شروع کار در word

محیط برنامه
نرم افزار  Word 2013تشکیل شده است از :
1 .1نوار عنوان
2 .2سربرگ ها یا نوار ریبون
3 .3محیط کاری
4 .4نوار گزارش

الف) نوار عنوان :در این نوار می توان اطالعات سند جاری در برنامه را مشاهده کرد
ب)سـربرگ هـا یـا نـوار ریبـون :ایـن بخـش از برنامـه کـه تغییـر چشـم گیـری نسـبت بـه
نسـخههای قبلـی  Wordداشـته اسـت منوهـا تبدیـل بـه سـربرگ شـده و ابزارها بـه صورت
آیکـون در آمـده اسـت که باعث آسـانی کار شـده اسـت همچنین هر ابـزاری کـه دارای زبانه
اسـت خـود بـه مجموعـهای از ابزارهـا تقسـیم میشـود
ج)محیط کاری :صفحه کار ما در این بخش قرار میگیرد.
د)نـوار گـزارش :در ایـن نـوار در بخش چـپ آن اطالعات مربـوط به صفحه و شـماره آن قرار
دارد .در سـمت چـپ آن آیکونهایـی مربـوط به تنظیم سـند جاری قـرار دارد.
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محیط برنامه  -ایجاد یک سند  -باز و بسته کردن یک سند

ایجاد یک سند
آسـان تریـن شـیوه بـرای ایجاد یـک سـند در  Wordاسـتفاده از کلیدهـای ترکیبـی Ctrl+ N
اسـت .در نـگاه تخصصـی تر شـما برای این کار میبایسـت به سـر بـرگ  Fileرفتـه ودر پانل
 Newیکـی از تمهـای دلخـواه خـود را انتخـاب کنیـد و در صـورت عـدم تمایـل بـه انتخـاب
تمهـای از پیـش تهیـه شـده تم نخسـت کـه خالـی میباشـد را برگزینید.

باز و بسته کردن یک سند
آسان ترین شیوه برای باز کردن یک سند در  Wordاستفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+ O
است .در نگاه تخصصی تر شما برای انجام این کار می بایست به سر برگ  Fileرفته و در
پانل  Openگزینه  Browseرا در قسمت  Computerکلیک کنید و سپس در کادر باز شده به
جستوجوی فایل خود پرداخته و آن را به برنامه معرفی کنید ،و در پایان روی  Openکلیک
کنید( .زمانی که شما از فایل خود مطمئن نیستید و احتمال میدهید که فایلتان دارای ویروس
است زبانه گزینه  Openرا باز کرده و  Open In Protected Viewرا انتخاب کنید)
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بـرای بسـتن سـند جـاری رایجتریـن شـیوه اسـتفاده از  Closeدر باالی سـمت راسـت برنامه
اسـت( .در صـورت ذخیـره نبـودن سـند پیغامـی مبنـی بر ذخیـره کردن سـند به شـما نمایش
داه مـی شـود کـه در مباحـث بعـد بـه شـما نحوه ذخیـره سـند را توضیـح میدهم)
خـوب بـا ایـن کار برنامـه هـم بسـته میشـود اما اگـر بخواهید فقط سـند جاری بسـته شـود،
بـرای ایـن کار بـه سـربگ  Fileبرویـد و روی گزینـه  Closeکلیک کنید.
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باز و بسته کردن یک سند  -فرمتهای یک فایل word

عملکرد

کلیدها

ایجاد سند جدید
باز کردن اسناد در Word
ذخیره سند جاری
برای Save As
برای  Cutکردن
برای کپی کردن
برای بازنشانی کردن ()Paste
( Undoبازگشت و برگرداندن تغییرات)
( Redoبعــد از  Undoفعــال میشــود و
بازگشــتها را بــر میگردانــد)

Ctrl+ N
Ctrl+ O
Ctrl+ S
F12
Ctrl+ X
Ctrl+ C
Ctrl+ V
Ctrl+ Z
Ctrl+ Y

فرمتهای یک فایل word
قبـل از پرداختـن بـه نحـوه ذخیره فایـل  Wordبهتره ابتـدا فرمتهای رایـج رو براتون معرفی
کنم .
 : DOCXایـن فرمـت رایجتریـن و بهتریـن فرمـت ذخیـره سـازی فایلهـای ورد اسـت ،امـا
ذکـر ایـن مطلب ضروری اسـت که ایـن فرمت قابل پشـتیبانی تنهـا Word 2007-2010-2013
است.
 :DOCMاین فرمت برای ذخیره سازی سندهایی است که دارای  Macroهستند.
 :DOCاین فرمت برای  Word 97-2003است
 :PDFایـن فرمـت فایـل رو بـه صـورت غیـر قابـل تغییـر در مـیآورد؛ و قابـل اجرا بـا Word
نیسـت فایـده این فرمت این اسـت که سـند شـما بـه صورتی کـه آن را ایجـاد کردهاید ذخیره
میشـود .پـس میتونـه خیلی مفید باشـه
 HTMLو  : HTMایـن دو فرمـت صفحـات  Wordرا بـه صـورت صفحـات مـورد اسـتفاده در
 Webذخیـره مـی کند.
 :TXTایـن فرمـت گرچـه نمیتونـه تمامـی قالب های سـند شـما رو ذخیـره کنه امـا میتونه
در تمامـی سیسـتمها به اجـرا در بیاد.
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ذخیره یک سند
در ذخیره یک سند  Wordدو حالت وجود دارد که به آنها میپردازیم.
الـف) زمانـی که شـما فقط بخواهید سـند خـود را ذخیره کنیـد و از محیط برنامه خارج شـوید.
بـرای ایـن کار میتوانیـد از کلیـد هـای ترکیبـی  Ctrl+ Sاسـتفاده کنیـد یا از آیکـون  Saveدر
نـوار عنـوان برنامـه در سـمت چپ اسـتفاده کنیـد همچنین میتوانیـد به سـربرگ  Fileرفته و
روی گزینـه  Saveکلیـک کنید.
ب) زمانـی کـه شـما نیاز داشـته باشـید تا به سـند خـود آدرس ذخیـره سـازی داده و برای آن
نامـی را تعییـن کنیـد .بدین منظور به سـربرگ  Fileرفته و در پانـل  Save Asگزینه  Browseرا
در قسـمت  Computerکلیک کنید سـپس در کادر باز شـده در بخش  File Nameنام دلخواه
خـود را بـه برنامـه داده و در بخـش  Save As Typeفرمـت سـند خـود را تعیین کنیـد .در پایان
بـه مسـیر دلخـواه خـود رفته تا بـا کلیـک روی گزینه  Saveسـندتان در آنجا ذخیره شـود.
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ذخیره یک سند  -حالتهای نمایش و مرتب سازی اسناد

حالتهای نمایش و مرتب سازی اسناد
قبـل از پرداختـن بـه اصـول تایـپ و ویرایـش متـن میخـوام بـه شـما نحـوه بـه نمایـش در
آوردن اسـناد و بزرگنمایـی را آمـوزش دهـم .بدیـن منظـور در ابتـدا بـه تمامـی گزینههـای
سـربرگ  Viewمیپردازیـم.

قبـل از پرداختـن بـه هرگونـه فعالیـت در  Wordشـما نیـاز داریـد تا انـدازه سـند کاری خود را
به انـدازه مطلـوب خود برسـانید.
اولین بخش در سربرگ  Viewبخش  Viewsاست.

اگـه میخواهیـد فقـط به خواندن سـند بپردازیـد گزینـه  Read Modeاین امکان را برای شـما
بـا حـذف تمامی سـربرگها ،نوارهـا و ابزارهـا فراهم مـیآورد .برای بازگشـت به حالـت اولیه
بـه  Viewرفتـه و گزینـه  Edit Documentرا انتخاب کنید.
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دومیـن گزینـه ایـن بخـش  Print Layoutکـه رایجتریـن حالت نمایـش صفحه را برای شـما
فراهـم میکند.
گذینـه  Web Layoutدر ایـن بخـش صفحـات را بدون فاصلـه و به صورت صفحـات  Webبه
شـما نمایـش میدهد.
در حالـت  Outlineمیتوانیـد قالـب کار خـود را مشـخص کنیـد( .منتظـر آمـوزش کامـل این
بخـش بمانیـد) بـرای خـارج شـدن از این حالـت بـر روی  Closeکلیـک کنید.

حالت  Draftصفحات را بدون فاصله و تنها با نقطه چین به شما نمایش میدهد.
دومین بخش در سربرگ  Viewبخش  Showاست.

12

حالتهای نمایش و مرتب سازی اسناد

با فعال کردن گزینه  Rulerخط کش کارتان را فعال کنید.
گزینـه  Gridlinesیـا همـان خطـوط شـبکهای زمانی به کار شـما میـاد که بخواهیـد آبجکت
هـا و تصاویـر موجـود در متن خـود را تنظیـم کنید.
آخریـن گزینـه بخـش  Showگزینـه  Navigation Paneاسـت کـه یـک پانـل در سـمت چپ
محیـط کاری شـما ایجـاد میکنـد .ایـن پانـل زمانـی بـه کار شـما میآیـد کـه جسـتوجوی
سـریع بـر روی یـک سـند با صفحـات زیاد داشـته باشـید.
سومین بخش در سربرگ  Viewبخش  Zoomاست.

زمانـی کـه شـما دیدی مناسـب نسـبت بـه صفحـات نداریـد این بخش پزشـک شـما خواهد
بود.
بـا کلیـک روی گزینـه  Zoomکادر  Zoomبـرای شـما بـه نمایـش درآورده خواهـد شـد .در
بخـش  Percentمیتوانیـد بـه صـورت دسـتی میـزان بزرگنمایـی خـو را وارد کنید .بـا کلیک
بـر روی گزینـه  Page Widthمحبـوب تریـن و رایج تریـن بزرگنمایی را در دسـت بگیرید .اگر
مایلیـد تـا متن در سرتاسـر صفحه بـه نمایش در بیایـد گزینـه  Text Widthرا برگزینید .گزینه
 Whole Pageصفحـه رو بـه صـورت کامل برا شـما به نمایـش در میآورد تـا بتوانید دید کلی
بـر روی متـن و صفحـه داشـته باشـید .آخرین گزینـه در ایـن کادر  Many Pagesاسـت که به
شـما امـکان تماشـای چندیـن صفحـه را در آن واحد فراهـم میکند.
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چهارمین بخش در سربرگ  Viewبخش  Windowاست.

 New Windowیـک پنجـره دیگـر بـاز مـی شـود و سـند شـما در دو پنجـره بـه نمایـش در
میآیـد.
در ایـن زمـان بـا کلیـک  Arrange Allتمامـی پنجرههـای ایجـاد شـده بـا هـم نمایـش داده
میشـود.
 Splitدو کپـی یکسـان از یـک سـند را بـرای شـما در صفحـه بـه نمایـش میگـذارد و بـرای
کارهایـی مثـل  Cutو  Copyمناسـب اسـت( .برای بازگشـت به حالت اولیـه روی همین گزینه
کلیـک کنید)
زمانـی کـه شـما دو سـند  Wordرا بـاز کـرده و بخواهیـد آنهـا را بـا هـم مقایسـه کنیـد و بـه
صـورت پهلـو بـه پهلـو در کنار هـم داشـته باشـید ،گزینـه  View Side By Sideرا فعـال کنید.
در همیـن حالـت گزینـه  Synchronous Scrollingامـکان مرور یکسـان اسـنادتان رو به شـما
میدهـد و همچنیـن اگـر در همیـن حالـت تنظیمـات پنجـره یکـی از سـندها را تغییـر دهیـد
(ب�رای مث�ال پنج�ره یک�ی از س�ندها را ب�ا درگ م�اوس بکش�ید و بزرگت�ر کنی�د) گزین ه �Re
 …setتنظیمـات پنجرههـا را بـه همـان حالـت پهلـو بـه پهلـو برمیگردانـد.

آخریـن گزینـه ایـن بخـش  Switch Windowsاسـت که به شـما امـکان میدهد کـه هرکدام
از سـندهای جـاری خـود کـه در حال اجرا اسـت بـه نمایـش در بیاورید.
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وارد کردن متن
بــرای وارد کــردن متــن در یــک ســند ،کافــی اســت نشــانگر مــوش واره را بــه مــکان مــورد
نظــر بــرده و کلیــک کنیــم .آنــگاه میتوانیــم متــن مــورد نظــر را بــه صــورت فارســی یــا
التیــن وارد کنیــم .بــه طــور پیــش فــرض نــرم افــزار متــن را بــه صــورت التیــن تایــپ مــی
کنــد( .بســتگی بــه کیبــرد وینــدوز شــما دارد)
پس ابتدا به نحوه درج متون التین میپردازیم
موقــع ایکــه شــما شــروع بــه کار میکنیــد و کلیدهــا را از روی صفحــه کلیــد میفشــارید
متــن شــما شــروع بــه درج شــدن میکنــد .در وارد کــردن کلمــات بایــد بدانیــد کــه بــرای
تایــپ کــردن حــروف بــزرگ شــما میتوانیــد بــا پاییــن نگــه داشــتن کلیــد  Shiftبــه درج
حــروف بپردازیــد امــا اگــر نیــاز اســت کــه چندیــن حــروف و یــا کلمــات را را بــه صــورت
حــروف بــزرگ وارد کنیــد و یــه جورایــی پاییــن نگــه داشــتن  Shiftبراتــون ســخته خــوب
یــه بــار کلیــد  Caps Lockرا فشــار داده و بعــد بــه درج متــن بــا حــروف بــزرگ بپردازیــد.
بعــد از اینکــه شــما بــه انتهــای خــط رســیدید نــرم افــزار بــه صــورت خــودکار بــه ســطر بعــد
رهنمــون میشــود و ایــن را بدانیــد کــه بــا فشــردن کلیــد  Enterدر هرکجــای ســطر کــه
قــرار داریــد بــه ســطر بعــدی میرویــد ولــی شــما بــا ایــن کار دســتور ورود بــه پاراگرافــی
دیگــر را بــه برنامــه میدهیــد.
موقـعای کــه شــما نیــاز داریــد تــا در یــک پاراگــراف یــک ســطر را ایجــاد کنیــد میتوانیــد
بــا کلیدهــای  Shift+ Enterایــن کار را انجــام دهیــد .زمانــی کــه شــما بــه انتهــای یــک
صفحــه رســیدید بــه صــورت خــودکار بــه صفحــه بعــد میرویــد ،امــا اگــر در هرکجــای
صفحــه قــرار داریــد و میخواهیــد بــه صفحــه بعــد برویــد بــا اســتفاده از کلیدهــای Ctrl+
 Enterمیتوانیــد ایــن کار را صــورت دهیــد.
K Kوای خدای من یه قسمت از متنم رو اشتباه وارد کردم!
چنانچــه در وارد کــردن متــن دچــار اشــتباه شــوید ،میتوانیــد از کلیــد  Backspaceبــرای
پــاک کــردن کاراکتــر قبــل از میلــه چشــمک زن و از کلیــد  Deleteبــرای پــاک کــردن
کاراکتــر واقــع در محــل میلــه چشــمک زن اســتفاده میکنیــم.
K Kبهم نگفتی چگونه بین کلمات فاصله برقرار کنم؟ تازه بعضی از این عالئم رو که
روی کلیدها درج شده چگونه وارد میشه؟
بــا اســتفاده از کلیــد  Spaceبیــن کلمــات فاصلــه ایجــاد میشــه و زمانــی هــم نیــاز اســت
تــا از کلیدهــای ترکیبــی  Shift+ Spaceبــرای ایجــاد فاصلــه درمتــون فارســی اســتفاده کنیــد
البتــه اگــر کیبــرد فارســی اســتاندارد بــر روی سیســتم شــما نصــب باشــد! و بــرای درج
عالئــم میتونــی کلیــد  Shiftرو پاییــن نگــه داری و عالئــم دلخــواه خــود رو درج کنــی.
نحوه درج متون فارسی
قبــل از هــر آموزشــی ذکــر ایــن نکتــه الزامــی میباشــد کــه بدانیــد شــما میبایســت
کیبــرد فارســی ویندوزتــان فعــال بــوده باشــد( .بــرای اطمینــان از فعــال بــودن زبــان فارســی
در نــوار پاییــن وینــدوز بایــد آیکــن  Language Barایجــاد شــده باشــد و در آن زبــان فارســی
بــه نمایــش درآمــده باشــد)
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K Kکیبرد استاندارد فارسی چیه؟ چه کارایی داره؟ چطور فعال میشه؟
خیلــی خالصــه بگــم کــه اگــه قــراره بــا  Wordفارســی تایــپ کنــی حتمــا بایــد کیبــرد
اســتاندارد فارســی رو نصــب کنــی و وینــدوز خــودش اون رو نــداره .میتونــی بــا یــه
جســتجو در اینترنــت اون رو بــرای ورژن و نســخه وینــدوزت دانلــود و نصــب کنــی و بعــدش
در  Languageکنتــرل پنــل فعالــش کنــی و یکــی از کاربرهــای ضــروری اون میشــه بــه
ایجــاد فاصلــه کوتــاه ( ) Shift+ Spaceاشــاره کــرد.
بــرای درج متــون فارســی ابتــدا کلیدهــای  Alt+ Shiftرا فشــار داده ،ســپس میتوانیــد کار
درج متــن را انجــام دهیــد.
همــان طــور کــه مالحظــه خواهیــد کــرد درج متــن از ســمت چــپ صــورت میگیــرد امــا
شــما نیــاز داریــد تــا نحــوه درج متــن از ســمت راســت صــورت گیــرد و همچنیــن بتوانیــد
درج متــون التیــن را نیــز بــه صــورت صحیــح در البـهالی متــن فارســی خــود داشــته باشــید
در ســربرگ  Homeدر قســمت  Paragraphآیکــون  Right To Left Text Directionرا فعــال
کنیــد .یــا اینکــه کلیدهــای ترکیبــی  Ctrl+ Shiftرا فشــار داده و بــه درج متــن بپردازیــد.

