« ،سریع» و «خیلی سریع» می کند.
حذف انیمیشن:
برای حذف هر انیمیشنی که به متن اختصاص داده اید کافی است بر روی شماره آن در لیست انیمیشن ها
کلیک و دکمه  Deleteاز صفحه کلید را فشار دهید .همچنین با استفاده از گزینه  Removeکه در پنجره
 Custom Animationوجود دارد ،می توان انیمیشن مورد نظر را حذف کرد.
نمایش و جابجایی انیمیشن ها:
در ادامه بررسی پنجره  Custom Animationسه گزینه  Re-orderو  Playو  Slide Showدر تصویر
زیر نشان داده شده است
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با استفاده از گزینه  Re-orderمی توان ترتیب انیمیشن های یک متن را جابجا کرد .عالمت پیکان به
سمت پایین ،انیمیشن انتخاب شده را به سمت پایین هدایت می کند.
گزینه  Playتمام انیمیشن های اختصاص یافته به متن را یکبار نمایش می دهد.
گزینه  Slide Showنیز اسالید را اجرا می کند و پروژه را به صورت  Full Screenیا تمام صفحه نشان
می دهد.

ایجاد انیمیشن در هنگام جابجایی اسالیدها:
همانطور که پیش تر اشاره شد ،در نرم افزار پاورپوینت می توان برای حرکت از اسالیدی به اسالید دیگر،
انیمیشن ایجاد کرد.
برای این کار از گزینه های بخش  Transition to This Slideاستفاده کنید.

شیوه کار به این صورت است که با کلیک بر روی هر اسالید ،می توانید یکی از طرح های انیمیشن این
بخش را انتخاب کنید و آن را به اسالید انتخاب شده اختصاص دهید .در این صورت در هنگام اجرای
اسالیدها ،مشاهده خواهید کرد که تغییر اسالید و ورود به اسالید بعدی همراه با انیمیشنی خواهد بود که
شما به آن اختصاص داده اید.
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درج صدا:
عالوه بر انیمیشن می توانید از صداهای پیش فرض نرم افزار پاورپوینت برای تغییر بین اسالیدها استفاده
کنید .با استفاده از گزینه  Transition Soundلیستی از صداها نمایش داده می شود که می توانید با
کلیک بر روی دکمه  Playاز پنجره  Custom Animationصدای آن را بشنوید .در صورتی که از عملیات
درج صدا پشیمان شدید ،گزینه  No Soundرا انتخاب کنید.

سرعت انیمیشن بین اسالیدها:
برای تنظیم سرعت انیمیشن بین یک اسالید به اسالید بعدی ،از گزینه  Transition Speedاستفاده
کنید .این گزینه دارای سه حالت  Fastو  Mediumو  Slowیا «سریع ،متوسط و کند» است.
اختصاص یک انیمیشن به همه اسالیدها:
اگر می خواهید همه اسالیدها با یک انیمیشن به یکدیگر منتقل شوند ،یکی از انیمیشن ها را انتخاب و
گزینه  Apply To Allرا کلیک کنید.
حرکت اسالیدها به طور خودکار:
اگر بخواهید اسالیدهایتان به صورت خودکار حرکت کند ،یعنی اسالید را به صورت یک فایل تصویری برای
عده ای پخش کنید بدون اینکه صحبت کنید ،می توانید از گزینه  Advance Slideاستفاده کنید .برای
این کار با استفاده از گزینه  Automatically Afterزمان نمایش هر اسالید را به صورت دستی تنظیم
کنید .اگر گزینه  Apply to Allرا کلیک کنید ،این زمان به تمام اسالیدها اختصاص داده خواهد شد .حال
کافی است کلید  F5از صفحه کلید را اجرا کنید تا اسالیدهای شما با زمانی که برای نمایش هر اسالید
انتخاب کرده اید ،نمایش داده شود.
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درج نمادها و واژه های هنری ،ایجاد دکمه ها و درج یک پیوند ساده در یک اسالید
(: )Hyperlink
در صورتی که اسالید به صورت ساده آماده شده باشد ،می توان با کلیدهای حرکتی ،صفحه به صفحه
اسالید را به مخاطب نشان داد .اما به جز این ،می توانید برای هر اسالید جلوه های ویژه ای در نظر بگیرید و
اسالیدها را به یکدیگر پیوند کنید و دکمه های خاصی طراحی کنید که از آن برای پخش فیلم و اجرای نرم
افزارهای خاص استفاده می شود.
درج یک پیوند ساده در یک اسالید):(Hyperlink
اگر واژه یا متنی را اصطالحا  Hyperlinkکنید ،می توانید با کلیک بر روی آن واژه یا متن ،به محل جدید
وارد شوید .به طور مثال فرض کنید می خواهید عبارت «این سایت» شما را به یک صفحه اینترنتی هدایت
کند .برای این کار ،ابتدا عبارت «این سایت» را انتخاب کنید و با کلیک بر روی گزینه  Hyperlinkاز زبانه
 Insertآدرس سایت مورد نظر را وارد کنید.

از طری گزینه  Hyperlinkمی توان واژه ها و عبارات را به جز سایت ها ،به محل های دیگری نیز پیوند
(لینک) کرد .کافی است به جای درج آدرس در محل مورد نظر ،از سمت چپ پنجره باز شده محلی را برای
پیوند انتخاب کرد .مثال در تصویر زیر ،عبارت «این سایت» به درایو  Eپیوند شده است.
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ایجاد دکمه های عملیاتی:
در یک سند پاورپوینت می توان دکمه های عملیاتی برای ارائه بهتر مطلب طراحی کرد .این دکمه ها می
توانند اشکال و یا تصاویر درج شده در اسالیدها باشند.
استفاده از اشکال گرافیکی برای طراحی دکمه های عملیاتی:
پس از درج یک شکل گرافیکی ،اگر بر روی گزینه  Actionکلیک کنید ،پنجره ای مطاب شکل زیر باز می
شود که می توان عملیاتی برای آن شکل در نظر گرفت .این پنجره از دو بخش  Mouse Clickو Mouse
 Overتشکیل شده که همانطور که از معانی آن پیداست ،گروه نخست عملیات مربوط به «کلیک ماوس» بر
روی شکل مربوطه است و گروه دوم مربوط به زمانی است که ماوس «بر روی شکل مربوطه» حرکت می
کند.اکنون به بررسی گروه  Mouse Clickمی پردازیم ،گزینه های گروه  Mouse Overدقیقا مثل گروه
 Mouse Clickاست و فقط در نوع عملیات (کلیک یا حرکت ماوس بر روی شکل) تفاوت دارند.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ،اگر عبارت  Hyperlink Toرا انتخاب کنید ،می توانید برای
شکل درج شده ،دستوری انتخاب کنید که با کلیک ماوس بر روی آن به یکی از مقصدهای زیر برود:
 :Next Slidاسالید بعدی
 :Previous Slideاسالید قبلی
 :First Slideاسالید نخست
 :Last Slideاسالید آخر
 :Last Slide Viewedآخرین اسالید نمایش داده شده
 :End Showپایان نمایش
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عملیات اجرای یک برنامه با کلیک بر شکل درج شده:
اگر بخواهید با کلیک بر شکل درج شده ،یک برنامه از کامپیوترتان اجرا شود ،کافی است گزینه Run
 Programرا انتخاب کنید .در این صورت هر برنامه ای با فرمت اجرایی را می توان انتخاب کرد .اما اگر
بخواهید با کلیک بر روی شکل درج شده یتان یک فایل (مثال یک تصویر) باز شود ،گزینه  All Filesرا از
پنجره باز شده انتخاب کنید.

اجرای فایل های صوتی پیش فرض پاورپوینت:
از دیگر گزینه های این پنجره ،انتخاب صداهایی است که به طور پیش فرض در نرم افزار پاورپوینت وجود
دارد .این صداها ،صداهای نمونه ای است که با انتخاب هر کدام از آنها عملیات پخش آن به دو صورت کلیک
کردن و یا حرکت ماوس بر روی شکل درج شده اجرا می شود .مثال صدای تشوی حضار و یا صدای بوق از
صداهای نمونه است .می توانید آنها را امتحان کنید و در صورت نیاز در اسالیدهایتان از آنها استفاده کنید.

درج پاورقی و سربرگ و شماره گذاری اسالیدها:
مجموعه اسالیدهای یک سند پاورپوینت را می توان شماره گذاری کرد و یا یک سربرگ و یا پاورقی مشترک
به آنها اختصاص داد .همچنین می توان تاریخ نمایش سند پاورپوینت را بر روی تمام اسالیدها نشان داد.
برای این کار گزینه  Header and Footerرا انتخاب کنید.
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اگر از پنجره باز شده گزینه  Date and Timeرا انتخاب کنید ،تاریخ و زمان به طور خودکار بر روی سند
شما درج می شود .بخش نخست که عبارت  Update automaticallyدر آن نوشته شده ،تاریخ را به
طور خودکار به روز می کند .یعنی در هنگام اجرای پروژه ،تاریخ روز را نشان می دهد .اما اگر بخش دوم
یعنی  Fixedرا انتخاب کنید ،تاریخ روزی که پروژه را ایجاد کرده اید را به شما نشان می دهد.
شماره گذاری اسالیدها و درج عبارت در پاورقی:
اگر از پنجره باز شده ،گزینه  Slide Numberرا انتخاب کنید ،اسالیدهای شما شماره گذاری می شوند.
همچنین اگر عبارت  Footerرا کلیک کنید ،می توانید در مستطیل زیر آن واژه و یا عبارتی برای درج در
پاورقی اسالیدها بنویسید.

گزینه  Apply to Allتنظیمات شما را به تمام اسالیدها اختصاص می دهد.

گزینه :Object
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد ،می توان نرم افزارهای آفیس را تا حدودی با یکدیگر ترکیب نمود .گزینه
 Objectبرای جاسازی یک صفحه و همچنین یک صفحه از پیش ساخته شده توسط برخی نرم افزارها ،از
جمله  Excelدر نرم افزار  Wordبه کار می رود.
برای تمرین یک نمونه ،ابتدا بر روی گزینه  Objectکلیک کنید .در لیست موجود از پنجره باز شده گزینه
 Microsoft Office Excel Worksheetرا انتخاب کنید.
در این صورت یک فایل جدید  Excelباز شده و شما می توانید توسط ابزارهای موجود آن را ویرایش کرده و
در نرم افزار پاورپوینت آن را درج کنید.
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درج فیلم و صدا در یک اسالید:
اگر بخواهید یک فیلم در اسالیدتان نمایش بدهید کافی است از گزینه  Movieعبارت Movie from
 fileرا انتخاب کرده و فیلم مورد نظرتان را از کامپیوترتان انتخاب و درج کنید.
پس از درج فیلم پنجره ای باز می شود که از شما می پرسد نمایش فیلم به چه صورت باشد؟ وقتی که بر
روی آن کلیک شد؟ یا همزمان با اجرای اسالید؟
اگر می خواهید همزمان با اجرای اسالید ،فیلم تان هم نمایش داده شود ،عبارت  Automaticallyرا
انتخاب کنید .اگر می خواهید وقتی بر روی فیلم کلیک کردید ،فیلم نمایش داده شود ،عبارت When
 Clickedرا انتخاب کنید.

برای درج صدا هم از گزینه کنار  Movieیعنی گزینه  Soundاستفاده کنید.
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این گزینه دارای چهار زیر منو است و عملکرد آنها به شرح زیر است:
 :Sound from Fileبا استفاده از این گزینه می توانید صدا و یا موسیقی مورد نظرتان را از کامپیوتر پیدا
کرده و آن را درج کنید.
 :Sound from Clip Organizerبا استفاده از این گزینه می توانید از صداهای پیش فرض نرم افزار
استفاده کنید.
 :Play CD Audio Trackدر صورتی که سی دی در کامپیوترتان داشته باشید ،با این گزینه می توانید آن
را در یک اسالید اجرا کنید.
 :Record Soundبا استفاده از این گزینه می توانید صدای خودتان را ضبط کنید و هنگام اجرای اسالید
آن را پخش کنید.
ضبط صدای سخنران و پخش اسالیدها با صدای از قبل ضبط شده:
پیش از آنکه به ادامه بررسی گزینه های این پنجره بپردازیم ،بهتر است هم اینجا و روش ضبط صدای
سخنران را توضیح داده شود .چرا که این روش ،در گزینه بعدی از همین پنجره قابل استفاده خواهد بود.
اگر بخواهید صدایتان را پیش از ارائه کنفرانس ضبط کنید به طوری که در هنگام اجرای اسالیدها نیازی به
توضیح دادن نداشته باشید و فقط بخواهید اسالیدها با صدای شما اجرا شود ،کافی است که از زبانه Slide
 ،Showگزینه  Record Narrationرا انتخاب کنید .در این صورت پنجره ای باز می شود که تنظیمات
کلی از قبیل تنظیم میکروفن و کیفیت صدا نشان داده می شود.

بهتر است تمام گزینه ها در حالت پیش فرض بماند .اگر کلید  OKرا کلیک کنید ،اسالیدها اجرا می شوند و
در صورتی که میکروفن شما فعال باشد ،می توانید در هر اسالید توضیحات مرتبط را بگویید و صدایتان را
ضبط کنید .در پایان کلید  ESCرا فشار دهید و پروژه تان را ذخیره کنید.

تنظیم موقعیت تصویر و متن:
حتما تاکنون در حین کار با نرم افزار پاورپوینت متوجه شده اید که در یک سند پاورپوینت با درج یک
تصویر ،به راحتی می توان با ماوس آن تصویر را کوچک و بزرگ کرد و در نقطه دلخواه از اسالید آن را قرار

31

داد.اما گاهی الزم است که تصویر به پشت متن و یا به جلوی متن تنظیم شود .همان طور که در تصاویر زیر
می بینید ،دو گزینه  Bring to Frontو  Send to Backاین کار را انجام می دهند.

بریدن بخشی از تصویر با استفاده از گزینه :Crop
برای بریدن بخشی از تصویر ابتدا بر روی گزینه  Cropکلیک کنید .در این صورت چهار گوشه تصویر قابلیت
این را دارند که با ماوس کوچک شوند.

درج :Smart Art
یکی از گزینه های بخش  Illustrationsدر منوی  Insertگزینهای است به نام  Smart Artکه قابلیت
ایجاد یک لیست به صورت اشکال گرافیکی را دارد.
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در سمت چپ پنجره باز شده ،عناوینی وجود دارد که با انتخاب آنها ،زیر مجموعه هر کدام از این عناوین به
صورت تصویر در پنجره روبروی آن نشان داده می شود .به طور مثال ،با انتخاب عنوان  ،Cycleاشکال
چرخشی و با انتخاب گزینه  ،Pyramidاشکال هرمی انتخاب می شود .با درج هر کدام از این اشکال ،می
توان متن های مورد نظر را درون آن بخش ها تایپ کرد تا در نهایت ،محتوا به صورت زیباتری ارائه شود .به
عنوان نمونه ،یک شکل از اشکال  Processرا انتخاب می کنیم:

پس از انتخاب شکل مورد نظر ،منوی پنهانی با عنوان  SmartArt Toolsظاهر می شود که می توان
تغییراتی در شکل مورد نظر اعمال کرد.

این منو ،از دو زبانه  Designو  Formatتشکیل شده است.
زبانه :Design
بررسی گزینه ها از چپ به راست:
گزینه  Add Shapeبرای اضافه کردن بخش های بیشتر به شکل استفاده می شود« .فعال» یا «غیر فعال»
بودن زیرمنوهای  Add Shapeبسته به شکل مورد نظر متفاوت است .به عنوان مثال ،تصویر زیر از دایره
هایی تشکیل شده که می توان به سمت چپ یا راست آن ،باز هم دایره اضافه نمود .اما ساختار این شکل به
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صورت خطی است و نمی توان به باال یا پایین آن ،دایره اضافه کرد .برای این کار باید تصویر دیگری از بخش
 Processانتخاب کنیم.
در تصویر زیر برای اضافه کردن یک دایره بعد از دایره های موجود از گزینه  Add Shape Afterو برای
اضافه کردن یک دایره قبل از دایرههای موجود ،از گزینه  Add Shape Beforeاستفاده می کنیم.

با استفاده از گزینه  Add Bulletمی توان یک نماد گرافیکی قبل از واژه درج کرد.
گزینه  Right to Leftعناصر شکل را «برعکس» می کند .یعنی آنها را از راست به چپ و یا برعکس،
تنظیم می کند.
گزینه های  Layoutو  Promoteو  Demoteو  Text Planبرای بخش های خاصی از اشکال Smart
 Artاستفاده می شود.
به عنوان مثال بخش  ،Hierarchyبرای درج نمودارهای طبقه بندی شده بکار می رود و این گزینه ها با
انتخاب این بخش فعال می شوند.
با استفاده از گزینه  Layoutمی توان نمودار درج شده را تغییر داد.
گزینه  Promoteنیز برای «ارتقای» یک مرحله از شکل انتخاب شده به مرحله باالتر کاربرد دارد .به شکل
زیر توجه کنید:
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برای اینکه واژه چگالی را در سطح یکم این نمودار انتقال دهیم ،گزینه  Promoteرا انتخاب می کنیم.
گزینه  Demoteدقیقا برعکس  Promoteعمل می کند.