نحوه انتخاب و حرکت در متن
با استفاده از موشواره
شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از کلیــد چرخــان مرکــزی موشــواره و یــا نــوار ســمت راســت
صفحــه بــه مــرور در متــون خــود بپردازیــد.

امــا بــرای انتخــاب کــردن شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از درگ موشــواره بــرای انتخــاب
متــن اقــدام نماییــد و زمانــی کــه نیــاز داریــد در چنــد مــکان متفــاوت مثــل ســطر اول و
پنجــم عمــل انتخــاب را انجــام دهیــد کافــی اســت پــس از انتخــاب ســطر اول کلیــد Ctrl
را پاییــن نگــه داشــته و بــه انتخــاب ســطر پنجــم بپردازیــد.
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بــرای انتخــاب یــک کلمــه کافــی اســت تــا روی آن کلمــه دوبــار کلیــک کنیــد .بــرای
انتخــاب یــک جملــه شــما میبایســت ابتــدا کلیــد  Ctrlرا پاییــن نگــه داشــته ســپس تنهــا
بــا یــک کلیــک در هــر کجــای جملــه ،آن جملــه را بــه حالــت انتخــاب در بیاوریــد .بــرای
انتخــاب قســمتی از یــک پاراگــراف میلــه چشــمک زن را در محلــی از پاراگــراف قــرار داده و
ســپس ســه بــار پیاپــی کلیــک کنیــد.
بــرای انتخــاب قســمت زیــادی از یــک متــن در نقطــه شــروع کلیــک کنیــد و ســپس بــا
پاییــن نگــه داشــتن کلیــد  Shiftدر انتهــای قســمت انتخابــی مــورد نظــر خــود کلیــک کنیــد.
با استفاده از صفحه کلید
کلیدهــای مــکان نمــای چهــار طرفــه بــه شــما امــکان حرکــت بــه ســمت هــای چــپ،
راســت ،بــاالو پاییــن نســبت بــه میلــه چشــمک زن را میدهــد .بــا فشــردن کلیــد  Ctrlو
ســپس کلیدهــای مــکان نمــای چــپ یــا راســت میتوانیــد یــک کلمــه بــه ســمت چــپ یــا
راســت حرکــت کنیــد و بــا کلیدهــای مــکان نمــای بــاال یــا پاییــن میتوانیــد بــه ابتــدای
پاراگــراف جــاری یــا بعــدی برویــد.
کلیــد  Endمیلــه چشــمک زن را بــه انتهــای خــط جــاری بــرده و بــا فشــردن همزمــان
کلیدهــای  Ctrl+ Endمیلــه چشــمک زن بــه انتهــای ســند جهــش میکنــد .کلیــد Home
میلــه چشــمک زن را بــه ابتــدای خــط جــاری بــرده و بــا فشــردن همزمــان کلیدهــای Ctrl+
 Homeمیلــه چشــمک زن بــه ابتــدای ســند جهــش میکنــد.
زمانــی کــه میلــه چشــمک زن را بــه ابتــدای خــط بــرده و کلیدهــای ترکیبــی  Shift+ Endرا
بفشــارید تمامــی کاراکترهــای در طــول خــط بــه حالــت انتخــاب در میآینــد و زمانــی کــه
شــما در انتهــای آخریــن کاراکتــر یــک خــط قــرار داریــد کلیدهــای ترکیبــی Shift+ Home
تمامــی کاراکترهــای خــط جــاری را بــرای شــما بــه حالــت انتخــاب قــرار میدهــد.
کلیــد  Page Upمیلــه چشــمک زن را بــه انــدازه یــک صفحــه بــه ســمت بــاال ســوق داده
و کلیــد  Page Downامــکان عکــس ایــن عمــل را بــرای شــما فراهــم میکنــد .کلیدهــای
ترکیبــی  Ctrl+ Page Upمیلــه چشــمک زن را بــه ابتــدای صفحــه منتقــل میکنــد و
کلیدهــای ترکیبــی  Ctrl+ Page Downمیلــه چشــمک زن را بــه انتهــای آخریــن کاراکتــر
موجــود در صفحــه منتقــل میکنــد.
و امــا بــرای انتخــاب شــما میتوانیــد بــا پاییــن نگــه داشــتن کلیــد  Shiftو فشــردن هــر
کــدام از کلیدهــای جهــت نمــا بــه انتخــاب در ســمتها بپردازیــد و اگــر شــما کلیدهــای
 Shift+ Ctrlرا بــه صــورت ترکیبــی فشــرده و بعــد بــا کلیدهــای مــکان نمــای چــپ و راســت
حرکــت کنیــد بــرای شــما امــکان انتخــاب کلمــات در ســمتهای چــپ و راســت میلــه
چشــمک زن فراهــم میشــود.
بــرای بــه حالــت انتخــاب در آوردن یــک پاراگــراف میتــوان در ابتــدا یــا در انتهــای آن
قــرار گرفتــه و بــا فشــردن کلیدهــای  Shift+ Ctrlو ســپس مــکان نمــای بــاال یــا پاییــن
پراگــراف خــود را بــه حالــت انتخــاب در بیاوریــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر در ابتــدای
پاراگــراف قــرار داریــد مــکان نمــای پاییــن و اگــر در انتهــای پاراگــراف قــرار داریــد مــکان
نمــای بــاال را بفشــارید.
 Ctrl+ Aهم که کل سند شما را در حالت انتخاب قرار میدهد.
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حــال وقــت آن رســیده اســت کــه شــما بدانیــد کلیــد  F8نیــز در محیــط برنامــه بــرای شــما
راحتتریــن شــیوه انتخــاب را مهیــا میســازد .در فشــردن نخســت ایــن کلیــد شــما بــا
اســتفاده از مــکان نماهــا میتوانیــد بــه انتخــاب در جهــات بپردازیــد در فشــردن بعــدی ایــن
کلیــد کلم ـهای کــه قبــل از میلــه قــرار دارد بــه حالــت انتخــاب در میآیــد ،در بــار ســوم
جملــه جــاری و در مرتبــه چهــارم پاراگــراف جــاری و در فشــردن پنجــم کل متــن بــه حالــت
انتخــاب در میآیــد بعــد از پایــان کار الزم اســت تــا کلیــد  Escرا بفشــارید تــا ایــن کلیــد
غیــر فعــال شــود.
K Kفکر نمیکنی این مبحث کار با صفحه کلید زیاد برامون کارایی نداره؟
خیــر! کاربــران حرفــهای همــواره مایــل بــه اســتفاده هرچــه بیشــتر از صفحــه کلیــد
میباشــند.
راســتی کلیــد  F5صفحــه کلیــد نیــز مــرور ســریع را بــرای شــما فراهــم م ـیآورد در کادر
 Find And Replaceدر ســربرگ  Go Toمــورد دلخــواه خــود را بــرای جســتجو وارد و روی
گزینــه  Nextکــه بــه حالــت  Go Toدر میآیــد کلیــک کنیــد.
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کلیدها

Enter
Shift+ Enter
Ctrl+ Enter
Backspace
Space
Shift+ Space
Alt+ Shift

( Ctrl+ Shiftطرف راست صفحه کلید)
( Ctrl+ Shiftطرف چپ صفحه کلید)
کلیدهای جهتنمای صفحه کلید
کلیدهای جهتنما +Shift
→←+Ctrl
↓↑+Ctrl
End
Ctrl+ End
Home
Ctrl+ Home
Page Up
Page Down
Ctrl+ Page Up
Ctrl+ Page Down
→← +Shift+ Ctrl
↓↑ +Shift+ Ctrl
Ctrl+ A
F8
F5
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عملکرد

رفتن به پاراگراف بعد
رفتن به سطر بعد
رفتــن بــه صفحــه جدیــد (در هــر کجــای
صفحــه کــه قــرار داریــد)
پاک کردن کاراکترهای قبل از نشانگر
ایجاد فاصله بین کاراکترها
ایجاد نیمفاصله (در متون فارسی)
برای تایپ فارسی (تغییر زبان تایپ)
درج متن از سمت راست
درج متن از سمت چپ
برای حرکت در جهات
برای انتخاب در جهات
حرکت بین کلمات
حرکت بین پاراگرافها
انتقال اشارهگر به انتهای خط جاری
انتقال اشارهگر به انتهای سند
انتقال اشارهگر به ابتدای خط جاری
انتقال اشارهگر به ابتدای سند
انتقــال متــن بــه انــدازه یــک صفحــه بــه
ســمت بــاال
انتقــال متــن بــه انــدازه یــک صفحــه بــه
ســمت پاییــن
انتقــال اشــارهگر بــه اولیــن کاراکتــر صفحــه
نمایــش جــاری
انتقــال اشــارهگر بــه آخریــن کاراکتــر صفحــه
نمایــش جــاری
انتخــاب کلمــات در ســمت چــپو راســت
اشــار هگر
انتخــاب پاراگــراف در ســمت بــاالو پاییــن
اشــار هگر
انتخاب کل سند
بــه توضیحــات درون متــن آمــوزش مراجعــه
فرماییــد (نحــوه انتخــاب و حرکــت در متــن)
بازکــردن کادر  Find And Replaceبــرای
مــرور ســریع

نحوه انتخاب و حرکت در متن  -ویرایش متن

ویرایش متن
در ویرایش متن شما باید با سه دستور زیر آشنا باشید.
 Cutبرداشتن قسمتی از متن یا هر کاراکتری در صفحه برای انتقال آن
 Copyاستفاده از متن و یا کاراکترهای انتخابی در قسمتهای دیگر از سند
 Pastبــرای بــاز نشــانی قســمتهای انتخابــی کــه بــا یکــی از دو دســتور  Cutیــا Copy
برداشــت شــده باشــند.
حــال شــما بــا اســتفاده از موشــواره بعــد از انتخــاب قســمتهای دلخــواه خــود بــا راســت
کلیــک بــر روی آن عمــل برداشــت را انجــام و بــا منتقــل کــردن موشــواره در محــل دلخــواه
خــود بــار دیگــر بــا راســت کلیــک عمــل بازنشــانی را انجــام دهیــد.
در بازنشــانی شــما بــا چهــار حالــت ممکــن اســت روبــرو شــوید ایــن حــاالت در کادر کــم
رنگــی کــه در آن عبــارت  Ctrlقــرار دارد ظاهــر میشــود بــا کلیــک روی آن یــا بــا کلیــد
 Ctrlدر صفحــه کلیــد آن را بــاز کنیــد .ایــن چهــار گزینــه بــه شــرح زیــر اســت:

 Use Destination Theme1)1از تم مقصد برای قالب متن بازنشانی استفاده شود
 Keep Source Formatting2)2عمل بازنشانی را مطابق با همان قالب قسمت کپی
برداری انجام میدهد
 Merge Formatting3)3بخش کپی شده را با قالب محل بازنشانی بازنشانی میکند
 Keep Text Only4)4قسمت انتخابی را بدون هیچ قالب بندی بازنشانی میکند
K Kبا موشواره چقدر کند صورت میگیره نه!
امــا اســتفاده از صفحــه کلیــد بــرای اجــرای دســتورات ویرایشــی بــرای مبتدیــان نیز ســرعت
و آســانی زیــادی را فراهــم مــیآورد Ctrl+ X .بــرای عمــل  Cutو  Ctrl+ Cبــرای عمــل
 Copyهمچنیــن  Ctrl+ Vبــرای  Pasteکلیــد  Ctrlهــم بهتــون امــکان بــاز کــردن حــاالت
بعــد از بازنشــانی را فراهــم میکنــد.
البتــه از هــم اکنــون بهتــره کــه بــا دو دســتور  Undoو  Redoآشــنا شــویدCtrl+ Z =Undo( .
و  )Ctrl+ Y =Redoایــن دو دســتور بخصــوص بــرای افــراد مبتــدی در کار بــا نــرم افــزار
بســیار پرکاربــرد اســت چــون بــه شــما اجــازه بازگشــت -Undo-و رد بازگشــت بــه مراحــل
قبــل -Redo-را میدهــد؛ و خیلــی خیلــی مفیــد واقــع بــوده و بــا ســرعت زیــاد اشــتباهات
خــود را برطــرف خواهیــد نمــود.
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قســمت  Clipboardعــاوه بــر اینکــه دســتورات ویرایشــی را بــرای شــما فراهــم م ـیآورد
بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد تــا قســمتهای کپــی شــده خــود را در اختیــار داشــته
باشــید.
پـ�س بـ�ر روی آیکـ�ون فلـ�ش کوچـ�ک در پاییـ�ن ایـ�ن قسـ�مت کلیـ�ک کنیـ�د تـ�ا پانـ�ل �Clip
 boardبــرای شــما بــه نمایــش در آیــد مالحظــه خواهیــد کــرد کــه قســمتهای کپــی
شــده شــما در ایــن صفحــه بــه نمایــش در آمــده اســت در ایــن زمــان اگــر شــما در مــکان
دلخــواه خــود بــرای بازنشــانی قــرار بگیریــد بــا کلیــک روی هــر مــورد دلخــواه بازنشــانی
صــورت میپذیــرد.

شــاید بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه بخواهیــد در یــک ســند پــر متــن دنبــال کلمـهای
خــاص یــا جایگزینــی کلمـهای بــا کلمـهای دیگــر بپردازیــد .بــدون شــک هیــچ کــس مایــل
بــه مــرور خــط بــه خــط بــرای انجــام ایــن کار نیســت .در ایــن زمــان اســت کــه شــما پــی
بــه قــدرت نرمافــزار خواهیــد بــرد.

جستجو و جایگزینی در متن
پانــل  Navigationرا از ســربرگ  Viewفعــال کنیــد یــا در قســمت  Editingدر ســربرگ
 Homeگزینــه  Findرا کلیــک کنیــد .اکنــون در کادر متنــی  Search Documentعبــارت
مــورد نظــر خــود را بــرای جســتجو وارد کنیــد نرمافــزار جســتجو را انجــام و مــورد شــما
را در کادر زرد رنــگ بــه نمایــش در م ـیآورد بــا آیکونهــای بــاال و پاییــن در زیــر همیــن
کادر دیگــر موردهــای یافــت شــده را تماشــا کنیــد.
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ویرایش متن  -جستجو و جایگزینی در متن

امــا بــرای جایگزینــی ابتــدا برنامــه بایــد جســتجو را انجــام و ســپس مــورد شــما را جایگزیــن
جســتجو کند.
پــس گزینــه  Replaceرا کــه در زیــر ،گزینــه  Findقــرار دارد انتخــاب کنیــد تــا وارد کادر
 Find And Replaceشــوید .در ســربرگ  Replaceدر کادر  Find Whatمــورد جســتجو و
در کادر  Replace Withعبــارت جایگزینــی را وارد کنیــد .در آخریــن گام بــا اســتفاده از
گزینههــای  Replaceیــا  Replace Allکار خــود را بــه پایــان برســانید.