گزینه  Text Planبرای درج و ویرایش متن درون باکس های شکل به کار می رود .در تصویر زیر ،ابتدا
شکل مورد نظر درج و سپس با استفاده از گزینه  Text Planعناوین به آن اضافه شده است .ممکن است
که شما همزمان با درج شکل ،واژه های مورد نظرتان را درون باکس بنویسید و نیازی به این گزینه نداشته
باشید.

گزینه  Layoutبرای تغییر شکل  SmartArtبه کار می رود .با کلیک بر روی گزینه More Layout
پنجره  SmartArtمجددا باز می شود که می توان اشکال را از گروه های موجود انتخاب کرد.

گزینه  Change Colorبرای تغییر رنگ نمودار درج شده به کار می رود:
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با استفاده از گزینه  SmartArt Styleمی توان شکل نمودار درج شده را تغییر داد:

گزینه  Reset Graphicنیز برای بازگرداندن شکل به حالت اولیه استفاده می شود.

درج نمودارها در فایل های پاورپوینت:
برای درج نمودار ،ابتدا از زبانه  Insertگزینه  Chartرا انتخاب می کنیم:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ،می توان نمودارهای ستونی ،خطی ،دایره ای و انواع دیگری از
نمودارها که در لیست سمت چپ پنجره نشان داده شده را انتخاب کرد .برای درج اطالعات و ویرایش آن در
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نرم افزار  ،Excelیک نمودار خطی را انتخاب می کنیم .به محض انتخاب ،یک سند  Excelدر کنار سند
پاورپوینت باز می شود.

برای تنظیم نمودار درج شده با نمودار مورد نظرمان ،باید تغییرات را در نرم افزار  Excelانجام دهیم .فرض
کنید می خواهیم نموداری با مشخصات زیر ایجاد کنیم:
میزان بارندگی در چهار سال اخیر در استان های شمالی ،مرکزی و جنوبی کشور.
در این صورت سلول های نرم افزار  Excelرا به نام های «سال « ،»1391سال « ،»1393سال  »1389و
«سال  »1388تغییر می دهیم .به همین ترتیب ستون های نمودار را به نشانه استان های شمالی ،مرکزی و
جنوبی نامگذاری می کنیم .حال کافی است که اطالعات را به درستی در نرم افزار  Excelوارد کنیم .هر
تغییراتی در  ،Excelبه سند پاورپوینت اعمال می شود.

ویرایش نمودار
برای ویرایش نمودار درج شده ،باید از زبانه های مربوط به گروه  Chart Toolsکه با درج نمودار ظاهر می
شود استفاده کنیم .اگر به زبانه دیگری مراجعه کردید و این زبانه ها مخفی شد ،بر روی نمودار درج شده دو
بار کلیک کنید تا گروه  Chart Toolsمجددا نشان داده شود .این گروه از سه زبانه  Designو  Layoutو
 Formatتشکیل شده است.
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بررسی زبانه  Designاز گروه :Chart Tools
گزینه  Change Chart Typeبرای تغییر نمودار درج شده به کار می رود.

گزینه  Save as Templatesنمودار درج شده را در پوشه ای به نام  Templatesذخیره می کند تا در
صورتی که دفعات بعدی مجددا به این نمودار احتیاج پیدا کردید ،از آن استفاده کنید.

گزینه  Switch Row/Columnsجای سطرها و ستون های نمودار را با یکدیگر عوض می کند .به عنوان
مثال ،در نمودار ستونی میزان بارندگی در چهار سال اخیر که ستون ها نمایان گر سال بود ،با انتخاب این
گزینه ،ستون ها نمایان گر استان ها و رنگ آنها نمایان گر سال خواهد شد.
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با استفاده از گزینه  Select Dataمی توان اطالعات مندرج در ستون ها را انتخاب ،حذف و اضافه کرد .به
عنوان مثال ،با استفاده از دکمه  Addمی توان عبارت «استان های غربی» و «استان های شرقی» را به
ستون های موجود اضافه کرد .همچنین با استفاده از دکمه  Removeمی توان ستون های موجود را پاک
کرد .باید توجه داشت که بعد از اضافه کردن ستون ،باید اطالعات آن را برای ستون وارد کرد .مثال در تصویر
زیر ،عبارت های «استان های غربی» و «استان های شرقی» درج شده ،اما چون اطالعاتی به آن داده نشده،
در ستون ها نشان داده نمی شود.

گزینه  Edit dataنیز به شما اجازه می دهد تا در نرم افزار  ،Excelاطالعات مربوط به نمودار را ویرایش
کنید .این کار را از گزینه قبلی ( )Select dataنیز می توانستید انجام دهید.
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گزینه  Refresh Dataبرای «به روز کردن اطالعات» استفاده می شود .مثال هر چند دقیقه که شما
اطالعات نمودار را در نرم افزار  Excelتغییر می دهید ،با انتخاب این گزینه می توانید اطالعات تغییر داده
شده را در نرم افزار پاورپوینت مشاهده کنید.
گزینه  Chart Layoutساختار نمودار درج شده را تغییر می دهد .به معنای اینکه محل عنوان نمودار،
شکل ستون ها ،محل قرار گیری داده ها و ...به شکل های مختلفی تغییر پیدا می کند که بسته به سلیقه،
می توان یک نمونه از آنها را انتخاب کرد .با کلیک بر ساختارهای موجود ،می توان تغییرات را در نمودار درج
شده مشاهده کرد .در تصویر زیر یک نمونه از نمودارها نشان داده شده است:

گزینه  Chart Styleرنگ و ظاهر نمودار را تغییر می دهد و تغییری در ساختار آن نمی دهد .یک نمونه از
رنگ بندی نمودار در این گزینه را در تصویر زیر می بینید.
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بررسی زبانه  Layoutاز گروه :Chart Tools

بخش  Current Selectionشامل دو گزینه  Format Selectionو  Reset to Match Styleاست.
با کلیک بر روی گزینه  Format Selectionپنجره ای باز می شود که با استفاده از آن می توان ساختار
نمودار را به شکل دلخواه نمایش داد .در پنجره باز شده ،گزینه های  Fillو  Border Colorو Border
 Styleو  Shadowو  D Format3وجود دارد که برای تغییرات در رنگ و شکل نمودار به کار می رود.
به عنوان مثال در بخش  Fillمی توان درون نمودار را به رنگ دلخواه تغییر داد.

شیوه های اجرای اسالیدها:
این شیوه ها در زبانه  Slide Showقرار دارند.
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اجرای اسالید نخست تا اسالید آخر ( :)From Beginningساده ترین شیوه اجرای یک اسالید،
استفاده از گزینه  From Beginningاست که از نخستین اسالید شروع به اجرا می کند.
اجرای اسالیدها از اسالید اخیر ( :)From Current Slideاگر می خواهید پروژه یتان از آخرین
اسالیدی که طراحی کرده اید نمایش داده شود ،بر روی گزینه  From Current Slideکلیک کنید.
اجرای سفارشی اسالید ( :)Custom Slide Showاگر می خواهید اسالیدهایتان به شیوه دلخواه
خودتان نمایش داده شود ،بر روی گزینه  Custom Slide Showکلیک کنید .در این صورت پنجره ای باز
می شود که پس از کلیک بر روی گزینه  Newمی توان یک شیوه سفارشی برای نمایش ایجاد کرد.

همانطور که در تصویر باال می بینید ،همه اسالیدهایی که طراحی کرده اید در ستون سمت چپ ( Slides
 )in Presentationوجود دارد .با کلیک بر روی شماره هر اسالید ،می توانید آن اسالید را انتخاب کنید.
در این صورت دکمه  Addفعال می شود .حال بر روی دکمه  Addکلیک کنید تا اسالید انتخاب شده به
ستون سمت راست ( )Slides in Custom Showمنتقل شود .برای حذف اسالیدها هم بر روی اسامی
ستون سمت راست کلیک و دکمه  Removeرا کلیک کنید .بدین ترتیب لیستی از اسالیدهای ترتیبی
خودتان را در ستون سمت راست ایجاد می کنید .در نهایت کلید  OKرا برای اجرای این شیوه کلیک کنید.
حال در صورت اجرای اسالید خواهید دید که اسالیدها به ترتیبی که شما چیده اید نمایش داده خواهند
شد.
تنظیمات نمایشی:
با کلیک بر روی گزینه  Setup Slide Showاز زبانه  Slide Showپنجره ای مانند تصویر زیر باز می
شود که با استفاده از آن می توان شیوه نمایش را سفارشی کرد و امکاناتی را به هنگام نمایش اسالیدها
حذف و یا اضافه کرد.
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گزینه های بخش :Show Type
در صورتی که گزینه ( Present by a speaker (Full Screenرا انتخاب کنید ،اسالیدها به صورت تمام
صفحه نشان داده می شوند .این گزینه به صورت پیش فرض انتخاب شده است .یعنی اگر این گزینه را تغییر
ندهید ،به هنگام اجرای اسالیدها ،نمایش به صورت تمام صفحه خواهد بود.
در صورتی که گزینه  Browser by an Individualرا انتخاب کنید ،اسالیدها به صورت پنجره نمایش
داده می شوند .یعنی منوهای پایین صفحه ویندوز و همچنین دکمه های عملیاتی بستن و کوچک کردن
پنجره در باالی صفحه نشان داده می شوند.
اگر گزینه ( Browser at a Kiosk (Full Screenرا انتخاب کنید ،شیوه نمایش همانند گزینه نخست
خواهد بود با این تفاوت که در این حالت کلیک راست و کلیدهای عملیاتی در اسالید قابل مشاهده نخواهند
بود.
گزینه های بخش :Show Option
گزینه  ”Loop Continually Until “ESCبه منظور نمایش پشت سر هم اسالیدها تا انتخاب کلید
« »ESCاست .بدین معنی که اسالیدها تا زمانی که کلید  ESCرا فشار ندهید نمایش داده می شوند.
ادامهپنجره  Setup Showدر قسمت :Show Option
اگر گزینه  Show without narrationرا انتخاب کنید ،اسالیدها بدون صدای سخنران که در باال
توضیح داده شد ،پخش می شود .در صورتی که می خواهید صدایتان پخش شود ،باید تیک این گزینه را
بردارید.
در صورت انتخاب گزینه  Show without animationاسالیدها بدون انیمیشن نشان داده می شوند.
این گزینه در حالت پیش فرض انتخاب نشده ،بنابراین انیمیشن های طراحی شده در حالت پیش فرض قابل
نمایش خواهند بود.
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با استفاده از گزینه  Pen Colorمی توان رنگ خاصی را برای قلمی که در طول نمایش اسالید از آن
استفاده می کنیم ،انتخاب کرد .از رنگ های موجود در این گزینه برای تاکید بر روی موضوعات مهمی که در
اسالید وجود دارد استفاده می شود.
گزینه های بخش :Show Slides
گزینه های این بخش برای تنظیم نمایش شماره اسالیدها به کار می رود .در صورتی که گزینه  Allرا
انتخاب کنید (که در حالت پیش فرض هم همین گزینه انتخاب شده) همه اسالیدها نمایش داده می شوند.
اما اگر بخواهید اسالیدها از شماره های دلخواهی نشان داده شود ،شماره اولین اسالید را در کادر  Fromو
شماره آخرین اسالید دلخواه را در کادر  Toوارد کنید .در عین حال می توانید از گزینه Custom Show
برای سفارشی کردن نمایش که پیش از این شیوه فعال کردن آن را توضیح داده بودیم ،استفاده کنید .مثال
اگر بخواهید اسالیدهای شماره  7 ،4 ،1و  11نمایش داده شوند ،کافی است که این عبارت را در کادر
 Custom Showوارد کنید1،4،7،11 :
گزینه های بخش :Advanced Slides
گزینه های این بخش که می توان فقط یکی از آنها را انتخاب کرد ،برای شیوه تغییر اسالیدهاست .اگر گزینه
 Manuallyرا انتخاب کنید ،می توانید اسالیدها را به صورت دستی و با کلیک ماوس تغییر دهید .در
صورتی که گزینه  Using timing if presentرا انتخاب کنید ،اسالیدها به طور خودکار و با توجه به
زمان تعیین شده برای نمایش هر اسالید نشان داده می شوند.
بخش :Multiple Monitors
از این بخش برای زمانی استفاده می شود که رایانه شما دارای چند نمایشگر باشد .با استفاده از لیست
بازشونده ،گزینه  Display Slide Show onرا برای تنظیم پخش بر روی نمایشگر دلخواه انتخاب کنید.
بخش :Performance
از گزینه  Acceleration Use Hardware Graphicsبه منظور افزایش سرعت نمایش استفاده می
شود.
از لیست بازشونده  Slide Show Resolutionنیز می توان کیفیت یا درجه وضوح نمایش را تنظیم کرد.

زمان بندی ارائه کنفرانس و تمرین پیش از سخنرانی:
برای ارائه یک کنفرانس خوب ،عالوه بر طراحی مناسب اسالیدها شیوه ارائه سخنران ،زمان بندی و ارائه
طب زمان تخمین زده شده نیز برای اثرگذاری مخاطبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .گزینه
 Rehearse Timingکه در شکل زیر نشان داده شده ،برای تنظیم زمان بندی بین اسالیدها بکار می رود.
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با کلیک بر روی این گزینه ،اسالیدها به صورت تمام صفحه اجرا می شوند و در گوشه سمت چپ باالی
اسالیدها ،نوار ابزار  Rehearse Timingبه نمایش در می آید .در این حالت (که معموال در زمان های
تمرین کردن پیش از کنفرانس اصلی از آن استفاده می کنید) به توضیح درباره اسالید نخست بپردازید.
درست مانند آنچه اکنون در حضور مخاطبان خود مشغول ارائه هستید .سپس همین کار را برای اسالید دوم،
سوم و ...انجام دهید .این فرآیند را تا زمانی که کل اسالیدها ارائه شوند تکرار کنید .در پایان یک کادر
نمایشی مانند تصویر زیر مالحظه می کنید.

این پیام طول کلی ارائه مطالب را مشخص کرده و از شما می پرسد که آیا می خواهید این زمان بندی را
برای موقعی که می خواهید اسالید را اجرا کنید ،نگه دارید یا خیر .به بیان دیگر آیا می خواهید اسالیدتان را
طب همین وضعیتی که االن زمان بندی کردید ،نگه دارید یا خیر.

آشنایی با اسالیدهای مستر (الگو) و نماها:
اسالیدهای الگو :
یکی از امکان های نرم افزار پاورپوینت ایجاد اسالیدی به عنوان اسالید پایه یا الگو است که با نام Slide
 Masterشناخته می شود .تغییراتی که بر روی اسالید الگو یا  Slide Masterایجاد می شود ،بر روی
همه اسالیدهایی که از آن  Layoutاستفاده می کنند نیز اعمال می شود .تغییراتی مانند شماره صفحه،
درج پاورقی ،تاریخ در صفحات ،درج آرم شرکت ،درج اشکال گرافیکی و. ...
برای ایجاد اسالید الگو ،از زبانه  Viewگزینه  Slide Masterرا انتخاب کنید.

با کلیک بر روی این گزینه ،اسالیدها به صورت یک اسالید الگو و زیر اسالیدها نشان داده می شوند .در کنار
پنجره برنامه ،طرح بندی های متفاوت  Slide Masterقابل مشاهده اند .تغییراتی که بر روی این طرح
بندی ها انجام دهید،بر روی همه اسالیدها اعمال خواهد شد.
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مثال :درج تصویر و یا آرم شرکت بر روی همه اسالیدها:
گاهی ممکن است بخواهید یک شکل و یا نماد خاصی را بر روی همه اسالیدها و در محلی خاص درج کنید.
با استفاده از اسالید الگو این کار به راحتی امکان پذیر خواهد بود .کافی است همانطور که در باال توضیح
داده شد ،به اسالید الگو مراجعه کرده و از زبانه  Insertآرم شرکت و یا شکل مورد نظرتان را درج کرده و
محل درج آن را در اسالید الگو مشخص کنید.