یــه نکتــه کوچولــو امــا مهــم در ایــن قســمت گزینــه  Moreهســت .ایــن گزینــه تنظیمــات
حرفـهای را در خصــوص جســتجو و جایگزینــی را بــه شــما میدهــد .کــه در اینجــا بــه چنــد
مــورد پرکاربــرد از آن میپــردازم.
 Match Caseجستجو و جایگزینی دقیقا شبیه کاراکترها خواهد بود.
 Find Whole Words Onlyکلمــه مــورد نظــر را جســتجو و در خصــوص کلمــات ترکیبــی
ایــن کار را انجــام نمیدهــد.
 Find All Word Formsاگــر شــما قصــد جســتجوی فعــل را داریــد زمانهــای متفــاوت آن
را نیــز جســتجو میکنــد البتــه در خصــوص فارســی صــدق نمیکنــد.
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قالببندی کاراکترها
حــال وقــت آن رســیده اســت تــا دربــاره ابزارهــای بخــش فونــت در ســربرگ  Homeصحبت
کنیــم و بــه کارایــی آنهــا بپردازیــم .درواقــع بخــش فونــت و پاراگــراف در ایــن ســربرگ
اصــول پایــه و غیــر قابــل انــکار در ایجــاد یــک ســند متنــی میباشــد و هــر کاربــر ایــن
نرمافــزار بایــد بــا اصــول کارکردهــای ایــن دو بخــش آشــنا باشــد .قبــل از شــروع بحــث
ذکــر ایــن نکتــه الزامــی اســت کــه فقــط قســمتهای در حالــت انتخــاب شــامل اعمــال ایــن
تنظیمــات و تغییــرات میشــوند.
در کادر نخســت ایــن بخــش امــکان تغییــر فونــت قلــم بــرای شــما فراهــم شــده اســت و
کلیدهــای ترکیبــی  Shift+ Ctrl+ Fنیــز ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم م ـیآورد .امــا
در کنــار کادر فونــت کادر دیگــری وجــود دارد کــه تغییــر انــدازه قلــم را بــرای شــما مهیــا
میســازد تــا شــما بتوانیــد بــه انــدازهای کــه دلخــواه شــما اســت متــون خــود را در ســند
قــرار دهیــد و کلیدهــای ترکیبــی  Shift+ Ctrl+ Pنیــز بــرای ایــن عمــل تعریــف وظیفــه
شــده اســت .بــه طــور مثــال انــدازه اســتاندارد معمــول قلــم در متــون فارســی در انــدازه
کاغــذ  A4عــدد  14میباشــد.
راه دیگر انجام این عمل استفاده از دو آیکون  Grow Fontو  Shrink Fontاست.

آیکــون  Change Caseیــک ابــزار بــرای متــون انگلیســی اســت و پنــج حالــت زیــر را
برایتــان بــه اجــرا در مــیآورد.
 Sentence Case1)1متون را به همان شکل که درج شدهاند نمایش میدهد
 Lower Case2)2تمامی حروف حتی حرف اول یک جمله را به صورت کوچک به
نمایش میگذارد
 Upper Case3)3تمامی حروف را به صورت بزرگ در میآورد
 Capitalize Each Word4)4باعث میشود تا اولین حرف کلمات با حروف بزرگ و
حروف دیگر کلمات با حرف کوچک نوشته شود
 Toggle Case5)5باعث میشود تا اولین حرف کلمات با حروف کوچک و حروف دیگر
کلمات با حرف بزرگ نوشته شود

24

قالببندی کاراکترها

ابــزار Clear Formatting
پیشفرض برنامه برمیگرداند.

تنظیمــات فونــت ،انــدازه و رنــگ کاراکترهــا را بــه حالــت

امــا گزینههــای  Boldو  Italicو  Under Lineبــه ترتیــب موجــب ذخیــم ،کجــی و زیرخــط
دار گشــتن حــروف میشــوند و کلیدهــای ترکیبــی  Ctrl+ Bو  Ctrl+ Iو  Ctrl+ Uاعمــال
ایــن تغییــرات را بــرای کاربــران حرف ـهای فراهــم میســازد .البتــه شــما میتوانیــد بــا بــاز
کــردن زبانــه ابــزار  Under Lineشــکل و رنــگ خــط زیــر حــروف را تغییــر دهیــد.

گزینــه  Strikethroughخطــی را روی حــروف ایجــاد میکنــد و ابزارهــای  Subscriptو
 Superscriptبــه ترتیــب باعــث میشــوند تــا حــروف در زیــر و بــاالی خــط زمینــه قــرار
بگیرنــد.

ابــزار  Text Effectsبــه شــما امــکان اعمــال افکتهــا را بــر روی حــروف و کلمــات را فراهــم
میســازد کــه نحــوه کار بــا ایــن قســمت را در مباحــث آینــده خواهیــد آموخــت.
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در اینجــا ذکــر ایــن مطلــب قابــل توجــه اســت کــه در واقــع افکتهــا اثــر گرافیکــی،
هندســی و هنــری را بــر روی متــون و حــروف اعمــال میکنــد تــا قســمتهای انتخابــی بــه
صــورت خــاص و متمایــز جلوهنمایــی کنــد.
آیکــون  Text Highlight Colorابــزاری بــرای رنــگ آمیــزی پسزمینــه حــروف و کلمــات
میباشــد و آخریــن ابــزار  Font Colorاســت کــه در ایــن قســمت شــما میتوانیــد رنــگ
قلــم خــود را تغییــر داده یــا یــک گرادیــن رنگــی را بــرای آن انتخــاب کنیــد کــه یــک
گرادیــن میتوانــد از یــک یــا چنــد رنــگ در طیفــی از بازتابشهــای متفــاوت در جهــات
گوناگــون باشــد .پــس شــما بــا بــاز کــردن ابــزار  Font Colorگزینــه آخــر را انتخــاب کــرده
و در کادر بـ�از شـ�ده بـ�از هـ�م گزینـ�ه آخـ�ر را انتخـ�اب کنیـ�د تـ�ا وارد پانـ�ل �Format Text Ef
 fectsشــوید اکنــون میتوانیــد رنــگ گرادیــن خــود و درصــد تابــش آن را مشــخص کنیــد
یــا اینکــه بــه بخــش  Gradient Fillرفتــه و یکــی از گرادینهــای پیشفــرض را انتخــاب
و ســپس نــوع تابــش و جهــت تابــش آن را مشــخص کنیــد و دســت آخــر میتوانیــد بــا
کلیــک بــر روی هــر گیــره از گرادیــن انتخابــی بــه تنظیماتــی ماننــد تغییــر رنــگ آن گیــره
بپردازیــد.
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Shift+ Ctrl+ F
Shift+ Ctrl+ P
Ctrl+ U
Ctrl+ Shift+ D
Ctrl+ I
Ctrl+ B
Ctrl+ D
.+Ctrl+ Shift
,+Ctrl+ Shift
] +Ctrl
[ +Ctrl
+ +Ctrl+ Shift
= +Ctrl
Ctrl+ L

کلیدها

عملکرد

برای تغییر فونت نوشته انتخابی
برای تغییر اندازه قلم نوشته انتخابی
اعمال خط زیر برای متن انتخاب شده
اعمــال دو خــط زیــر بــرای متــن انتخــاب
شــده
ایتالیک کردن نوشته انتخابی
ضخیم یا پررنگ کردن نوشته انتخابی
باز شدن کادر Font
بزرگتر کردن اندازه قلم
کوچکتر کردن اندازه قلم
بزرگتــر کــردن انــدازه قلــم بــه میــزان یــک
واحــد
کوچکتــر کــردن انــدازه قلــم بــه میــزان یــک
واحــد
بــه صــورت نمایــی (تــوان) شــدن متــن
انتخابــی
زیر خط شدن متن انتخابی
چپچین شدن متن
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Ctrl+ E
Ctrl+ R
Ctrl+ J

وسطچین شدن متن
راستچین شدن متن
تراز دو طرفه متن

کادر Font
زمانــی کــه شــما مایــل هســتید تــا تمامــی تنظیمــات بخــش فونــت را بــه صــورت یکجــا
انجــام دهیــد میبایســت تــا بــه کادر  Fontوارد شــوید کــه آیکــون فلــش کوچــک در
گوشــه پاییــن ســمت راســت ایــن بخــش ایــن کادر را بــرای شــما بــاز میکنــد یــا ایــن
کــه کلیدهــای ترکیبــی  Ctrl+ Dرا فشــار داده تــا ایــن کادر بــه نمایــش درآیــد .در ایــن کادر
بخــش  Latin Textبــرای حــروف انگلیســی و بخــش  Complex Scriptsبــرای تنظیمــات
حــروف غیــر انگلیســی مثــل زبــان شــیرین فارســی طراحــی شــده اســت.

اخریــن مطلبــی کــه دربــاره ابزارهــای بخــش فونــت بیــان میکنــم اینــه کــه زمانــی کــه
شــما کاراکتــر یــا بخشــی از یــک متــن را انتخــاب میکنیــد برخــی از ایــن ابزارهــا در کادر
کوچکــی بــه صــورت کــم رنــگ بــه نمایــش در میآیــد کــه بــه کلیــک روی آن میتوانیــد
ایــن کادر را نمایــان ســاخته و ایــن ابزارهــا را انتخــاب کنیــد.
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کادر  - Fontقالببندی پاراگرافها

قالببندی پاراگرافها
همــان طــور کــه مالحظــه کردیــم در تنظیمــات فونــت نیــاز بــود قســمتی کــه خواهــان
اعمــال تغییــر بــر روی آن هســتیم را بــه حالــت انتخــاب در بیاوریــم امــا در تنظیمــات
پاراگــراف اینگونــه نیســت و تنهــا الزم اســت تــا میلهچشــمکزن در قســمتی از پاراگــراف
قــرار بگیــرد.
K Kخدا رو شکر کارم راحته!
نخســتین گزینههــای ایــن بخــش کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ابزارهــای ترازبنــدی
میباشــد کــه عبارتنــد از:
 Align Text Left1)1موجب چپچین شدن خطوط میگردد ()Ctrl+ L
 Center2)2موجب وسطچین شدن خطوط میگردد ()Ctrl+ E
 Align Text Right3)3موجب راستچین شدن خطوط میگردد ()Ctrl+ R
)4

4ابزارهــای  Justifyکــه بــرای ترازبنــدی در دو طــرف خطــوط بــه کار میرونــد
()Ctrl+ J

ابــزار  Shadingبــرای ایجــاد رنــگ پسزمینــه پاراگــراف بــه کار میآیــد کــه از ایــن بخــش
بیشــتر بــرای نمایــان ســاختن پاراگــراف یــا ســرفصلهای یــک ســند متنــی اســتفاده
میشــود.
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امــا ابــزار  Bottom Borderکــه در آینــده شــما را بــا آن آشــنا میکنــم بــرای ایجــاد قــاب
پاراگــراف بــه کار میآیــد.
از ابزارهــای  Decrease Indentو  Increase Indentبــرای ایجــاد تورفتگــی پاراگــراف اســتفاده
میشــود کــه در زبــان فارســی بیشــتر بــرای بیــان نقلقــول کاربــرد دارد/ .
امــا بــرای ایجــاد تورفتگــی در خــط اول پاراگــراف بــا بــاز کــردن کادر پاراگــراف (آیکــون
کوچـ�ک فلـ�ش در ایـ�ن بخـ�ش) در سـ�ربرگ نخسـ�ت در بخـ�ش  Indentationدر زبانــه �Spe
 cialبــا انتخــاب گزینــه  First Lineمیتوانیــد ایجــاد تورفتگــی را اعمــال نماییــد.

از آیکــون کمکاربــرد Show/Hide
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بــرای مخفــی و آشــکار ســاختن ســمبولهای درون

قالببندی پاراگرافها  -فاصله گذاری

یک پاراگراف استفاده میشود.
کاربــرد دو ابــزار بســیار بــا اهمیــت  Right-To-Leftو  Left-To-Rightدر ایــن بخــش ایــن
اســت کــه از گزینــه اول بــرای تایــپ فارســی و از گزینــه دوم بــرای تایــپ التیــن اســتفاده
میشــود و در موقــع تایــپ فعــال بــودن ایــن گزینههــا بــرای درج صحیــح جمــات الزامــی
است.

فاصله گذاری
یکــی دیگــر از گزینههــای بخــش پاراگــراف مربــوط بــه فاصلــه بیــن خطــوط میباشــد.
پـ�س بـ�رای تعییـ�ن فاصلـ�ه دلخـ�واه خـ�ود در بخـ�ش پاراگـ�راف روی گزینـ�ه �Line And Para
 graph Spacingکلیــک کــرده و یکــی از مــوارد دلخــواه را برگزینیــد و اگــر مایــل بــه
تنظیمــات پیشــرفته هســتید بــه بخــش  Line Spacing Optionsبرویــد اکنــون در بخــش
 Spacingدر دو کادر  Beforeو  Afterمیتوانیــد فاصلــه قبــل و بعــد از پاراگــراف را تعییــن
نمایید.امــا شــما بــا قــرار دادن زبانــه  Line Spacingبــر روی گزینــه  Exactlyایــن بــار
میتوانیــد فاصلــه بیــن خطــوط را خــود بــه صــورت دســتی وارد نماییــد.
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نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در کادر پاراگــراف در ســربرگ  Line And Page Breaksدر
قســمت  Paginationچهــار حالــت برایتــان در موضــوع پاراگــراف و ســرتیتر آن قــرار داده
شــده اســت کــه بــه ترتیــب اینگونــه اســت:
 …Widow1)1خطوط پاراگراف که به صورت جداگانه هستند را در کنار دیگر خطوط
قرار میدهد
 …Keep2)2پاراگراف را همیشه در پایینتر از سرتیتر آن قرار میدهد
 …Keep3)3باعث میشود تا تمامی یک پاراگراف در یک صفحه قرار بگیرد این در
صورتی است که اندازه پاراگراف کوچک تر از یک صفحه باشد.
 …Page4)4هر سرتیتر را در صفحه جدیدی قرار میدهد

آخریــن نکتــهای کــه در خصــوص مبحــث فاصلــه گــذاری بیــان آن را بــرای شــما الزم
میدونــم اینــه ،زمانــی کــه شــما در بخشــی از صفحــه قــرار داریــد و مایــل هســتید ادامــه را
در صفحــه بعــد امتــداد دهیــد تنهــا کافــی اســت از کلیدهــای ترکیبــی  Ctrl+ Enterاســتفاده
کنیــد یــا در ســربرگ  Page Layoutدر بخــش  Page Setupدر زبانــه آیکــون  Breaksگزینــه
 Pageرا انتخــاب کنیــد.
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فاصله گذاری  -ابزار Format Painter

ابزار Format Painter
یه زمانی هست که شما میخواهید قالببندیها و تنظیمات پاراگراف بخشی از متن خود
را در جایی دیگر از سند خود به کار ببرید .برای انجام این کار الزمه شما قسمتی از متن یا
پاراگراف را که میخواهید ازظواهر آن استفاده کنید را انتخاب کرده و سپس ابزار Format
 Painterدر بخش  Clipboardدر سربرگ  Homeانتخاب کنید.
اکنون این ابزار را در محل مورد نظر بر روی متن خود درگ کنید و چنانچه شما بخواهید این
عمل را در دیگر نقاط سند خود به کار بندید روی آیکون  Format Painterدابل کلیک کنید و
بعد از اتمام کار دوباره روی این آیکون کلیک کنید.
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امال و گرامر
قبل از شروع یه سر به سایت  www.virastyar.irبزن .دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی یه
نرمافزاری به نام ویراستار تهیه کرده است که میتونی اون رو به صورت رایگان دانلود کنی.
این نرمافزار کمک شما در تمامی مباحت ویراستاری زبان فارسی مثل ویرایش متن از نظر
امالیی است .توضیح بیشتر هم نمیدم چون تمامی توضیحات و راهنماییها رو میتونی داخل
این سایت مشاهده کنید .پس اگر به هردلیلی نیاز است تا متن شما ویستاری شده باشد یه
سر به این سایت بزنید.
برای بررسی تنظیمات امال به  Word Optionsرفته و در بخش  Proofingبه قسمت سوم
بروید .اکنون اگر مایل به غیرفعال کردن بررسی امال و گرامر هستید میتوانید گزینههای
 …Check Spaو  …Check Grرا غیر فعال کنید و برای اینکه این دو عمل صورت پذیرد این
دو گزینه باید فعال باشد.

خطوط قرمز رنگ نشان دهنده غلط امالیی و خطوط آبی رنگ نشان دهنده غلط گرامری
میباشد .اما زمانی که کلمهای را  Wordناصحیح دانسته ولی شما تایپ آن را صحیح میدانید
با راست کلیک بر روی آن گزینه  Add To Dictionaryرا انتخاب کنید تا در فرهنگ لغت
برنامه قرار بگیرد و همچنین باعث شود در دفعات دیگر به عنوان غلط امالیی معرفی نگردد.
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برای اینکه بتوانید کلمهای را به دیکشنری برنامه بیفزایید به  Word Optionsرفته و در
بخش  Proofingدر قسمت دوم با کلیک بر روی آیکون  Custom Dictionariesوارد کادری
با همین نام میشوید که باید گزینه  Edit Word Listرا انتخاب کنید و سپس در کادر باز شده
در بخش  Wordکلمه مورد نظر را وارد کنید وسپس  Addو بعد از آن با کلیک گزینه Ok
کادرها را ببندید.