تبدیل فایل  ppsبه :ppt
هنگامیکه اسالیدهای خود را به طور معمولی ذخیره می کنیم در حقیقت فایلی با پسوند  pptایجاد کرده
ایم ،از خصوصیت این نوع فایل ها این است که هنگام اجرا حتما باید برنامه ی  Power-Pointروی
سیستم موجود باشد و فایل ذخیره شده در برنامه ی اصلی باز می شود و زمانی که بخواهیم فایل خود را
ویرایش کنیم از این نوع ذخیره سازی استفاده می کنیم.پسوند دیگری که می توان فایل هایPower-
 Pointرا ذخیره کرد  ppsمی باشد که به فایل ها حالت اجرایی می دهد .یعنی برای باز کردن چنین فایل
هایی نیازی به وجود خود برنامه نیست و می توان آن را به راحتی نمایش داد  .همانطور که قبال اشاره شد
یکی از نماهای  Power-Point Slide Showاست که وظیفه صرفا نمایش را بر عهده دارد و در این
حالت اجازه ی هیچ گونه تغییری در محتوای اسالید نخواهد داشت و حالت امنیتی به فایل می دهد.
نوع سوم ذخیره سازی پسوند  potاست که فایل حالت  Templateیا الگو را ذخیره می کند  .از اینقالب وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم فایل را با فرمت خاصی که ساخته ایم نگه داریم  .منظور از قالب
بندی تعیین  ، Backgroundنوع  ، Fontاندازه و … می باشد.
نحوه ویرایش فایل های پاورپوینت با پسوند  ppsو :ppsx
در صورتی که شما بخواهید از فایل های پاورپوینت ساخته شده استفاده نمایید و فایل های نیاز به ویرایش
داشته باشند در این حالت اگر فایل دارای پسوند  pptیا  pptxباشد شما مشکلی ندارید و می توانید این
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کار را بکنید .اما برای حالتی که شما فایل های  ppsیا  ppsxرا در اختیار دارید امکان ویرایش فایلها وجود
ندارد و زمان باز شدن این دسته از فایلها صفحه نمایش به حال  full screenمی رود.
خوب برای تغییر این ارائه هاچه ایده ای وجود دارد ؟
پسوند فایل  ppsرا به  pptتغییر دهید هم اکنون می توانید فایل را با نرم افزار پاورپوینت باز کنید ( نکته :
برای پاورپوینت  1337و  1313کار نمی کند )

آموزش ساخت آلبوم عکس در پاورپوینت:
از سربرگ  Insertبه کادر گروه  Illustrationsرجوع کنید و روی گزینه  Photo Albumکلیک کنید.

با کلیک بر روی این گزینه دو گزینه بصورت زیر مجموعه ای در اختیار شما قرار می گیرد .این دو گزینه
عبارتند از :

 : New Photo Album .1با انتخاب این گزینه قادر خواهید بود تا آلبوم عکس جدیدی ایجاد نمایید.
 : Edit Photo Album .1با استفاده از این گزینه که در پنجره  Photo Albumقرار دارد می توانید
آلبوم عکس وارد شده به ارایه را ویرایش نمایید.
:New Photo Album
پس از انتخاب این گزینه  ،پنجره ای جدید با نام  Photo Albumباز خواهد شد.
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در ابتدا به بررسی و معرفی گزینه ها و دکمه های موجود در پنجره  Photo Albumمی پردازیم.
برخی از دکمه ها و گزینه های موجود در کادر  Album Contentبدینصورت می باشند :

 : File/Disk -1با کلیک بر روی دکمه  File/Diskبرنامه پاورپوینت پنجره جستجو در فایل های ذخیره
شده در کامپیوتر شما را باز خواهد کرد .از این پنجره عکس های ذخیره شده متناسب با نیاز خود را انتخاب
نموده و کلیک بر روی دکمه  Createآنها را به ارایه خود اضافه نمایید.
نکته  :پس از باز شدن پنجره جستجو در فایل های ذخیره شده در کامپیوتر شما و یافتن تصاویر مورد نظر
با فشردن کلید  Shiftو کلیک همزمان بر روی عکس های مناسب ،می توانید عکس های دلخواه را انتخاب
و با تایید نهایی وارد ارایه نمایید.
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 : Picture in Album .1در این کادر نام تصاویر و عکس هایی که به آلبوم عکس اضافه خواهید کرد
(انتخاب شده) نمایش داده خواهد شد .اعداد نوشته شده در این کادر نشان دهنده اسالیدی است که تصویر
در آن قرار گرفته است .مثال در تصویر باال دو عکس در هر اسالید قرار گرفته اند.
 : Preview .3در این کادر پیش نمایشی از تصویری که در کادر  Picture in Albumبر روی آن کلیک
میکنید را نمایش می دهد.
 : New Text Box .4جعبه متن جدیدی در اسالید جدید در ارایه ایجاد خواهد کرد و بطور پیش فرض
این جعبه متن پس از اسالید انتخاب شده از ارایه ایجاد خواهد شد.
 : Captions blew All Pictures .4با تیک دار کردن باکس این گزینه نام عکس ها و تصاویر وارد شده
به اسالید در زیر آنها درج خواهد شد.
نکته بسیار مهم  :در حالتی که شما گزینه تمام صفحه ( )Fit to Screenرا برای حالت نمایش تصاویر
( )Picture Layoutانتخاب کرده باشید ،این گزینه در حالت عدم دسترس قرار خواهد گرفت و نمی توانید
این گزینه را انتخاب نمایید.
 : White&All Picture Black .6با تیک دار نمودن گزینه  White&All Picture Blackتمامی
عکس های موجود در آلبوم بصورت سیاه و سفید تغییر رنگ خواهند داد.
 .7این دو دکمه که دارای فلش به سمت باال وپایین هستند ،برای باال و پایین رفتن و انتخاب عکس های
موجود در آلبوم بدون پیش نمایش کاربرد دارند.
 : Remove .8با کلیک بر روی این دکمه میتوانید عکس انتخاب شده را از آلبوم حذف نمایید.
 .9این دو دکمه برای چرخاندن تصویر(های) انتخاب شده در جهت دلخواه استفاده می گردند.
 .13این دو دکمه برای تنظیم (کم و زیاد کردن) رنگ تصویر انتخاب شده می باشند.
 .11این دو دکمه برای تنظیم نور عکس های انتخاب شده می باشند.
حال به گزینه ها و دکمه های موجود در کادر  Album Layoutمی پردازیم.
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 : Picture Layout .1این گزینه خروجی تصاویر را روی اسالید تغییر خواهد داد .با کلیک بر روی فلش
کوچک کادر کنار این گزینه ،کادر زیر مجموعه های آن باز خواهد شد که شامل شش گزینه می باشد .این
گزینه ها و کارایی آنها بصورت زیر هستند :








 : Fit to Slideاین حالت خروجی در حالت پیش فرض فعال می باشد و هر کدام ار تصاویر و
عکس ها را جداگانه و در حالت تمام اسالید  ،به اسالید وارد خواهد کرد.
 : Picture۱با انتخاب این گزینه در هر اسالید تنها یک تصویر قرار خواهد گرفت.
 : Picture1در هراسالید دو تصویر قرار خواهد گرفت.
 : Picture4با انتخاب این گزینه در هر اسالید چهار عکس (تصویر) قرار می گیرد.
 : Picture With Title۱این گزینه امکان قرار گیری یک تصویر در هر اسالید و نوشته ای دلخواه
را در زیر آن در اختیار شما قرار خواهد داد.
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 : Picture With Title۲انتخاب این گزینه امکان قرار گیری دو تصویر در هر اسالید و نوشته ای
دلخواه را در زیر هرکدام از آنان را در اختیار شما قرار خواهد داد.

 : Frame Shape .۲با کلیک بر روی فلش کوچک کناری این گزینه کادر زیر مجموعه های آن باز خواهد
شد که حاوی گزینه های زیر مجموعه می باشد .این گزینه ها و کارکرد آنها عبارتند از :















 : Rectangleاین گزینه در حالت پیش فرض فعال می باشد و تصاویر را بصورت عادی در اسالید
قرار خواهد داد.
 : Rounded Rectangleانتخاب این گزینه باعث گرد شدن گوشه های تمام تصویرهای وارد
شده به اسالیدها خواهد شد.
 : Simple Frame ,Whiteاین گزینه فریمی سفید رنگ (قابی سفید) در اطراف هر کدام از
تصاویر موجود ایجاد خواهد کرد.
 : Simple Frame , Blackاین گزینه فریمی سیاه رنگ (قابی سیاه) در اطراف هرکدام از تصاویر
موجود ایجاد خواهد کرد.
 : Compound Frame , Blackفریمی ترکیبی در اطراف تصاویر ایجاد خواهد کرد .ابتدا خطی
سفید به دور تصاویر ایجاد خواهد شد و اطراف این خط ها را فریمی سیاه فرا خواهد گرفت.
 : Center Shadow Rectangleاین گزینه تصاویر موجود در اسالید های ارایه را در حالت
نرمال و بدون تغییر نشان داده و در اطراف آنها سایه ای مالیم ایجاد خواهد کرد.
 : Soft edge Rectangleاین گزینه اطراف تصاویر را به حالت محو شده تغییر خواهد داد.