و اگر شما مایل هستید تا ابتدا امال یا گرامر صحیح یک مورد اشتباه را فقط تماشا کنید در
سربرگ  Reviewدر قسمت  Proofingآیکون  Spellingرا انتخاب و در پانل باز شده میتوانید
صورت صحیح را رویت نمایید.
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ایجاد شماره و بولت
دو ابزار دیگر از بخش پاراگراف مربوط به زمانی است که شما میخواهید مواردی را در متن
خود بیان کنید که دارای اهمیت بوده یا این که مایل به جلب توجه نمودن آنها هستید.
اکنــون بــا ایــن توضیحــات بــرای ایجــاد یــک بولــت شــما کافــی اســت تــا در ابتــدای خــط
قــرار گرفتــه و گزینــه  Bulletرا در ایــن بخــش انتخــاب کنیــد .اکنــون مشــاهده خواهیــد
کــرد کــه خــط شــما کمــی جلوتــر رفتــه اســت (دلیــل ایــن امــر جلــب توجــه نمــودن اســت)
ســپس میتوانیــد بــه تایــپ بپردازیــد و در ادامــه بــا هــر بــار فشــردن کلیــد  Enterدر ســطر
بعــد یــک بولــت ایجــاد میشــود ایــن عمــل تــا پایــان ادامــه خواهــد یافــت و زمانــی کــه
شــما دیگــر نمیخواهیــد ایــن عمــل را انجــام دهیــد کافــی اســت تــا دوبــاره بــر روی
گزینه  Bulletکلیک کنید.
آمــوزش دیگــر کــه در خصــوص بولتهــا اســت ایــن اســت کــه شــما بــرای انتخــاب
بولتهــای دیگــر الزم اســت تــا زبانــه گزینــه  Bulletرا بــاز کــرده و گزینــه Define New
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 Bulletرا برگزینیــد .اکنــون در کادر بــاز شــده یکــی از ســه گزینــه ســمبولها ،عکــس و یــا
فونــت را انتخــاب کنیــد و شــما بــا انتخــاب گزینــه ســمبولها میتوانیــد وارد کادر Symbol
شــوید و بــا تعییــن هــر فونــت بــه دایــره گســتردهای از ســمبولها دســت یابیــد.

امــا بــرای ایجــاد شــماره گــذاری کافــی اســت تــا آیکــون  Numberingکــه در کنــار آیکــون
بولــت گــذاری قــرار دارد را انتخــاب کنیــد( .بــرای شــمارهگذاری فارســی بایــد گزینــه
 Right-To-Leftفعــال باشــد) امــا کاربــران حرف ـهای میتواننــد بــا انتخــاب گزینــه Define
 …Newکــه در زبانــه ایــن ابــزار قــرار دارد بــه تنظیمــات پیشــرفته دســت یابنــد البتــه
تنظیمــات ایــن بخــش آســان و واضــح اســت و تنهــا نکتــه ایــن اســت کــه در بخــش فونــت
میتوانیــد فونــت شــمارهگذاری را معیــن کنیــد.
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ایجاد Tab
در واقــع تبهــا ایجــاد تورفتگــی در درج متــن اســت بــه طــور معمــول بــا هــر بــار
فشــردن کلیــد تــب میلــه چشــمکزن نیــم اینــچ بــه جلــو جهــش مینمایــد .بــرای نمایــش
تبهــای درون یــک ســند الزم اســت تــا بــه ســربرگ فایــل رفتــه و ســپس بــه بخــش
 Optionsبرویــد و در کادر  Word Optionsگزینــه  Displayرا انتخــاب کنیــد اکنــون در کادر
بــاز شــده در قســمت  …Alwaysگزینــه  Tab Charactersرا فعــال کنیــد تــا تبهــا بــه شــما
نشــان داده شــود.
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ایجاد شماره و بولت  -ایجاد Tab

K Kنمیخوام تبها داخل متنم چاپ بشه.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه فعــال ســازی نمایــش تــب باعــث نمیشــود کــه در چــاپ کار
شــما ایــن تبهــا نمایــش داده شــود.
اکنــون بــه حالتهــای دکمــه تــب کــه در ســمت چــپ خطکــش افقــی قــرار دارد
میپــردازم و قبــل از شــروع الزم اســت کــه بدانیــد بــرای اجــرای هــر یــک از حالتهــای
تــب الزم اســت تــا در مــکان دلخــواه در خطکــش افقــی کلیــک کــرده و بــا کلیــک بــر
روی دکمــه  Tabدر صفحــه کلیــد آن را بــه اجــرا در بیاوریــد و در پایــان بــرای حــذف تبهــا
بــا درگ آن بــه ســمت پاییــن آنهــا را حــذف میکنیــم.

حاالت اینگونه است:
 Left Tab1)1ایجاد تب در خطکش افقی برای حروف انگلیسی
 Center Tab2)2متن در نقطه تب وسطچین میشود
 Right Tab3)3ایجاد تب در خطکش افقی برای حروفی مانند فارسی و عربی
 Decimal Tab4)4برای وسطچین کردن اعداد اعشاری
 First Line Indent5)5ایجاد تورفتگی خط اول پاراگراف در محل ایجاد تب
 Hanging Indent6)6ایجاد تورفتگی کل پاراگراف در محل ایجاد تب

39

ایجاد Building Block
شــاید بــرای شــما پیــش آمــده اســت تــا بخواهیــد عبارتهایــی را مثــل بســم اهلل ،آدرس
و ...کــه در ســندهای خــود نیــاز روزانــه بــه آن داریــد را بــه صــورت ســریع و بــا چنــد کلیــک
در نرمافــزار واردکنیــد.
نرمافـ�زا ر  Wordایــن امــکان را بــه شــما میدهــد کــه از عبــارت مــورد نظــر یــک �Build
 ing Blockســاخته و نامــی را بــرای آن انتخــاب کنیــد و ســپس در حیــن کار بــا وارد کــردن
آن نــام و بــا اســتفاده از کلیــد  F3عبــارت مــورد نظــر را وارد کنیــد.
اکنــون بــرای انجــام ایــن کار عبــارت مــورد نظــر را در حالــت انتخــاب در آوریــد ،ســپس بــه
ســربرگ  Insertرفتــه ســپس در قســمت  Textزیــر منــوی گزینــه  Quick Partsگزینــه آخــر
را انتخــاب کنیــد( .البتــه ایــن کار رو میتونــی بــا کلیدهــای ترکیبــی alt+F3انجــام بــدی)
ســپس در کادر  Building Blockدر قســمت  Nameنــام  Building Blockخــود را وارد کــرده
و در پایــان روی  Okکلیــک کنیــد( .پیشــنهاد میکنــم نامــی رو کــه وارد میکنــی کوتــاه
باشــه و جــوری باشــه کــه بعــد فرامــوش نکنــی)

K Kچگونه میشه به تمام  Building Blockهای ایجاد شده دسترسی داشت؟
بــرای دسترســی بــه تمــام Building Blockهــای خــود میتوانیــد در زیــر منــوی آیکــون
 Quick Partsگزینــه  …Buildingرا کلیــک کنیــد.

40

Building Block ایجاد

41

42

مقدمه

صفحات در Word

کار با خطکش
نیــاز بــه وجــود خطکــش در یــک کار  Wordبیشــتر بــرای تنظیــم حاشــیهها ،کار بــا
تبهــا ،ترســیم و درج اشــکال و تصاویــر اســت.
بــرای فعــال ســازی نمایــش خطکــش بــه ســربرگ  Viewرفتــه و گزینــه  Rulerرا فعــال
کنیـ�د .امـ�ا بـ�رای تغییـ�ر واحـ�د انـ�دازه گیـ�ری خطکـ�ش الزم اسـ�ت تـ�ا بـ�ه کاد ر �Word Op
( tionsدر ســربرگ  )Fileرفتــه و ســپس در بخــش  Advancedدر قســمت  Displayزبانــه
 …Showرا بــه واحــد دلخــواه خــود تغییــر بدهیــد.

بــرای تغییــر انــدازه لبههــا توســط خطکــش بــه محــل روشــن و تاریــک خطکــش برویــد
تــا عالمــت مــوشواره بــه یــک پیــکان دو ســر تبدیــل شــود ســپس کافــی اســت تــا درگ
کنید.
K Kاین مثلثهای کوچیک در خطکش چیه؟
مثلــث کوچــک  First Line Indentمیــزان تورفتگــی خــط اول پاراگــراف را نشــان میدهــد
کــه قابــل جابجایــی میباشــد .امــا مثلــث کوچــک  Hanging Indentمیــزان تورفتگــی
کل پاراگــراف را نشــان میدهــد کــه ایــن نیــز قابــل جابجایــی میباشــد؛ و مســتطیل
کوچــک ( Right Indentدر زمــان تایــپ فارســی از راســت بــه چــپ) بــا آن میتــوان میــزان
تورفتگــی خــط اول پاراگــراف و کل پاراگــراف را بــا هــم تغییــر داد.
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کار با خطکش  -اندازه صفحات

اندازه صفحات
زمانــی کــه شــما خواســتار آن باشــید تــا انــدازه صفحــه ســند خــود را تغییــر دهیــد الزم
اســت تــا ابتــدا بــه ســربرگ  Page Layoutرفتــه و در بخــش  Page Setupروی آیکــون Size
کلیــک کنیــد ،حــال میتوانیــد یکــی از صفحــات دلخــواه خــود را انتخــاب کنیــد.
امــا چنــان چــه شــما خواســتار ایــن باشــید کــه انــدازه طــول و عــرض صفحــه را بــه صــورت
دســتی وارد نماییــد ،بعــد از بــاز نمــودن آیکــون  Sizeگزینــه  More Paper Sizesرا انتخــاب و
در کادر  Page Setupدر ســربرگ  Paperمیــزان  Widthو  Heightمدنظــر خــود را وارد کــرده
و در آخــر  Okرا کلیــک کنیــد.

امــا بــرای تغییــر جهــات صفحــه و عــوض کــردن پهنــا و ارتفــاع صفحــه شــما میبایســت
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بــه ســربرگ  Page Layoutرفتــه و در بخــش  Page Setupروی آیکــون  Orientationکلیــک
کنیــد( .راه دیگــر رفتــن بــه ســربرگ  Marginsدر کادر  Page Setupاســت) اکنــون گزینــه
 Portraitصفحــه را بــه شــکلی نشــان میدهــد کــه ارتفــاع از پهنــا بیشــتر اســت و گزینــه
 Land Scapeصفحــه را بــه شــکلی نشــان میدهــد کــه ارتفــاع از پهنــا کمتــر باشــد.

در زمانــی کــه شــما مایــل بــه اســتفاده از حاشــیههای پیشفــرض برنامــه نیســتید و
حاشــیه خاصــی مدنظــر شــما اســت بــرای تغییــر حاشــیه بــه ســربرگ  Page Layoutبرویــد و
گزینــه  Marginsرا انتخــاب کنیــد اکنــون یــا میتوانیــد یکــی از حاشــیههای پیشفــرض
متناســب کار خــود را انتخــاب کنیــد یــا ایــن کــه بــا کلیــک روی گزینــه Custom Margins
کادر  Page Setupرا بــاز کــرده و در ســربرگ  Marginsدر بخــش  Marginsمقادیــر دلخــواه
خــود را وارد کــرده و بــا کلیــک بــر روی گزینــه  Okکار را بــه اتمــام برســانید.

46

اندازه صفحات  -افزودن Water Mark

افزودن Water Mark
زمانــی کــه شــما خواســتار ایــن باشــید تــا بــه کارتــان اصالــت بدهیــد و یــا نــام شــرکتی
یــا عبــارت خاصــی را بــه آن اختصــاص بدهیــد میتوانیــد از ایجــاد  Water Markاســتفاده
کنیــد Water Mark .میتوانــد یــک فایــل تصویــری یــا متنــی کــم رنــگ باشــد کــه در
پسزمینــه صفحــه قــرار میگیــرد.
اکنـ�ون بـ�رای ایجـ�ا د  Water Markبــه ســربرگ  Designبرویــد و در بخــش �Page Back
 groundآیکــون  Water Markرا بــاز کــرده و گزینــه  Custom Watermarkرا انتخــاب کنیــد.
ســپس در کادر  Printed Watermarkگزینــه  Picture Watermarkرا انتخــاب کنیــد .اکنــون
در بخــش  Select Pictureمیتوانیــد یــک فایــل گرافیکــی را بــه عنــوان Water Mark
کار خــود تعریــف کنیــد .چنانچــه شــما مایــل بــه افــزودن یــک فایــل گرافیکــی نباشــید
میتوانیــد در کادر  Printed Watermarkگزینــه  Text Watermarkرا برگزینیــد ســپس بــه
ترتیــب زبــان متــن خــود ،عبــارت دلخــواه ،نــوع قلــم ،انــدازه قلــم و رنــگ قلــم خــود را وارد
کــرده و در آخــر روی  Okکلیــک کنیــد .همچنیــن بــرای حــذف یــک  Water Markبعــد از
کلیــک روی آیکــون  Water Markگزینــه  Remove Water Markرا انتخــاب کنیــد.
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پشت زمینه صفحات
بــرای تغییــر رنــگ پشــت زمینــه صفحــات بــه رنــگ مــورد نظــر شــما میتوانیــد بــه
ســربرگ  Designبرویــد و در بخــش  Page Backgroundگزینــه  Page Colorرا کلیــک کنیــد
و رنــگ مــورد نظــر خــود را برگزینیــد و همچنیــن بــا کلیــک بــر روی گزینــه Fill Effects
میتوانیــد در پشــت زمینــه گرادیــن ،بافــت ،الگــو و یــا یــک تصویــر قــرار دهیــد.
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پشت زمینه صفحات  -حاشیه صفحات

حاشیه صفحات
بــرای ایجــاد قــاب صفحــات یــا همــان شــکل حاشــیه بایــد بــه ســربرگ  Designبرویــد و در
بخــش  Page Backgroundگزینــه  Page Bordersرا انتخــاب کنیــد .ســپس در کادر Borders
 And Shadingمیتوانیــد در بخــش  Settingنــوع قــاب خــود را مشــخص کنیــد ،ســپس در
بخــش  Styleنمونــه را انتخــاب کنیــد و یــا در بخــش  Artیــک مــدل گرافیکــی را برگزینیــد
و در گامهــای بعــد رنــگ و پهنــای قــاب خــود را معرفــی کنیــد.

پایــان کار در زبانــه  Apply Toچهــار گزینــه بــرای شــما قــرار داده شــده کــه بــه ترتیــب
زیــر میباشــد
)1

1شکل حاشیه را برای تمامی صفحات ایجاد میکند

)2

2قاب را فقط برای صفحه جاری ایجاد میکند

)3

3شکل حاشیه را فقط برای صفحه نخست ایجاد میکند

)4

4قاب را در تمامی صفحات بجز صفحه نخست ایجاد میکند
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سرصفحه و پاصفحه
بــرای ایجــاد ســرصفحه و پاصفحــه شــما میبایســت ابتــدا بــه ســربرگ  Insertرفتــه و
ســپس در بخــش  Header & Footerبــرای ایجــاد ســرصفحه روی گزینــه  Headerکلیــک
کنیــد .در گام بعــد در منــوی  Built-Inیکــی از مــوارد پیشفــرض برنامــه را انتخــاب و روی
آن کلیــک کنیــد .اکنــون شــما بایــد در گام بعــد بــه مرتــب ســازی آن بــه صــورت دلخــواه
بپردازیــد و بعــد از اتمــام کار خــود در ســربرگ  Designگزینــه  Closeرا انتخــاب کنیــد.
اگــر شــما دوبــاره مایــل بــه اصــاح ســرصفحه هســتید میتوانیــد بــا دابــل کلیــک در
قســمت ســرصفحه آن را فعــال و بــه اصــاح آن بپردازیــد.
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بــرای ایجــاد پاصفحــه نیــز شــما میتوانیــد بــه همیــن طریــق عمــل کنیــد و تنهــا الزم
اســت در بخــش  Header & Footerگزینــه  Footerرا برگزینیــد.
امــا یــه نکتــه کــه اینجــا ضــرورت داره بدونــی اینــه کــه شــماره صفحــات غیــر قابــل
دســتکاریه و شــما نمیتونــی بــه صــورت دســتی اونــو تعییــن کنیــد؛ و آخریــن نکتــه ایــن
مبحــث اینکــه بــرای حــذف ایــن دو بعــد از کلیــک روی  Headerیــا  Footerدر منــوی بــاز
شــده میبایســت روی گزینــه  Remove Headerیــا  Remove Footerکلیــک کنیــد.
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Styleها
در واقــع Styleهــا بــه شــما ایــن امــکان رو میدهنــد کــه تنظیمــات از قبــل انجــام شــده
را بــه صــورت یــک مرتبــه بــر روی مــوارد انتخابــی خــود در متــن یــا پاراگرافهــا اعمــال
کنیــد .ویکــی از اســتفادهای بســیار مهــم و بســیار پرکاربــرد Styleهــا اینــه؛ زمانــی کــه
شــما بــرای متــون خــود از Styleهــا اســتفاده کردهایــد بــرای انجــام تغییراتــی مثــل تغییــر
رنــگ قلــم و ...میتوانیــد  Styleمربوطــه را تغییــر دهیــد تــا تمامــی آن قســمت از متــن بــه
صــورت یکجــا تغییــر کنــد.

اولیــن مبحــث آموزشــی در خصــوص Styleهــا نحــوه اصــاح یــک  Styleبــه شــکل دلخــواه
خــود اســت پــس بــرای انجــام ایــن عمــل شــما بــر روی  Styleمــورد نظــر خــود (ســربرگ
 )Homeراســت کلیــک و گزینــه  Modifyرا انتخــاب کنیــد .اکنــون در کادر Modify Style
شـ�ما میتوانیـ�د بـ�ه تنظیمـ�ا ت  Styleبپردازیــد و همچنیــن بــا کلیــک بــر روی گزینــه �For
 matمیتوانیــد بــه تمامــی تنظیمــات قالببنــدی متــن دسترســی داشــته باشــید.

بــا بــاز کــردن بخــش  Stylesگزینــه  Apply Stylesامــکان دسترســی بــه تمامــی Styleهــا و
تنظیمــات  Modifyآنهــا را بــه صــورت یکجــا در اختیــار شــما قــرار میدهــد.
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امــا بــرای ایجــاد یــک  Styleبعــد از انتخــاب متــن خــود کــه دارای  Styleتغییــر داده شــده
توســط شــما اســت بــا بــاز کــردن بخــش  Stylesگزینــه  Create A Styleرا انتخــاب و در کادر
بــاز شــده نــام دلخــواه خــود را وارد کــرده و  Okرا کلیــک کنیــد؛ و بــرای اســتفاده مجــدد از
آن میتوانیــد آن را در آیکــون فلــش کوچیــک در ایــن بخــش فراخوانــی کنیــد.
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Templateها
Templateهــا زمانــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه شــما زمــان الزم را بــرای فراهــم
کــردن یــک نمونــه کاری را نداشــته و بخواهیــد یــک طــرح تقریب ـ ًا گرافیکــی را بــه اثــر
خــود بدهیــد کافــی اســت تــا یــک  Templateرا بــرای صفحــه خــود قــرار بدهیــد.
پــس بــه ســربرگ  Fileبرویــد و در قســمت  Newمــورد دلخــواه خــود را برگزینیــد .اکنــون
میتوانیــد یکــی از نمونههــا را بــه دلخــواه انتخــاب و بــا آن کار کنیــد.

Themeها
Themeهــا بــه ماننــد Templateهــا میباشــند بــا ایــن تفــاوت کــه شــما میبایــد خــود
بــرای آنهــا طرحهــا را انتخــاب کــرده و میتوانیــد بخشهــای آن را نیــز بــه دلخــوه
خــود تغییــر دهیــد.
بخــش  Document Formattingدر ســربرگ  Designاز شــش گزینــه تشــکیل شــده اســت
کــه عبارتنــد از:
 :Themes1)1میتوانید تم کاری خود را مشخص نمایید
 :Colors2)2امکان تغییر ترکیب رنگ تم را برایتان ایجاد مینماید
 :Fonts3)3میتوانید فونت تم را تغییر دهید
 :Paragraph Spacing4)4فاصله بین پاراگرافها را تعیین کنید
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Templateها Theme -ها Drop Cap -ها

 :Effects5)5میتوانیــد افکتهــا را بــر روی کار خــود اعمــال نماییــد (بــه خاطــر
داشــته باشــید کــه ایــن افکتهــا بیشــتر بــر روی عکــس و نمودارهــای ســند
شــما اثــر دارد)
 :Set As Default6)6تغییرات شما مانند تغییر رنگ را بر روی تمها قرار میدهد

Drop Capها
زمانــی کــه شــما خواســتار ایــن باشــید تــا پاراگرافــی را بــه صــورت نمایــان در بیاوریــد تــا
جلــب توجــه نمایــد میتوانیــد از Drop Capهــا اســتفاده نماییــدDrop Cap .هــا بــه گونـهای
عمــل مینماینــد کــه حــرف نخســت یــک پاراگــراف بــه صــورت بــزرگ نمایــش داده شــود.
پــس بــرای انجــام ایــن کار بــا قــرار گرفتــن در متــن بــه ســربرگ  Insertرفتــه و در بخــش
 Textزبانــه ابــزار  Drop Capرا بــاز نماییــد و یکــی از گزینههــای  Proppedیــا In Margin
را بــه دلخــواه خــود انتخــاب کنیــد .اکنــون شــما میتوانیــد بــا بــه انتخــاب در آوردن Drop
 Capبــه هرگونــه تغییــرات ظاهــری آن بپردازیــد.
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Text Boxها
Text Boxهــا را میتــوان جعبههــای متنــی نــام بــرد کــه نــوع خاصــی از توجــه نمایــی را
بــرای شــما بــه ارمغــان میآورنــد.
زمانــی کــه شــما مــورد دلخواهــی از Text Boxهــا را در ســربرگ  Insertو در بخــش Text
انتخـ�اب کنیـ�د سـ�ربر گ  Formatبــرای شــما ظاهــر میشــود کــه بــه ماننــد ســربرگ �For
 matدر موقــع اســتفاده از شــکلها اســت.

امــا یــادآوری میکنــم کــه گزینههــای  Text Directionو  Align Textبــه شــما توانایــی
تغییــر چیدمــان و محــل قرارگیــری متــن را در  Text Boxمیدهــد.
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و نیز چند مورد از گزینههای ابزار  Wrap Textبه ترتیب زیر میباشد:
 :In Line With Text1.1شکل را در اول پاراگراف قرار میدهد
 :Square2.2شکل و متن آن به صورت الیه فوقانی روی متن زیرین قرار میگیرد
 :Through3.3شکل به صورت الیه فوقانی روی متن زیرین قرار میگیرد
 :Behind Text4.4شکل را زیر متن قرار میدهد
 :More Layout Options5.5میتوانیــد بــه صــورت حرفــهای بــه تنظیمــات قرارگیــری
شــکل نســبت بــه متــن بپردازیــد
K Kچرا ابزار  Wrap Textرا به صورت کامل توضیح ندادهای؟
خوشــبختانه هرچــه بــه جلــو میرویــم طراحــان نرمافزارهــا تــاش میکننــد تــا ابزارهــا و
آیکونهــای درون برنامههــا بــه صــورت مفهومــی درآینــد و مــا ایــن نکتــه را میتوانیــم
در  Wordبــه راحتــی ببینیــم و دلیــل ایــن کــه خیلــی از مــوارد رو کــم توضیــح مـیدم اینـه
کــه خیلــی راحــت و آســان هســتند و ایــن اصــل در آنهــا بــه خوبــی رعایــت شــده و آمــوزش
کامــل اونــا باعــث میشــه کــه در خواننــده بیحوصلگــی ایجــاد بشــه.
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Hyperlinkها
یــک  Hyperlinkبــه متــن یــا مــورد انتخابــی شــما حالــت پیونــد دار ایجــاد مینمایــد
خــواه ایــن پیونــد بــه بخــش دیگــری از متــون خــواه بــه یــک عکــس یــا مــورد دیگــری
باشــد؛ و یکــی از پرکاربــرد تریــن نمونــه آن زمانــی اســت کــه شــما بخواهیــد تصویــری را
در خصــوص یــک عبــارت یــا متــن توضیحــی بــه نمایــش بگذاریــد.
پــس بــرای ایجــاد یــک  Hyperlinkقســمت مــورد نظــر را انتخــاب و بــا راســت کلیــک
گزینــه  Hyperlinkرا انتخــاب و یــا اینکــه ایــن گزینــه را از ســربرگ  Insertبرگزینیــد و
ســپس در کادر بــاز شــده پیونــد مــورد نظرتــان را معرفــی نماییــد و همچنیــن میتوانیــد
آدرس ســایت یــا وبــاگ را نیــز معرفــی نماییــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای ویرایــش یــک  Hyperlinkروی  Hyperlinkمــورد نظــر
راســت کلیــک کــرده و گزینــه  Edit Hyperlinkرا انتخــاب و بــه ویرایــش بپردازیــد .امــا
بــرای حــذف یــک  Hyperlinkبــر روی  Hyperlinkمــورد نظــر خــود راســت کلیــک و ایــن
بــار گزینــه  Remove Hyperlinkرا انتخــاب کنیــد.
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Figureها
بخــش چهــارم ســربرگ  Referencesمربــوط بــه ایجــاد Figureهــا اســت .ایــن بخــش
شــباهت زیــادی بــه  Hyperlinkدارد و شــما میتوانیــد یــک آیتــم مثــل یــک متــن را
معرفــی کنیــد تــا بــا فشــردن کلیــد  Ctrlو کلیــک قســمت مربوطــه آن آیتــم نشــان داده
شــود.
فیگرهــا بــرای اشــاره بــه تصاویــر ،فرمــول و جــداول بــه کار میرونــد .پــس در قســمت
 Captionsبــا کلیــک آیکــون  Insert Captionمــی توانیــد یــک فیگــر بــرای تصاویــر،
فرمــول و جــداول خــود ایجــاد نماییــد.
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در گام بعد با استفاده از گزینه  Cross-Referenceآن را به مکان دلخواه معرفی کنید.

و در آخــر گزینــه  Insert Table Of Figuresامــکان ایجــاد فهرســتی از فیگرهــا را میدهــد
و تنهــا کافــی اســت تــا در کادر بــاز شــده تغییــرات دلخــواه خــود را داده و در پایــان روی
 Okکلیــک کنیــد.

K Kحاال چطور میشه این فیگرها رو حذف کرد؟
در آخــر بــه ایــن هــم اشــاره کنیــم کــه بــرای حــذف یــک فیگــر آن را درون ســند انتخــاب
و کلیــد  Deleteرا میفشــاریم.
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Symbolها
بــراي وارد كــردن انــواع ســيمبلها زمانــي كــه شــما گزينــه  More Symbolsرا از آیکــون
 Symbolدرقســمت  Symbolsاز ســربرگ  Insertانتخــاب ميكنيــد ميتوانيــد بــه طيــف
وســيعي از ســيمبلها دسترســي داشــته باشــيد و بــا انتخــاب هــر  Fontســيمبل خاصــي را
در دســترس خــود قــرار دهيــد.

K Kیعنــی میگــی اگــه قصــد داشــته باشــم در یــه صفحــه چنــد بــار یــه ســیمبول رو
وارد کنــم ،هــر بــار بایــد ایــن مســیر رو طــی کنــم؟
اكنــون اگــر شــما قصــد داريــد تــا از يــك ســيمبول بــراي تعــداد دفعــات زيــاد اســتفاده
كنيــد بــا اســتفاده از گزينــه  Autocorrectميتوانيــد چنــد حــرف را مشــخص نماييــد تــا
ســيمبل دلخــواه شــما بــا درج ايــن حــروف و فشــردن کلیــد  Spaceايجــاد شــود يــا ايــن كــه
از طريــق گزينــه  Shortcut Keyكليدهــاي تركيبــي را بــراي درج ايــن ســيمبل بــه برنامــه
معرفــي كنيــد و بــا انتخــاب گزينــه  Assignديگــر بــا فشــردن ايــن كليدهــاي تركيبــي
ســيمبل مــورد نظــر شــما درج خواهــد شــد.
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درج معادالت ریاضی
كاربــرد گزينــه  Equationبــراي ايجــاد يــك معادلــه رياضــي اســت كــه شــما ميتوانيــد بــا
بــاز كــردن زبانــه ايــن آيكــون دســتور بــه ايجــاد يــك معادلــه دلخــواه را بدهيــد .پــس از
درج معادلــه ســربرگ  Designبــه همــراه آن بــه نمايــش در ميآيــد و بــه شــما ايــن امــكان
را ميدهــد كــه خيلــي راحــت بــه نوشــتن معادلــه و درج ديگــر دســتورات رياضــي در معادلــه
جــاري خــود بپردازيــد.
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در ســربرگ  Designقســمت  Toolsايــن امــكان را بــراي شــما فراهــم ميســازد تــا
معادلــهاي ديگــر را در محلــي كــه ميلهچشــمكزن قــرار گرفتــه اســت وارد نماييــد.

قســمت بعــد کــه  Symbolsمیباشــد بــرای شــما در ایجــاد معــادالت بســیار پرکاربــرد خواهد
بــود زیــرا امــکان ایــن را بــرای شــما فراهــم م ـیاورد تــا از هــر عالمتــی کــه مدنظرتــان
میباشــد در کار خــود وارد نماییــد.

آخریــن قســمت ایــن ســربرگ کــه ماننــد قســمت  Symbolsبــرای شــما پرکاربــرد خواهــد
بــود  Structuresهســت تــا شــما بتوانیــد هــر نــوع توابــع و فرمولهــا را انتخــاب ،اصــاح و
ایجــاد نمــوده کــه میتــوان کســر ،تــوان ،رادیــکال و ...را نــام بــرد.
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درج زمان و تاریخ
گزينــه  Date & Timeبــه شــما ايــن امــكان را ميدهــد تــا بتوانيــد زمــان و تاريــخ را بــه كار
خــود بيفزاييــد .زمانــي كــه شــما ايــن گزينــه را در قســمت  Textانتخــاب ميكنيــد در كادر
بــاز شــده تنهــا كافــي اســت تــا در بخــش  Languageزبــان و در قسســمت Calendar Type
نــوع تاريــخ مــورد نظــر را انتخــاب كنيــد و ســپس يكــي از نگارشهــاي تاريــخ را برگزيــده
در پايــان كار هــم گزينــه  Okرا انتخــاب كنيــد.
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ایجاد فهرست
قبــل از پرداختــن بــه ایــن مبحــث بگــم کــه قــراره تــو ایــن چنــد درس یــه نــگاه کلــی
بــه ســربرگ  Referencesداشــته باشــیم البتــه گزینههــای ایــن ســربرگ بیشــتر قــرار بــه
کار دانشــجویان و کســانی بیــاد کــه قــراره از کارشــون یــه ســند اســتاندارد بســازند نــه یــه
کاربــری کــه میخــواد فقــط متنــی رو در  Wordقــرار بــده.
اولیــن قســمت در ایــن ســربرگ بــرای ایجــاد فهرســتی از مطالــب ســندتان میباشــد.
بــا بــاز کــردن زبانــه  Table Of Contentsشــما میتوانیــد فهرســت خــود را بــه صــورت
خــودکار یــا دســتی ایجــاد نماییــد کــه بخــش اول خــودکار و بخــش ســوم فهرســت دســتی
را بــرای شــما فراهــم م ـیآورد.

K Kمیشه درباره فهرست دهی خودکار بیشتر توضیح بدی
ولــی خــوب زمانــی کــه شــما قــراره یــه ســند بــا فهرس ـتهای زیــاد داشــته باشــید پــس
بــه فهرســت دهــی ســریع و خــودکار مایــل هســتید امــا یــه نکتــه ایجــا هســت و اون اینــه
کــه متــون فهرســت شــما بایــد دارای یــک  Levelباشــد و هــر  Levelیــک  Headingرا
بــه متــن شــما مــی دهــد و ایــن رو بــه یــاد داشــته باشــید کــه خیلــی راحــت میتونیــد
Headingهــا رو در بخــش  Stylesدر ســربرگ  Homeبــا راســت کلیــک روی آنهــا و انتخــاب
گزینــه  Modifyبــه اون قالبــی کــه دوســت داریــد در بیاوریــد.
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پــس بعــد از ایــن کــه Headingهــا رو بــه صــورت دلخــواه خــود در آوردیــد فهرســتها
رو (اگــر  Headingندارنــد) انتخــاب و در  Table Of Contentsدر گزینــه  Add Textبــه آنهــا
ســطح میدهیــم و ایــن هــم بگــم کــه نیــاز نیســت بیاییــد و یکــی یکــی ایــن کار را انجــام
بدیــد باهــم انتخــاب کنیــد و بعــد ،ایــن کار را انجــام دهیــد.

در پایــان کار نیــز و در هــر زمــان کــه نیــاز داشــتید فهرســت را ب ـهروز کنیــد تنهــا کافــی
اســت تــا بــر روی گزینــه  Update Tableکلیــک نماییــد.