نکته بسیار مهم  :در حالتی که شما گزینه تمام صفحه ( )Fit to Screenرا برای حالت نمایش تصاویر
( )Picture Layoutانتخاب کرده باشید ،این گزینه در حالت عدم دسترس قرار خواهد گرفت و نمی توانید
این گزینه را انتخاب نمایید.
 : Theme .3با کلیک بر روی دکمه  Browseکه در روبروی این گزینه قرار دارد ،پنجره Choose
 Themeکه پنجره ای برای جستجو در فایل های ذخیره شده کامپیوتر شما می باشد باز خواهد شد .می
توانید از این پنجره بر روی تم مورد نظر کلیک و با تایید نهایی (کلیک بر روی دکمه  Openو یا دبل کلیک
بر روی تم انتخاب شده) آن را بر روی اسالید ها اعمال نمایید.

51

 : Create .4با کلیک بر روی این دکمه آلبوم شما با تصاویر و تنظیمات انتخاب شده ساخته خواهد شد.
:Edit Photo Album
با استفاده از این گزینه که در پنجره  Photo Albumقرار دارد می توانید آلبوم عکس وارد شده به ارایه را
ویرایش نمایید.
با انتخاب این گزینه پنجره ای ویرایشی با نام  Edit Photo Albumباز می شود که گزینه های موجود در
آن دقیقا مانند پنجره باز شده برای ساخت آلبوم جدید می باشد که در باال گزینه های موجود در آن توضیح
داده شده است .در نهایت پس از ویرایش آلبوم موجود بر روی دکمه  Updateکلیک کنید تا ویرایش های
صورت گرفته بر روی آلبوم عکس اعمال گردد.
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آشنایی با سیستم اهی اتوماسیون اداری و ساماهن اهی ملی و دست گاهی
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فص
چ
ل هارم:

مقدمه:

شما عالقهمندید که بتوانید سرعت انجام کارهای جاری و روزمره را در سازمانتان باال ببرید .اما واقعیت این
است که معموال زمان زیادی صرف انجام مکاتبات و رسیدگی به درخواستها و نامهها میشود .تحقیقات
گروه ( WFMCتحقیقات انجمن مدیریت جریان کار –  )2۰۰۲نشان میدهد سازمانها و شرکتهای سنتی
عمال تنها از  ٪3۰زمانی که صرف فرایندهایشان کردهاند ،ارزش افزوده دریافت میکنند و از  ٪۰۰باقیمانده
غیر از اتالف وقت و هزینه چیزی عایدشان نمیشود .سیستم اتوماسیون اداری  ،با خودکارسازی بخشهای
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متنوعی از فرایندهای اداری ،راه حلی جهت رفع مشکالت مطرح شده در باال محسوب میشوند.

اتوماسیون عمالً عبارت است از تولید مستمر با فرایندهای مجزا ولی به هم پیوسته به گونه ای که تمام اجزا در
سلسله ای قرار می گیرند که به صورت خودکار (برقی یا مکانیکی) با هم پیوستگی کامل دارند .در مواردی

که عملکرد خودکار وجود نداشته باشد ،اتوماسیون هم وجود ندارد .کنترل اتوماتیک عبارتست از به کار
بردن وسایل حساس مکانیکی یا الکتریکی که عملیات ماشینی و محصول آن را در مقایسه با معیارهای از پیش
تعیین شده کنترل می کند .یکی از دالیل عمده کاربرد فناوری اطالعات در محیط اداری ،
4

افزایش کارایی کسانی است که در این ادارات کار می کنند .بررسی های شرکت های آمریکایی در خالل
یک دوره ده ساله در آخر دهه  089۰نشان داد که کارایی در صنعت تقریباً  %8۰رشد داشته است .در حالی
که در امور دفتری  %4افزایش وجود داشته است .گزارشات دریافتی از این شرکت ها حاکی از آن است که
در خالل این دروه ده ساله کل هزینه امور دفتری از  2۰الی  3۰درصد به  3۰الی  4۰درصد کل بودجه افزایش
یافته است .یکی از نتایج این مطالعه آن بود که هیچ گاه در محیط اداری و دفتری سرمایه گذاری کافی نشده
است و دیگر این که فناوری مورد استفاده در این بخش نسبت به سایر بخش ها  ،دارای کارایی کمتری بوده
است .بر آورد انجام شده نشان می داد که سرمایه گذاری در محیط کارخانه که برای کنترل رایانه ی
بدیهی این بود که سرمایه گذاری بیشتر در بخش امور اداری یک کارخانه که کارایی باالیی دارد که منجر به

افزایش قابل توجهی در کارایی امور اداری خواهد شد.
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تجهیزات ماشین آالت بکار رفته است .در حدود  0۰برابر سرمایه گذاری در بخش اداری بوده است .نتیجه

 -0اندازه گیری کارایی در محیط اداری و مقایسه آن با ساخته های محیط صنعتی کار مشکلی است.
 -2ممکن است رابطه کارایی و هزینه سرمایه ای هماهنگ نباشد عدم توجه به تاثیر عاملی انسانی در
محیط اداری و استفاده از فناوری جدید ممکن است منجر به آشفتگی امور و کارایی پایین شود.

 -3میزان کارایی در آغاز بررسی های فوق مشخص نشده بوده است.
ممکن است کارکنان دفتری قبالً کارایی بیشتری داشته اند و لذا با تغییر روشهای انجام کار  ،پیشرفت چندانی
حاصل نشده باشد .در صورتی که با مکانیزه کردن امور واقعاً کارایی افزایش یابد  ،تاثیر ان بر سازمان به شرح

زیر خواهد بود:

 -0استفاده بهتر از نیرو کار توام با کاهش تعداد کارکنان و یا افزایش بازده فردی پرسنل.
 -2استفاده بهتر از زمان به جهت کارایی بیشتر.

 -3افزایش بازده مدیریت با تصمیم گیری بهتر.
 -4افزایش بازده با عملکرد بهتر افراد.

 -5اثر بخشی بیشتر با استفاده از اطالعات موجود در محیط سازمان.
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بنا به دالیل زیر باید نتیجه گیری فوق را پذیرفت:

تعاریف سیستم اتوماسیون اداری:

تعاریف متعددی از سیستمهای اتوماسیون اداری ارائه شده است .برخی از این تعاریف به شرح زیر است:


سیستم اتوماسیون اداری یک سیستم اطالعاتی مبتنی بر کامپیوتر است که وظیفه جمعآوری ،ذخیره و
توزیع مستندات ،پیامهای الکترونیک و سایر فرمهای ارتباطات اداری را بین افراد ،گروههای کاری و
سازمانها بر عهده دارد .بخشهایی از این سیستمها عموما شامل نرمافزارهای پردازش کلمه ،تصویر

ایجاد ،جمع آوری ،ذخیره و تغییر اطالعات اداری مورد نیاز برای انجام کارهای اصلی سازمان به
صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند .ذخیره سازی دادههای خام ،انتقال الکترونیک و
مدیریت اطالعات کسب و کار الکترونیک ،فعالیتهای اصلی یک سیستم اتوماسیون اداری را
تشکیل میدهند .اتوماسیون اداری به خودکار سازی و بهینه سازی رویههای جاری سازمانها کمک

میکند.


در سایت ویکی پدیای فارسی از اتوماسیون اداری با عنوان «خودکارسازی اداری» یاد شده است و به
عنوان مجموعهای از روشهای کاری و نرمافزار و سختافزار رایانهای که برای ذخیره و بازیابی و
مبادله اسناد و اطالعات اداری به کار میرود تعریف شده است



عبارت اتوماسیون اداری در خارج از ایران به تمامی ابزارها و روشهایی که برای فعالیتهای دفتری
به کار برده میشود اطالق میشود که امکان پردازش دادههای نوشتاری ،دیداری و شنیداری را با
استفاده از کامپیوتر امکانپذیر میسازند .اتوماسیون اداری به منظور فراهم آوردن ابزاهایی جهت ساده
سازی ،بهبود و خودکار سازی فعالیتهای سازمان از جمله مدیریت دادههای اداری ،هماهنگی
جلسات و غیره بوجود آمده است .امروزه سیستمهای اتوماسیون اداری محدود به نگهداری تصویر
نوشتههای دستی نیستند بلکه امکاناتی نظیر تبادل اطالعات ،مدیریت مستندات اداری ،کنترل
دادههای عددی ،برنامهریزی جلسات و مدیریت برنامههای کاری را نیز پوشش میدهند .از جمله
بستههای نرم افزاری که در دنیا به عنوان اتوماسیون اداری مطرح میشوند عبارتند از AppleWorks
 Office Microsoft ،Corel WordPerfect ،و . Sun StarOffice

۲

موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه



در ویکی پدیا در تعریف واژه  office automationآمده است« :نرم افزارهای متنوعی که برای
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برداری مستندات ،تقویم و غیره است.