آخریــن بخــش ایــن مبحــث هــم اینــه کــه بــا بــاز کــردن گزینــه  Table Of Contentsو
انتخــاب  Custom Table Of Contentsشــما میتوانیــد بــه تنظیمــات بخــش فهرســت ماننــد
 Tab Leaderو  Modifyکــه مربــوط بــه قالــب نوشــتههای فهرســت اســت بپردازیــد.
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ایجاد پاورقی
بخــش دوم ســربرگ  Referencesمربــوط بــه ایجــاد پاورقــی و ارجاعدهــی اســت و قبــل از
شــروع ایــن رو هــم بگــم کــه  Footnoteبــرای ارجــاع دهــی در صفحــه جــاری و Endnote
بــرای ارجاعدهــی در پایــان ســند اســتفاده میشــود.

محلـ�ی از متـ�ن کـ�ه میخواهیـ�م ارجـ�اع دهیـ�م را میلهچشـ�مکزن قـ�رار داده و رو ی �Foot
 noteیــا  Endnoteکلیــک میکنیــم و پاورقــی خــود را وارد مینماییــم.
K Kوای! کالفــه شــدم هــرکار میکنــم نمیتونــم ایــن پاورقــی اشــتباه رو حــذف
کنــم چجوریــه؟
همچنیــن بــرای حــذف یــک ارجاعدهــی کافیســت تــا عــدد یــا نشــانه آن را در مــکان
ایجــاد شــده آن در متــن حــذف نماییــم.
امــا در خصــوص تنظیمــات ایــن دو بخــش میبایســت روی آیکــون کوچــک ایــن بخــش
کلیــک کــرد تــا کادر  Footnote And Endnoteظاهــر گــردد ســپس در قســمت Location
مشـ�خص میکنیـ�م کـ�ه قصـ�د تنظیـ�م کـ�دام یـ�ک را داریـ�م و در گام بعـ�د در بخـ�ش �For
 matدر قســمت  Number Formatمیتوانیــم یکــی از شــمارهگذاریها را انتخــاب یــا ایــن
کــه بــا کمــک گزینــه  Symbolیــک نشــانه را معرفــی کــرد همچنیــن در زبانــه Start At
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میتوانیــم نقطــه شــروع اعــداد را شــخصی نماییــم و در پایــان  Insertرا کلیــک مینماییــم.

ارجاع دهی
بخــش ســوم ســربرگ  Referencesمربــوط بــه ایجــاد  Bibliographyاســت .شــما بــا کلیــک
گزینــه  Insert Citationمیتوانیــد بــه عنــوان مثــال اطالعــات مربــوط بــه یــک کتــاب را
وارد کنیــد:Author( .نــام نویســنده :Titleعنــوان :Yearســال :Cityشــهر :Publisherناشــر)

در گام بعــد در مــکان دلخــواه زبانــه  Bibliographyرا بــاز کــرده و یکــی از حالتهــای
دلخــواه را انتخــاب میکنیــم تــا عمــل ارجاعدهــی بــه اتمــام برســد .یکــی از فوایــد ایــن
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کار نســبت بــه پاورقــی ایــن اســت کــه از تایــپ مجــدد در ارجاعدهــی چندیــن نوبــت
مشــابه جلوگیــری میکنــد.

در پایــان آیکــون  Manage Sourcesبــه شــما امــکان دسترســی بــه تنظیمــات ایــن بخــش
را میدهــد و شــما میتوانیــد بــه افــزودن ،حــذف و ویرایــش ارجاعهــای خــود بپردازیــد
و همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن بخــش از ارجاعهــا در ســندهای دیگــر اســتفاده نماییــد.
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تصاویر
بــرای وارد کــردن تصویــر در صفحــه ابتــدا میلهچشــمکزن را در مــکان دلخــواه خــود بــرده
و ســپس در ســربرگ  Insertدر بخــش  Illustrationsروی گزینــه  Pictureکلیــک کنیــد و
ســپس تصویــر مــورد نظــر خــود را وارد نماییــد.

همــان طــور کــه مشــاهده میکنیــد تصویــر بــا یــک ســربرگ جدیــد بــا عنــوان Format
ظاهــر میشــود اولیــن مــوردی کــه بــه چشــم میآیــد گیرههــای اطــراف تصویــر اســت
کــه شــما بــه کمــک آنهــا میتوانیــد انــدازه تصــور خــود را تغییــر دهیــد و یــا ایــن کــه آن
را بچرخانیــد.
یادتــون نــره کــه در چرخانــدن و تغییــر ســایز بــا اســتفاده از درگ ،دو کلیــد  Shiftو Alt
میتونــه بهتــون کمــک کنــه!
K Kچه کمکی؟
در چرخانــدن بــا فشــردن و نگــه داشــتن کلیــد  Shiftچرخــش در جهــات و زاویــه معیــن و
در تغییــر ســایز بــا فشــردن و پاییــن نگــه داشــتن همزمــان  Shift+ Altتغییــر ســایز متناســب
بــا طــول و عــرض تصویــر صــورت میگیــرد.
خــوب در ســربرگ  Formatشــما میتوانیــد در بخــش  Sizeانــدازه تصویــر خــور را بــه
صــورت دقیــق وارد نماییــد و دیگــر ابــزار ایــن بخــش ابــزار  Cropمیباشــد کــه بــرای
بــرش تصویــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بــا بــاز کــردن زبانــه ایــن ابــزار ســه گزینــه
در اختیــار شــما قــرار میگیــرد کــه گزینــه اول یعنــی  Cropبــرش را بــه خودتــان واگــزار
میکنــد و گزینــه دوم یعنــی  Crop To Shapeچیــدن را بــر اســاس یــک شــکل انجــام
میدهــد و گزینــه  Aspect Ratioتصویــر شــما را در اندازههــای مشــخصی میچینــد و
آخریــن مطلــب در خصــوص ایــن ابــزار ایــن اســت کــه زمانــی کــه شــما بــا اســتفاده از ایــن
ابــزار عمــل بــرش را انجــام میدهیــد بــا فشــردن کلیــد  Enterبــرش را انجــام و بــرای
برگردانــدن تصویــر بــه حالــت اولیــه یــا برشــی دیگــر ودبــاره ایــن ابــزار را انتخــاب کنیــد.
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بخــش دیگــر ســربرگ  Formatبخــش  Adjustمیباشــد و قبــل از توضیــح بدانیــد کــه
هرکــدام از ایــن ابزارهــا و آیکونهــا دارای پانــل تنظیمــات مخصــوص بــه خــود میباشــد
کــه بــرای طوالنــی نشــدن مبحــث و همچنیــن آســانی کار بــا ایــن پانلهــا از توضیــح آنهــا
صــرف نظــر کردهایــم .حــال ایــن ابزارهــا بــه شــرح زیــر میباشــد:
)1

1اولیــن گزینــه آن در خصــوص حــذف پسزمینــه تصویــر میباشــد بــا کلیــک بــر
روی ایــن ابــزار میتوانیــد قالــب دلخــواه خــود را ایجــاد نماییــد و اولیــن گزینــه
در ایــن کادر باعــث میشــود محلهایــی را کــه انتخــاب کنیــد حــذف نشــود و
گزینــه دوم بــا عــث میشــود محلهایــی را کــه انتخــاب میکنیــد حــذف شــده
و گزینــه ســوم بــه شــما امــکان حــذف ایــن نقــاط را میدهــد و در پایــان روی
گزینــه  Keep Changesکلیــک کنیــد.
اگــر شــما دوبــاره بخواهیــد تصویــر را بــه حالــت اولیــه خــود برگردانیــد بــا انتخــاب
تصویــر بــر روی گزینــه  Remove Backgroundکلیــک کــرده و در کادر ظاهــر شــده
گزینــه  Discard All Changesرا انتخــاب کنیــد.

 :Corrections2)2بــه شــما امــکان تنظیمــات نرمــی لبههــا و روشــنایی تصویــر را
میدهــد کــه بــا کلیــک هــر مــورد دلخــواه میتوانیــد تنظیمــات را بــر روی
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تصویــر خــود اعمــال نماییــد.

 :Colorr3)3ایــن گزینــه بــرای تنظیمــات رنــگ تصویــر کاربــرد دارد .در قســمت �Sat
 urationnمیــزان غلظــت و در قســمت  Toneشــدت رنــگ و در قســمت �Recol
 orبــرای تعییــن نــوع رنــگ و دوبــاره ســازی رنگبنــدی تصویــر اســت و اگــر
مایــل بــه تنظیمــات حرفـهای هســتید میتوانیــد بــا انتخــاب گزینــه آخــر بــه ایــن
تنظیمــات دســت یابیــد.

 :Artistic Effects4)4همــان گونــه کــه از نــام ایــن گزینــه مشــخص اســت بــه شــما
امــکان تأثیــر جلوههــای هنــری را میدهــد کــه در مــوارد گوناگــون بســیار مفیــد
و پرکاربــرد اســت و باعــث میشــود تــا تصویــر بــه صــورت حرفـهای جلــوه نمایــی
کنــد.
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تصاویر

 :Compress Pictures5)5بــه ماننــد یــک نــرم افــزار فشردهســازی عمــل میکنــد و
باعــث کاهــش حجــم عکــس و بــه تبــع آن کیفیــت عکــس میشــود.

 :Change Picture6)6بــه کمــک ایــن گزینــه میتوانیــد تصویــر موجــود را بــا تصویــری
دیگــر تعویــض نمایید.
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 :Reset Picture7)7این گزینه تصویر را به حالت نخست آن باز میگرداند.
امــا در بخــش  Picture Stylesشــما میتوانیــد قــاب ،شــکل و فــرم خاصــی را بــه تصویــر
بدهیــد .گزینــه  Picture Borderرنــگ و خــط حاشــیه قــاب شــما را تنظیــم و Picture Effects
نــوع جلوههــا را بــرای شــما مشــخص میکنــد تــا بتوانیــد بــه شــکل دهــی و فــرم خــاص
خــود برســید کــه ایــن بخــش پرکاربردتریــن بخــش تنظیمــات تصویر بــرای کاربــران Word
اســت و گزینــه  Picture Layoutبیشــتر مربــوط بــه کاربــرد تصویــر در چارتهــا میباشــد.
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تصاویر

بخش دیگر این سربرگ مربوط به رابطه تصویر و متن میباشد.
K Kفکــر نمیکنــی گزینــه  Picture Layoutو قســمت  Arrangeرو اصــا توضیــح
نــدادی؟
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نحــوه کار بــا Smart Artهــا و نحــوه قرارگیــری تصویــر و
اشــکال در ارتبــاط بــا متــن خــود جــزو مطالــب مهــم بــوده کــه در ادامــه در یــک دیــد
تخصصــی بــه آن میپردازیــم.
کار با Clip Artها در Word
کلیپآرتهــا فایلهــای صوتــی ،تصویــری ،ویدئویــی و ...میباشــد و بیشــتر حالــت یــک
اثــر هنــری را دارا میباشــد .بــرای افــزودن کلی ـپآرت بــه کارتــان در محــل دلخــواه قــرار
گرفتــه و در ســربرگ  Insertدر بخــش  Illustrationsروی گزینــه  Clip Artکلیــک کنیــد
البتــه متاســفانه ایــن بخــش کــم کاربــرد جــای خــود را  Online Picturesداده اســت و دلیــل
ایــن کــه چــرا مایکروســافت بســیاری از مــوارد اینگونــه را بــه عهــده اتصــال اینترنتــی
نهــاده اســت مباحــث خــاص خــود را دارد و میتــوان مهمتریــن عامــل آن را نگــرش ایــن
شــرکت بــه رایانــش ابــری دانســت .نمیخــوام وارد ایــن بحثهــا بشــیم چــون زیــاد بایــد
درمــوردش بگیــم کــه بــه مبحــث مــا هــم مربــوط نمیشــه ولــی چــون مجبــور بــودم گفتــم
چــون در آینــده کار کاربــران ایرانــی رو ســخت میکنــه از یــه طــرف بایــد متصــل بشــوند
و از طــرف دیگــه هــم اینکــه مــا دوســت داریــم از نرمافزارهــای قفــل شکســته اســتفاده
کنیــم و ایــن کار رو ســخت میکنــه.
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شکلها
بــرای ترســیم اشــکال هندســی میتــوان از گزینــه  Shapesاســتفاده کــرد .بعــد از انتخــاب
شــکل دلخــواه خــود بــا درگ مــوشواره بــه ترســیم میپردازیــم و بعــد از ترســیم بــا رهــا
کــردن کلیــد مــوشواره میتوانیــد بــا دســتگیرههای اطــراف شــکل نیــز ایــن کار را انجــام
دهیــد و بــه انــدازه دلخــواه خــود از شــکل دســت یابیــد.
K Kکار دستگیرههای زرد رنگ که در بعضی از اشکال دیده میشه چیه؟
دســتگیرههای زرد رنگــی کــه در ترســیم بعضــی از اشــکال دیــده میشــود بــه شــما
کمــک میکنــد تــا بتوانیــد فــرم شــکل را تغییــر دهیــد .بــه عنــوان مثــال در ترســیم شــکل
یــک ســتاره بتوانیــد آن را الغرتــر یــا برعکــس جلــوه دهیــد.
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در ســربرگ  Formatشــما میتوانیــد در بخــش  Sizeبــه انــدازه دلخــواه از شــکل خــود
برســید.
امــا بــا اســتفاده از ابــزار  Edit Shapeدر بخــش  Insert Shapeشــما بــه راحتــی میتوانیــد
شــکل را بــا شــکل دیگــر تعویــض یــا بــا ایجــاد نقــاط ویرایشــی فــرم و حتــی شــکل خــود
را تغییــر دهیــد.

در قسمت  Shape Stylesسه گزینه زیر در اختیار شما قرار داده شده است:
 Shape Fill1)1بــرای رنــگ آمیــزی داخــل شــکل اســت و حتــی ایــن امــکان را بــه
شــما میدهــد تــا یــک گرادیــن یــا یــک تصویــر را بــه داخــل شــکل بیاوریــد
 Shape Outline2)2ایــن ابــزار بــرای تنظیمــات خطــوط حاشــیه شــکل بــوده کــه بــه
شــما امــکان تغییــر رنــگ ،ضخامــت و نــوع خطــوط را میدهــد
 Shape Effects3)3برای اعمال جلوهها به شکل میباشد
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قسمت دیگری که در سربرگ  Formatقابل توجه است بخش  Arrangeاست.

با استفاده از ابزار  Rotateمیتوانید شکل خود را بچرخانید.
زمانــی کــه شــما چنــد شــکل را همزمــان در حالــت انتخــاب قــرار دهیــد بــا اســتفاده از ابــزار
 Groupمیتوانیــد شــکلها را بــه یــک گــروه تبدیــل کنیــد و آنهــا را بــا هــم تغییــر انــدازه،
شــکل و رنــگ دهیــد.

آیکــون  Positionموقعیــت شــکل شــما را در صفحــه و متــن تعییــن مینمایــد و چــون
ســاده اســت نیــاز بــه توضیحــش ندونســتم.

گزینههای ابزار :Bring Forward
 :Bring Forward1)1شــکل انتخابــی یــک پلــه نســبت بــه اشــکال دیگــر در ســطح
باالتــر قــرار میگیــرد
 :Bring To Front2)2شکل انتخابی در باال ترین سطح قرار میگیرد
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 :Bring In Front Of Text3)3شــکل انتخابــی در بــاالی ســطح نوشــتههای متــن قــرار

شکلها

میگیــرد

گزینههای ابزار :Send Backward
 :Send Backward1)1شــکل انتخابــی یــک پلــه نســبت بــه اشــکال دیگــر در ســطح
پایینتــر قــرار میگیــرد
 :Send To Back2)2شکل انتخابی در پایینترین سطح قرار میگیرد
 :Send Behind Text3)3شــکل انتخابــی در پاییــن ســطح نوشــتههای متــن قــرار
میگیــرد

K Kچگونــه میشــه اشــکال رو بــرروی تصویــر رســم کنــم بــه گون ـهای کــه وقتــی
تصویــر را جابجــا کنــم اشــکال هــم باهــاش جابجــا بشــه؟
شــما میتوانیــد بــا بــاز کــردن آیکــون  Shapesگزینــه آخــر را انتخــاب کنیــد .اکنــون کادری
در صفحــه ایجــاد میشــود کــه بــا قــرار گیــری بــر روی آن و زمانــی کــه میلهچشــمکزن
بــه پیــکان چهــار گــوش تبدیــل شــد بــا راســت کلیــک بــر روی آن گزینــه  …Formatرا
انتخــاب کنیــد تــا وارد پانــل تنظیمــات شــوید در ایــن پانــل در بخــش  Fillبــا اســتفاده از
گزینــه چهــارم تصویــر مــورد نظــر را معرفــی کنیــد .مزیــت ایــن راه طوالنــی ایــن اســت
کــه Shapeهایــی را کــه بــر روی تصویــر ترســیم میکنیــد در زمــان انتقــال تصویــر بــه
همــراه آن جابجــا میشــوند.
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K Kچطــور میشــه شــکلی مثــل یــک مســتطیل تــو خالــی بــر روی تصویــر یــا متــن
قــرار بــدم طــوری کــه داخلــش محتویــات الیــه زیریــن نشــان بــده؟
یــه نکتــه بســیار مهــم و پرکاربــرد در بحــث تصاویــر و اشــکال اینــه کــه شــما نیــاز داریــد
تــا گاهــی اوقــات یــه شــکلی مثــل مســتطیل را درتصویــر بــرای تاکیــد یــا متمایــز کــردن
آن بخــش از تصویــر قــرار بدهیــد پــس نیــاز اســت تــا اینگونــه اشــکال را توخالــی کنیــد.
پــس بعــد از ترســیم شــکل در ســربرگ  Formatو در بخــش  Shape Stylesبــا بــاز کــردن
زبانــه ابــزار  Shape Fillگزینــه  No Fillرا برگزینیــد.
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Smart Artها
Smart Artهــا چارتهایــی میباشــند کــه شــما میتوانیــد بــه کارتــان بنــا بــه هــر گونــه
نیــازی بیفزاییــد .پــس بــرای افــزودن یــک  Smartمیبایســت در ســربرگ  Insertدر بخــش
 Illustrationsروی گزینــه  Smart Artکلیــک کنیــد.

اکنــون شــما میتوانیــد در کادر بــاز شــده مــورد دلخــواه را برگزینیــد امــا همــان گونــه
کــه خواهیــد دیــد در ســمت چــپ کادر تقســیم بندیهایــی وجــود دارد کــه کار شــما را در
انتخــاب راحــت مینمایــد .ایــن مــوارد اینگونــه اســت:
 :List1)1زمانــی کــه شــما مایــل هســتید تــا خروجــی کارتــان را بــه صــورت نمایــان
بیــان کنیــد
 :Process2)2بــا اســتفاده از ایــن اشــکال میتوانیــد مراحــل انجــام یــک کار را بــه
صــورت مرحلــه بــه مرحلــه بیــان نماییــد
 :Cycle3)3میتوانید ارتباطها ،چرخهها و خروجیها را به نمایش در آورید
 :Hierarchy4)4از ایــن قســمت بیشــتر بــرای بــه نمایــش در آوردن چارتهــای
ســازمانی و نشــان دادن زیرمجموعههــا اســتفاده میشــود
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 :Relationship5)5خیلــی مختصــر تــا حــدودی ماننــد بخــش  Cycleهســت و در
خصــوص ارتبــاط بیشــتر بــه کار مــیرود
 :Matrix6)6برای حاالت ماتریکسی مثل بیان شبکهای به کار میرود
 :Pyramid7)7میتوانیــد آمارهــا و نتایــج سرشــماریها را بــه صــورت هرمــی نمایــش
د هید
 :Picture8)8ایــن مــورد بــه شــما امــکان میدهــد تــا کارتــان را بــا تصویــر ارائــه
کنیــد و بیشــتر بــرای زمانــی بــه کاربــرد دارد کــه شــما بخواهیــد راجــع بــه تصویــر
مــورد نظــر توضیحــی بیــان نماییــد
 :Office.Com9)9میتوانیــد بــه محــدوده وســیعی از چارتهــا دسترســی داشــته
باشــید

ســربرگ  Designکــه بــه همــراه  Smart Artشــما بــه نمایــش در میآیــد شــما میتوانیــد
بــا اســتفاده از گزینــه  Add Shapeبــه تکثیــر اشــکال  Smart Artخــود بپردازیــد.

امــا بــا اســتفاده از گزینــه  Text Paneهســت کــه امــکان دسترســی کامــل بــه نوشــتههای
روی  Smart Artبــرای شــما مهیــا میشــود و شــما میتوانیــد در ایــن کادر بــه صــورت
ســریع بــه ویرایــش کاراکترهــای متنــی بپردازیــد.
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جــذاب تریــن قســمت ســربرگ  Designبخــش  SmartArt Stylesاســت .شــما میتوانیــد بــا
انتخــاب رنگبنــدی دلخــواه و اعمــال جلوههایــی همچــون ســهبعدی کــردن؛ کار خــود
را بســیار زیبــا و دلپســند کنیــد.

امــا در ســربرگ  Formatطبــق توضیحــات مباحــث قبــل کارایــی ابزارهــا و امکانــات آن جــز
در مــوارد جزئــی یکســان اســت کــه در اینجــا بــه طــور مختصــر بــه آن میپــردازم.

گزینــه  Sizeبــرای تنظیمــات انــدازه اســت کــه تنهــا در مــوارد بســیار نــادر اســتفاده میشــود
و کاربــران بیشــتر بــا درگ مــوشواره ایــن کار را انجــام میدهنــد.
گزینــه  Edit In 2-Dبــه شــما امــکان میدهــد تــا اگــر شــکلتان را ســهبعدی کردهایــد
بــه دوبعــدی تبدیــل کنیــد .گزینههــای  Largerو  Smallerبــرای بــزرگ و کوچــک کــردن
شــکل مــورد نظــر اســت.
گزینههــای بخــش  Shape Stylesتنظیمــات شــکلهای درون  Smart Artرا برایتــان مهیــا
میســازد و ابزارهــای بخــش  Word Art Stylesامــکان تنظیمــات نوشــتههای داخــل
 Smart Artرا بــه شــما میدهــد.
و آخریــن قســمت کــه بــه آن میپــردازم  Arrangeاســت کــه شــما میتوانیــد تنظیمــات
الیـهای و ناحیـهای را بــرای شــکلها و نوشــتههای  Smart Artخــود بــه صــورت حرفـهای
و کامــل انجــام دهیــد.
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نمودارها
بــرای افــزودن یــک نمــودار میبایســت در ســربرگ  Insertدر بخــش  Illustrationsروی
گزینــه  Chartکلیــک کنیــد و ســپس نمــودار دلخــواه خــود را انتخــاب کنیــد .بــه عنــوان
مثــال از نمــودار میلـهای بــرای نمایــش دادههــا در ســپری شــدن زمــان و از نمــودار دایــرهای
بــرای نمایــش درصــد اســتفاده میشــود.

بعــد از انتخــاب نمــودار مــورد نظــر شــما وارد نرمافــزار  Excelاکنــون میتوانیــد عنوانهــا
را تغییــر داده و مقادیــر خــود را وارد نماییــدو در پایــان کار تنهــا الزم اســت بــا کلیــک بــر
روی گزینــه  Exitدر ســربرگ  Fileنمــودار را ایجــاد نماییــد.
اکنــون دو ســربرگ بــرای شــما ظاهــر میشــود کــه شــما بــا ســربرگ  Formatبــه طــور
کامــل آشــنا هســتید امــا در ســربرگ  Designدر قســمت  Typeمیتوانیــد بــا گزینــه Change
 Chart Typeبــه تعویــض نمــودار خــود بپردازیــد.
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در بخش  Dataچهار گزینه در اختیار شما قرار میگیرد:
 :…Switch1)1بــرای جابجــا کــردن عنوانهــای محــور  Xبجــای عنوانهــای محــور
Y
 :Select Data2)2برای ویرایش اطالعات مربوط به جدول نمودار
 :Edit Data3)3نرمافزار  Excelبه منظور ویرایش نمودار برایتان باز میشود
 :Refresh Data4)4اطالعات را به حالت اول باز میگرداند

در قسمت  Chart Stylesرنگبندی ،شکل و بافت نمودار را میتوانید تغییر دهید.
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اکنــون شــما میتوانیــد در قســمت  Chart Layoutsبــا کلیــک آیکــون  Quick Layoutیکــی
از طــرح بندیهــای دلخــواه را انتخــاب کنیــد تــا نمــودار شــما واضحتــر و نمایانتــر جلــوه
نما ید .

گزینــه دیگــر ایــن قســمت  Add Chart Elementبــه شــما امــکان افــزودن اجزایــی را بــه
نمــودار میدهــد کــه بــه تعــدادی از آنهــا میپردازیــم:
 :Axes1)1تنظیمات نوشتههای محور Xو Yرا برات فراهم میسازه
 :Axis Titles2)2بــه شــما ایــن امــکان رو میــده تــا بــرای محــور Xو Yعنــوان و
توضیــح رو ایجــاد کنیــد
 :Chart Title3)3برای ایجاد عنوان نمودار به کار میرود
 :Data Labels4)4میتونی میزان دادههای هر ستون را به نمایش درآوری
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 :Gridlines5)5امــکان ایجــاد و تنظیمــات خطــوط محــور عمــودی و افقــی را برایتــان
میســر میســازد
 :Legend6)6بــا ایــن گزینــه میتوانیــد اطالعــات نمــودار را بــه راحتــی تغییــر مــکان
دهیــد و بــه تنظیمــان حرفـهای آن بپردازیــد
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Screen Shotها
اســکرین شــاتها زمانــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه شــما بخواهیــد عکســی را در
قســمتی از صفحــه دکســتاپ خــود گرفتــه و آن را در ســند خــود بــه کار ببریــد و بیشــترین
مــورد اســتفاده از آن تهیــه گــزارش کار اســت .البتــه بــا اســتفاده از کلیــد پرینــت اســکرین
کــه در تمامــی کیبوردهــا موجــود اســت میتــوان بــه عکسبــرداری پرداخــت امــا ضعفــی
کــه در ایــن جــا وجــود دارد ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات بعــد از عکسبــرداری نیــاز بــه
بــرش اســت .نرمافــزار قدرتمنــد  Wordایــن امــکان را بــه شــما داده اســت تــا بــا اســتفاده
از ایــن ابــزار مفیــد بــه بــه انتخــاب قســمتی کــه مایــل بــه عکسبــرداری از آن هســتید
بپردازیــد و بــا رهــا کــردن کلیــد مــوشواره تصویــر شــما مهیــا شــود و ادامــه کار بــا آن
هماننــد کار بــا تصاویــر در  Wordاســت کــه در مباحــث قبــل توضیــح داده شــده اســت.

Objectها
آبجكتهــا بــه شــما كمــك ميكنــه كــه بتوانيــد اشــكال و یــه ســری آیکــون رو بــه ســند
وارد كنيــد .شــما بــا انتخــاب گزينــه  Objectدر قســمت  Textدر ســربرگ  Insertميتوانيــد
شــكل مــورد نظــر را انتخــاب كــرده و آن را بــه ســند كاري خــود بيفزاييــد.
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کار با جدولها
قبــل از شــروع ایــن رو بگــم کــه میخواســتم مبحــث جــداول رو در آمــوزش قســمتهای
ســربرگ  Insertتوضیــح بــدم ولــی بــرای دور نمانــدن از اســتانداردها و اینکــه ایــن بحــث
بســیار مهــم و پرکاربــرد هســت قــراره اینجــا توضیــح بــدم.
قبــل از شــروع کار ایــن رو بدونیــد کــه  Columnsبــه معنــی ســتونها و  Rowsبــه معنــی
ردیفهــا اســت و همچنیــن ســتونها عمــودی قــرار گرفتــه و ردیفهــا افقــی قــرار
میگیرنــد.
در ســربرگ  Insertو در قســمت  Tablesبــا زدن گزینــه  Insert Tableشــما میتوانیــد تعــداد
ســتون و ردیفهــای جــدول خــود را وارد نماییــد و اگــر مایــل بــه طراحــی دســتی هســتید
گزینــه  Draw Tableرا کلیــک کنیــد و بعــد بــا درگ بــه ترســیم بپردازیــد .دو گزینــه آخــر
هــم بــه شــما اجــازه م ـیده کــه جدولــی را از  Excelوارد و یــا ایــن کــه یکــی از جــداول
پیشفــرض کــه هــر کــدام بــرای موضــوع خاصــی طراحــی شــده اســت را وارد کنیــد.

استفاده از موشواره و صفحه کلید در ایجاد جداول
در حیــن کار میتوانیــد از کلیــد  Tabبــرای جابجایــی در ردیفهــا اســتفاده کــرد و در
آخریــن ســلول جــدول بــا زدن ایــن کلیــد میتوانیــد ردیــف دیگــری ایجــاد نماییــد و بــا
فشــردن همزمــان کلیدهــای  Shiftو  Tabبــه یــک ســلول عقــب برگردیــد .امــا راحتتریــن
شــیوه بــرای حرکــت در ســلولها اســتفاده از کلیدهــای جهتنمــا بــر روی صفحهکلیــد
اســت.
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بــرای انتخــاب هــر ســلول میتوانیــد در آن ســه بــار کلیــک کــرده یــا ایــن کــه از کلیدهــای
 Shiftبــه همــراه کلیدهــای جهــت نمــا اســتفاده نماییــد .بــرای انتخابهــای مختلــف
میتوانیــد از کلیــد  Ctrlبهــره گرفتــه و بــه انتخــاب بپردازیــد .در انتخــاب ســتونها در
بــاالی ســتون زمانــی کــه نشــانگر بــه یــک فلــش ســیاه رنــگ تبدیــل شــد کلیــک کنیــد
و بــرای انتخــاب ردیــف در کنــار آن زمانــی کــه نشــانگر بــه یــک فلــش ســفید توخالــی
تبدیــل شــد کلیــک کنیــد .امــا ســادهترین راه اســتفاده از درگ مــوشواره و بهرهگیــری از
کلیــد  Ctrlمیباشــد.
راه دیگــر انتخــاب ایــن اســت کــه در زمــان ایجــاد جــدول دو ســربرگ ظاهــر میشــود در
ســربرگ  Layoutدر بخــش  Tableآیکــون  Selectبــه شــما امــکان انتخــاب ســلول ،انتخــاب
ســتون و انتخــاب ردیفــی کــه نشــانگر در آن اســت را میدهــد و آخریــن گزینــه ایــن آیکــون
امــکان انتخــاب کل جــدول را میدهــد کــه شــما بــا انتخــاب مربــع کوچــک بــاالی ســمت
چــپ جــدول نیــز میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

همــان طــور کــه قبــا گفتــم در زمــان ایجــاد جــدول دو ســربرگ  Designو  Layoutظاهــر
میگــردد کــه حــال بــه بررســی آن میپردازیــم.
ســربرگ  Designبــه شــما امــکان میدهــد کــه بــه طراحــی و رنگبنــدی جــدول خــود
بپردازیــد و هرگونــه تغییــر شــکلی را در جــدول ایجــاد نماییــد .بخــش Table Style Options
بــه شــما شــش گزینــه را میدهــد کــه عبارتنــد از:
 Header Row1.1اولین ردیف را برجسته مینماید
 Total Row2.2آخرین ردیف را برجسته مینماید
 Banded Rows3.3ردیفها را یکی در میان برجسته میکند
 First Column4.4اولین ستون را برجسته میکند
 Last Column5.5آخرین ستون را برجسته مینماید
 Banded Columns6.6ستونها را یکی در میان برجسته مینماید

قســمت  Table Stylesرنگبندیهــای پیشفــرض را بــه شــما نمایــش میدهــد کــه بــا
انتخــاب هــر مــورد دلخــواه جــدول شــما بــه آن شــکل و رنگبنــدی در میآیــد و گزینــه
 Shadingامــکان تغییــر در رنگبنــدی جــدول را امکانپذیــر میســازد.
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آخریــن قســمت ایــن ســربرگ  Bordersتنظیمــات خطــوط جــدول را در خــود جــای داده
اســت کــه شــما میتوانیــد نــوع ،ضخامــت و رنــگ خطــوط را تغییــر دهیــد بــه طــور مثــال
وقتــی کــه نــوع خاصــی از خــط را بــرای خطــوط جــدول انتخــاب کردیــد یــک قلمــو در
اختیــار شــما داده میشــود کــه بــا کلیــک بــر روی هــر خطــی از خطــوط جــدول آن
خــط بــه مــدل دلخــواه انتخابــی شــما در آیــد و در آخــر گزینــه  Bordersتنظیمــات قالــب
قســمتهای انتخابــی جــدول کــه هماننــد تنظیمــات حاشــیه اســت را مهیــا میســازد.

ســربرگ دیگــر  Layoutنــام دارد کــه در قســمت  Tableشــما میتوانیــد بــه انتخــاب
بپردازیــد گزینــه  View Gridlinesخطــوط شــبکهای جــدول شــما را نمایــان میســازد امــا
در خروجــی کار نمایــش داده نمیشــود و فایــده ایــن گزینــه ایــن اســت کــه شــما در زمــان
حــذف خطــوط جــدول خــود بــه عنــوان خطــوط راهنمــا بــرای بینایــی شــما نشــان داده
شــود و آخریــن گزینــه ایــن بخــش  Propertiesتنظیمــات جــدول را بــه صــورت یکجــا در
کادری ظاهــر میســازد کــه بیشــتر مربــوط بــه ارتبــاط جــدول و متــن اســت.