بطور کلی آنچه از آن به عنوان سیستم اتوماسیون اداری یاد میشود ،شکل تکامل یافته سیستم دبیرخانه است
که برای جایگزین شدن روش دستی ثبت و شمارهدهی مکاتبات شامل انواع نامههای اداری به کار میرفت.
امروزه سیستمهای نرمافزاری اتوماسیون اداری در ایران با دید مکانیزه کردن مکاتبات سازمانی شامل گردش
فرمها ،نامهها و به طور کلی مکاتبات اداری داخل و خارج یک سازمان طراحی شده است که در سازمانهایی
مانند سازمانهای دولتی و خدماتی ،بخش مهمی از کار عملیات سازمان محسوب میشود.
نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار

شد .زیرا تمام اینها بستگی زیاد به سطوح محاسباتی دارد که اگر تنها ماشین حساب دستی به کار می رفت ،
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باز خور در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی را می توان به عملکرد
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اگر کامپیوتر نمی بود  ،سخنی درباره ساختن مدلهای ریاضی ،تحقق در عملیات یا علم مدیریت شنیده نمی
غیر اقتصادی از آب در می آمد .بنابراین  ،سیستم اتوماسیون ارتباط بسیار نزدیکی با پیشرفتهای اخیر

تئوریهای مدیریت دارد که متکی بر تحقیق در عملیات و ساختن مدلهای ریاضی است.

مورد انتظار مقایسه کرد  ،چنین گزارشهایی به « باز خور » مرسوم اند .داشتن سیستم باز خور کارساز  ،برای
مدیریت مطلوب  ،ضروری است .کامپیوتر با سرعت زیاد و ظرفیت ذخیره اطالعات  ،به سازماندهی باز خور

کمک زیادی می کند.
خودکارسازی

جایی که در یک سازمان مواد با دست جابجا نمی شوند ،چنین حالتی خودکار (یا اتوماسیون) نامیده می شود.
خو دکار کردن دستگاهها به علت افزایش استفاده از وسایلی حساس برای تعیین و انتقال اطالعات مربوط به
وزن ،حجم ،ابعاد ،عمق شکافها ،وضعیت جای گیری  ،کشش انبساطی ،درجه حرارت ،فشار ،میزان روانی (یا

جاری بودن) ،تعداد واحد ها و ویژگیهای شیمیایی گوناگون امکالن پذیر است.
اتوماسیون و تصمیم گیری های مدیریتی

مشاهده شخصی یک مدیر لزوماً باید نمونه کوچکی از کلی فعالیت او را تشکیلی دهد .بنابراین ،وقتی که وی

براساس مشاهدات شخصی ،اقدام اصالحی به عمل می آورد ،باید به دالیل ذیل دقت کافی داشته باشد.
۰

اوالً ،به سبب اینکه اقدام اصالحی ممکن است الزم نباشد ،ثانیاً وقتی که الزم هم باشد ،ممکن است نتواند
دست به اقدام اصالحی بزند ،زیرا هنگام مشاهده ممکن است واقعه ای رخ نداده باشد .اینجاست که
اتوماسیون می تواند فوق العاده سودمند واقع شود .اتوماسیون به مدیر ،یک تصویر کلی خوب ارائه می دهد و
بنابراین او را در تصمیم گیری یاری می کند (در مقایسه با وقتی که بر مبنای مشاهده شخصی تصمیم می

گیرد).

روند کنونی این است که فعالیت های ثانوی تولید مانند جمع آوری قراضه ها و دم قیچی ها ،بازرسی ،

بارگیری سیستمهای دریافت سفارش و آزمایش به کار برده می شود.
ضرورت تفکر برای آینده

خط تولید ماشینهای اتوماتیک در تولید محصوالتی که به همان منظور طراحی شده ،بازدهی باالئی دارد ،اما
نمی تواند چیز دیگری تولید کند .اما نمی تواند چیز دیگر تولید کند .بنابراین ،با سیستم اتوماسیون ،مدیریت
نمی تواند در مورد تولید یا طراحی سیستمهای تولیدی ،روشی آسان گیر و به اصطالح لسه فر داشته باشد.

اتوماسیون فقط می تواند بعد از اینکه یک موسسه در مورد تولید یک محصول خاص تصمیم گرفت و تعهد
کرد به کار گرفته شود .قبل از اینکه هر نوع اتوماسیونی که (البته بسیار گران قیمت است) به کار افتد ،همه
چیز باید روشن ومشخص شود .بدین سبب ،با بکارگیری اتوماسیون ،مدیریت باید قبالً در این باره بیندیشد و
تا آنجا که ممکن است در تشخیص نیاز برای تغییر ،حساسیت به خرج دهد .تغییر اتوماسیون بسیار پرهزینه
است ،اما ب عضی اوقات این کار الزم است و نمی توان با خوش خیالی چنین پنداشت که در آینده کارها خود
به خود درست خواهد شد .تصمیم گیری درخصوص از رده خارج کردن یا تغییر کارخانه اتوماسیون بایستی
بسیار

سنجیده

باشد.

اتوماسیون با ویژگیهای حرکت و آزمایش خودکار (غیر یدی) که دارد و یکپارچگی کاملی که در
چارچوب فیزیکی کارخانه پدید می آورد ،مدیریت را با معارضه ای (چالشی) سخت روبرو می کند .مدیریت
نه تنها بایستی به فکر آینده باشد ،بلکه باید تمام وجوه و جنبه های یک سازمان را به صورت یکپارچه درآورد
تا اتوماسیون به نحو موثر به کار برده شود.
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کردن تا حدود زیاد در فعالیتهایی نظیر طراحی مهندسی ،کنترلی موجودی ،استفاده از ماشینهای پنجاه ساله در
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شمارش ،روغن کاری و قسمتهائی از فعالیت های مربوط به کنترل ابزار ،مکانیزه شود .همچنین ،مکانیزه

بهبود کار و اتوماسیون اداری

برای بهبود کار ،دامنه وسیعی وجود دارد .این نکته ای است که باید برای همه کس جاذبه داشته باشد ،زیرا

هدف ،حداکثر صرفه جوئی در تالش برای به دست آمدن حداکثر ستاده ها با حداقل داده ها است.

قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از:

آیا با تغییر توالی مراحل کار می توان عملیات را ساده تر کرد ؟
آیا محل استقرار ابزارها و مواد در فرایند تولید را می توان مجدداً سازماندهی کرد ،به طوری که افراد وقت
کمتری روی اینها صرف کنند ؟

برای اینکه یک شغل مکانیزه شود ،تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری الزم است .چنانچه فعالیتی
مکرر یا پرهزینه نباشد ،مکانیزه کردن آن سودی ندارد .بررسی ها نشان داده است که جابجایی مواد بین  0۰تا

 8۰درصد کل هزینه نیروی کار کارخانه را تشکیل می دهد.

ابزارهای مکانیکی کار یدی در مورد جابه جائی مواد ،مفید است .اما اغلب ایده های ساده ،نیاز به ابزارهای
گران قیمت و پیچیده با هزینه نگاه داری باال را کاهش می دهد .به عنوان مثال ،وسائل ساده ای را می توان با

استفاده از مایعات و نیروی جاذبه ،طراحی کرد.

قبل از اینکه هرگونه سیستم اتوماسیون به کار گرفته شود ،الزم است که روشها و تجهیزات ،استاندارد شود.
بنابراین نخست باید بررسی مبسوطی برای آماده شدن جهت اتوماسیون و مکانیزه کردن به عمل آورد.

غالباً اتفاق افتاده است که کار مفصل مقدماتی پیش از مکانیزه کردن ،خود به آنچنان بهبودی در کار منجر
شده است که سرمایه گذاری اضافی در مکانیزه کردن ،دیگر ضروری نبوده است زیرا توجیه قابل قبولی
8
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آیا می توان بعضی از قسمتهای عملیات را تلفیق کرد ؟
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آیا می توان قسمتی از عناصر کار را با اطمینان خاطر حذف کرد ؟

است.

نداشته

معیارهای زمانی اساس مدیریت مطلوب است ،برای همه فعالیتها ،بایستی معیارهای زمانی وضع کرد .تعیین
معیارهای زمانی برمبنای میانگین های گذشته ،چندان مناسب نیست .معیارهای زمانی موثر آنهایی هستند که به
ما می گویند انجام یک فعالیت چقدر طول می کشد .برای بررسی زمان انجام کار ،باید نخست یک فعالیت را
برحسب عناصر مختلف تشکیل دهنده آن تجزیه کرد .مرحله دوم ،استاندارد کردن بهترین راه انجام کار است

و سپس معیارهای زمانی را می توان وضع کرد.