قســمت بعــد کــه  Drawنــام دارد بــه شــما در ترســیم جــدول کمــک میکنــد کــه شــما
بــا گزینــه اول آن آشــنا هســتید و گزینــه  Eraserدر پــاک کــردن هــر خطــی از جــدول کــه
مایــل باشــید کمکتــان مینمایــد.
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بخــش بعــدی  Rows & Columnsهســت کــه آیکــون  Deleteبــه ترتیــب چهــار حالــت زیــر
را بــه همــراه دارد
.1

1حذف سلولی که میلهچشمکزن در آن قرار دارد

.2

2حذف ستونی که سلول جاری در آن است

.3

3حذف ردیفی که سلول جاری در آن است

.4

4حذف تمام جدول

چهار گزینه دیگر این قسمت به شرح زیر میباشد
 Insert Above1.1اضافه کردن یک ردیف باالی سلول جاری
 Insert Below2.2اضافه کردن یک ردیف پایین سلول جاری
 Insert Left3.3اضافه کردن یک ستون سمت چپ سلول جاری
 Insert Right4.4اضافه کردن یک ستون سمت راست سلول جاری
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امــا در قســمت  Mergeامــکان ادغــام ســازی تعریــف شــده اســت بــه گون ـهای کــه وقتــی
شــما بخواهیــد چنــد ســلول را بــه یــک ســلول تبدیــل کنیــد گزینــه  Merge Cellsایــن
عمــل را انجــام میدهــد و زمانــی کــه بخواهیــد یــک ســلول را بــه چندیــن ســلول تقســیم
نماییــد بــا انتخــاب آن و انتخــاب گزینــه  Split Cellsکادری بــرای شــما بــاز میشــود و بــا
تعییــن تعــداد ســتون و ردیــف عمــل تقســیم شــما انجــام میگــردد و آخریــن گزینــه ایــن
قســمت کــه  Split Tableنــام دارد ادامــه جــدول ســلول جــاری را جــدا کــرده و بــه عنــوان
جــدول مســتقل در م ـیآورد.

کار با جدولها

در اینجــا ایــن رو هــم بگــم کــه بــرای تغییــر انــدازه یــک ســلول میتوانیــد بــا جابجایــی
خطــوط آن ایــن کار را انجــام دهیــد بــه ایــن صــورت کــه وقتــی بــر روی خطــوط دلخــواه
خــود رفتیــد زمانــی کــه نشــانگر تغییــر شــکل داد بــا درگ تغییــر انــدازه را انجــام دهیــد.
K Kچگونه میشه فقط چندتا سلول از یک ردیف را تغییر اندازه داد؟
اگــر مایــل هســتید تــا ایــن تغییــر انــدازه فقــط بــرای یــک یــا چنــد ســلول انجــام شــود
آنهــا را از قبــل انتخــاب کنیــد.
بــه صــورت مختصــر قســمت  Cell Sizeتنظیمــات تغییــر انــدازه قســمتهای انتخابــی را
بــه صــورت دســتی و شــمارهای بــرای شــما فراهــم مـیآورد و تنهــا کافــی اســت تــا انــدازه
دلخــواه خــود را درون کادرهــا وارد نماییــد.

قســمت  Alignmentکــه پرکاربــرد نیــز هســت تــراز بنــدی متــون درون ســلولها را بــرای
شــما فراهــم نمــوده و بســیار راحــت بــا مناظــره هــر ترازبنــدی و انتخــاب مــورد دلخــواه
آن را اعمــال نماییــد ایــن ترازبنــدی نــوع چینــش ،فاصلــه و محــل متــن در ســلول و
قســمتهای انتخابــی را تعییــن میکنــد.

در قســمت  Dataتنهــا بــه یــه گزینــه پرکاربــرد میپــردازم و اون گزینــه  Formulaاســت.
زمانــی کــه شــما بخواهیــد در پایــان ردیــف یــا ســتونی مقادیــر آن ردیــف یــا ســتون را بــا
یــک فرمــول خــاص مثــل جمــع یــا ضــرب در ســلول آخــر آن ردیــف یــا ســتون نشــان دهید
بــا قــرار گرفتــن در ســلول پایانــی ردیــف یــا ســتون و زدن ایــن گزینــه در کادر بــاز شــده
در قســمت  Paste Functionفرمــول خــود را معرفــی و در آخــر  Okو زمانــی کــه شــما نیــاز
بــه ب ـهروز کــردن ایــن ســلول داریــد تنهــا کافــی اســت در آن قــرار گرفتــه و کلیــد  F9را
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بفشــارید.

دیگــه داره آمــوزش بــه پایــان میرســه و قــراره تــو چنــد درس دیگــه بــه چنــد مــورد
بپــردازم کــه بســیار مهــم و بســیار ضــروری میدونــم ولــی خــوب خیلــی مختصــر و کوتــا
بیــان میکنــم.
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نوار Quick Access Toolbar
ایــن نــوار در بــاالی برنامــه همــون نــوار عنــوان قــرار دارد معمــوال دارای ســه ابــزار اســت
ولــی میتوانــد بــه شــما ایــن امــکان را داده تــا هــر ابــزاری کــه مایــل باشــید در ایــن
قســمت قــرار داده تــا دسترســی ســریع بــه آن داشــته باشــید پــس میبینیــد بــا ایــن امــکان
میشــه یــک نــوار پرکاربــرد را ایجــاد نمــود.

بــرای آوردن ابــزاری در ایــن قســمت بــر روی ابــزار یــا آیکــون دلخــواه خــود کلیــک راســت
کنیــد و گزینــه  Add To Quick Access Toolbarرا انتخــاب کنیــد یــا بــا بــاز کــردن زبانــه
ایـ�ن نـ�وا ر  More Commandsرا انتخــاب و در کادر بــاز شــده در قســمت �Choose Com
 mandsحالــت  All Commandsرا برگزینیــد .اکنــون میتوانیــد از بیــن تمامــی ابزارهــا
مــورد دلخــواه خــود را انتخــاب و در آخــر  Addو .Ok

اگــر هــم خواســتید تــا یــه ابــزاری رو از ایــن نــوار برداریــد در همــان کادر Word Options
در قســمت  Quick Access Toolbarابــزار رو از قســمت راســت انتخــاب و در آخــر Remove
و  Okیــا ایــن کــه در نــوار روی ابــزار راســت کلیــک و انتخــاب گزینــه اول.
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تعریف کلیدهای ترکیبی برای ابزارها
حــال کــه اینجــا هســتید در  Word Optionsبــه قســمت  Customize Ribbonبرویــد قــرار
بهــت بگــم کــه چجــوری بــرای یــک ابــزار کلیــد ترکیبــی دلخــواه خــودت را تعریــف بکنــی.
پـ�س در ایـ�ن قسـ�مت گزینـ�ه  Customizeرا انتخــاب و در کادر بــاز شــده در قســمت �Catego
 riesگزینــه  All Commandsرا برگزیــده و ســپس در  Commandsعمــل دلخــواه را انتخاب و
بــا قــرار گرفتــن در کادر  …Pressکلیدهــای دلخــواه خــود را میفشــاریم و در آخــر Assign
و اگــر خواســتار حــذف میانبــری بودیــم در همیــن قســمت در بخــش  Current Keysآن را
انتخــاب و در آخــر .Remove
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تغییر پوسته برنامه
بــا ایــن تغییــر ظاهــری کــه  Word 2013داده فکــر کنــم مایــل هســتید کــه پوســته آن را
تغییــر بدیــد پــس بــرای ایــن کار ابتــدا بــه ســربرگ  Fileرفتــه و گزینــه  Accountرا انتخــاب
کنیــد .اکنــون میتونیــد یکــی از ســه مــورد در  Office Themeرا انتخــاب کنیــد.

اطالعات سند
بــراي تماشــاي تعــداد صفحــات و كلمــات شــما ميتوانيــد از اطالعاتــي كــه در نــوار وضعيت
قــرار ميگيــرد اســتفاده كنيــد .امــا بــراي مشــاهده كامــل ايــن اطالعــات ميبايســت در
ســربرگ  Reviewبــه بخــش  Proofingرفتــه و در ايــن قســمت گزينــه  Word Countرا
انتخــاب كنيــد.

104

تغییر پوسته برنامه  -اطالعات سند  -فارسی نویسی

فارسی نویسی
بــرای تایــپ فارســی در متــن کــه مشــکلی نداریــد فقــط بایــد کیبــرد فارســی ویندوزتــون
نصــب باشــه( .کنتــرل پنــل قســمت  )Languageوبــاز هــم میگــم کــه حتمــا از کیبــرد
اســتاندارد فارســی اســتفاده کنیــد نــه از کیبــرد فارســی وینــدوز و ایــن هیــچ ربطــی بــه
ســخت افــزار شــما نــدارد .امــا بــرای تایــپ اعــداد فارســی ابتــدا بــه  Word Optionsرفتــه
ســپس در قســمت  Advancedبــه بخــش  Show Document Contentمراجعــه کنیــد .اکنــون
در کادر  Numeralچهــار گزینــه داریــد کــه بــا انتخــاب  Contextمیتونیــد فارســی تایــپ
کنیــد و اگــر  Hindiرو انتخــاب کنیــد کل اعــداد درون ســند شــما فارســی میشــه.
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ایجاد رمز عبور
بــرای ایجــاد رمــز بــر روی فایــل خودتــان در ســربرگ  Fileبــه بخــش  Infoبرویــد و ســپس
در زبانــه ایکــون  Protect Documentگزینــه دوم را برگزینیــد و بعــد از آن بــه ترتیــب در کارد
بــاز شــده رمــز را وارد و  Okو بــار دیگــر در کادر بعــدی دوبــاره رمــز را وارد و .Ok
K Kحذفش چگونه هست؟
هــرگاه هــم کــه خواســتید رمــز فایــل خــود را برداریــد همیــن مراحــل را طــی کنیــد و اینــک
جــای مــرز را پــاک کــرده و هیــچ رمــزی را قــرار ندهیــد و در آخــر .Ok
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تعریف زمان برای ذخیره فایل
شــاید بارهــا براتــون پیــش آمــده باشــد کــه در موقــع تایــپ بــرق قطــع بشــه و مشــکالت
ســختافزاری و یــا نرمافــزاری باعــث بشــود کــه کار شــما ذخیــره نشــود و دوبــاره مجبــور
بــه تایــپ و درج مجــدد باشــید .بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه  Word Optionsبرویــد و در
قســمت  Saveدر کادر کوچــک دوم میتوانیــد زمــان دلخواهــی را وارد کنیــد و در آخــر  Okتــا
بــا ســپری شــدن آن زمــان برنامــه از فایــل شــما کپــی گرفتــه تــا در مواقــع لــزوم بتوانیــد آن
را بارگــذاری کنیــد وایــن بــه آن معنــا نیســت کــه فایــل شــما در آن مواقــع ذخیــره میشــود
بلکــه فقــط یــک کپــی از آن تهیــه میگــردد( .البتــه ایــن راه خوبــی هســت و حتمــا ازش
اســتفاده کنیــد ولــی ســعی کنیــد بیشــتر از  Ctrl+ Sاســتفاده کنیــد)

K Kچرا بیان کردی که بیشتر از  Ctrl+ Sاستفاده کنیم؟
دلیــل ایــن کار ایــن اســت کــه ،زمانــی کــه شــما ایــن زمــان را از پنــج دقیقــه کاهــش
دهیــد تقریبــا میشــه گفــت زمــان ســریع را تعریــف کردیــد و تــو تایــپ کــردن ایــن
زمــان خیلــی ســریع میگــذره و بــاز هــم ایــن مشــکل نــداره! امــا مشــکل زمانــی شــروع
میشــود کــه سیســتم شــما دارای ســختافزار ضعیــف یــا اگــر هــم قــوی باشــد ممکنــه
شــما داشــته باشــید بــا یــک ســند حجیــم و پــر از کاراکترهــای گوناگــون اســتفاده کنیــد در
ایــن لحظــه هســت کــه زمــان تهیــه پشــتیبان اختــال در کار نرمافــزار ایجــاد میشــود و
 Wordبایــد نســخه پشــتیبان تهیــه کنــد و بــه ســختی میتوانــد بــه دســتورات شــما (مثــل
تایــپ کــردن) عمــل کنــد .البتــه ســرتون رو درد آوردم کــه بگــم زمانــی کــه دیدیــد نرمافــزار
داره نســخه پشــتیبان یــا ذخیــره ســازی میکنــه دســت نگــه داریــد و صبــور باشــید تــا در
کارش اختــال ایجــاد نشــود.
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نحوه ذخیره مناسب فایل
ایــن نکت ـهای کــه قــراره توضیــح بــدم را حتمــا بــه خاطــر بســپار و خــودم آن را بیشــتر از
هــر نکتــهای کــه در ایــن آمــوزش توضیــح دادهام مهــم میدانــم و بــه خصــوص بــرای
کابــران ایرانــی و اون اینــه کــه اگــه قــراره فایــل کار شــما بــه هــر دلیلــی در یــه سیســتم
ســختافزاری دیگــه و حتــی سیســتمعامل دیگــر بــاز بشــه ممکــن اســت اون سیســتم
فونتهایــی رو کــه شــما در کارتــون ازش اســتفاده کردیــد رو نداشــته باشــد و کار شــما در
آن قالبــی کــه شــما تهیــه کردهایــد و خواســتار اجــرای آن هســتید اجــرا نگــردد و دچــار
آشــفتگی بــه خصــوص در بخــش فونــت نوشــتهها گــردد .ایــن مشــکل بخصــوص بــرای
اســاتید ،دانشــجویان و شــاغلین کــه نیــاز بــه ارائــه مطلــب دارنــد ممکــن اســت پیــش آیــد
و قطعــا خواســتار ایــن پیشآمــد نیســتند.
پــس در  Word Optionsو در قســمت  Saveتنهــا کافــی اســت تــا گزینــه Embed Fonts In
 The Fileرا فعــال کنیــد و در پایــان .Ok

چاپ سند
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بــرای چــاپ ســند خــود بــه ســربرگ  Fileرفتــه و گزینــه  Printرا انتخــاب کنیــد .اکنــون
در ایــن قســمت میتوانیــد پیشنمایــش صفحــات خــود را مشــاهده نماییــد .میتوانیــد در
کادر  Copiesتعــداد کپیهایــی کــه قصــد پرینــت آن را داریــد را وارد نماییــد و اگــر قصــد
چــاپ تنهــا صفحاتــی را داریــد در کادر  Pagesبــا اســتفاده از خــط فاصلــه شــماره آنهــا را وارد
کنیــد .شــما میتوانیــد بــا بــاز کــردن منــوی  Print On Sidedو انتخــاب گزینــه دوم چــاپ

نحوه ذخیره مناسب فایل  -چاپ سند

پشـت و رو را انجــام دهیــد و بــا بــاز کــردن کادر  Collatedمیتوانیــد دســتور چــاپ دور بــه
دور یــا صفحــه بــه صفحــه را وارد نماییــد و آخریــن مطلــب ایــن کــه در زبانــه Page Per
 Sheetانتخــاب بــا شماســت کــه در یــک طــرف کاغــذ چنــد صفحــه کارتــان چــاپ شــود.

K Kتنظیمات پیشرفته چاپ نداره؟
امــا کاربــران حرفـهای کــه بــه دنبــال تنظیمــات پیشــرفته چــاپ هســتند میتواننــد بــه ایــن
تنظیمــات در قســمت  Printing Optionsســربرگ  Displayدر کادر  Word Optionsدســت
یابنــد کــه ایــن شــش گزینــه بــه ایــن ترتیــب میباشــد:
)1

1غیرفعــال کــردن ایــن گزینــه باعــث میشــود کــه ترســیمهای هندســی و
تصاویــر شــما چــاپ نشــود

)2

2در صــورت فعــال بــودن ایــن گزینــه تصویــر و رنــگ پسزمینــه صفحــات کارتــان
چــاپ خواهــد شــد

)3

3در صورتــی کــه ایــن گزینــه را فعــال نماییــد بعــد از اتمــام چــاپ خصوصیــات
فایلتــان در یــک صفحــه چــاپ خواهــد شــد (ایــن خصوصیــات را میتوانیــد در
بخــش  Infoدر ســربرگ  Fileمشــاهده نماییــد)

)4

4عالئم مخفی کارتان را چاپ مینماید (مانند  Tabها)

)5

5باعث بروز رسانی فیلدهای تاریخ و زمان موجود در کارتان میشود
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)6
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6اطالعات را با بروز رسانی چاپ میکند
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