وقت زیاد و باارزشی است .صدها مرحله از کار وجود دارد که در میان بیتشر بنگاههای بزرگ مشترک است.
چنانچه زمان ای ن مراحل کار ثبت شود و در اختیار همه تولیدکنندگان قرار گیرد ،می توان در وقت و هزینه
برای تعیین استانداردها ،صرفه جوئی بسیاری کرد .این کاری است که اینک به گونه فزاینده ای صورت می
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هیچ کاری نیست که آن را نتوان برحسب سنجش زمان بررسی کرد  ،اما زمان سنجی ،خود مستلزم صرف

معیارهای زمانی اساس مدیریت مطلوب است که برای همه فعالیتها ،بایستی معیارهای زمانی وضع کرد تا
ازسیستم اتوماسیون کارایی کافی بدست آید و تعیین معیارهای زمانی بر مبنای میانگینهای گذشته ،چندان
مناسب نیست .معیارهای زمانی موثر آنهایی هستند که به ما می گویند انجام یک فعالیت چقدر طول می کشد.
برای بررسی زمان انجام کار ،باید نخست یک فعالیت را برحسب عاصر مختلف تشکیل دهنده آن تجزیه کرد.
مرحله دوم ،استاندارد کردن بهترین راه انجام کار است و سپس معیارهای زمانی را می توان وضع کرد.
هیچ کاری نیست که آن را نتوان برحسب زمان بررسی کرد ،اما زمان سنجی ،خود مستلزم صرف وقت زیاد و
با ارزشی است .صدها مرحله از کار وجود دارد که در میان بیشتر بنگاههای بزرگ مشترک است .چنانچه
زمان این مراحل کار ثبت شود و در اختیار همه تولید کنندگان قرار گیرد ،می توان در وقت و هزینه برای

تعیین استانداردها ،صرفه جوئی بسایر کرد .این کاری است که اینک به گونه فزاینده ای صورت می گیرد.
اجزاء تشکیل دهنده اتوماسیون اداری :

یک سیستم اتوماسیون اداری از بخشها و ماژولهای مختلفی تشکیل شده است .همانطور که در باال نیز اشاره
شد ،امروزه سیستمهای اتوماسیون اداری تکامل یافتهاند و طیف وسیعی از فعالیتهای سازمانی و برون

0۰

موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه

گیرد.

سازمانی را پوشش میدهند و به همین دلیل شامل ماژولهای متنوعی است که هر کدام بخشهایی از فرایندها
یا فعالیتهای یک سازمان را در برمی گیرند:
دبیرخانه

اصلی ترین بخش یک سیستم اتوماسیون اداری بخش مربوط به عملیات دبیرخانه شامل فرایندهای ثبت نامه،
ارجاع ،کارتابل پرسنل و بایگانی است .این بخش هسته اولیه و اساسی این سیستمها است .در این بخش
عملیاتهای مختلفی از اسکن ،ورود اطالعات ،ثبت اندیکاتور ،توزیع و پیگیری چرخه نامههای دریافتی تا
اتوماسیون اداری ،از ابزارهای ورودی و خروجی متعددی مانند اسکنر ،چاپگر ،قلم نوری ،فکس مودم ،ایمیل
سرور و غیره استفاده میشود.
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تهیه پیشنویس ،گردش ،امضا و ثبت و چاپ نامههای ارسالی انجام میشود .در این بخش از سیستم

نامهها ،تنها مستندات یک سازمان نیستند و برخی از مکاتبات سازمانها در قالب فرمهای اداری و با جریان
کاری معینی در سازمان گردش پیدا میکنند .به همین دلیل بخش دیگری به سیستمهای اتوماسیون اداری
اضافه شده است که به نام «فرمساز و موتور گردش فرم» شناخته میشود .این بخش وظیفه طراحی انواع
فرمهای سازمانی و گردش آنها را در قالب جریانهای کاری از پیش تعریف شده دارد .ثبت ،نگهداری و
بازیابی اطالعات این فرمها به طور کامل در سیستم اتوماسیون اداری مدیریت میشوند.
مدیریت جلسات و سامانده

برنامه ریزی جلسات ،قرارهای کاری ،پیگیری و مدیریت آنها و نگهداری مستندات مربوط به آنها از جمله
مهمترین بخش کارهای اداری یک سازمان به شمار میآید و زمان زیادی را نیز به خود اختصاص میدهد.
یکی از بخشهای سیستمهای اتوماسیون اداری به تنظیم ،ثبت و نگهداری ،برگزاری و پیگیری جلسات و
مستندات آنها اختصاص مییابد .این بخش معموال شامل تقویم کاری ،مدیریت جلسات و قرارهای کاری،
مدیریت فعالیتها و پروژهها و غیره است.
آرشیو الکترونیک
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فرمساز و موتور گردش فرم

با گذشت زمان و افزایش تعداد و حجم مستندات در سازمان ،نیاز به ابزاری جهت آرشیو و بایگانی آنها
وجود دارد .بسیاری از سیستمهای اتوماسیون اداری بخشی را نیز به عنوان آرشیو الکترونیک و مدیریت
مستندات دارند که عالوه بر نگهداری و دسته بندی اسناد سازمانی ،امکان جستجو و دستیابی سریع و آسان را

نیز فراهم میکنند.

پرتال مکاتبات برون سازمانی

فراهم آمدن بسترهای جدید ارتباطی بر مبنای شبکههای کامپیوتری ،موجب شده است دولتها و سازمانها به
ارسال و پیگیری درخواست و کارهای اداری در محیط خارج از سازمان را یک الزام بدانند .برای پاسخ به این
الزام سازمانها و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع بخش پرتال برون سازمانی نیز امروزه به سیستمهای
اتوماسیون اداری اضافه شده است تا امکان ردگیری مکاتبات را در خارج از سازمان و برای کاربران برون
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منظور کاهش هزینههای ایاب و ذهاب و افزایش رضایتمندی و تسریع در ارائه خدمت به ارباب رجوع ،امکان

کارتابل آفالین

سیستمهای اتوماسیون اداری با توجه به پراکندگی جغرافیایی سازمانها و نوع دسترسی به آنها تنوع یافتهاند.
برخی از آنها در شبکه محلی قابل دسترس هستند و برخی دیگر تحت وب میباشند .در سیستمهای
اتوماسیون اداری تحت وب برای قسمتهایی از نرمافزار که اهمیت ویژهای دارند نوع آفالین نیز در نظر
گرفته میشود تا در شرایطی که دسترسی به اینترنت با سرعت مطلوب امکانپذیر نیست بتوان به صورت غیر
برخط به اطالعات دست یافت .از جمله آنها میتوان به کارتابل آفالین اشاره کرد .شما به عنوان مدیر یک
سازمان میتوانید کارتابل خود را در هر نقطه جغرافیایی مرور کرده و امور مربوط به نامهها را انجام دهید و در
اولین برقراری ارتباط با سیستم آنها را به روز نمایید.

بخشهای دیگری نیز به تدریج به سیستمهای اتوماسیون اداری اضافه شده است که هر کدام از آنها جهت
افزایش مکانیزاسیون کارها در سازمان و تسهیل ارائه خدمات درون و برون سازمانی ایجاد شدهاند:


صندوق پیام



سامانه ارسال پیام کوتاه
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سازمانی فراهم کند.



سامانه ارسال و دریافت فکس و پست الکترونیک



گزارشساز

اتوماسیون اداری تحت وب

سیستم اتوماسیون اداری تحت وب ،ضمن ساماندهی فرایندهای سازمانی ،امکان انجام مکاتبات اداری را به
صورت الکترونیک از هر نقطه جغرافیایی با سرعت باال ،سهولت کاربری و در محیطی امن فراهم میکند.
سیستم اتوماسیون اداری تحت وب با ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرمهای سازمانی،
سازمانی ،امکان تعامل الکترونیک برون سازمانی را نیز فراهم میکند .مجموعه این امکانات با بهرهگیری از
برترین فناوریهای تولید نرمافزار ،با کاربری ساده و امنیت باال ساخته شده است.
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پیگیری دقیق ،گزارش اقدامات الزم و مدیریت بهینه جلسات ،ضمن سرعت بخشیدن به روند مکاتبات درون

•

ورود به سایت سامانه همگام مدارس hamgam.medu.ir

•

ورود به سایت مشاهده فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir

•

ورود به سایت سامانه درخواست کارت فرهنگیان www.card.medu.ir

•

سایت ضمن خدمت فرهنگیان  ،ورود به سامانه ضمن خدمت ltms.medu.ir

و سامانه جامع مدیریت آموزش سانیار lmsins.ir
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سامانه های مرتبط با فرهنگیان:

