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 فهرست مباحث آموزشی
6برنامه طیمح

7افزارنرم پوسته رییتغ

8لیفا کی جادیا

8آنها با کار نحوه و دهایاسال با یکل ییآشنا

9لیفا کی رهیذخ

01لیفا رهیذخ یبرا زمان فیتعر

00 لیفا کی یهافرمت

01لیفا کی کردن بسته و باز

01اسناد یسازمرتب و شینما یهاحالت

09یمتن اءیاش

01متن کردن وارد

00یفارس متون درج نحوه

01متن در حرکت و انتخاب نحوه

06متن شیرایو

08متن در ینیگزیجا و جستجو

09کاراکترها یبندقالب

11 کادر

10هاپاراگراف یبندقالب

11یگذار فاصله

11 ابزار

11گرامر و امال

16بولت و شماره جادیا

17کشخط با کار

17 جادیا

18یترازبند

10دیاسال ریتکث و جادیا

10گرید سند به سند کی دیاسال انتقال
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11 در ها

11 ینما

17 ینما

18لیفا کی یدهایاسال انتشار

19دهایاسال کردن یمخف

01دهایاسال اندازه

00دهایاسال نهیزمپس

01پاصفحه و سرصفحه

01یاضیر معادالت

06جدول جادیا

61 در ریتصاو

67 با کار

67ها

68ریتصاو آلبوم جادیا

69 در هاشکل

71هاشکل با کار در ترفند دو

70ها و ها

77ها

81نمودارها

81 و 

87دیاسال یرو بر ویدیو و صدا قراردادن

89 در یطراح

90() عبور یهاحالت

90 در هاشنیمیان

010هاشنیمیان و عبور یهاحالت مورد در یتخصص نکات

017دشویاسال یاجرا

000یسفارش دشویاسال جادیا

000شودیاسال ماتیتنظ
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001ها

006 با کار در یتیامن نکات

008یسینو یفارس

008 نوار

001 در لیفا مناسب رهیذخ نحوه

 000ارائه لیفا کی چاپ نحوه
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 محیط برنامه
الف(نوار عنوان ب(سربرگ ها یا نوار ریبون ج(محیط کاری د(پانل اسالید  متشکل شده است از   نرم افزار

 ه(نوار گزارش

 

 .فایل جاری در برنامه را مشاهده کردالف( نوار عنوان: در این نوار می توان اطالعات 

داشته است  های قبلی ب(سربرگ ها یا نوار ریبون: این بخش از برنامه که تغییر چشم گیری نسبت به نسخه

منوها تبدیل به سربرگ شده و ابزارها به صورت آیکون در آمده است که باعث آسانی کار شده است همچنین هر ابزاری که 

 .شودها تقسیم میای از ابزارانه است خود به مجموعهدارای زب

 گیرد.ج(محیط کاری: اسالیدهای کار ما در این بخش قرار می

توانید به راحتی در یک نمای کلی اسالیدهای کار خود را در اختیار داشته باشید و بسیاری د(پانل اسالید: در این پانل شما می

 بایست در این پانل انجام دهید.کنیم میبا آن آشنا میاز کارهایی که ما در آینده شما را 

 هاییآن آیکون راسته(نوار گزارش: در این نوار در بخش چپ آن اطالعات مربوط به اسالیدها و شماره آن قرار دارد. در سمت 

 مربوط به تنظیم فایل جاری قرار دارد.
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 افزارتغییر پوسته نرم
یر نحوه تغی ،صورت پذیرفته است ما در اینجا الزم دانستیم تا در ابتدای آموزش های با تغییر ظاهری که در برنامه

راحتی آن  شوند بتوانند بهافزار را آموزش دهیم تا کاربرانی که با توجه به رنگ سفید پوسته دچار مشکل میدادن پوسته نرم

توانید یکی از سه را انتخاب کنید. اکنون می رفته و گزینه  را تغییر دهند. پس برای این کار ابتدا به سربرگ 

 را انتخاب کنید. گزینه کادر 
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 ایجاد یک فایل
در نگاه تخصصی تر شما . است استفاده از کلیدهای ترکیبی   آسان ترین شیوه برای ایجاد یک فایل در

های دلخواه خود را انتخاب کنید و در صورت عدم یکی از تم رفته و در پانل  بایست به سر برگ برای این کار می

 .باشد را برگزینیدفرض میکه بدون هیچگونه تنظیم پیش های از پیش تهیه شده تم تمایل به انتخاب تم

 ا اسالیدها و نحوه کار با آنها آشنایی کلی ب
در این مبحث قصد داریم تا برای کاربران مبتدی نحوه شروع کار در برنامه را کمی توضیح دهیم تا در ابتدا دچار سردرگمی 

رای شد. بخواهند پردازیم در مباحثی جداگانه و بصورت کامل توضیح داده ها مینشوند و بدانید مواردی که در اینجا به آن

بایست ابتدا اسالیدهایی را ایجاد نمایید که این اسالیدها مانند صفحات سند شما در برنامه جاد یک فایل ارائه شما میای

توانید به راحتی در هر چیز هرگونه تغییر را باشند با این تفاوت که در اینجا انعطاف بیشتر وجود دارد و شما میمی 

بر روی آن  توانیدشوید. زمانی که شما اسالیدی را ایجاد نمودید میفاهیم بیشتر آشنا میاعمال نمایید که در آینده با این م

ی های دستورها و دیگر موارد مورد نیاز خود را قرار دهید و با اعمال انیمیشن، صوت و دکمهکادرهای متنی، تصاویر، آبجکت

دیل نمایید تا یک کار کامال کارپسند و تعاملی را داشته اسالید را در نمای اجرا )اسالیدشو( به یک حالت پویا و متحرک تب

 باشید. 
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پس اگر شما یک کاربر مبتدی در کار با برنامه هستید و در شروع کار با برنامه دچار مشکل هستید ابتدا مباحث مربوط به 

 د داشت مبحث آن را جلوتراسالیدها مانند مبحث ایجاد و تکثیر اسالید را مطالعه نمایید و باز هم اگر مشکل دیگری وجو

آشنا کرده و  مطالعه کنید. ما در آموزش این برنامه ابتدا تالش نمودیم تا شما را با مباحث مشترک این برنامه با برنامه 

 کند بپردازیم.جدا می سپس به آنچه که آن را با 

 ذخیره یک فایل
 پردازیم.ه آنها میدو حالت وجود دارد که ب در ذخیره یک فایل 

ز کلید توانید ابرای این کار می. زمانی که شما فقط بخواهید فایل خود را ذخیره کنید و از محیط برنامه خارج شوید (1

در نوار عنوان برنامه در سمت چپ استفاده کنید همچنین  استفاده کنید یا از آیکون  های ترکیبی 

کلیک کنید. رفته و روی گزینه  توانید به سربرگ می

دین منظور ب. زمانی که شما نیاز داشته باشید تا به فایل خود آدرس ذخیره سازی داده و برای آن نامی را تعیین کنید (2

کلیک کنید سپس در کادر باز شده  را در قسمت  گزینه  رفته و در پانل  به سربرگ 

فرمت فایل خود را تعیین کنید. در  نام دلخواه خود را به برنامه داده و در بخش  در بخش 

فایلتان در آنجا ذخیره شود. روی گزینه  بر پایان به مسیر دلخواه خود رفته تا با کلیک
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 تعریف زمان برای ذخیره فایل
ا افزاری و یع کار با برنامه با مشکل قطع شدن برق و مشکالت سختشاید تا به حال بارها برایتان پیش آمده باشد که در موق

شود که کار شما ذخیره نشود و دوباره مجبور به تایپ و درج مجدد باشید. از آنجایی که رفع افزاری روبرو شده تا باعث نرم

 پایانی آموزش بود به مباحث آغازین باشد ما آن را که از مباحثاین مشکل مربوط به آغاز کار شما در ایجاد یک فایل ارائه می

 آموزش آوردیم تا بدانید که همواره در ابتدای کار این دستور را اجرا نمایید.

بروید و در قسمت  انتخاب نمایید تا به کادر  را از سربرگ  برای رفع این مشکل گزینه 

تا با سپری شدن آن زمان برنامه از فایل شما  لخواهی را وارد کنید و در آخر توانید زمان ددر کادر کوچک دوم می 

شود کپی گرفته تا در مواقع لزوم بتوانید آن را بارگذاری کنید و این به آن معنا نیست که فایل شما در آن مواقع ذخیره می

ازر ز آن استفاده نمایید ولی سعی کنید بیشتو حتما اگردد. )البته این راه خوبی هست یبلکه فقط یک کپی از آن تهیه م

 (استفاده نمایید 
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  استفاده کنیم؟ از چرا بیان کردید که بیشتر 

 افزاری کم باشد و همچنین اگر شما از آنسیستم شما دارای قدرت سختاین نکته نیز توجه نمایید که هرچقدر  در اینجا به

های سریع نمایید تعریف زمانافزار دیگر استفاده میاز چند نرم دسته از کاربرانی هستید که در هنگام کار با مجموعه 

ه کاهش ندهید، در غیر این صورت سعی کنید کند و تا آنجا که امکان دارد این زمان را از ده دقیقدر کار شما اختالل ایجاد می

افزاری مناسب را داشته باشید؛ همچنین موقعی که برنامه در حال زمان دیگر پرهیز و البته قدرت سختهای هماز پردازش

 تهیه پشتیبان است سیستم را آزاد بگذارید تا اختالل ایجاد نگردد.

 های یک فایل فرمت
م. )مشاهده بهتر در یمعرفی کن های رایج را برایتانبهتر است ابتدا فرمت  نحوه ذخیره فایل قبل از پرداختن به

 فعال باشد( های ویندوز افتد که در تنظیمات نمایش فایلزمانی اتفاق می

توان فایل را با حجم کم و است که می های ترین و بهترین فرمت ذخیره سازی فایل: این فرمت رایج

سرعت فراخوانی زیاد ذخیره نمود اما ذکر این مطلب ضروری است که این فرمت تنها قابل پشتیبانی در 

 است. 

 هستند. هایی است که دارای : این فرمت برای ذخیره سازی فایل

 است.مناسب  های نسخه: این فرمت برای

نیست فایده این فرمت این است  قابل اجرا با  و آوردصورت غیر قابل تغییر در می به : این فرمت فایل را

 تونه خیلی مفید باشه!شود. پس میاید ذخیره میکه فایل شما به صورتی که آن را ایجاد کرده

 ه است.شددارد که توسط مایکروسافت ارائه  : این فرمت عملکردی مشابه 

 : برای ذخیره فایل به عنوان یک تم.

 افزار نیز قابل اجرا باشد.های گذشته نرمای که در نسخه: برای ذخیره فایل به عنوان یک تم به گونه

ما شود که بخواهید فایل شاستفاده می: برای ذخیره سند به صورت یک اسالیدشو. از این روش پرکاربرد برای زمانی 

اربران کار گیرد که کهایی انجام میبعد از کلیک بصورت مستقیم اجرا شود و به نمای برنامه نرود و این عمل بیشتر در زمان

رائه متفاوت خواهند از کار خود برای چندین اخواهند آن را برای ارائه ببرند و یا این که میاند و میخود را به اتمام رسانده

 خروجی بگیرند.
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 باز و بسته کردن یک فایل
در نگاه تخصصی تر . است استفاده از کلیدهای ترکیبی  آسان ترین شیوه برای باز کردن یک فایل در 

کلیک کنید  را در قسمت  گزینه  و در پانل  رفته بایست به سربرگ شما برای انجام این کار می

. کلیک کنید و سپس در کادر باز شده به جستوجوی فایل خود پرداخته و آن را به برنامه معرفی کنید، و در پایان روی 

را باز کرده  دهید که فایلتان دارای ویروس است زبانه گزینه زمانی که شما از فایل خود مطمئن نیستید و احتمال می)

 (را انتخاب کنید و 

 

در صورت ذخیره نبودن فایل . )در باالی سمت راست برنامه است ترین شیوه استفاده از برای بستن فایل جاری رایج

 (میدهپیغامی مبنی بر ذخیره کردن فایل به شما نمایش داه می شود که در مباحث بعد به شما نحوه ذخیره فایل را توضیح می

بروید و   شود اما اگر بخواهید فقط فایل جاری بسته شود، برای این کار به سربگاین کار برنامه هم بسته میخوب با 

 کلیک کنید. گزینه  روی
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 عملکرد کلیدها
 ایجاد سند جدید 
باز کردن اسناد در  
 ذخیره سند جاری 

برای 
 کردن برای  
 برای کپی کردن 
 (برای بازنشانی کردن ) 
 )بازگشت و برگرداندن تغییرات(  
ها را بر شود و بازگشتفعال می )بعد از   

 گرداند(می

 

 سازی اسنادهای نمایش و مرتبحالت
شما نیاز دارید تا اندازه محیط کاری خود را به اندازه مطلوب خود برسانید.  قبل از پرداختن به هرگونه فعالیت در 

. بدین منظور در ابتدا به تمامی دهیممیپس ما ابتدا به شما نحوه به نمایش در آوردن اسالیدها و بزرگنمایی را آموزش 

 زیم.پردامی های سربرگ گزینه

 

است. بخش  اولین بخش در سربرگ 

ت آورد که در این حالت شما به تمامی امکاناترین حالت نمایش را برای شما به نمایش در مینخستین گزینه این بخش رایج

اما  نمایید.ایش فایل استفاده میشود که شما از برنامه برای ایجاد فایل و ویربرنامه دسترسی دارید و برای زمانی استفاده می

توانید به صورت کلی و با آورد. به طور خالصه شما در این پانل میرا به نمایش در می پانل  گزینه 

باشد.یاسالید م اعم کاربرد آن در مورد محتوای متنی دیدی کلی نگر به تغییرات و ویرایش در محتوای اسالید بپردازید و
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دهد تا بتوانید در یک نمای مفید و که در آینده بیشتر آشنا خواهید شد به شما این امکان را می در مورد گزینه 

( اسالیدها های عبور )سازی و حالتکلی به مدریت اسالیدها بپردازید. این مدریت شامل مواردی مانند مرتب

شودمی
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مواره برای ما پیش خواهد آمد تا بخواهیم فایل خود را به دیگران داده و آنها را نیز در ویرایش سهیم در بسیاری از موارد ه

دلیلی مانند توضیحات افزودنی نیاز داشته باشیم تا در مورد هر اسالید توضیحات و اطالعاتی را به صورت  نماییم و یا به هر

قرار  توانید در حالت ا در نیاید. در اینچنین موارد شما میپیام بگذاریم به صورتی که در نمایش اسالید به اجر

گرفته و پیام خود را درج نمایید تا کاربر مورد نظر شما بتواند با قرار گرفتن در این حالت نمایشی آنها را ببیند. )البته راه دیگر 

 است( آموزش داده شده ،و بهتری برای این کار وجود دارد که در مباحث پایانی

 

ها، نوارها و این امکان را برای شما با حذف تمامی سربرگبپردازید گزینهخواهید فقط به خواندناگه می

کلیک نمایید. آورد. برای بازگشت به حالت اولیه در نوار پایینی برنامه روی آیکون ابزارها فراهم می

 باشد.می بخش  دومین بخش در سربرگ 
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یشتر این باشد البته با کمی تمرین باز آنجایی که شما در ابتدای کار با برنامه هستید درک مفاهیم این قسمت کمی دشوار می

باشد که به و اسالیدهای آن دارای سه نوع مرجع می در واقع یک فایل  مفاهیم را به خوبی درک خواهید نمود.

ند:باشترتیب زیر می

توانید در اصل اسالیدها تغییر ایجاد نمایید تا در همگی اسالیدها اعمال : نمای مرجع اسالیدها که می (1

باشد.گردد که خود شامل دو قسمت می

توانید تنظیماتی را مانند تعداد اسالیدهای درون صفحه را قبل از چاپ انجام داد.: در این نما می (2

توانید طراحی نمای آن را تغییر دهید.اید در این حالت میآشنا شده : اکنون که شما با  (3

باشد.می بخش  سومین بخش در سربرگ 

برای شما کاربرد ای زمانی یا همان خطوط شبکه گزینه  خط کش کارتان را فعال کنید. با فعال کردن گزینه 

است  گزینه  گزینه بعدی بخش  که بخواهید آبجکت ها و تصاویر موجود در اسالید خود را تنظیم کنید. اردد

دهد. البته شما در این برنامه برای تکثیر این به شما می وافزار فتوشاپ خطوط راهنمایی را در جهت محور که به مانند نرم

 آنها را تکثیر نمایید. ،و درگ از خطوط بایست با پایین نگه داشتن کلید خطوط می

هایی را در توانید از این طریق نیز یاداشتآورد که میرا برای شما به نمایش در می در این بخش پانل  آیکون 

دهد و را می چین نمودن پانل است که به شما امکان راست بخش بعدی این سربرگ  د درج نمایید.فایل خو

 چین بودن عادت دارند.بیشتر برای کاربرانی مانند فارسی زبانان مفید است که به راست

 باشد.می پنجمین بخش این سربرگ 
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این امکان به  توانید در این بخش اندازه نمایش صفحه هر اسالید را تغییر دهید که با کلیک بر روی آیکون شما می

ین درصد ترشما داده شده است تا با وارد کردن درصد بزرگنمایی به اندازه دلخواه خود برسید. آیکون دیگر این بخش متداول

ین دید تردهد این ابزار با قرار دادن اسالید به صورت کامل در صفحه کاری شما مناسببزرگنمایی را در اختیار شما قرار می

 دهد.را باتوجه به اندازه صفحه نمایشتان در اختیار شما قرار می

دهد تا بتوانید اسالیدها را در یکی از سه باشد به شما این امکان را میمی اما بخش بعدی این سربرگ که 

د که البته این حالت بیشتر برای زمانی کاربرد دار .لت رنگی، طیف سیاه و سفید و سیاه و سفید مطلق به نمایش در آوریدحا

 شما بخواهید قبل از پرینت نمایی از اسالیدها و نحوه به نمایش درآمدن آنها را داشته باشید.

 

باشد.می پردازیم آخرین بخش از این سربرگ که به آن می

در این زمان با کلیک  آید.یک پنجره دیگر باز می شود و فایل شما در دو پنجره به نمایش در می 

های جاری را به صورت نمایش فایل گزینه  شود.های ایجاد شده با هم نمایش داده میتمامی پنجره 

نما اندازه محیط کاری و دهد که بتوانید با استفاده از کلیدهای جهتبه شما این امکان را می . آوردآبشاری در می

 های برنامه را تغییر دهید.پانل

 تهای جاری خود که در حالدهد تا هرکدام از فایلاست که به شما امکان می آخرین گزینه این بخش 

 ید.به نمایش در بیاوررا  باشندمیاجرا 
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 اشیاء متنی
حث به سراغ کار این مب یم و اینکه شما با آشنایی کاملست تا شما را ابتدا با مفاهیم کار با متون آشنا کنما در این فصل قرار ا

اند را از ما تهیه کرده با اسالیدها و دیگر مباحث بروید. در ضمن به خاطر داشته باشید عزیزانی که کتاب آموزش 

ما اولین درس از این فصل به ش افزار کار بسیار آسانی خواهند داشت.و مباحث آن را فرا گرفته باشند در یادگیری این نرم

متنی نیاز دارید. )در مبحث آموزش نمای  توضیح خواهد داد که برای درج متون در هر اسالید شما به یک یا چند 

شما بطور کامل با موضوع آشنا خواهید شد.( 

ر بیان های آن در سه مورد زیترین شیوهتوانید این کادرهای متنی را به اسالید خود بیفزایید که متداولشما از چند طریق می

 شود:می

 ها بدهید. )برای آموزشتوانید به آندر تنظیمات مرجع اسالیدها این کادرها را افزوده و تنظیمات مورد نظر را نیز می (1

گیرد که تمایل دارند کار با این قسمت کمی صبور باشید( این روش بیشتر مورد استفاده کسانی قرار می

را به صورت اصولی انجام دهند. 

م آمده برای شما فراه یک کادر متنی را بیفزایید. این امکان در سربرگ  توانید از طریق افزودن می (2

گیرد و استفاده آن بیشتر برای کاربران است. باید گفت که این روش در موارد محدود مورد استفاده کاربران قرار می

باشد.ای میحرفه

ز جای گیرد این است که متن را اها که بیشتر از سوی دانشجویان مورد استفاده قرار مییکی از پرکاربردترین شیوه (3

گیرد. البته رون اسالید بازنشانی کنید که خود بطور اتوماتیک درون یک کادر متنی قرار میدیگر کپی کرده و در د

در این مورد به خاطر داشته باشید که این روش را تنها فقط در مواردی بکار بگیرید که زمان کافی را نداشته و میزان 

نشانی به تنظیمات تکراری بپردازید.بایست پس از هربار بازمتون شما نیز کم باشد چون در این روش شما می
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 وارد کردن متن
توانیم را در کادر متنی قرار داده و کلیک کنیم. آنگاه میه افی است نشانگر موش وار، کبرای وارد کردن متن در یک کادر متنی

ی کند. التین تایپ مه طور پیش فرض نرم افزار متن را به صورت م. بمتن مورد نظر را به صورت فارسی یا التین وارد کنی

 )بستگی به کیبرد ویندوز شما دارد(

 پردازیمپس ابتدا به نحوه درج متون التین می

کند. در فشارید متن شما شروع به درج شدن میکنید و کلیدها را از روی صفحه کلید میای که شما شروع به کار میموقع

به درج حروف  توانید با پایین نگه داشتن کلید زرگ شما میوارد کردن کلمات باید بدانید که برای تایپ کردن حروف ب

بپردازید اما اگر نیاز است که چندین حروف و یا کلمات را را به صورت حروف بزرگ وارد کنید و یه جورایی پایین نگه داشتن 

زرگ بپردازید. بعد از اینکه شما به را فشار داده و بعد به درج متن با حروف ب براتون سخته خوب یه بار کلید  

لید شود و این را بدانید که با فشردن کتنی خود رسیدید نرم افزار به صورت خودکار به سطر بعد رهنمون میمانتهای خط کادر 

رنامه ب روید ولی شما با این کار دستور ورود به پاراگرافی دیگر را بهکجای سطر که قرار دارید به سطر بعدی میدر هر 

 دهید.می

این کار را انجام  های توانید با کلیدای که شما نیاز دارید تا در یک پاراگراف یک سطر را ایجاد کنید میموقع

ماید. )مبحث ناید عمل میافزار بسته به تنظیمی که شما انجام دادهدهید. زمانی که شما به انتهای کادر متنی خود رسیدید نرم

 پردازد(بعدی این فصل به این مورد می

 !وای خدای من یه قسمت از متنم رو اشتباه وارد کردم

برای پاک کردن کاراکتر قبل از میله چشمک زن  توانیم از کلید شویم، میچنانچه در وارد کردن متن دچار اشتباه 

 کنیم.برای پاک کردن کاراکتر واقع در محل میله چشمک زن استفاده می و از کلید 

 وارد چگونه  ها درج شدهبهم نگفتی چگونه بین کلمات فاصله برقرار کنم؟ تازه بعضی از این عالئم رو که روی کلید

میشه؟ 

برای  نیاز است تا از کلیدهای ترکیبی  همو زمانی  شودبین کلمات فاصله ایجاد می با استفاده از کلید 

شد! و برای درج عالئم ب باالبته اگر کیبرد فارسی استاندارد بر روی سیستم شما نص ؛ایجاد فاصله درمتون فارسی استفاده کنید

 .ددرج کنی را پایین نگه داشته و عالئم دلخواه خود را کلید  توانیدمی
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 نحوه درج متون فارسی
رای اطمینان ب)بایست کیبرد فارسی ویندوزتان فعال باشد. شما می ،باشد که بدانیدقبل از هر آموزشی ذکر این نکته الزامی می

ایجاد شده باشد و در آن زبان فارسی به نمایش  از فعال بودن زبان فارسی در نوار پایین ویندوز باید آیکن 

  د(آمده باشدر

 

 

 شه؟کیبرد استاندارد فارسی چیه؟ چه کارایی داره؟ چطور فعال می

 آن را یندوز خودو و ما باید کیبرد استاندارد فارسی را نصب نماییدحت دفارسی تایپ کنیدر برنامه  بطور خالصه اگه قرار است

 ر د د و بعددانلود و نصب کنی انبرای ورژن و نسخه ویندوزت آن راجستجو در اینترنت  د با یکنیاتومی. دارا نیست

 ( اشاره کرد.  به ایجاد فاصله کوتاه ) شودآن مییکی از کاربرهای آن را فعال نمایید. کنترل پنل 

همان طور که  توانید کار درج متن را انجام دهید.فشار داده، سپس میرا  های برای درج متون فارسی ابتدا کلید

گیرد اما شما نیاز دارید تا نحوه درج متن از سمت راست صورت گیرد مالحظه خواهید کرد درج متن از سمت چپ صورت می

در   گدر سربر .شیدالی متن فارسی خود داشته باو همچنین بتوانید درج متون التین را نیز به صورت صحیح در البه

را فشار داده  های ترکیبی یا اینکه کلید ،درا فعال کنی  یکونآ قسمت 

 و به درج متن بپردازید.

 

  چیست؟ 

گیری کادر متنی فضای الزم برای قرارزمانی که شما به انتهای کادر متنی خود برسید و یا این که در بازنشانی متون در یک 

نماید تا در حدممکن تر میاستفاده نموده و اندازه متون را کمی کوچک نرم افزار بطور خودکار از خاصیت  ،نباشد

ا شم گردد کهبتواند آنها را در کارد متنی قرار دهد. این عمل با ظاهر شدن یک آیکون کوچک در کنار کادر متنی نمایان می

بایست به برنامه می توانید به تنظیمات این ابزار نیز دسترسی داشته باشید. بطور کلی برای دسترسی به تنظیمات می

   مسیر زیر رجوع نمایید.
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کلیک کرده مایید. این است که درون کادر راستکنیم از آن استفاده ناما راه دیگر دسترسی به این تنظیمات که ما توصیه می

را انتخاب نموده و در گام  گزینه  را انتخاب نمایید. بعد در پانل  سپس گزینه 

مل ع را کلیک نمایید حال مانند شکل سه گزینه در اختیار شما قرار داده شده است که به صورت زیر بعد آیکون 

نمایند:می

غیرفعال گشتن خاصیت  (1

دهددر حدامکان متن را درون کادر قرار می (2

دهداندازه کادر را متناسب با متن افزایش می (3
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 تا یکی از سه راه حل زیر را در این مورد انجام دهید: کنیمه ما در این قسمت پیشنهاد میبطور خالص

افزایش دهید و متن را در آن قرار دهید.)بسته به طراحی خودتان در اسالید(توانید اندازه کادر خود را اگر می (أ

ا رخواهید متن در کادر جای گیرد اندازه متن خواهید در اندازه کادر خود تغییری ایجاد نمایید و حتما میاگر نمی (ب

گیرد. کاهش دهید تا در کادر جای

خواهید اندازه متن نیز تغییر یابد؛ خوب راه ایید و همچنین نمیخواهید در اندازه کادر خود تغییری ایجاد نماگر نمی (ج

ورد آن در مدیگری ندارید جز اینکه متن اضافی را برداشته و در اسالید دیگری قرار دهید یا هر تصمیم دیگری را 

بگیرید.
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 نحوه انتخاب و حرکت در متن
 با استفاده از موشواره

درگ موشواره برای انتخاب متن اقدام نمایید و زمانی که نیاز دارید در چند مکان ز ستفاده اتوانید با اشما مین در انتخاب کرد

را پایین نگه داشته  متفاوت مثل سطر اول و پنجم عمل انتخاب را انجام دهید کافی است پس از انتخاب سطر اول کلید 

نتخاب تمامی رای اد. با روی آن کلمه دوبار کلیک کنیو به انتخاب سطر پنجم بپردازید. برای انتخاب یک کلمه کافی است ت

میله چشمک زن را درون کادر قرار داده و سپس سه بار پیاپی کلیک کنید. برای انتخاب قسمت زیادی از  ،متن درون کادر

در انتهای قسمت انتخابی مورد نظر خود کلیک  یک متن در نقطه شروع کلیک کنید و سپس با پایین نگه داشتن کلید 

 کنید.

 با استفاده از صفحه کلید

های مکان نمای چهار طرفه به شما امکان حرکت به سمت های چپ، راست، باالو پایین نسبت به میله چشمک زن را کلید

به سمت چپ یا راست حرکت توانید یک کلمه و سپس کلیدهای مکان نمای چپ یا راست می ا فشردن کلید د. بدهمی

میله چشمک زن به  میله چشمک زن را به انتهای خط جاری برده و با فشردن همزمان کلیدهای  کنید. کلید 

میله چشمک زن را به ابتدای خط جاری برده و با فشردن همزمان کلیدهای  لید د. ککنجهش می ،انتهای متن کادر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              کند.                                                                                                                         جهش می ،به ابتدای متن کادر میله چشمک زن 

را بفشارید تمامی کاراکترهای در طول خط  زمانی که میله چشمک زن را به ابتدای خط برده و کلیدهای ترکیبی 

 آیند و زمانی که شما در انتهای آخرین کاراکتر یک خط قرار دارید کلیدهای ترکیبی اب در میبه حالت انتخ

 دهد.حالت انتخاب قرار می اراکترهای خط جاری را برای شما درتمامی ک

ها های جهت نما به انتخاب در سمتو فشردن هر کدام از کلید توانید با پایین نگه داشتن کلید و اما برای انتخاب شما می

را به صورت ترکیبی فشرده و بعد با کلیدهای مکان نمای چپ و راست حرکت کنید  بپردازید و اگر شما کلیدهای 

کل متن کادر  هم که  شود.های چپ و راست میله چشمک زن فراهم میبرای شما امکان انتخاب کلمات در سمت

 دهد.شما را در حالت انتخاب قرار می

 کنی این مبحث کار با صفحه کلید زیاد برامون کارایی نداره؟فکر نمی

صفحه کلید نیز مرور  راستی کلید  باشند.ای همواره مایل به استفاده هرچه بیشتر از صفحه کلید میخیر! کاربران حرفه

مورد دلخواه خود را برای جستجو وارد و  در سربرگ  آورد در کادر سریع را برای شما فراهم می

 آید کلیک کنید.در می که به حالت  روی گزینه 
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 عملکرد کلیدها
 رفتن به پاراگراف بعد 

 رفتن به سطر بعد 

 رفتن به کادر متنی بعد )در هر کجای صفحه که قرار دارید(
 پاک کردن کاراکترهای قبل از نشانگر

 ایجاد فاصله بین کاراکترها
 فاصله )در متون فارسی(ایجاد نیم

 برای تایپ فارسی )تغییر زبان تایپ(

 درج متن از سمت راست ست صفحه کلید()طرف را 
 درج متن از سمت چپ )طرف چپ صفحه کلید( 

 برای حرکت در جهات نمای صفحه کلیدکلیدهای جهت
 برای انتخاب در جهات نماکلیدهای جهت

 حرکت بین کلمات→←

 هاحرکت بین پاراگراف ↓↑
 انتهای خط جاریگر به انتقال اشاره

 گر به انتهای متن کادرانتقال اشاره
 گر به ابتدای خط جاریانتقال اشاره

 گر به ابتدای متن کادرانتقال اشاره

 گرو راست اشارهانتخاب کلمات در سمت چپ →←
 انتخاب کل متن درون کادر

 برای مرور سریع بازکردن کادر 
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 ویرایش متن
 در ویرایش متن شما باید با سه دستور زیر آشنا باشید.

 : برداشتن قسمتی از متن یا هر کاراکتری در صفحه برای انتقال آن (أ

 های دیگر از سند: استفاده از متن و یا کاراکترهای انتخابی در قسمت (ب

 برداشت شده باشند. یا  های انتخابی که با یکی از دو دستور : برای باز نشانی قسمت (ج

های دلخواه خود با راست کلیک بر روی آن عمل برداشت را انجام و با حال شما با استفاده از موشواره بعد از انتخاب قسمت

 در بازنشانی شما با چهار عمل بازنشانی را انجام دهید. منتقل کردن موشواره در محل دلخواه خود بار دیگر با راست کلیک

با کلیک روی  ،شودقرار دارد ظاهر می این حاالت در کادر کم رنگی که در آن عبارت  ؛حالت ممکن است روبرو شوید

 در صفحه کلید آن را باز کنید. این چهار گزینه به شرح زیر است: آن یا با کلید 

 : از تم مقصد برای قالب متن بازنشانی استفاده شود (1

 دهد: عمل بازنشانی را مطابق با همان قالب قسمت کپی برداری انجام می (2

 کند: بخش کپی شده را با قالب محل بازنشانی بازنشانی می (3

کندبندی بازنشانی می : قسمت انتخابی را بدون هیچ قالب (4

 

 گیره نه!با موشواره چقدر کند صورت می

. ردآواما استفاده از صفحه کلید برای اجرای دستورات ویرایشی برای مبتدیان نیز سرعت و آسانی زیادی را فراهم می

امکان باز کردن حاالت  نرایتاهم ب کلید  برای  همچنین  برای عمل  و  برای عمل  

 کند.بعد از بازنشانی را فراهم می

( این دو دستور و  آشنا شوید. ) و  که با دو دستور  البته از هم اکنون بهتر است 

و رد بازگشت به  --بخصوص برای افراد مبتدی در کار با نرم افزار بسیار پرکاربرد است چون به شما اجازه بازگشت

 خیلی خیلی مفید واقع بوده و با سرعت زیاد اشتباهات خود را برطرف خواهید نمود. و دهد؛را می --مراحل قبل
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ای هدهد تا قسمتآورد به شما این امکان را میعالوه بر اینکه دستورات ویرایشی را برای شما فراهم می قسمت 

 پس بر روی آیکون فلش کوچک در پایین این قسمت کلیک کنید تا پانل  اختیار داشته باشید. کپی شده خود را در

در  .های کپی شده شما در این صفحه به نمایش در آمده استمالحظه خواهید کرد که قسمت ؛برای شما به نمایش در آید

 پذیرد.این زمان اگر شما در مکان دلخواه خود برای بازنشانی قرار بگیرید با کلیک روی هر مورد دلخواه بازنشانی صورت می
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 جستجو و جایگزینی در متن
دیگر ای لمهای با کجایگزینی کلمهبه ای خاص یا چندین اسالید دنبال کلمه ا پیش آمده باشد که بخواهید درشاید برای شم

بپردازید. بدون شک هیچ کس مایل به مرور خط به خط برای انجام این کار نیست. در این زمان است که شما پی به قدرت 

 افزار خواهید برد.نرم

 

عبارت مورد نظر خود را  را کلیک کنید. اکنون در کادر متنی  گزینه  در سربرگ  در قسمت 

 آوردافزار جستجو را انجام و مورد شما را در کادر زرد رنگ به نمایش در مینرم ،برای جستجو وارد کنید

را که در  پس گزینه  اما برای جایگزینی ابتدا برنامه باید جستجو را انجام و سپس مورد شما را جایگزین جستجو کند.

مورد جستجو  در کادر  شوید. در سربرگ  ر دارد انتخاب کنید تا وارد کادر قرا گزینه پایین 

کار  یا  های عبارت جایگزینی را وارد کنید. در آخرین گام با استفاده از گزینه و در کادر 

 خود را به پایان برسانید.

 

 نماییم:های این کادر آشنا میبرخی از گزینهما در اینجا شما را با 

 : جستجو و جایگزینی دقیقا شبیه کاراکترها خواهد بود. .أ

: فقط کلمه مورد نظر را جستجو کرده و در خصوص کلمات ترکیبی این کار را انجام  .ب

 دهد.نمی
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 بندی کاراکترهاقالب
صحبت کنیم و به کارایی آنها بپردازیم. درواقع  ره ابزارهای بخش فونت در سربرگ حال وقت آن رسیده است تا دربا

افزار نرم د و هر کاربر ایننباشبخش فونت و پاراگراف در این سربرگ اصول پایه و غیر قابل انکار در ایجاد متون فایلتان می

ذکر این نکته الزامی است که فقط قسمتهای در حالت قبل از شروع بحث . باید با اصول کارکردهای این دو بخش آشنا باشد

 شوند.می انتخاب شامل اعمال تنظیمات و تغییرات بخش 

 

نیز این  در کادر نخست این بخش امکان تغییر فونت قلم برای شما فراهم شده است و کلیدهای ترکیبی 

سازد آورد. اما در کنار کادر فونت کادر دیگری وجود دارد که تغییر اندازه قلم را برای شما مهیا میامکان را برای شما فراهم می

نیز برای  ای که دلخواه شما است متون خود را در سند قرار دهید و کلیدهای ترکیبی تا شما بتوانید به اندازه

 است. و  ریف وظیفه شده است. راه دیگر انجام این عمل استفاده از دو آیکون این عمل تع

 آورد.یک ابزار برای متون انگلیسی است و پنج حالت زیر را برایتان به اجرا در می آیکون 

دهداند نمایش می: متون را به همان شکل که درج شده (1

گذارد : تمامی حروف حتی حرف اول یک جمله را به صورت کوچک به نمایش می (2

آورد: تمامی حروف را به صورت بزرگ در می (3

شود تا اولین حرف کلمات با حروف بزرگ و حروف دیگر کلمات با حرف کوچک : باعث می (4

نوشته شود

اولین حرف کلمات با حروف کوچک و حروف دیگر کلمات با حرف بزرگ نوشته شود تا : باعث می (5

شود
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های هاما گزین گرداند.فرض برنامه برمیتنظیمات فونت، اندازه و رنگ کاراکترها را به حالت پیش ابزار 

 شوند و کلیدهای ترکیبی دار گشتن حروف میبه ترتیب موجب ذخیم، کجی و زیرخط و   و 

به تنظیمات  توانید در کادر سازد. شما میای فراهم میاعمال این تغییرات را برای کاربران حرفه و  و 

 بپردازید. ابزار 

دهد تا بتوانید به شما این امکان را می ابزار  کند.خطی را روی حروف ایجاد می گزینه 

 دهد.در این ابزار تنظیمات دستی را در اختیار شما قرار می فاصله بین کاراکترها را نیز تنظیم نمایید. گزینه 

نتخاب گزینه توانید رنگ قلم خود را تغییر دهید و همچنین با ااست که در این قسمت شما می آخرین ابزار 

ها دسترسی داشته باشید.ای از رنگتوانید به طیف گستردهمی 

  کادر 
وارد  بایست تا به کادر زمانی که شما مایل هستید تا تمامی تنظیمات بخش فونت را به صورت یکجا انجام دهید می

خش کند. در این کادر بشوید که آیکون فلش کوچک در گوشه پایین سمت راست این بخش این کادر را برای شما باز می

مثل زبان شیرین فارسی طراحی  التینبرای تنظیمات حروف غیر  و بخش  التینبرای حروف  

 شده است.
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ب زمانی که شما کاراکتر یا بخشی از یک متن را انتخا یم این است،کنش فونت بیان میآخرین مطلبی که درباره ابزارهای بخ

د این کادر توانیآید که با کلیک روی آن میکنید برخی از این ابزارها در کادر کوچکی به صورت کم رنگ به نمایش در میمی

 را نمایان ساخته و این ابزارها را انتخاب کنید.

 عملکرد کلیدها
 برای تغییر فونت نوشته انتخابی 

 برای تغییر اندازه قلم نوشته انتخابی
 اعمال خط زیر برای متن انتخاب شده 

 ایجاد کپی مشابه از اسالید 
 ایتالیک کردن نوشته انتخابی 
 انتخابیضخیم یا پررنگ کردن نوشته  

 بزرگتر کردن اندازه قلم 
 کوچکتر کردن اندازه قلم 

 بزرگتر کردن اندازه قلم به میزان یک واحد 
 کوچکتر کردن اندازه قلم به میزان یک واحد 

 به صورت نمایی )توان( شدن متن انتخابی 
 شدن متن انتخابی دارزیر خط 
 چین شدن متنچپ 
 چین شدن متنوسط 
 چین شدن متنراست 
 تراز دو طرفه متن 
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 هابندی پاراگرافقالب
همان طور که مالحظه کردیم در تنظیمات فونت نیاز بود قسمتی که خواهان اعمال تغییر بر روی آن هستیم را به حالت 

قرار  زن در قسمتی از پاراگرافچشمکانتخاب در بیاوریم اما در تنظیمات پاراگراف اینگونه نیست و تنها الزم است تا میله

 بگیرد.

 !خدا رو شکر کارم راحته

 باشد که عبارتند از:گیرد ابزارهای ترازبندی میهای این بخش که مورد استفاده قرار مینخستین گزینه

(گردد )چین شدن خطوط میموجب چپ:  (1

(گردد )چین شدن خطوط می: موجب وسط (2

(گردد )چین شدن خطوط می: موجب راست (3

(روند )که برای ترازبندی در دو طرف خطوط به کار می ابزارهای  (4

 تربیش فارسی زبان در که شودمی استفاده پاراگراف تورفتگی ایجاد برای  و  ابزارهای از

اما برای ایجاد تورفتگی در خط اول پاراگراف با باز کردن کادر پاراگراف )آیکون کوچک فلش  .دارد کاربرد قولنقل بیان برای

توانید ایجاد تورفتگی می با انتخاب گزینه  در زبانه  در این بخش( در سربرگ نخست در بخش 

 را اعمال نمایید.
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این است که از گزینه اول برای تایپ فارسی  ،در این بخش و  کاربرد دو ابزار بسیار با اهمیت 

 ها برای درج صحیح جمالت الزامیبودن این گزینهشود و در موقع تایپ فعال و از گزینه دوم برای تایپ التین استفاده می

 است.

 فاصله گذاری
 باشد. پس برای تعیین فاصله دلخواه خود در بخشهای بخش پاراگراف مربوط به فاصله بین خطوط مییکی دیگر از گزینه

د به تنظیمات پیشرفته هستیکلیک کرده و یکی از موارد دلخواه را برگزینید و اگر مایل  پاراگراف روی گزینه 

توانید فاصله قبل و بعد از می و  در دو کادر  بروید اکنون در بخش  به بخش 

توانید فاصله بین خطوط این بار می بر روی گزینه  پاراگراف را تعیین نمایید. اما شما با قرار دادن زبانه 

 ا خود به صورت دستی وارد نمایید.ر

 ابزار 
ها و تنظیمات پاراگراف بخشی از متن خود را در جایی دیگر از فایل خود به کار بندیخواهید قالبیه زمانی هست که شما می

ظواهر آن استفاده کنید را انتخاب  خواهید ازببرید. برای انجام این کار الزم است شما قسمتی از متن یا پاراگراف را که می

 انتخاب کنید. در سربرگ  در بخش  کرده و سپس ابزار 

اکنون این ابزار را در محل مورد نظر بر روی متن خود درگ کنید و چنانچه شما بخواهید این عمل را در دیگر نقاط فایل خود 

 دابل کلیک کنید و بعد از اتمام کار دوباره روی این آیکون کلیک کنید. به کار ببرید روی آیکون 

 

 

 امال و گرامر
یراستار تهیه افزاری به نام ونرم یرخانه شورای عالی اطالع رسانیبزن. دب قبل از شروع یه سر به سایت 

افزار کمک شما در تمامی مباحت ویراستاری زبان فارسی نرم . ایندبه صورت رایگان دانلود کنی آن را توانیدکرده است که می

داخل این  توانیدها را میتوضیحات و راهنماییم چون تمامی یمثل ویرایش متن از نظر امالیی است. توضیح بیشتر هم نمید

  د.نمایی به این سایت رجوعستاری شده باشد راسایت مشاهده کنید. پس اگر به هردلیلی نیاز است تا متن شما وی
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به قسمت سوم بروید. اکنون اگر مایل به  رفته و در بخش  برای بررسی تنظیمات امال به 

را غیر فعال کنید و برای اینکه  و  های توانید گزینهغیرفعال کردن بررسی امال و گرامر هستید می

 و گزینه باید فعال باشد.این دو عمل صورت پذیرد این د

 

باشد. اما زمانی که خطوط قرمز رنگ نشان دهنده غلط امالیی و خطوط آبی رنگ نشان دهنده غلط گرامری می

 دانید با راست کلیک بر روی آن گزینه ای را ناصحیح دانسته ولی شما تایپ آن را صحیح میکلمه 

 لغت برنامه قرار بگیرد و همچنین باعث شود در دفعات دیگر به عنوان غلط امالیی معرفی نگردد.در فرهنگ را انتخاب کنید تا
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در قسمت  رفته و در بخش  ای را به دیکشنری برنامه بیفزایید به برای اینکه بتوانید کلمه

را  شوید که باید گزینه وارد کادری با همین نام می دوم با کلیک بر روی آیکون 

و بعد از آن با کلیک گزینه  سپس کلمه مورد نظر را وارد کنید و انتخاب کنید و سپس در کادر باز شده در بخش 

 کادرها را ببندید. 

در قسمت  اه را فقط تماشا کنید در سربرگ و اگر شما مایل هستید تا ابتدا امال یا گرامر صحیح یک مورد اشتب

 توانید صورت صحیح را رویت نمایید.را انتخاب و در پانل باز شده می آیکون  
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 ایجاد شماره و بولت
ت دارای اهمیخواهید مواردی را در متن خود بیان کنید که دو ابزار دیگر از بخش پاراگراف مربوط به زمانی است که شما می

 بوده یا این که مایل به جلب توجه نمودن آنها هستید.

را در این بخش انتخاب  کافی است تا در ابتدای خط قرار گرفته و گزینه  ن توضیحات برای ایجاد یک بولت،اکنون با ای

توانید به نمودن است( سپس میمشاهده خواهید کرد که خط شما کمی جلوتر رفته است )دلیل این امر جلب توجه  کنید. حال

این عمل تا پایان ادامه خواهد  ؛شوددر سطر بعد یک بولت ایجاد می تایپ بپردازید و در ادامه با هر بار فشردن کلید 

کلیک کنید. خواهید این عمل را انجام دهید کافی است تا دوباره بر روی گزینه یافت و زمانی که شما دیگر نمی

 

 های دیگر الزم است تا زبانه گزینه ها است این است که شما برای انتخاب بولتزش دیگر که در خصوص بولتآمو

توانید تصویر یا می را برگزینید. اکنون در کادر باز شده و در سربرگ  را باز کرده و گزینه 

همچنین امکان تغییر در اندازه و رنگ بولت نیز در این سربرگ در اختیار شما گذاشته  سیمبولی را به عنوان بولت معرفی کنید؛

شوید که با انتخاب هر فونت می شما وارد کادر  شده است. در اینجا دقت داشته باشید که با کلیک گزینه 

صری های بهای شماره نیز که دارای ویژگیمبولتوانید از سیگیرد و حتی میهای متنوعی در اختیار شما قرار میسیمبول

 استفاده نمایید. تری هستند بجای جذاب

 

 که در کنار آیکون بولت گذاری قرار دارد را انتخاب کنید اما برای ایجاد شماره گذاری کافی است تا آیکون 

توانند با انتخاب گزینه ای میفعال باشد( اما کاربران حرفه گذاری فارسی باید گزینه )برای شماره

باشد و این که در زبانه این ابزار قرار دارد به تنظیمات پیشرفته دست یابند. البته این تنظیمات بسیار محدود می 

 ایست بصورت دستی اقدام نمایید.بنکته را نیز بخاطر داشته باشید که برای ایجاد شماره گذاری فارسی شما می
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 کشکار با خط
ال و ها، ترسیم و درج اشکمتن نسبت به کادر آن، کار با تب بیشتر برای تنظیم حاشیه کش در نیاز به وجود خط

 تصاویر است.

ها )در زمانی که ازه لبهرا فعال کنید. برای تغییر اند رفته و گزینه  کش به سربرگ برای فعال سازی نمایش خط

ه به وارکش بروید تا عالمت موشکش به محل روشن و تاریک خطگردد( توسط خطدرون یک کادر متنی هستید فعال می

 یک پیکان دو سر تبدیل شود سپس کافی است تا درگ کنید.

 کش چیه؟های کوچیک در خطاین مثلث

باشد. اما مثلث دهد که قابل جابجایی میاول پاراگراف را نشان میمیزان تورفتگی خط  مثلث کوچک 

ل کوچک مستطی وباشد که این نیز قابل جابجایی میدهد میزان تورفتگی کل پاراگراف را نشان می کوچک 

توان میزان تورفتگی خط اول پاراگراف و کل پاراگراف را با )در زمان تایپ فارسی از راست به چپ( با آن می 

 هم تغییر داد.

 

 ایجاد 
زن نیم اینچ به میله چشمک ور معمول با هر بار فشردن کلید به طکه ها ایجاد تورفتگی در درج متن است در واقع تب

 نماید. جلو جهش می

برای  که بدانید پردازیم و قبل از شروع الزم استکش افقی قرار دارد میهای دکمه تب که در سمت چپ خطکنون به حالتا

در  کش افقی کلیک کرده و با کلیک بر روی دکمه های تب الزم است تا در مکان دلخواه در خطاجرای هر یک از حالت

 کنیم.ها را حذف میها با درگ آن به سمت پایین آنصفحه کلید آن را به اجرا در بیاورید و در پایان برای حذف تب

 

 حاالت اینگونه است:

کش افقی برای حروف انگلیسی: ایجاد تب در خط (1

شودچین می: متن در نقطه تب وسط (2

برای حروفی مانند فارسی و عربی کش افقی: ایجاد تب در خط (3

چین کردن اعداد اعشاری: برای وسط (4
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 ترازبندی
شما با دو مبحث روبرو هستید که یکی به نحوه ترازبندی متن در درون کادر  افزار در موضوع ترازبندی در نرم

بحث پردازد. ما در اینجا ابتدا به مت به اسالید خود میها نسبت به همدیگر و نسبخود پرداخته و دیگری به ترازبندی آبجکت

 پردازیم.ترازبندی متن می

برای ترازبندی پاراگراف تنها کافی است تا در داخل آن قرار بگیریم و برای ترازبندی چندین پاراگراف در صورتی که در چندین 

توانید یکی از چهار می حال شما در قسمت  بایست تا همه آنها را باهم انتخاب نمود.قرار گرفته باشند می 

به این نکته توجه داشته باشید که نخستین گزینه از  نحوه نمایش متن را انتخاب نمایید که تنها در مورد ترازبندی 

 داراست. هازیرمنوی این ابزار به ترتیب دقت بیشتر نسبت به سایر گزینه

با انتخاب گزینه  و در قسمت  توانید در سربرگ اما برای اعمال تغییرات در محل متن در درون کادر می

در زیرمنوی همین ابزار  یکی از سه حالت را برای خود انتخاب نمایید. همچنین با انتخاب گزینه  

های کادر توانید با انتخاب یکی از گزینهشوید که میرهنمون می در پنل  شما به تنظیمات 

 به چرخش متن خود در درون کادر متنی آن بپردازید. 
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ای و خطوط راهنما آشنا شوید تا بتوانید به بایست ابتدا با خطوط شبکهها درون اسالید شما میدر مورد ترازبندی آبجکت

 از این امکانات به یک طراحی مناسب در درون اسالید خود بپردازید. راحتی با استفاده

را  و  های گزینه رفته و در قسمت  توانید به سربرگ برای به نمایش درآوردن این خطوط می

ستفاده از باشد؛ در این حالت با اکلیک در قسمتی خالی از اسالید میفعال کنید. راه دیگر برای انجام این کار استفاده از راست

بر فعال نمودن نمایش این دو خطوط بتوانید نمایش به شما امکان داده شده است تا عالوه ابزارهای منوی 

توانید شوند تا شما بکنند و باعث میخطوط هوشمند را نیز فعال کنید. این خطوط در طراحی به شما کمک بسیار زیادی می

همچنین  و  های های بسیار دقیق را داشته باشید. در این منو با انتخاب گزینهطراحی با تناسبیک 

 اسالید خود بیفزایید. و  توانید به خطوط راهنمای محور می

کلیک  کلیک نمودن بر روی گزینه بایست در هنگام راستبرای دستیابی به تنظیمات این بخش شما می

باز شود؛ در این کارد به شما امکان داده شده است تا با انتخاب گزینه نخست دستور به  نمایید تا کادر 

بتوانید خصوصیات ظاهری خطوط را کنترل نمایید.  ها را به خطوط را بدهید و در کادرهای عمل چسبیدن آبجکت

نمایش خطوط راهنما را به اجرا در  آورد و گزینه ای را به نمایش در میخطوط شبکه گزینه 

 نماید.آورد. آخرین گزینه نیز خطوط هوشمند را فعال میمی
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 بایست ابتدا موارد مورد نظر را انتخاب و سپسهای خود میحال که شما این مفاهیم را فرا گرفتید برای ترازبندی آبجکت

رفته و با فعال کردن  یا  توانید به یکی از مسیرهای می

به ترتیب به ترازبندی نسبت به  های و انتخاب یکی از حالت و  های گزینه

 ر بپردازید.ها نسبت به همدیگسازی آبجکتاسالید و مرتب
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 هاایجاد و تکثیر اسالید
ید وارد کردن اولین اسالید به کار خود است. بردار بایست در ایجاد یک فایل بطور کلی اولین گامی که شما می

در  افزار سروکار دارید شرکت مایکروسافت بخشی را به نام از آنجایی که شما با یکی از پرکاربردترین ابزارهای نرم

د یقرار داده است. با کلیک بر روی اولین گزینه این بخش متناسب با تنظیمات الگوی اسالید جاری اسال سربرگ 

لگوی تری از اتوانستید با باز نمودن زبانه این ابزار به طیف گستردهگردد و همچنین شما میجدیدی برای شما ایجاد می

اسالیدها دسترسی داشته باشید و متناسب با نیاز خود یکی از این اسالیدها را انتخاب نمایید. اگر شما خواستار آن هستید تا 

 های دیگر را انتخاب نمایید تنها کافی است تا با کلیک گزینه تغییر دهید و یکی از حالتطرح اسالید اعمال شده را نیز 

 ها را برای اعمال تغییرات انتخاب نمایید.یکی از حالت

 

به حالت اولیه آن باشد که با کلیک بر روی آن طرح اسالید جاری را می پردازیم دیگر گزینه این قسمت که به آن می

زمانی استفاده خواهد شد که شما بخواهید تغییرات اعمال شده در طرح اسالید مورد نظر را به حالت اولیه خود  گرداند ومیباز

را بفشارید.  بایست اسالید یا اسالیدهای مورد نظر را انتخاب و سپس کلید برای حذف یک اسالید شما می باز گردانید.

الید را ذخیره و در جای دیگر بازنشانی کنید. )با تمامی امکانات و تنظیمات( در این پانل توانید در پانل اسالید یک اسمی

کردن مکان یک اسالید را تغییر دهید.توانید به راحتی با درگمی
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 دیگر انتقال اسالید یک فایل به فایل
احی قالب و هر تغییر دیگر آسوده خاطر خواهیم از طرهای پرکاربرد ایجاد اسالید برای سند در زمانی که ما مییکی از راه

اسالیدی را به کارمان بیفزاییم. از این عمل بیشتر برای زمانی استفاده  شویم این است که از یک فایل دیگر 

تفاده اسالیدهای فایل دیگری اس بایست اسالیدی را همانندشود که ما زمان الزم را برای طراحی قالب اسالید نداشته یا میمی

 که ادامه آن باشد و یا هر مورد دیگر که شما ممکن است در کار نیاز پیدا کنید تا از یک اسالید فایل دیگر استفاده کنید. کنیم

بایست در محل مورد نظر قرار گرفته سپس برای اینکه از یک سند دیگر اسالیدی را به فایل جاری وارد کنیم ابتدا می

توانیم به دو صورت اقدام نماییم که در حالت اول زمانی است که فایل دوم ما باز بوده و ما با انتخاب اسالید مورد نظر آن می

بایست حالت کنیم. در این حالت به خاطر داشته باشید که بعد از بازنشانی میرا ذخیره و در کار خود بازنشانی می

 ازنشانی انتخاب نمایید تا کلیه تنظیمات اسالید وارده را به همان شکلی که بوده را داشته باشد. را از حاالت ب 

دهد تا بدون باز کردن یک فایل و در داخل همین فایل جاری بتوانید یک اسالید را از اما راه دوم به شما این امکان را می

کار بعد از قرارگیری در محل مورد نظر در زیرمنوی  نمایید. برای اینسازی فایل دیگر انتخاب و آن را در محل مورد نظر پیاده

فایل خود را معرفی نموده و بعد از به  را انتخاب نمایید سپس در پانل  گزینه  ابزار 

 نمایش درآمدن آن با کلیک بر روی اسالیدهای مورد نظر آنها را به کار خود بیفزایید.
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 ها در 
اید زمان آن فرا رسیده است تا شما را با یکی از مباحث پایه و اصلی برنامه آشنا کنیم. حال که شما کمی با برنامه آشنا شده

باشد و خواهشمندیم در یادگیری آن می ترین مباحث کار با بخاطر داشته باشید که این مبحث یکی از مهم

یک کاربر  افزار به صورتید و تمامی مباحث آن را جزء به جزء با هوشیاری کامل فرا بگیرید تا بتوانید در کار با نرمصبور باش

 ماهر عمل کنید.

ها را آموزش دهیم. البته در آشنا نماییم و کار در نمای آن ها در ما در این مبحث قرار است تا شما را با مرجع

ورت شود که خواهان آن هستند تا بتوانند با برنامه به صداریم که این مبحث مربوط به کاربرانی میا بیان میاینجا این نکته ر

خواهند تنها یک فایل ارائه را ایجاد نمایند ما راه دیگری را برای کمک به آنها در اصولی کار کنند و برای کاربرانی که می

ا گذاریم تایم و قضاوت را بر عهده خودتان میه بعدی این آموزش قرار دادهایم که در نسخجهت راحتی بیشتر مطرح نموده

 روش برتر را برای کار انتخاب نمایید.

آشنا کردیم.  شما را بصورت مختصر کمی با قسمت  اگر بخاطر داشته باشید ما در آشنایی با سربرگ 

ه باشند که همان سهایی میشده است که اینها خود دارای مجموعه مرجع درواقع یک فایل ارائه از تعدادی اسالیدها تشکیل

 ها کنترل خصوصیات اسالیدها را برعهده دارند.است. این نکته را نیز بدانید که مرجع گزینه قسمت 

 نمای 
گذارد. پس هر تغییری که ا به نمایش مینمایی است که مرجع اسالیدها )شامل خصوصیات اسالیدها( ر نمای 

گردد. بعنوان مثال نیز اعمال می در این نما بر روی مرجع اسالیدها اعمال گردد بر روی هر اسالید کارمان در حالت 

وانید تما اگر در این نما یک آرم را برای مرجع قرار دهیم این آرم در تمامی اسالیدهای کار ما درج خواهد شد. بنابراین؛ شما می

 در ابتدای ایجاد یک فایل ارائه با طراحی اسالید مرجع از بروز تکرار در طراحی اسالیدها جلوگیری نمایید.

را کلیک نمایید یا از  گزینه  در قسمت  توانید از طریق سربرگ شروع کار شما می برای

در نوار پایین برنامه به نمای  از صفحه کلید و سپس کلیک بر روی آیکون  زمان کلید طریق فشردن هم

آشنا نماییم. تمامی ابزارهای این نما شما را با نمای  بروید. اکنون قرار است تا ما با تشریح 

 

 بر در اختیار داشتن ابزارهای سربرگ البته قبل از شروع این نکته را به یاد داشته باشید که در این نما شما عالوه

 در این قسمت تنها به توضیح خود سربرگ ها نیز دسترسی داشته باشید. و ماتوانید به تمامی ابزارهای دیگر سربرگمی

 ایم.پرداخته 
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بایست بار دیگر قبل از شروع شما را با مباحثی پایه آشنا نماییم؛ باشد که ما میمی اولین قسمت این سربرگ 

یدهای زیرمجموعه هستند، باشد و دیگری اسالبخاطر بسپارید که هر اسالید مرجع از دو بخش که یک، اسالید مرجع می

مینه زخواهید تصویری را در پسسازی یک تحقیق هستید میتشکیل شده است. برای مثال زمانی که شما در حال آماده

تمامی صفحات کار خود داشته باشید و همچنین کادری را در گوشه صفحات خود برای ردج یاداشت قرار دهید؛ پس این موارد 

وند بایست در جایی قرار بگیرند که در تمامی اسالیدها رویت شت قرار بگیرند و به عبارتی دیگر میبایست در تمامی صفحامی

 و این همان اسالید مرجع هست.

حال اگر شما بخواهید تنها تعدادی از اسالیدهای خود را برای نمایش محتوایی مانند تصویر قرار دهید؛ پس این اسالیدها 

بایست خواهید چندین بار از این گونه اسالیدها استفاده نمایید میباشد و از آنجایی که شما مینباید بطور کامل مانند مرجع 

اسالیدی را در زیرمجموعه اسالید مرجع ایجاد نمایید تا عالوه بر مواردی که برای نمایش محتوای خاص شما نیاز دارد دیگر 

ید توانید حتی چندین اسالما در اینجا این است که شما میآخرین مبحث توضیحی  موارد اسالید مرجع را نیز داشته باشد.

نمایند های خود داشته باشید تا بتوانید در کارهایی که نیاز به ترکیب داشته و طول زمانی زیادی را طی میمرجع با زیرمجموعه

 استفاده نمایید.

باشد که با کلیک بر روی آن یک اسالید مرجع دیگر با زیرمجموعه آن می نخستین گزینه این سربرگ 

ز گزینه ا بیفزایید.اسالیدهای زیرمجموعه گردد. و دومین گزینه زمانی کاربرد دارد که بخواهید به یک اسالید مرجع ایجاد می

 به آن استفاده نمایید. گزینه  توانید برای حذف نخستین اسالید مرجع و دوتا از اسالیدهای مربوطفقط نمی 

است که تغییرات ایجاد  در نمای  این گزینه بخاطر بسپارید  سازدامکان تغییر نام اسالیدها را مهیا می

دهد.شده شما را در این قسمت نشان می

ای که با کلیک گزینه دهد به گونهبه شما امکان تغییر در امکانات اسالیدها را می قسمت دوم سربرگ 

توانید موارد پنجگانه اسالید مرجع را کم و زیاد نمایید که واضح بودن آنها ما را از بیان توضیحات اضافی بازداشت. می 

دهد که با انتخاب هرکدام تنها کافی اسالیدهای زیرمجموعه را می را به ابزار بعد به شما امکان افزودن انواع 

 آشنا خواهید شد( است تا درون اسالید درگ نمایید تا ایجاد گردد. )در آینده با نحوه کار با 
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دو  یا غیرفعال نمایید.ها فعال و دهد تا نمایش آنها را در به شما این اجازه را می و  دو گزینه 

باشند را در مباحث آینده فرا خواهید گرفت و در اینجا فقط به می و  قسمت دیگر این سربرگ که 

 خاطر داشته باشید که این دو بخش در نمای مرجع در این سربرگ قرار دارند.

توانید اندازه اسالید خود را اشد و با این ابزار است که شما میبمی پردازیم آخرین ابزار این سربرگ که به آن می

بایست با توجه به سیستم مقصد قرار دهید. توجه داشته باشید که شما می تغییر دهید و حتی آن را در اندازه یک صفحه 

ست های دقیق که کار مشکلی ارج اندازهخواهید فایل خود را در آن ارائه دهید باید این اندازه را تنظیم نمایید. )نیاز به دکه می

را انتخاب  1::1یا  4:3های بایست یکی از حالتسیستم مقصد و عریض بودنش می باشد فقط با توجه به نمی

ن ل ارائه ایتوانید در مراحل پایانی تکمیل فایبایست به آن توجه نمایید این است که شما نمینمایید( نکته دیگر که حتما می

ه این نماید. با باز نمودن زبانها را ایجاد میاندازه را به سادگی تغییر دهید؛ زیرا، مشکالت بسیاری مانند درهم ریختگی اندازه

اندازه دقیق را داده و حتی اسالید را از حالت طولی و عرضی برعکس  توانید در کادر ابزار و انتخاب آخرین گزینه می

 نمایید.
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ارجاع  کلیک نمایید تا به نمای  بایست بر روی آیکون در پایان و بعد از اعمال تغییرات شما می

 داده شوید و به کار خود بپردازید.

 .من که از این مبحث چیزی متوجه نشدم! فقط فهمیدم که بخش بسیار مهمی است

ه آموزش این بخش در مباحث پایانی هر محصول آموزشی قرار دارد و از آنجایی نماییم کبار دیگر در مورد این نما تاکید می

ای کار با برنامه است برای ما از اهمیت که آموزش مفاهیم این قسمت و آشنا نمودن شما با این قسمت که از اصول پایه

ت در ابتدای بایسجاد یک فایل ارائه نیز میزیادی برخوردار بود؛ شما را در ابتدا با این قسمت آشنا نمودیم تا بدانید که در ای

در یک فایل ارائه این نمای کار است که اد و سپس به تهیه بپردازید؛ چون کار پایه و طرح فایل ارائه خود را در این نما ایج

 نخواهد داشت. زیرا در غیر این صورت که کار شما فرقی با یک سند  ،ها را داراستاهمیت بیش از نوشته
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 نمای 
ما بار دیگر قرار است نگاهی به این نما بیندازیم تا شما را در کار با سه نمای برنامه آشنا نماییم و هدف ما آن است تا کاربران 

ای های خود را ایجاد و به مانند یک کاربر حرفهاز اینکه کار در این نماها دشوار است فایل ایواهمهو  ترسگرامی بدون هیچ 

 عمل نمایند.

را کلیک نمایید یا  گزینه  در قسمت  توانید از طریق سربرگ برای شروع کار شما می

در نوار پایین برنامه به نمای  پس کلیک بر روی آیکون از صفحه کلید و س زمان کلید از طریق فشردن هم

آشنا  بروید. اکنون قرار است تا ما با تشریح تمامی ابزارهای این نما شما را با نمای  

نماییم.

بر در اختیار داشتن ابزارهای سربرگ البته قبل از شروع این نکته را به یاد داشته باشید که در این نما شما عالوه

ها نیز دسترسی داشته باشید. و ما در این قسمت تنها به توضیح خود توانید به تمامی ابزارهای دیگر سربرگمی 

 ایم.پرداخته سربرگ 

توانید یکی از دو حالت عرضی یا طولی را برای چاپ انتخاب باشد که میمی نخستین ابزار این سربرگ 

دهد تا بگویید که در یک صفحه چند این امکان را به شما می اید و اکنون ابزار نمایید. با ابزار دوم آشنا شده

 اسالید جای بگیرد.
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قرار داده شده در صفحه نظارت داشته باشید و در  توانید بر نمایش چهار در قسمت دوم این سربرگ شما می

ما بمانند نمای ش .ها با یک کلیک آن را غیرفعال نماییدتوانید به راحتی تنصورتی که مایل به نمایش هر کدام نیستید می

را در این نما نیز دارید که در مباحث آینده نحوه کار با آنها را فرا  و  دو قسمت  

 پردازیم.خواهید گرفت. در اینجا به خاطر داشته باشید که ما در مبحث پایانی آموزش به نحوه چاپ از فایل ارائه می

 انتشار اسالیدهای یک فایل
فایل دیگر در کار خود استفاده نمایید ما در اینجا به شما راهی را  طور که شما فرا گرفتید تا چگونه از اسالیدهای یکهمان

ای جداگانه داشته باشید تا در مواقع نیاز بتوانید از آنها در دهیم تا بتوانید از اسالیدهای منتخب فایل خود ذخیرهآموزش می

 دیگر کارهای خود استفاده نمایید. 

را انتخاب نمایید و  گزینه  رفته و سپس در قسمت  ربرگ بایست تا ابتدا به سبرای انجام اینکار می

توانید در این شوید اکنون شما می را کلیک نموده تا وارد کادر  بار دیگر مطابق شکل آیکون 

کار را به  رای آنها در پایان با کلیک گزینه کارد به انتخاب اسالیدهای منتخب خود بپردازید و با تعیین مسیر ذخیره ب

اتمام رسانده و از اسالیدهای منتخب خود یک نسخه جداگانه داشته باشید تا در موقع نیاز بتوانید بدون باز نمودن فایل ارائه 

 اصلی به سادگی اسالید مورد نظر را باز نمایید.
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 مخفی کردن اسالیدها
هستید تا در هنگام ارائه از نمایش تعدادی از اسالیدهای کار خود خودداری نمایید تا آن اسالیدها گاهی اوقات شما خواهان آن 

توانید از طریق دو راه حل اسالیدهای مورد نظر را نمایش ندهید که ما در اینجا راه نمایش داده نشوند. در این مواقع شما می

 مبحث ایجاد اسالیدشو سفارشی هست، آموزش خواهیم داد. نخست را آموزش داده و شیوه دوم را در مباحث بعدی که

 بایست ابتدا اسالید یا اسالیدهای مورد نظر را انتخاب نموده و سپس در سربرگ برای مخفی نمودن اسالید می

در همان هنگام روی  کلیک نمایید یا اینکه بعد از انتخاب اسالید در پانل  روی آیکون  و در قسمت 

افزار مخفی شدن اسالیدهای مورد را انتخاب نمایید. نرم کلیک نموده و گزینه یکی از اسالیدهای انتخابی راست

نماید. نظرتان را با درج خطی بر روی شماره اسالید آن تایید می

الید را توانید مراحل مخفی کردن اسیه خود بازگردانید، میاما برای اینکه شما دوباره بتوانید یک اسالید مخفی را به حالت اول

 بار دیگر انجام دهید تا از حالت مخفی خارج شوند.
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 اندازه اسالیدها
 بروید تا در قسمت  بایست به سربرگ می برای دسترسی به تنظیمات اندازه اسالیدها در نمای 

  ه باشید. در مورد نحوه کار با این ابزار بطور مفصل در قسمت آموزش نمایدسترسی داشت به ابزار 

با این ابزار آشنا شوید.  توانید با مراجعه به بخش آموزش نمایبه آن پرداختیم که می
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 زمینه اسالیدهاپس
باشد. درواقع از آنجایی که طراحی اسالید از اهمیت زمینه اسالیدها میافزار در مورد پسیکی از مباحث مهم و پرکاربرد نرم

که در  ایزمینهخاصی برخوردار است و حتی در بسیاری از موارد اهمیت آن از خود مطالب درون اسالید نیز بیشتر است، پس

ادی را بر روی کار و در نمایش خروجی برای مخاطبان داراست. نکته دیگر که در مورد طرح گیرد تاثیر زیهر اسالید قرار می

های مناسب و بایست مدنظر داشته باشید آن است که همواره از طرحمی زمینه اسالیدها در و تنظیمات پس

نظیمات آن مانند: نور، شفافیت و... کمال دقت را استفاده نمایید و در ت ،متناسب با مطالب ارائه خود و همچنین مخاطبان کار

شود تا ای که باعث شود تا مخاطب نتواند با آن ارتباط برقرار کند دلیلی بر آن میزمینهاستفاده از یک پس اشید؛ زیراداشته ب

 ند.را نداشته باش بایست به ارائه شما توجه کافیگونه که می مخاطبان شما دچار دلزدگی از کارتان شوند و یا اینکه آن

توانید از دو روش راست کلیک بر روی اسالید و انتخاب گزینه می زمینه اسالیدها در برای دسترسی به پس

استفاده نمایید. اکنون  در قسمت  و انتخاب ابزار  یا سربرگ  

های نماید که ما به بررسی گزینهرا برای شما ظاهر می دهد و قسمت ارجاع می برنامه شما را به پانل 

 پردازیم.آن می

زمینه دهد تا بتوانید یک رنگ با تعیین میزان شفافیت را به عنوان پسبه شما این امکان را می گزینه نخست قسمت 

تنظیمات اعمالی در این پانل را به تمام اسالیدها  شید که گزینه اسالید خود انتخاب نمایید. توجه داشته با

 اند.گردزمینه اسالید جاری یا اسالیدهای انتخابی را به حالت اولیه خود باز میپس دهد و گزینه نسبت می

اده از تصویر زیر شما را با ابزارهای این گزینه دهد که ما با استفگزینه دوم امکان قرار دادن یک طیف رنگی را به شما می

 کنیم.آشنا می
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زمینه دهد تا بتوانیم از یک تصویر یا بافت برای پسباشد به ما این امکان میگزینه سوم این قسمت که بسیار پرکاربرد می

 شوید.توانید از طریق تصویر زیر با ابزارهای این گزینه آشنا اسالید استفاده نماییم. شما می

 

د که فرض برای کارتان استفاده نماییدهد تا بتوانید از یک الگو یا طرح پیشگزینه چهارم این قسمت به شما امکان آن را می

 ایم.ما ابزارهای این گزینه را نیز با استفاده از تصویر برای شما تشریح کرده
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 سرصفحه و پاصفحه
گزینه  رفته و سپس در قسمت  بایست ابتدا به سربرگ برای ایجاد سرصفحه و پاصفحه شما می

شما فقط تاریخ، شماره اسالید و پاصفحه را آن هم در پایین  را کلیک نمایید. )بخاطر داشته باشید که در  

ها را تغییر دهید و چیزی به عنوان سرصفحه وجود ندارد مکان آن توانید در نمای صفحات دارید که باز هم می

 توانید خیلی راحت آن را به صورت دستی وارد نمایید.(و شما می

شود که در آن دو سربرگ را دارید؛ سربرگ نخست مربوط به درج برای شما باز می اکنون کادر 

هستید. ما در  شود که شما در نمای باشد و سربرگ دوم مربوط به زمانی مییدها میبرای اسال 

پردازیم.می اینجا به سربرگ 

 

توانید با امکانات این گزینه قالب مورد نظر را نیز برای باشد که شما میبرای درج تاریخ و زمان می گزینه 

س استفاده بایست از تقویم فارسی برای آفینمایش تاریخ و زمان برگزینید و توجه داشته باشید که برای درج تاریخ شمسی می

 نمایید.

ایید که توانید تعیین نمکند و این نکته را بدانید که شما تنها میگذاری میارهاسالیدهای کارتان را شم گزینه 

کدام اسالیدها دارای شماره باشند و در کدام اسالیدها شماره ظاهر نگردد )با استفاده از انتخاب اسالیدهای مورد نظر شماره 

توانید در شماره و ترتیب گیرند( و هرگز نمیبر روی آنها ظاهر و اسالیدهایی که در حالت انتخاب نباشند شماره نمی

ل ارائه توان بیان نمود آن است که در ایجاد فایگذاری اسالیدها تغییری ایجاد نمایید. البته نکته دیگری که در اینجا میشماره

ا در بایست کارشان رگیرد که میدرج شماره برای اسالیدها چندان کاربرد ندارد و تنها برای کاربرانی مورد استفاده قرار می

 چهارچوب مشخص ارائه دهند.
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ود که شتوانید پاصفحه را قرار دهید و از این مورد بیشتر برای درج شناسه و اطالعاتی استفاده میمی در کادر گزینه 

تنظیمات  ه در آخر گزین رایت و دیگر موارد اینچنینی.اکثرا در کارهای طراحی ما شاهد آن هستیم مانند اطالعات کپی

نماید. تنظیمات اعمالی را برای تمامی اسالیدهای فایل درج می اعمالی را برای اسالیدهای منتخب و گزینه 

زمانی هم که شما بخواهید هر کدام از این موارد را از روی اسالیدهای مورد نظر بردارید آنها را انتخاب نموده و بار دیگر با 

 کادر آنها را غیر فعال نمایید. مراجعه به این

 معادالت ریاضی
توانید برای ایجاد یک معادله ریاضی است که شما می از سربرگ  در زیرمنوی ابزار  کاربرد گزینه 

همراه آن به  با باز کردن زبانه این آیکون دستور به ایجاد یک معادله دلخواه را بدهید. پس از درج معادله سربرگ 

دهد که خیلی راحت به نوشتن معادله و درج دیگر دستورات ریاضی در معادله آید و به شما این امکان را مینمایش در می

را به مباحث دیگر  ایم و آموزش سربرگ پرداخته جاری خود بپردازید. ما در این مبحث به آموزش سربرگ 

 ایم.موکول نموده

 

زن چشمکای دیگر را در محلی که میلهسازد تا معادلهاین امکان را برای شما فراهم می قسمت  در سربرگ 

 قرار گرفته است وارد نمایید.

 

زیرا امکان این را برای شما فراهم  ؛بسیار پرکاربرد خواهد بود ،باشد برای شما در ایجاد معادالتمی قسمت بعد که 

 باشد در کار خود استفاده نمایید.هر عالمتی که مدنظرتان می آورد تا ازمی
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هست تا شما بتوانید هر نوع  برای شما پرکاربرد خواهد بود  آخرین قسمت این سربرگ که مانند قسمت 

 م برد.توان کسر، توان، رادیکال و... را ناها را انتخاب، اصالح و ایجاد نموده که میتوابع و فرمول
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 ایجاد جدول
به  ها و به معنی ستون خواهیم قبل از پرداختن به نحوه ایجاد جدول شما را با دو مفهوم آشنا نماییم. ما می

 گیرند.ها افقی قرار میها عمودی قرار گرفته و ردیفباشد و همچنین ستونها میمعنی ردیف

های جدول خود را وارد توانید تعداد ستون و ردیفشما می  با زدن گزینه  و در قسمت  در سربرگ 

را کلیک کنید و بعد با درگ به ترسیم بپردازید. گزینه آخر هم  نمایید و اگر مایل به طراحی دستی هستید گزینه 

 وارد کنید. دهد که جدولی را از به شما اجازه می

 

 واره و صفحه کلید در ایجاد جداولموش استفاده از

ید توانها استفاده کرد و در آخرین سلول جدول با زدن این کلید میبرای جابجایی در ردیف توانید از کلید در حین کار می

وه برای ترین شیبه یک سلول عقب برگردید. اما راحت و  های ردیف دیگری ایجاد نمایید و با فشردن همزمان کلید

 کلید است.نما بر روی صفحهها استفاده از کلیدهای جهتحرکت در سلول

ها در باالی ستون زمانی که نشانگر به یک فلش سیاه رنگ تبدیل شد کلیک کنید و برای انتخاب ردیف در در انتخاب ستون

د زمانی که نشانگر توانیسلول نیز میکنار آن زمانی که نشانگر به یک فلش سیاه رنگ تبدیل شد کلیک کنید. برای انتخاب 

جاد راه دیگر انتخاب این است که در زمان ای را بر روی گوشه سلول برده و به شکل یک فلش سیاه رنگ درآمد کلیک نمایید.

به شما امکان انتخاب تمامی جدول،  آیکون  در بخش  در سربرگ  ،شودجدول دو سربرگ ظاهر می

 دهد. ستون و انتخاب ردیفی که نشانگر در آن است را می
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 پردازیم.گردد که حال به بررسی آن میظاهر می و  همان طور که قبال گفتم در زمان ایجاد جدول دو سربرگ 

ل خود بپردازید و هرگونه تغییر شکلی را در جدول بندی جدودهد که به طراحی و رنگبه شما امکان می سربرگ 

 دهد که عبارتند از: به شما شش گزینه را می ایجاد نمایید. بخش 

نماید: اولین ردیف را برجسته می (1

نماید: آخرین ردیف را برجسته می (2

ندکها را یکی در میان برجسته می: ردیف (3

کند: اولین ستون را برجسته می (4

نماید: آخرین ستون را برجسته می (5

نمایدها را یکی در میان برجسته می: ستون (:

 

گذارد که با انتخاب هر مورد دلخواه جدول شما به نمایش می به شما فرض را برایهای پیشبندیرنگ قسمت 

که  سازد. ابزار پذیر میبندی جدول را امکانامکان تغییر در رنگ آید و ابزار بندی در میآن شکل و رنگ

توانید نوع، ضخامت، دهد و شما میکند تنظیمات خطوط جدول را به شما میکار می بصورت مشترک با قسمت 

بار دیگر امکان ترسیم دستی را به شما داده  در قسمت  قالب و رنگ خطوط را تغییر دهید. گزینه 

 دهد.به شما اختیار پاک کردن هر خطی را در درون جدول می و آیکون 
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ها گذاشته شده است که ما در قسمت آموزش نحوه کار با برای اعمال جلوه بر روی جدول در اختیار شما  ابزار 

باشد که می قسمت دیگر این سربرگ کنیم.توضیحات کامل را در خصوص این موضوع برای شما ارائه می

 دهیم.ها ارجاع میهای این قسمت را به آموزش نحوه کار با ما باز هم برای جلوگیری از تکرار مجدد مطالب تشریح گزینه

ای خطوط شبکه توانید به انتخاب بپردازید گزینه شما می نام دارد که در قسمت  سربرگ دیگر 

شود و فایده این گزینه این است که شما در زمان حذف سازد اما در خروجی کار نمایش داده نمیجدول شما را نمایان می

شما نشان داده شود.بهتر عنوان خطوط راهنما برای بینایی خطوط جدول خود به 

 

 به ترتیب سه حالت زیر را به همراه دارد: هست که آیکون  بخش بعدی 

حذف ستونی که سلول جاری در آن است (1

حذف ردیفی که سلول جاری در آن است (2

حذف تمام جدول (3

 

 باشدمیچهار گزینه دیگر این قسمت به شرح زیر 

: اضافه کردن یک ردیف باالی سلول جاری (1

: اضافه کردن یک ردیف پایین سلول جاری (2

: اضافه کردن یک ستون سمت چپ سلول جاری (3

: اضافه کردن یک ستون سمت راست سلول جاری (4
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ای که وقتی شما بخواهید چند سلول را به یک سلول امکان ادغام سازی تعریف شده است به گونه اما در قسمت 

دهد و زمانی که بخواهید یک سلول را به چندین سلول تقسیم نمایید این عمل را انجام می تبدیل کنید گزینه 

شود که با تعیین تعداد ستون و ردیف عمل تقسیم باز میکادری برای شما  با انتخاب آن سلول و انتخاب گزینه 

 گردد.شما انجام می

 

جدول تغییر ایجاد  و ستون بتوانید در اندازه طول و عرض ردیف دهد تاو این امکان را میباشد می قسمت بعدی 

دهید.  و عرض یک سلول را به تنهایی تغییرتوانید در این برنامه طول . به این نکته توجه داشته باشید که شما نمینمایید

ها را برای شما فراهم نموده و بسیار راحت با مناظره که پرکاربرد نیز هست تراز بندی متون درون سلول قسمت 

و  لآن را اعمال نمایید این ترازبندی نوع چینش، فاصله و محل متن در سلوتوانید میهر ترازبندی و انتخاب مورد دلخواه 

 کند.های انتخابی را تعیین میقسمت

 

نماید با این تفاوت که ابزارهای این بخش در خصوص تمام جدول عمل می به مانند قسمت  قسمت 

مانی بسیار برای ز رض جدول خود تغییر حاصل نمایید؛توانید به راحتی با درج یک عدد در طول و عکنند و شما میعمل می

خواهید حتما جدول شما در یک اندازه مشخص باشد مفید واقع خواهد بود. آخرین قسمت را نیز در مبحث کار با تصاویر که می

 فرا خواهید گرفت.
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 اویر در تص
آشنا نماییم تا در ایجاد یک فایل ارائه بتوانید  ما در این قسمت قصد داریم تا شما را با نحوه کار با تصاویر در 

آید ما بخوبی با این قسمت کار کنید. از آنجایی که استفاده از تصاویر در یک فایل ارائه تا حدودی یک الزام به حساب می

اویر را ای تصههرگونه نگرانی شما را برطرف خواهیم نمود و به شما آموزش خواهیم داد تا چگونه بتوانید بصورت کامال حرف

 در کار خود داشته باشید.

ای و هبایست برای داشتن یک کار حرفداریم که شما میقبل از شروع این نکته بسیار مهم در مورد کار با تصاویر را بیان می

رد ربهای تصاویر و کاهای گرافیکی و بخصوص فرمتهای خالقانه و زیبا حتما معلومات خود را در مورد فرمتایجاد فایل

را کسب  افزار قدرتمند ها را در امور گرافیکی باال برده و دیگر اینکه حداقل آشنایی متوسط را با نرمهرکدام از آن

 گرا را ایجاد نمایید.توانید به راحتی و به زیبایی هرچه تمام یک فایل ارائه بسیار مخاطبنمایید  تا ببینید که دیگر چگونه می

کلیک کنید و سپس تصویر مورد  روی گزینه  در بخش  دن تصویر به اسالید در سربرگ برای وارد کر

 نظر خود را وارد نمایید.
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آید شود اولین موردی که به چشم میظاهر می کنید تصویر با یک سربرگ جدید با عنوان همان طور که مشاهده می

توانید اندازه تصور خود را تغییر دهید و یا این که آن را بچرخانید. های اطراف تصویر است که شما به کمک آنها میگیره

 استفاده نمایید. و  توانید در چرخاندن و تغییر سایز با استفاده از درگ، از دو کلید همچنین شما می

 ای؟چه استفاده

با فشردن و پایین نگه داشتن ات و زاویه معین و در تغییر اندازه چرخش در جه در چرخاندن با فشردن و نگه داشتن کلید 

 گیرد.متناسب با طول و عرض تصویر صورت می تغییر اندازه همزمان 

 توانیداز این ابزار می ؛را به صورت دقیق وارد نمایید صویر خوداندازه ت توانید در بخش شما می خوب در سربرگ 

دیگر  .خواهید اندازه چندین تصویر را در کارتان به یک اندازه در بیاورید بسیار مناسب و پرکاربرد خواهد بودبرای زمانی که می

 با باز کردن زبانه این ابزار سه گزینه در ؛گیردتصویر مورد استفاده قرار میباشد که برای برش می ابزار این بخش ابزار 

 کند و گزینه دوم یعنی ار میبرش را به خودتان واگذ گیرد که گزینه اول یعنی اختیار شما قرار می

 چیند و آخرینهای مشخصی میتصویر شما را در اندازه دهد و گزینه چیدن را بر اساس یک شکل انجام می

د دهید با فشردن کلیمطلب در خصوص این ابزار این است که زمانی که شما با استفاده از این ابزار عمل برش را انجام می

 برش را انجام و برای برگرداندن تصویر به حالت اولیه یا برشی دیگر دوباره این ابزار را انتخاب کنید. 

 

ها دارای پانل قبل از توضیح بدانید که هرکدام از این ابزارها و آیکون باشد ومی بخش  بخش دیگر سربرگ 

ه این ها و از آنجایی کباشد که برای طوالنی نشدن مبحث و همچنین آسانی کار با این پانلتنظیمات مخصوص به خود می

زیر  یم. حال این ابزارها به شرحاباشند و به سلیقه افراد مرتبط هستند از توضیح آنها صرف نظر کردهتنظیمات دیداری می

 باشد:می
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واه خود توانید قالب دلخبا کلیک بر روی این ابزار می ؛باشدزمینه تصویر میاولین گزینه آن در خصوص حذف پس (1

کنید حذف نشود )در اینجا هایی را که انتخاب میشود محلرا ایجاد نمایید. اولین ابزار در این سربرگ باعث می

هایی را که شود محلعث میب شما بیشتر شود( و گزینه دوم بااز درگ نیز استفاده نمایید تا محدوده انتخاتوانید می

دهد و در پایان روی گزینه کنید حذف شده و گزینه سوم به شما امکان حذف این نقاط را میانتخاب می

زینه یه خود برگردانید با انتخاب تصویر بر روی گکلیک کنید. اگر شما دوباره بخواهید تصویر را به حالت اول 

را انتخاب کنید. کلیک کرده و در کادر ظاهر شده گزینه  
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توانید دهد که با کلیک هر مورد دلخواه میها و روشنایی تصویر را می: به شما امکان تنظیمات نرمی لبه (2

تنظیمات را بر روی تصویر خود اعمال نمایید.

 میزان غلظت و در قسمت  : این گزینه برای تنظیمات رنگ تصویر کاربرد دارد. در قسمت  (3

بندی تصویر است و اگر مایل به تنظیمات برای تعیین نوع رنگ و دوباره سازی رنگ قسمت  شدت رنگ و

توانید با انتخاب گزینه آخر به این تنظیمات دست یابید.ای هستید میحرفه
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دهد که های هنری را می: همان گونه که از نام این گزینه مشخص است به شما امکان تأثیر جلوه (4

.ای جلوه نمایی کندشود تا تصویر به صورت حرفهد گوناگون بسیار مفید و پرکاربرد است و باعث میدر موار

کند و باعث کاهش حجم عکس و به تبع آن سازی عمل می: به مانند یک نرم افزار فشرده (5

شود.کیفیت عکس می
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ویر موجود را با تصویری دیگر تعویض نمایید.توانید تص: به کمک این گزینه می (:

گرداند.: این گزینه تصویر را به حالت نخست آن باز می (7
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رنگ و خط  توانید قاب، شکل و فرم خاصی را به تصویر بدهید. گزینه شما می اما در بخش 

کند تا بتوانید به شکل دهی و فرم خاص ها را برای شما مشخص مینوع جلوه حاشیه قاب شما را تنظیم و 

 است و گزینه  خود برسید که این بخش پرکاربردترین بخش تنظیمات تصویر برای کاربران 

ما از  ها آشنا نیستیدها و کار با آنز با درج چارتباشد، از آنجایی که شما هنوها میبیشتر مربوط به کاربرد تصویر در چارت

 کنیم.تشریح این گزینه صرف نظر می

 

 باشد.بخش دیگر این سربرگ مربوط به رابطه تصویر و متن می

 رو اصال توضیح ندادی؟ و قسمت  کنی گزینه فکر نمی

نحوه قرارگیری تصویر و اشکال در ارتباط با متن خود جزو مطالب مهم  ها وبه خاطر داشته باشید که نحوه کار با 

پردازیم.بوده که در ادامه در یک دید تخصصی به آن می
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 کار با 
داشتیم که از تصاویر آن بخصوص  در این قسمت ابزاری به نام  2212اگر به یاد داشته باشید در مجموعه آفیس 

داده است تا شما بتوانید از طریق ارتباط  کردیم اما دیگر این ابزار جای خود را به ابزار در ادارات استفاده می

که  دتری از تصاویر آن هم در موضوعات مختلف دسترسی داشته باشید؛ اما مشکلی در اینجا وجود دارآنالین به طیف گسترده

ایم.در توضیح همین مبحث آن را بیان نموده ما در آموزش 

ها 
گیرند که شما بخواهید عکسی را در قسمتی از صفحه دکستاپ خود گرفته و آن ها زمانی مورد استفاده قرار میاسکرین شات

کرین هیه گزارش کار است. البته با استفاده از کلید پرینت اسرا در فایل ارائه خود به کار ببرید و بیشترین مورد استفاده از آن ت

برداری پرداخت اما ضعفی که در این جا وجود دارد این است که گاهی توان به عکسکه در تمامی کیبوردها موجود است می

داده است تا با استفاده از این امکان را به شما  افزار قدرتمند برداری نیاز به برش است. نرماوقات بعد از عکس

صویر شما واره تبرداری از آن هستید بپردازید و با رها کردن کلید موشاین ابزار مفید به انتخاب قسمتی که مایل به عکس

است که در مباحث قبل توضیح داده شده است. مهیا شود و ادامه کار با آن همانند کار با تصاویر در 

توانند نمایش هستند میبرداری از صفحهبرداری و فیلمیل به کسب دانش بیشتر در خصوص طریقه عکسکاربرانی که ما

ای برسانند. )کتاب نحوه العاده ما را در این خصوص تهیه نمایند و دانش خود را در این باره به سطح حرفهمحصول فوق

 شود(ای عرضه میحرفهآموزشهای تصویربرداری از صفحه دسکتاب که به زودی از مجموعه آموزش
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 ایجاد آلبوم تصاویر
کند است که به شما کمک می ابزار  2213از مجموعه آفیس  افزار یکی از امکانات اختصاصی نرم

از تصاویر منتخب خود ایجاد نمایید و آن را برای مقاصدی از جمله آلبوم تصاویر خانگی،  یتا بتوانید یک آلبوم بسیار زیبا و هنر

 کاتالوگ محصوالت، تصاویر یک اردوی علمی و... بکار برید.

 را از زیرمنوی آیکون  گزینه  و در قسمت  زمانی که شما در سربرگ 

ادر ی از این کهایشود. ما در اینجا با استفاده از تصویر زیر قسمتبرای ایجاد آلبوم باز می انتخاب نمایید کادر 

 ایم:را توضیح داده

 

ای غیر از گزینه بایست گزینهدر این کادر می و  های به خاطر بسپارید که برای فعال شدن گزینه

انتخاب نمایید. بعد از آن که شما تنظیمات دلخواه خود را در این کادر به اتمام  ینه را از کادر گز 

 ؛توانید تمامی تنظیماتنماید که شما میافزار آلبوم را در یک فایل جدید باز مینرم رساندید با کلیک بر روی گزینه 

ی و تنظیمات مربوط به متون و... را دستکاری نموده و در آخر آلبوم خود را تم کار، قالب و افکت تصاویر، کادرهای متن :مانند

گزینه  و در قسمت  ذخیره نمایید. هربار که خواستید به تنظیمات این کادر دسترسی داشته باشید در سربرگ 

 انتخاب نمایید. را از زیرمنوی آیکون  
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 ها در شکل
طراحی  بایست دارایما تابحال شما را با اهمیت طراحی و قالب یک کار ارائه آشنا نمودیم و بیان داشتیم که یک کار ارائه می

زیبا و مناسب باشد تا مخاطب را مجذوب خود نمایید. در این راه شما به اهمیت تصاویر در این مهم پی بردید و حال وقت آن 

توانند یک می ها در نید به راحتی اشکال را نیز در کار خود وارد نمایید و ببینید که چگونه اینرسیده است تا بتوا

شوند. توضیحات را کنار گذاشته و تبدیل می بخصوص در زمانی که به یک  ؛العاد را ایجاد نماییندارائه فوق

 کنیم.در آینده صحبت می یم و در مورد اشکال پردازها میبه درج اشکال و نحوه کار با آن

استفاده کرد. بعد از انتخاب  و از قسمت  در سربرگ  توان از گزینه برای ترسیم اشکال هندسی می

های گیرهتوانید با دستواره میشپردازیم و بعد از ترسیم با رها کردن کلید موواره به ترسیم میشکل دلخواه خود با درگ موش

 اطراف شکل نیز این کار را انجام دهید و به اندازه دلخواه خود از شکل دست یابید.

 های زرد رنگ که در بعضی از اشکال دیده میشه چیه؟کار دستگیره

 ا تغییر دهید؛فرم شکل را بتوانید کند تشود به شما کمک میهای زرد رنگی که در ترسیم بعضی از اشکال دیده میدستگیره

 به عنوان مثال در ترسیم شکل یک ستاره بتوانید آن را الغرتر یا برعکس جلوه دهید.

در  اما با استفاده از ابزار به اندازه دلخواه از شکل خود برسید. توانید در بخش شما می در سربرگ 

توانید شکل را با شکل دیگر تعویض یا با ایجاد نقاط ویرایشی فرم و حتی شکل خود شما به راحتی می بخش 

 را تغییر دهید.
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در این قسمت به شما امکان داده تا بتوانید کادر متنی را در شکل ترسیم و به درج متن بپردازید ولی  ابزار 

گرفتن بر روی شکل و درج متن بدون نیاز به ایجاد کادر متنی درون شکل متن خود را وارد  توانستید به راحتی با قرارشما می

 نمایید.

( آخرین ابزار این قسمت به شما این قابلیت را داده تا بتوانید با انتخاب چندین شکل بصورت همزمان )با استفاده از کلید 

ها آشنایی خوبی با این حالته کار کرده باشند ب افزار قدرتمند نرم پنج حالت از ادغام را داشته باشید. کاربرانی که با

تر استفاده نمایند.توانند از این ابزار برای خلق اشکال متنوعدارند و می

 

 سه گزینه زیر در اختیار شما قرار داده شده است: در قسمت 

دهد تا یک گرادین یا یک تصویر حتی این امکان را به شما می: برای رنگ آمیزی داخل شکل است و  (1

را به داخل شکل بیاورید

: این ابزار برای تنظیمات خطوط حاشیه شکل بوده که به شما امکان تغییر رنگ، ضخامت و نوع  (2

دهدخطوط را می

باشدها به شکل می: برای اعمال جلوه (3

 

توانید شکل می باشد. با استفاده از ابزار می قابل توجه است بخش  در سربرگ قسمت دیگری که 

 خود را بچرخانید.

ها را به یک گروه توانید شکلمی زمان در حالت انتخاب قرار دهید با استفاده از ابزار زمانی که شما چند شکل را هم

 یر اندازه، شکل و رنگ دهید.ها را با هم تغیتبدیل کنید و آن
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باشد که ما در یک مبحث جداگانه بصورت اختصاصی به آن پرداختیم و شما را در خصوص ترازبندی می ابزار 

بصورت کامل با آن آشنا نمودیم.

 

ت برای . البته کار با این قسمباشدها و تمام آنچه که در یک اسالید داریم میسه ابزار دیگر این قسمت در رابطه با سطح الیه

ها کار کرده باشند بسیار آسان و پرکاربرد خواهد بود زیرا زمانی که شما الیه های قدرتمند شرکت کاربرانی که با برنامه

اشید با بها کار کنید. به عنوان مثال اگر چندین تصویر را روی هم داشته توانید با آنرا در اختیار داشته باشید به راحتی می

اد ها را برای دید بهتر حرکت دهید و این برای ایجها کار کنید؛ بدون این که آنتوانید به راحتی با آناستفاده از این قسمت می

 پردازیم:ینمایید. اکنون به این ابزارها ممیباشد که در بخش خودش توضیحات مربوطه را کسب ها نیز بسیار مفید میانیمیشن

 :های ابزار گزینه

گیرد: شکل انتخابی یک پله نسبت به اشکال دیگر در سطح باالتر قرار می (1

گیرد: شکل انتخابی در باال ترین سطح قرار می (2
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 : های ابزار گزینه

گیردتر قرار میدر سطح پایین : شکل انتخابی یک پله نسبت به اشکال دیگر (1

گیردترین سطح قرار می: شکل انتخابی در پایین (2

 باشد پانل را نیز دارا می و  که امکانات در ابزار  ابزار بسیار مفید 

 ایم. ر زیر آن را تشریح کردهکند که ما با استفاده از تصویرا در برنامه ظاهر می

 شه شکلی مثل یک مستطیل تو خالی بر روی تصویر یا متن قرار بدم طوری که داخلش محتویات الیه چطور می

زیرین نشان بده مانند این کادرهای قرمز رنگی که روی بعضی از تصاویر همین کتاب هست؟

که شما نیاز دارید تا گاهی اوقات شکلی مثل مستطیل را در  استمبحث تصاویر و اشکال آن نکته بسیار مهم و پرکاربرد در 

تصویر برای تاکید یا متمایز کردن آن بخش از تصویر قرار بدهید پس نیاز است تا اینگونه اشکال را توخالی کنید. بعد از ترسیم 

 را برگزینید. گزینه  با باز کردن زبانه ابزار  و در بخش  شکل در سربرگ 
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  چی هست؟ نیاز به توضیح نداره؟ قسمت

را به دلیل اختصاصی بودن مبحث آن به بخشی جداگانه سپردیم  توجه داشته باشید که ما در اینجا قسمت 

شید!تا شما بتوانید اختصاصی آن را فرا بگیرید. پس تا پرداختن به آن صبور با
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 هادو ترفند در کار با شکل
د هستند آشنا ها که بسیار پرکاربرد و مفیاید الزم دانستیم تا شما را با بعضی از شکلها را فرا گرفتهاکنون که شما کار با شکل

ه پردازیم برا در آینده فرا خواهید گرفت؛ اما نخستین شکلی که در اینجا به آن می های گروه نماییم. شکل

های گروه های درون اسالید خود را به همدیگر متصل نمایید. شکلها و شکلکند تا بتوانید به راحتی آبجکتشما کمک می

موده ها را به یکدیگر متصل نانید به راحتی شکلدهند تا بتو)به غیر از سه شکل آخر( این عمل را برای شما انجام می 

توانید به و هر موقع که یکی را جابجا نمودید این اتصال خود بصورت خودکار با تغییر شکل برقرار بماند؛ پس برای ترسیم می

د گردرا انتخاب نمایید سپس بر روی شکل نخست رفته و در جایی که نقاط سیاه رنگ ظاهر می عنوان مثال شکل 

شروع و در ادامه به شکل دوم رفته و باز هم به همان شکل با کلیک بر روی نقاط سیاه رنگ اتصال را انجام دهید. به خاطر  

 هایتوانید خط را به یک پیکان تبدیل نمایید و جهتمی در قسمت  داشته باشید که با استفاده از ابزار 

حالت خط را به راحتی  کلیک بر روی خط و استفاده از سه گزینه ابزار ن با راستآن را تغییر دهید و همچنی

 تغییر دهید.

 

 . دوستانیسازدناگون را برای شما فراهم میهای گوهای بسیار جذاب و در فرمباشد که  امکان ترسیممی شکل دوم 

توان یکه م ،نظیر آنتوانند با این ابزار کار کرده و کاربردهای بیه خوبی میکار کرده باشند ب در  که با ابزار 

از ایجاد مسیر برای درج متن نام برد را درک نمایند. اکنون برای ترسیم بعد از انتخاب آن در محیط اسالید با کلیک شروع به 

ا با استفاده کلیک نمایید تا مسیر شما ترسیم شود. امابلدر پایان نیز تنها کافی است تا در انتها و آخرین نقطه د ؛ترسیم نمایید

توانید شکل را با شکل دیگر تعویض یا با ایجاد نقاط ویرایشی شما به راحتی می در بخش  از ابزار 

گردند که ما با یید ظاهر میرا انتخاب نما فرم و حتی شکل خود را تغییر دهید. این نقاط در زمانی که شما گزینه 

 ایم.استفاده از تصویر زیر اطالعات تکمیلی را در اختیارتان قرار داده
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 هاها و 
را بطور کلی به مبحثی جداگانه  ها پرداختیم و آموزش ها بصورت گذرا به ما در قسمت کار با شکل

  موکول کردیم. اکنون زمان آن رسیده است تا شما با مفاهیم، کاربردها و نحوه کار با این دو بخش آشنا گردید.

شود که هم در مورد اشکال و پوسته یا خط خارجی را شامل می گیرد و عبارت محیط داخلی را دربر می عبارت 

ها بر روی تصاویر، توانید با اعمال آنرساند که شما میهای هنری را میجلوه وجود دارد. مفهوم  هم در مورد متون

 ها ایجاد نموده و جلب توجه نمایید.ها، متون و هر مورد گرافیکی دیگر زیبایی خاصی را در آنشکل

رت ها بصوباشند که تعدادی از آنشده باال می ها کادرهای متنی است که متون آن دارای سه ویژگی ذکرمنظور از 

زمان به آن تعلق بگیرد خود یک فرض در برنامه جای داده شده است. پس هر متنی که سه ویژگی باال بصورت همپیش

 آید.به حساب می 

 و  ها سه ویژگی یلگردد که این استاها اعمال میباشد که بر روی شکلهایی میها استایلمنظور از 

د زمان دارا باشکنند. پس هر شکلی که سه ویژگی نام برده شده را بصورت همها ایجاد میرا با هم بر روی شکل و 

به آن تعلق گرفته است. در آخر به دو نکته توجه داشته باشید که، هر متنی در برنامه شامل تمامی موارد  یک 
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توانید تمامی آید و شما میگیرد که آن کادر نیز خود یک شکل به حساب میشود زیرا درون یک کادر متنی نیز قرار میمی باال

 را تغییر دهید تا دلخواه خود را به وجود آورید و آن را اختصاصی فرمایید. و  فرض در موارد پیش

و در قسمت  اید در سربرگ ها )زمانی که شکلی را انتخاب کردهها با شما در بخش آموزش شکل

توانید ها میگردند و شما با تغییر در سه شاخصه آندانید که اینها بر روی اشکال اعمال می( آشنا شدید و اکنون می

مایان ین قسمت بیشتر اثر خود را بصورت دیداری نهای تنظیمات اها بدهید. از آنجایی که گزینهاستایل اختصاصی را به شکل

پردازیم. می های ابزار کنیم و تنها نگاهی کلی را به گزینهکننده خودداری می گرداند ما از توضیحات طوالنی و خستهمی

 شند:باها بصورت زیر میاین گزینه

هاهای ترکیبی جلوه: حالت (أ

: سایه (ب

بازتاب:  (ج

: تابش (د

ها: نرمی لبه (ه

های اریب: حالت (و

هاهای سه بعدی با ترکیب چرخش: حالت (ز

ها های این ابزار هرکدام خود دارای تعداد زیادی زیرابزار و امکانات هستند که تشریح آنشویم که گزینهباز هم متذکر می

ها هیچ جای د و نیاز به دیدی جداگانه دارد. اما برای کاربران مبتدی در استفاده از آنشوخارج از محدوده آموزشی ما می

 توانند با این ابزارها کار کنند.باشد زیرا به راحتی مینگرانی نمی
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 ها 
توانید به کارتان، بنا به هرگونه نیازی بیفزایید. همچنین قبل از شروع مبحث این باشند که شما میهایی میها چارت

 زیباترین موارد انیمیشن را در برنامه ایجاد نمایید. توانید با استفاده از مورد را به خاطر بسپارید که شما می

کلیک کنید.  روی گزینه  در بخش  ت در سربرگ بایسمی پس برای افزودن یک 

توانید در کادر باز شده مورد دلخواه را برگزینید اما همان گونه که خواهید دید در سمت چپ کادر تقسیم اکنون شما می

 ست:نماید. این موارد اینگونه اهایی وجود دارد که کار شما را در انتخاب راحت میبندی

: زمانی که شما مایل هستید تا خروجی کارتان را بصورت نمایان بیان کنید (1

توانید مراحل انجام یک کار را بصورت مرحله به مرحله بیان نمایید: با استفاده از این اشکال می (2

ها را به نمایش در آوریدها و خروجیها، چرخهتوانید ارتباط: می (3

ها استفاده های سازمانی و نشان دادن زیرمجموعهاین قسمت بیشتر برای به نمایش در آوردن چارت: از  (4

شود می

رودهست و در خصوص ارتباط بیشتر به کار می : خیلی مختصر تا حدودی مانند بخش  (5

رود ای به کار می: برای حاالت ماتریکسی مثل بیان شبکه (:

ها را بصورت هرمی نمایش دهیدتوانید آمارها و نتایج سرشماریمی:  (7

دهد تا کارتان را با تصویر ارائه کنید و بیشتر برای زمانی به کاربرد دارد که شما : این مورد به شما امکان می (8

بخواهید راجع به تصویر مورد نظر توضیحی بیان نمایید
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کلیک نمایید  بایست روی گزینه بعد از اینکه شما مورد دلخواه و مورد نیاز خود را انتخاب نمودید برای ایجاد آن تنها می

و  توانید با استفاده از دو سربرگ شما می بصورت خام برای شما ایجاد شود. بعد از ایجاد  تا 

سربرگ  هایتنظیمات و تغییرات در خصوص چارت خود بپردازید. ما در اینجا ابتدا به گزینه گردد به ایجادکه ظاهر می 

 پردازیم.می 

به تکثیر  ه توانید با استفاده از گزینباشد که  شما میمی نخستین بخش این سربرگ قسمت 

 خود بپردازید.  ل اشکا

 

شود و شما برای شما مهیا می های هست که امکان دسترسی کامل به نوشته از گزینه اما با استفاده 

 توانید در این کادر بصورت سریع به ویرایش کاراکترهای متنی بپردازید.می
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بندی دلخواه و اعمال توانید با انتخاب رنگاست. شما می بخش  قسمت سربرگ ن جذاب تری

 بعدی کردن؛ کار خود را بسیار زیبا و دلپسند کنید.هایی همچون سهجلوه

 

طبق توضیحات مباحث قبل کارایی ابزارها و امکانات آن جز در موارد جزئی یکسان است که در اینجا  اما در سربرگ 

 م.یدازپربه طور مختصر به آن می

 

اره این کار وشود و کاربران بیشتر با درگ موشبرای تنظیمات اندازه است که تنها در موارد بسیار نادر استفاده می گزینه 

 دهند.را انجام می

 و های اید به دوبعدی تبدیل کنید. گزینهبعدی کردهدهد تا اگر شکلتان را سهبه شما امکان می گزینه 

های درون تنظیمات شکل های بخش گزینه برای بزرگ و کوچک کردن شکل مورد نظر است. 

را به شما  های داخل امکان تنظیمات نوشته سازد و ابزارهای بخش را برایتان مهیا می 

 دهد.می

های ها و نوشتهای را برای شکلای و ناحیهتوانید تنظیمات الیهاست که شما می م یپردازآخرین قسمت که به آن می

ای و کامل انجام دهید.بصورت حرفهد خو 
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نمودارها
کلیک کنید و سپس  روی گزینه  و در قسمت  بایست در سربرگ برای افزودن یک نمودار می

ها در سپری شدن زمان و از نمودار ای برای نمایش دادهنمودار دلخواه خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال از نمودار میله

 شود.ای برای نمایش درصد استفاده میدایره

 

ا را تغییر داده و مقادیر خود را وارد نمایید هتوانید عنوانشوید که میمی افزار بعد از انتخاب نمودار مورد نظر شما وارد نرم

در سربرگ  با کلیک بر روی گزینه تا چیزی درج نشود( و در پایان کار تنها الزم است  )توجه داشته باشید که در سلول 

نمودار را ایجاد نمایید. 
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در  کامل آشنا هستید اما در سربرگ  به طور شود که شما با سربرگ اکنون دو سربرگ برای شما ظاهر می

 به تعویض نمودار خود بپردازید. توانید با گزینه می قسمت 

 

 چهار گزینه در اختیار شما قرار داده شده است: در بخش 

 )زمانی که شما در حالت  های محور نبجای عنوا های محور ن: برای جابجا کردن عنوا (1

باشید(

: برای ویرایش اطالعات مربوط به جدول نمودار  (2

شودبه منظور ویرایش نمودار برایتان باز می افزار : نرم (3

 گرداند: اطالعات را به حالت اول باز می (4
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 توانید تغییر دهید.بندی، شکل و بافت نمودار را میرنگ در قسمت 

 

های دلخواه را انتخاب یکی از طرح بندی با کلیک آیکون  توانید در قسمت اکنون شما می

 تر جلوه کند.تر و نمایانواضح کنید تا نمودار شما
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ها دهد که به تعدادی از آنامکان افزودن اجزایی را به نمودار می به شما گزینه دیگر این قسمت 

 پردازیم:می

سازدرا برایتان فراهم می و  محور  های: تنظیمات نوشته (1

عنوان و توضیح را قرار دهید و  دهد تا برای محور : به شما این امکان را می (2

رودر به کار می: برای ایجاد عنوان نمودا (3

های هر ستون را به نمایش درآوریدتوانید میزان داده: می (4

سازد: امکان ایجاد و تنظیمات خطوط محور عمودی و افقی را برایتان میسر می (5

ردازیدای آن بپحرفهتوانید اطالعات نمودار را به راحتی تغییر مکان دهید و به تنظیمات : با این گزینه می (:
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 و  
را به آینده موکول کردیم و قصد بر این شد تا در جایی دیگر  ها بحث در مورد ما در قسمت آموزش شکل

آشنا ها ها و بصورت اختصاصی آن را آموزش دهیم. اکنون ما در اینجا قصد داریم تا شما را با 

رد باشد که شما بوسیله این دو مونماییم. آنچه که در یک فایل ارائه از اهمیت بخصوصی برخوردار است تعامل بیشتر می

ها به پردازیم؛ گیرد در ادامه به آن میتوانید این تعامل را افزایش دهید. حال اینکه چگونه این عمل صورت میمی

ها بتوانید ارجاع و پیوند را در کارتان قرار دهید تا هر زمان و در هرکجا که الزم دانستید از آندهند تا شما این امکان را می

ال خواهید در هنگام توضیح در مورد یک چیز به عنوان مثآید که میتر زمانی برای شما پیش میاستفاده نمایید. به بیانی ساده

در اینجا است که شما با پیوند قرار دادن فایل تصاویر به متن  ؛وریدکوه همزمان تصاویری از آن را به نمایش درآیک رشته

ال توانید کارهای دیگر نظیر اتصها را به نمایش درآورید. پس به این صورت میتوانید با یک کلیک ساده آنتوضیحی می

 د.هیاحت و آسوده انجام درا خیلی رها به اسالیدهای توضیحی آنها، اتصال یک نوشته به یک آدرس اینترنتی و... سرفصل

ها دارند با این تفاوت که در اینجا فقط این اشکال هستند که لینک و پیوند ها نیز عملکردی مشابه 

خورند و این باعث آن است تا شما بتوانید آسانی کار و مشخص بودن را به کاربران خود هدیه دهید تا در هنگام کار به می

 ار کنند.تر و بیشتری را با آن برقرچه تمام و در یک نمای بسیار جذاب بتوانند کار شما را تماشا نمایند و تعامل راحتسادگی هر

را انتخاب و یا اینکه این گزینه  قسمت مورد نظر را انتخاب و با راست کلیک گزینه  برای ایجاد یک 

برای شما ظاهر گردد. ما در اینجا بصورت گذرا به پنج قسمت این   برگزینید تا کادر را از سربرگ 

 پردازیم:کادر می

ت گیرد این عبارت بصورزمانی که نشانگر بر روی لینک قرار می ،: با درج عبارتی در این قسمتگزینه  (1

گردد.کادر راهنما برای چند ثانیه ظاهر می

توانید فایل و یا یک صفحه وب را برای ارجاع به آن : در این بخش شما میبخش  (2

مشخص نمایید.

توانید از اسالیدهای فایل جاری برای ارجاع استفاده نمایید. )برای مثال با : میبخش  (3

کلیک این لینک به اسالید نخست برویم(

دهی تعریف به شما امکان داده شده است تا بتوانید یک فایل جدید را برای ارجاع: بخش  (4

نمایید.

توانید از یک آدرس نامه الکترونیک برای پیوند دادن استفاده کنید.: میبخش  (5
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 و گزینه مورد نظر راست کلیک کرده  روی  به خاطر داشته باشید که برای ویرایش یک 

مورد نظر خود راست کلیک و این بار  بر روی  را انتخاب و به ویرایش بپردازید. اما برای حذف یک 

 را انتخاب کنید. گزینه 

بصورت کلی با نحوه ایجاد  شما را ما قصد را بر آن نهادیم با پرداختن به گزینه  اما برای درج یک 

 یک اکشن آشنا نماییم. 

متی از یک توانید قستوانید هرآنچه که درون اسالید خود دارید را به یک اکشن تبدیل نمایید. به عنوان مثال حتی میشما می

ا بتوانید ای اینکه شمبر ؛( تبدیل کنید. قبل از شروع به این مطلب نیز توجه نماییدتصویر را به دکمه دستوری )

در این راه  افزا قدرتمند بایست از نرمای و زیبایی خاص را داشته باشید حتما مییک فایل ارائه در سطح حرفه

نیاز ها ای از انواع امکانات که در کار خود به آنتوانید به دایره گستردهافزار قدرتمند به راحتی میاستفاده نمایید زیرا با این نرم

 کنید دست یابید.پیدا می

ما در اینجا قصد داریم تا برای نمونه قسمتی از یک تصویر را که آن را در اسالید وارد نمودیم را دستوری دهیم تا با کلیک 

 عملکردی را داشته باشد. همراه ما باشید: ،بر روی آن محل

و  رویم تا می ر به سربرگ ابتدا با استفاده از کشیدن یک شکل مستطیل بر روی قسمت مورد نظ

تا کادر  کنیمرا انتخاب می رفته و ابزار  قرار دهیم در گام دوم به سربرگ  آن را در حالت  

باشد که شما بر روی دکمه برای زمانی می برای ما ظاهر گردد. این کادر دارای دو سربرگ است که  

باشد. از آنجایی که موارد این زمان قرار گرفتن نشانگر بر روی محل می نمایید و سربرگ دستور خود کلیک می

 م.ایها پرداختهباشند ما با استفاده از تصویر زیر تنها به تشریح یکی از آندو سربرگ کامال مشابه یکدیگر می
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 قراردادن صدا و ویدیو بر روی اسالید
توانید به راحتی از صوت و ویدیو در کار خود استفاده نمایید. افزار برای شما این است که مییکی دیگر از امکانات جذاب نرم

ارتان توانید در هرکجای کمیزمینه اسالیدها استفاده نمایید و حتی توانید برای قرار دادن صدا به عنوان پساز این امکان می

العاده ما در خصوص عکس برداری از صفحه که مایل بودید صدای خود را ضبط نموده و بر روی اسالید قرار دهید )کتاب فوق

ی یهاکارهای بسیار جذاب و کاربردی را به شما پیشنهاد نموده است( یا این که در زمان معرفی محصوالت خود فیلمنمایش راه

زمینه ما اکنون در اینجا برای نمونه قصد داریم تا یک فایل صوتی را در پس ر خصوص آن دارید را به نمایش درآورید.را که د

 تمامی اسالیدها قرار دهیم:

 باشد که به ترتیبرا انتخاب نمایید. این گزینه دارای سه زیرمنو می گزینه  و در قسمت  ابتدا در سربرگ 

را  دهد. ما در اینجا گزینه به شما امکان وارد کردن صدا از طریق برخط، از روی هارد و ضبط صدا را می

نماییم و آن د سیستم خود انتخاب میهای قابل پشتیبانی برنامه یک فایل را از روی هارنماییم و با توجه به فرمتانتخاب می

 کنیم. می را 

 

ی توانید به مانند کار بر روآید که شما میدر اینجا فایل ما با یک آیکون در برنامه بر روی اسالید جاری به نمایش در می

شته باشید که این تنظیمات به تغییرات دلخواه بر روی آن بپردازید و همچنین توجه دا تصاویر با استفاده از سربرگ 

 باشد. در خصوص فیلم نیز همین گونه می

کار داریم که بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به همین خاطر بصورت دقیق به تمامی  اما ما بیشتر با سربرگ 

. در پخش فایل صوتی خود بپردازید توانید بههای آن پرداختیم. با استفاده از نخستین ابزار این سربرگ میموارد و گزینه

گذاری بر روی فیلم و صوت استفاده نمایید. )برای طوالنی شما این امکان را دارید تا از امکان نشانه قسمت 

توانید فایل خود را به راحتی شما می نشدن مبحث و پیچیده نشدن مطالب زیاد به این قسمت نپرداختیم( در قسمت 

شود مایید و آهستگی نقاط شروع و پایان را ایجاد کنید. )برای کسب دانش بیشتر در خصوص این موارد پیشنهاد میچیدن ن

ای رایت ه؛ همچنین کتاب آموزش تکنیکالعاده ما در خصوص عکس برداری از صفحه نمایش را مطالعه بفرماییدکتاب فوق

 ( باشد.نیز مباحثی در این خصوص را دارا می
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 باشند:های آن به ترتیب زیر میباشد که گزینهمی سمت پرکاربرد این سربرگ اما ق

توانید سطح صدای فایل صوتی خود را کنترل نمایید.: با استفاده از این ابزار می (أ

ا کند یا ب توانید تعریف نمایید که اجرای صوت بصورت خودکار در هنگام اجرای اسالید عمل: در اینجا می (ب

واره انجام شود.کلیک موش

: با این ابزار دیگر شما نیاز ندارید تا برای مخفی کردن آیکون صدا در حالت اسالیدشو از  (ج

کمک بگیرید سربرگ 

ید یک اسال گردد و با عبور از: با انتخاب این گزینه صوت شما در میان تمامی اسالیدها اجرا می (د

شود. به اسالید دیگر قطع نمی

اید.نم: این گزینه فایل صوتی شما را بصورت مداوم تا زمان پایان اسالیدشو تکرار می (ه

دد.گر: فایل صوتی شما با انتخاب این گزینه بعد از پایان آن به نقطه شروع خود باز می (و
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فایل صوتی شما بصورت  باشد که با کلیک آیکون می مت این سربرگ قسمت آخرین قس

 گیرد؛ در هنگام کلیک بر روی این آیکون به تغییراتی که در قسمت زمینه اسالیدشو قرار میمستقیم در پس

 شود توجه داشته باشید.اعمال می

 

طراحی در 
افزار و نحوه اینکه چگونه یک فایل ارائه را بصورت ابتدایی ایجاد ما تا کنون سعی نمودیم تا شما را با مبانی اولیه کار با نرم

نمایید آشنا کنیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شما بتوانید برای کار خود یک قالب را طراحی نموده و در آن قالب کار 

 شود جلوگیری نمایید.از هم ریختگی که باعث دلزدگی مخاطبانتان می خود را انجام دهید تا

چندین  رگز ازبایست به آن توجه داشته باشند آن است؛ هرگز و هیکی از الزامات ایجاد فایل ارائه که مبتدیان بیشتر می

آنها  ه در آینده باهای عبور کحالتها و اسالیدهای خود استفاده نکنند و همچنین در مورد انیمیشن و بندی برای متنقالب

تنها در صورتی از موارد متنوع استفاده کنید که واقعا حجم کار شما باال و بسیار پرمحتوا باشد زیرا زمانی که  شوید؛آشنا می

ور د اطالعات شما در یک روند باشند تنوع طراحی شما تمرکز مخاطب را از بین برده و آن را از توجه کردن به مفاهیم شما

را نیز  ایاما زمانی که هرکدام از اسالیدهای شما بتواند مطلب جدید و متغیری را برساند پس نیاز دارد تا طراحی تازه .داردمی

با خود داشته باشد. بطور کلی منظور ما آن است که شما با توجه به مخاطب و مطالبتان سعی کنید در انتخاب قالب و دیگر 

و یکنواختی پرهیز و همچنین آن طرف داستان از تنوع بسیار شدید که باعث از بین رفتن تمرکز  موارد ذکر شده از تکرار

 مخاطبانتان شود دوری نمایید.

بپردازیم و شما را با مباحثی از قبیل چگونگی اعمال تم،  اکنون قرار است تا ما در این مبحث آموزشی به سربرگ 

 ها آشنا کنیم.تم ذخیره شده و نحوه تغییر در تمذخیره یک تم، چگونگی فراخوانی یک 

 

قبل از شروع در اینجا الزم دانستیم شما را با دو مفهوم آشنا نماییم تا در هنگام کار با برنامه دچار اشتباه نشوید. نخست آن 

بایست در شروع می تواند اعمال نماید ولی برای انتخاب یک قالب کار شما را در میانه راه نیز می است که 

ید نماید؛ پس بخاطر داشته باشکار باشید و هر موقع که آن را انتخاب نمایید برنامه یک سند جداگانه را برای شما ایجاد می
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را انتخاب کنید. در مورد نحوه تغییرات در خصوص   ،را انتخاب و اگر در میانه که اگر در ابتدای کار هستید 

 ا ما همراه باشید.این دو ب

باشد که به شما امکان اعمال قالب بر روی اسالید را می پردازیم به آن می نخستین قسمتی که از سربرگ 

توانید( اسالید مورد نظر را انتخاب و سپس در این قسمت نیز می دهد برای این کار ابتدا در نمای مرجع )در نمای می

 کلیک بر روی هر قالب و انتخاب گزینه توانید با راستنتخاب نمایید همچنین شما میتم مورد نظر را ا

قالب را فقط برای اسالید جاری اعمال نمایید.  آن را به تمامی اسالیدها اعمال و با انتخاب گزینه 

توانید در این نما هرگونه تغییراتی که رت پذیرفته است پس شما میاز آنجایی که طراحی اسالیدها در نمای مرجع صو

 باشد را انجام دهید و قالب را دگرگون نمایید. مدنظرتان می

ا باز توانید آن را ذخیره نمایید که بزمانی که شما قالب خود را طراحی نمودید و به آنچه که مورد نظر شما بود دست یافتید می

را انتخاب و قالب را در محل مورد نظر ذخیره نمایید.  بایست گزینه می کردن زبانه قسمت 

هرگاه هم که خواستید تا یک قالب ذخیره شده را فراخوانی نمایید تنها کافی است تا در همین قسمت گزینه 

 را انتخاب و سپس فایل آن را معرفی نمایید. 

توانید تنظیمات باشد. شما در این بخش میمی دومین قسمت این سربرگ که مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

توانید یکی باشد که شما میمی زمینه اسالیدها را انجام دهید. اولین گزینه این بخش ها و پسبندی، قلم، افکترنگ

ید بندی اختصاصی خود را داشته باشنتخاب نمایید و در صورتی که بخواهید رنگها را برای قالب کلی کارتان ابندیاز رنگ
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ها را انتخاب را انتخاب نموده و سپس در کادر باز شده رنگ تنها کافی است تا از زیرمنوی این ابزار گزینه 

 ید.بندی اختصاصی خود را ذخیره نمایرنگ ،و در پایان با تعیین نامی برای آن

توانید به راحتی در این قسمت نیز اعمال نماید که شما میهای کار شما را تعیین میباشد که قلممی گزینه بعدی 

ها ایجاد نمایید. در کادر توانید قلم جدیدی را برای قالبدر اینجا شما می تنظیمات نمایید. با انتخاب گزینه 

مربوط به متون التین مانند متن انگلیسی کار شما و قسمت  ه داشته باشید که قسمت باز شده این گزینه توج

مربوط  باشد و همچنین در هر قسمت مربوط به دیگر متون مانند زبان شیرین فارسی می 

 شود.مربوط به قلم متن بدنه می به قلم متن عنوان و 

نماید و بیشتر بر روی قالب فایل شما تاثیر دارد. بدلیل کارایی کم های کار شما را معین میهای الیهجلوه گزینه بعد 

 ایم.نظر نمودهاین گزینه ما از توضیح بیشتر صرف
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باشد. می نیز انتخاب نمایید  توانید آن را از قسمت آخرین گزینه این قسمت که شما می

باشد. در مورد نحوه می البته راه دیگری نیز هست که آن راست کلیک بر روی اسالید و انتخاب گزینه 

 زمینه اسالیدها به آن پرداختیم.کار با این ابزار ما بصورت اختصاصی در بخش پس

 (های عبور )حالت
ها کار کرده بودیم. نیز داشتیم و قبال با آن ها را در ی در برنامه کار کردیم که بسیاری از آنتا اینجای کار ما با ابزارهای

بپردازیم و شما را بطور کلی با  و  سربرگ  رو قصد داریم تا به دوو مبحث پیشاکنون در این د

را  نمایید و آنین دو سربرگ است که یک فایل ارائه را ایجاد میآشنا نماییم. درواقع کار با ا فضای اختصاصی 

بیان نمودیم قصد داریم تا در این  سازد. با توجه به آنچه که در مقدمه طراحی در متمایز می از یک سند 

هرگونه تنظیمات الزم را  های عبور را در بین اسالیدهای خود ایجاد نمایید وقسمت به شما آموزش دهیم تا چگونه حالت

 چگونه انجام دهید.

 توانید با قرار گرفتن در نمای توجه داشته باشید که شما می قبل از پرداختن به آموزش سربرگ 

های عبور و تنظیمات مربوط به آن از جمله زمان اسالیدها را داشته باشید. پس در خصوص حالت دیدی بهتر و کاربردی

به هر دلیلی استفاده نمایید در نمای  خواهید از سربرگ پیشنهاد ما به شما این است، در زمانی که می

قرار بگیرید. 
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نمایش کار خود دهد تا بتوانید پیشباشد که به شما این امکان را میمی ابزار  ربرگ نخستین ابزار از س

ببینید و به رفع مشکالت بپردازید. بخاطر داشته باشید در زمانی که حالت  و در همان نمای  را بدون فشردن کلید 

است. عبوری را انتخاب ننموده باشید این ابزار غیرفعال

دهد. با باز کردن زبانه این های عبور را به ما مینام دارد که حالت قسمت بعد در این سربرگ 

ز رخ نمایش آن نیها پیشتوانید مشاهده کنید که با کلیک بر روی هر کدام از آنها را میای از حالتقسمت طیف گسترده

دهد تا باشد که به شما اجازه میمی در این قسمت ایجاد شده است ابزار  دهد. امکان بسیار خوبی کهمی

در حالت  :گونه که برای مثالاید تنظیماتی را در خصوص آن انجام دهید بدینعبوری که انتخاب نمودهبتوانید با توجه به حالت

ز توانید به راحتی با استفاده اگیرد که شما میآن را می اسالید از راست به چپ محو گشته و اسالید بعدی جای عبور 

جهت این محوشدگی را تغییر دهید و برای مثال از چپ به راست قرار دهید. ،در این قسمت ابزار 

 

های رد حالتتوان برای تنظیمات مورد نیاز در موباشد. از این بخش میمی قسمت بعد و آخرین قسمت در این سربرگ 

عبور استفاده نمود. 
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توانید از دهد که شما میعبور را به ما میهست امکان قرار دادن صدا بر روی حالت ن ابزار این قسمت که ینخست

توانید گزینه که بخواهید فایل صوتی خود را قرار دهید می یفرض برنامه یکی را انتخاب و در صورتصداهای پیش

در این ابزار صدا را تا زمانی که صوتی دیگر اجرا گردد باز پخش  را انتخاب نمایید. گزینه  

ار زمینه قرار دهید که ما آن را در نحوه کنماید که تنها استفاده آن برای زمانی است که شما بخواهید صدایی را بعنوان پسمی

 یم.اههایی بهتر آموزش دادشیوه با صدا بطور دقیق و با استفاده از

کند تا بتوانید سرعت اجرای آن را زیاد و یا سرعت زمان اجرای حالت عبور را به شما واگذار میتعیین  کادر زمانی 

آخرین  کند.تنظیمات کل این سربرگ را برای تمامی اسالیدهای فایل اعمال می کم نمایید و در آخر گزینه 

کنید که با کلیک برای برنامه تعریف می باشد که با انتخاب گزینه می ابزار این سربرگ 

و تعیین یک زمان بعد از سپری شدن آن زمان بصورت خودکار به  واره به اسالید بعد برود و با انتخاب گزینه موش

روید.اسالید بعد می
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 ها در انیمیشن
ها دادن انیمیشنترین سربرگ برنامه بپردازیم که به ما امکان قرارما در این قسمت آموزش قصد داریم تا به یکی از پرکاربرد

نام دارد.  دهد. سربرگی که قصد پرداختن به آن را داریم های وارده در اسالید را میها و گرافیکبر روی باکس

طبق روال کاری قصد داریم تا قبل از شروع شما را با مفاهیمی که الزم است تا در ابتدا با آن آشنا شوید را آموزش دهیم.

 

برای قرار دادن انیمیشن بر روی هر چیز در اسالید شما سه زمان و یک حالت را باید مورد توجه قرار دهید که زمان ظاهر 

باشد که برای مثال یک شکل از کجا شود در مورد مسیر میلتی که توجه به آن میباشد و حاشدن، ماندن و محو شدن می

 پردازیم.ظاهر و به کجا برود. با همین مقدار توضیح به کار می

 باشد که پانل می کنیم ابتدا از آن استفاده نمایید نخستین ابزار از این سربرگ که پیشنهاد می

ها را ها را مشاهده و ترتیب چینش و نمایش آنتوانید نحوه اجرای انیمیشنسازد. در این پانل شما میا آشکار میرا برای شم

 تغییر دهید.
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های کند با این تفاوت که در اینجا با کلیک آن انیمیشنعمل می در سربرگ  به مانند ابزار  ابزار 

 دهد.اعمالی در اسالید جاری را نمایش می

ای دهد. با باز کردن زبانه این قسمت طیف گستردهها را به ما مینام دارد که انیمیشن قسمت بعد در این سربرگ 

یار دهد. امکان بسنمایش آن نیز رخ میها پیشا کلیک بر روی هر کدام از آنتوانید مشاهده کنید که بها را میاز انیمیشن

تا بتوانید با توجه به انیمیشن  دهدباشد که به شما اجازه میمی خوبی که در این قسمت ایجاد شده است ابزار 

آبجکت از پایین به باال حرکت  انیمیشن  در :گونه که برای مثالبدین ؛تنظیماتی را در خصوص آن انجام دهیدانتخابی 

در این قسمت جهت این حرکت را تغییر دهید و برای  توانید به راحتی با استفاده از ابزار کند که شما میمی

مثال از چپ به راست قرار دهید.

 

نه انیمیشن را انتخاب کنید که با باز کردن زبانه این توانید چهار گومیای که در اینجا وجود دارد این است که شما اما نکته

 نماییم:ها را تشریح میگیرد و ما اکنون آنقسمت در اختیارتان قرار می

هایی که در خصوص نحوه ظاهر گشتن هستند در : با انتخاب این گزینه تمامی انیمیشن (أ

در حالت فعال قرار گرفته باشد با کلیک هر  اگر گزینه  گیرد. در کادر باز شدهاختیار شما قرار می

نمایشی از نحوه اجرای آن را شاهد باشید.توانید پیشانیمیشن می
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هایی که در خصوص زمانی که مورد شما ظاهر : با انتخاب این گزینه تمامی انیمیشن (ب

در حالت فعال قرار گرفته باشد  گیرد. در کادر باز شده اگر گزینه گشته است در اختیار شما قرار می

برای  های این قسمتانیمیشن نمایشی از نحوه اجرای آن را شاهد باشید. ازتوانید پیشبا کلیک هر انیمیشن می

شود.جلب توجه بیشتر به یک مورد خاص در اسالید استفاده می



98 
 

هایی که در خصوص نحوه محو گشتن هستند در اختیار : با انتخاب این گزینه تمامی انیمیشن (ج

قرار گرفته باشد با کلیک هر انیمیشن در حالت فعال  گیرد. در کادر باز شده اگر گزینه شما قرار می

های این قسمت بیشتر برای زمانی استفاده نمایشی از نحوه اجرای آن را شاهد باشید. از انیمیشنتوانید پیشمی

شود که درون اسالید ما شلوغ باشد و بخواهیم در هنگام نمایش، اسالید را خلوت به نمایش بگذاریم تا مفاهیم می

بیایند. بهتر به نمایش در

 هایی را انتخاب نماییم که آبجکتدهد تا بتوانیم انیمیشن: این گزینه به ما این امکان را می (د

توان به سادگی این مسیر را تغییر داد و هرگونه تنظیم دیگر آورند و میما را در یک راستا و مسیر به حرکت در می

ام دهیم، برای این کار بعد از انتخاب انیمیشن مورد نظر از زیرمنوی ابزار دهد را انجکه برنامه به ما اجازه می

توانید به راحتی با کلیک بر روی هر نقطه آن را جابجا و با را انتخاب نمایید. حال می گزینه  

یک بر توانید با کلدن یک نقطه میهای آن انحنای مسیر را در اختیار داشته باشید و همچنین برای افزودرگ گیره

آن را ایجاد نمایید. ،روی مسیر
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توضیحات مربوطه را  رسیم. ما در مورد ابزار می به  با عبور از قسمت 

دهد تا باشد این ابزار به ما این امکان را میمی پردازیم بیان نمودیم و ابزار دیگر این قسمت که به آن می

در  های انیمیشن را اعمال نماییم که کار با این ابزار مشابه با قسمت بتوانیم به آبجکت انتخابی خود دیگر حالت

 باشد.همین سربرگ می

 

  دید؟را توضیح نمی ابزار

 های عبور ودر مبحث آموزشی آینده به آموزش چند ترفند در خصوص حالت در اینجا بخاطر بسپارید که ما قصد داریم تا

 نماییم.آشنا می ها بپردازیم که در آنجا شما را بصورت کامل با دیدی اختصاصی در مورد ابزار انیمیشن
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اختیارتان قرار  تنظیمات در خصوص زمان و نحوه اجرای انیمیشن را در نام دارد؛ آخرین قسمت این سربرگ که 

ها نحوه آغاز شدن انیمیشن را مشخص نمایید. این توانید با آنباشد که میسه گزینه در اختیار شما می دهد. در کادر می

 باشند:سه گزینه به ترتیب زیر می

آید.واره به اجرا در می: انیمیشن با کلیک موش (1

شود. )اگر نخستین انیمیشن اسالید باشد بعد از قبل از خود اجرا می شن: انیمیشن همراه با انیمی (2

شود(نمایش اسالید اجرا می

نماید.زیرا انیمیشن را بعد از انیمیشن قبل از خود اجرا می ؛: پرکاربردترین (3

 

 من سر کالس از کدوم استفاده کنم؟

رای کنیم که اگر قصد دارید تا در هنگام اجشوند ما توصیه میدچار اشتباه می از آنجایی که بسیاری از کاربران در این قسمت

خواهید می ان در اختیار شما باشد و اگراستفاده نمایید تا کنترل زم اسالیدها توضیحاتی را ارائه نمایید از گزینه 

بعد از  ،خودکار باشدبه اصطالح اسالیدشو شما تمامد و مخاطبان شما تنها زمانی را برای تماشای فایل ارائه شما صرف نماین

ها را در حالت بایست انجام داد در این سربرگ انیمیشندر خصوص اسالیدها می تنظیماتی که در سربرگ 

 قرار گیرند. قرار دهید و هرکدام که الزم بود در حالت  

توانید با افزایش زمان، اجرای انیمیشن را کندتر نمایید و بالعکس دهد آن است که میامکانی که به شما می کادر 

 خواهید زمانی که انیمیشن شما اجرا شد انیمیشنخودکار نموده ولی میآید که شما انیمیشن خود را تمامآن. زمانی هم پیش می

 باشد:حل زیر در اختیار شما میدو راهبعد از آن با کمی مکث اجرا گردد؛ در اینجا 

 ها را کندتر نمایید که مخاطبان برایهایی استفاده نمایید که اجرای کند دارند و همچنین نحوه اجرای آناز انیمیشن (أ

زمان تا پایان اجرای انیمیشن در زمان اجرای انیمیشن متون شما بتوانند همراه با اجرا، متن را بخوانند و هم :مثال

لعه متن را به پایان رسانند.مطا

زمانی که متن نخست شما اجرا  :گذارد. به عنوان مثالحل بهتری را در اختیار شما میدر این قسمت راه کادر  (ب

یشن بایست این زمان را به انیمحال شما می ؛توانید زمانی را برای مطالعه قرار دهید تا انیمیشن بعد اجرا گرددشد می

گردد.انیمیشن انتخابی بعد از سپری شدن آن زمان اجرا می ،با درج زمان در این کادر بعد بدهید. پس
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های اسالید را مرتب توانید ترتیب انیمیشنباشند که میمی های قسمت آخرین ابزار این سربرگ گزینه

 نیز انجام دهید. نل توانید این کار را با دو آیکون موجود در پانمایید که البته شما می

 هاهای عبور و انیمیشننکات تخصصی در مورد حالت
ها را آموزش های عبور و انیمیشنالعاده در خصوص حالتما در این قسمت از آموزش قصد داریم تعدادی از ترفندهای فوق

 ود نمایید.ای از آن خزیباترین ارائه را بصورت حرفهافزار کار نمایید و دهیم تا شما بتوانید به راحتی با این دو قسمت مهم نرم

نخست برای زمانی است که شما قصد آن را دارید تا برای اسالیدهای خود حالت عبور تعیین نمایید و بخواهید تا یک 

ا برای ر اسالیدشو خودکار را داشته باشید اما مشکلی که تمامی کاربران با آن مواجه هستند؛ آن است که، چه مقدار زمانی

رنامه توانید به راحتی با استفاده از ابزارهای کاربردی باسالید خود در نظر بگیرند تا برنامه به اسالید بعدی برود؟ خوب شما می

 ترین زمان مورد نیاز بپردازید.به تعیین دقیق

ابزار  سربرگ قرار گرفته و سپس در  برای انجام این کار ابتدا اگر مایل بودید در نمای 

با ابزارهای آن برای تعیین زمان  گیرید که کادر را انتخاب نمایید. اکنون شما در حالت اجرا قرار می 

 ایم:گیرد. ما با استفاده از تصویر زیر به تشریح آن پرداختهاسالیدها از سوی شما، در اختیارتان قرار می
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ه آنها باشند که ما در اینجا قصد داریم بها تنظیمات اختصاصی را دارا میباشد. انیمیشنها میر خصوص انیمیشنترفند دوم د

های زیبایی را انیمیشن هاتوان از گفته شد چگونه می هابپردازیم تا شما بدانید همان طور که در قسمت 

بایست برای یادگیری آن در این قسمت از آموزش با ما همراه ب دیگر که میایجاد نمود و همچنین چندین نکته بسیار جال

 باشید:

به آن اشاره نمودیم تا آن را انتخاب نمایید  اگر به خاطر داشته باشید نخستین ابزاری که در سربرگ 

ر کلیک بر روی هتوانید با راستشما در این پانل میرا در اختیار داشته باشید. اکنون  بود تا بتوانید پانل  

ار ها را در اختیار شما قررا داشته باشید که تنظیمات پیشرفته انیمیشن و  انیمیشن انتخابی دو گزینه 

 دهد.می

 

باشد. این سربرگ شامل می شود که سربرگ نخست آن برای شما باز می کادر  با انتخاب گزینه 

 باشد:دو قسمت زیر می

نیز  در قسمت  توانید در ابزار دهد را می: تنظیماتی که این قسمت به شما می (1

های آن در شود و گزینهداشته باشید. بخاطر بسپارید که این قسمت تنظیمات اختصاصی هر انیمیشن را شامل می

باشد.ورد هر انیمیشن متفاوت میم

دهد تا بتوانید بر روی انیمیشن خود صدا قرار داده و در گام : این قسمت به شما این امکان را می (2

زمانی برای شما فعال  بعد تعیین نمایید که بعد از اجرای انیمیشن چه اتفاقی رخ دهد و در آخر گزینه 
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خواهید بر روی یک کادر متنی اعمال انیمیشن را داشته باشید. شما در ادامه با گزینه باشد که شما بمی

آشنا خواهیم کرد. آشنا خواهید شد و ما در اینجا شما را با استفاده از تصویر زیر با گزینه  

باشد که اگر دقت نموده باشید بیشتر ابزارهای آن در مربوط به تنظیمات زمان انیمیشن می دومین سربرگ از کادر 

دهد تا بتوانید تکرار را به انیمیشن امکان آن را به شما می وجود دارد. گزینه  از سربرگ  قسمت 

ه با فعال نمودن آن ک بینید داشته باشید. اما گزینه ها میخود بدهید تا کاری را مشابه تصاویر فلش که در سایت

هایی که در قسمت گرداند در مورد انیمیشنآبجکت شما را بعد از اجرا به مکان و تنظیمات اولیه خود باز می

نمایید بسیار کاربرد دارد.انتخاب می 
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ص ای را مشخشود تا بتوانید با استفاده از این ابزار محدودهدر این سربرگ به شما امکان داده می اما با کلیک آیکون 

کند با این عمل می نمایید تا با کلیک بر روی آن، آبجکت شما به همراه انیمیشن آن اجرا شود. این ابزار مانند 

در زمان فعال بودنش باعث  ملی را داشته باشید. گزینه توانید درون اسالید جاری چنین عتفاوت که شما تنها می

شما را قادر  شود تا شما در هرکجای اسالید که کلیک نمایید انیمیشن شما اجرا گردد و گزینه می

یک  برای مثال اگر ما انیمیشنانیمیشن مربوطه به آن متصل گردد.  ،سازد تا با انتخاب آبجکت مورد نظر از اسالید جاریمی

کادر متنی را به یک شکل متصل نماییم در حالت اسالیدشو با هربار کلیک بر روی شکل مورد نظر انیمیشن کادر متنی اجرا 

 گردد.می

 

گردد و برای تصاویر و ها نمایان میباشد که برای متون، نمودارها و چارتدارای سه حالت می سومین سربرگ از کادر 

ها این سربرگ نمایان هست. ما به ترتیب هایی مانند اشکال در خصوص متن آندیگر موارد وجود ندارد و همچنین آبجکت

 ایم:ها پرداختهزیر به آن

آید که شما بخواهید انیمیشن را به متنی اعمال نمایید. نمایش در می : این سربرگ در زمانی به (1

باشد بپردازیم؛ که در همین کادر می در سربرگ  البته در اینجا جای دارد تا ما ابتدا به گزینه 

اراکتر بر روی کاراکتر به کدهد تا بتوانید انیمیشن را به سه حالت کلی، کلمه به کلمه و این گزینه به شما امکان می
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هایی که دارای سطح بیشتر برای متن متن اعمال نمایید همچنین بخاطر داشته باشید که سربرگ 

اند کاربرد دارد.هستند و از چندین پاراگراف تشکیل شده

 

توانید به راحتی تعیین نمایید که انیمیشن به چه صورتی اعمال شود. در کادر زمانی شما می در کادر 

 توانید زمانی را قرار دهید تا با رسیدن به آن انیمیشن اجرا شود و گزینه می 

 دهد تا بتوانیم اجرای انیمیشن را برعکس نماییم.این امکان را می

آید که شما بخواهید انیمیشن را به چارت مورد نظر : این سربرگ در زمانی به نمایش در می (2

توانید اجرای انیمیشن چارت را از شما می در کادر  اعمال نمایید. با انتخاب گزینه 

بایست از برای انجام این کار وجود دارد که شما می یرحالت کلی به حالت جزء به جزء قرار دهید. البته راه دیگ
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باشد اقدام نمایید. توجه نمایید که می سربرگ  که در قسمت  طریق ابزار 

دیگر  در ترتیب و توانید با باز نمودن زبانه انیمیشن مورد نظر در پانل بعد از انجام این کار شما می

های چارت خود تغییرات دلخواه خود را بوجود آورید.تنظیمات انیمیشن بخش

آید که شما بخواهید انیمیشن را به نمودار مورد نظر : این سربرگ در زمانی به نمایش در می (3

را  های این سربرگباشد. ما گزینهمیها اعمال نمایید. روند کار در مورد انیمیشن نمودارها مشابه با انیمیشن چارت

ایم:با کمک تصویر زیر برای شما توضیح داده



107 
 

 اجرای اسالیدشو
خواهیم تا به شما چگونگی اجرای یک ارائه و نحوه کار در زمان ارائه را آموزش دهیم. قبل از آموزش ما در این قسمت می

باحث بایست دیگر مواردی که در ماشتن یک ارائه خوب شما میبایست در نظر بگیرید که برای داین نکته بسیار مهم را می

 پردازیم را حتما عمل نمایید تا در هنگام ارائه دچار مشکل نشوید.آینده به آن می

توان گفت که نود درصد از آشنا شدید می و  ، ، ، حال که شما با پنج سربرگ 

ین باقی مانده است. در ا ،ها دقت الزم را داشته باشیدبایست در انجام آنپایانی کار که می تنها موارد اید وهکار را آموزش دید

های عبور را در نظر ها انیمیشن و حالتها محتوا داده و برای آنهای خود را ایجاد، به آنتوانید به راحتی اسالیدزمان شما می

 کار خود را به اجرا در بیاورید: ،های زیرتوانید از روشدهید. در حین کار همواره میبگیرید و تنظیمات زمان را انجام 

تا از اسالید نخست اجرا گردد فشردن کلید  (أ

برای نمایش اسالید جاری  و  زمان کلیدهای فشردن هم (ب

در پایین برنامه تا از اسالید جاری اجرا گردد کلیک آیکون  (ج

عمل  برای نمایش از اسالید نخست )به مانند کلید  در سربرگ   کلیک آیکون (د

کند(می

تا از اسالید جاری اجرا گردد در سربرگ  کلیک آیکون  (ه

زمانی که شما در این نما قرار پردازیم. بطور کلی در ادامه به نحوه کار در نمای اسالیدشو با پرداختن به ابزارهای آن می

تعدادی  ،هستند هایی که به صورت کم رنگ در پایین اسالیدهاگیرید چهار امکان در اختیار دارید که عبارتند از: گزینهمی

 شکلیک کردن، امکان استفاده از ابزارهایی مانند قلم در حین کار و اسالید سیاه رنگی که در پایان کار به نمایگزینه با راست

 آید. در می

کادر  و انتخاب گزینه  توانید با رفتن به سربرگ شما می ،قبل از شروع به آموزش این امکانات

ای که در خصوص رفته تا چهار گزینه این کادر به بخش  را ظاهر گردانید و سپس در قسمت  

 را فعال یا غیر فعال نمایید که به ترتیب زیر عبارتند از:این چهار امکان وجود دارد 

دهد.کلیک را در حالت اسالیدشو نمایش می: منوی راست (1

دهد.هایی که بصورت کم رنگ در پایین اسالیدها قرار دارند را نمایش می: گزینه (2

حالت روی بخشی از اسالید خطی ایجاد نمایید  : زمانی که شما با استفاده از ابزاری مانند قلم در این (3

دهد.یها به شما مخواهید از حالت اسالیدشو خارج شوید پیغامی را مبنی بر ذخیره نمودن این ترسیمدر زمانی که می

آید.: اسالید سیاه رنگی که در پایان اسالیدشو به نمایش در می (4
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ته و با توانید به راحتی فرا بگیرید کنار گذاشهایی که بصورت کم رنگ در پایین اسالیدها قرار دارند را میاز آنجایی که گزینه

کلیک در این نما هرآنچه که نیاز به آموزش دارد را قصد داریم تا پوشش دهیم. دو گزینه نخست های راستپرداختن به گزینه

شود تا آخرین باعث می نمایند. گزینه به جلو و یک اسالید به عقب رهنمون می به ترتیب شما را یک اسالید

د توانید ابزارهایی در خصوص بزرگنمایی داشته باشیکلیک شما میاسالید مشاهده شده از فایل اجرا شود. در قسمت دوم راست

دهد تا بتوانید باشد که به شما امکان میمی ها کاربردشان را متوجه خواهید شد. گزینه بعدی که با کلیک آن

 از اسالیدشوهای سفارشی خود استفاده نمایید. )در مورد اسالیدشوهای سفارشی در ادامه آشنا خواهید شد( 
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دهد که که به تازگی قرار داده شده است نمایی دیگر با امکاناتی مختصر در اختیار شما قرار می گزینه 

توانید از راهنمای برنامه در این باره استفاده نظر نمودیم. )البته میما برای طوالنی نکردن مبحث از پرداختن به آن صرف

 نمایید( 
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گزینه بعد برای زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید در ارائه خود زمانی را برای امر دیگری صرف نمایید؛ پس به راحتی 

ویندوز را برای ارتباط  در اینجا نوار  توانید صفحه را سفید یا سیاه نموده و حتی با انتخاب گزینه می

را با  تم خود نمایان گردانید. ابزارهای دوست داشتنی و محبوب گزینه های سیسها و برنامهبا دیگر بخش

کنیم تا حتما در ارائه خود از آن استفاده نمایید. )قلم دیجیتال در این امر استفاده از تصویر زیر تشریح نمودیم و توصیه می

کمک شایانی به شما خواهد نمود( 

 

خواهید در میانه راه مکثی را برای توضیحات بیشتر به مخاطبان خود اید و میکار ایجاد نمودهاگر شما فایل ارائه تمام خود

 در آخر گزینه  قف را برای شما انجام خواهد داد.این تو باشد چون گزینه داشته باشید هیچ جای نگرانی نمی

نماید و توجه داشته باشید که اگر شما الت اسالیدشو خارج میقرار دارد که در هر زمان و در هرکجا با کلیک آن شما را از ح

دهد اید و خطوط و هایالیت شما همچنان باقی باشد برنامه پیغامی به شما میاستفاده نموده و  از ابزارهای 

کند.ها سوال میو از شما برای ذخیره آن
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 ایجاد اسالیدشو سفارشی
های عناوین مطالب شود که خواهان آن هستید تا بعضی از زیرمجموعهدر بعضی از مواقع محتوای کار شما آنچنان زیاد می

شما در ارائه نمایش داده نشود و یا اینکه با این کار بتوانید ابتدا به مطالب کلی بپردازید و اگر نیاز شد به جزئیات پرداخته شود. 

ها خواهند فایل ارائه خود را برای چندین گروه مختلف ارائه کنند و نیاز دارند تا برای هر کدام از آنکاربرانی نیز هستند که می

اشد! اگر ببایست چندین فایل ارائه را ایجاد نمایند؟ جواب خیر میتنها بعضی از اسالیدها را نمایش دهند. آیا این افراد می

وزش باشید ما در اینجا به شما آم با نحوه پیوند دادن خوب آشنا شدهشید و مبحث مخفی کردن اسالیدها را خوب فرا گرفته با

خواهیم داد تا چگونه بتوانید اسالیدشوهایی بسازید که تنها اسالیدهای مورد نظر شما از کارتان را نمایش دهند. با ما همراه 

 باشید:

را انتخاب نمایید تا کادر  گزینه  رفته و از زیرمنوی آیکون  به سربرگ 

کلیک نمایید تا وارد کادر  برای شما ظاهر گردد. برای ایجاد اسالیدشو سفارشی جدید روی گزینه  

 شوید. ادامه کار در تصویر زیر: 

 

شوید اکنون با استفاده می نمودید دوباره وارد کادر بعد از اینکه اسالیدشو سفارشی را با نام دلخواه خود ایجاد 

 شوید:از تصویر زیر بطور کامل با آن آشنا می
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توانید ها را نمایش دهید میتوانند ایجاد گردند و هر موقع که بخواهید آنحال اسالیدشوهای سفارشی شما به این طریق می

 یدشو سفارشی دلخواه خود را برای نمایش انتخاب کنید.اسال از زیرمنوی آیکون 

مواقعی هم که نیاز دارید تا کار ارائه خود را مختصر نمایید ابتدا از اسالیدهای توضیحی مورد نظر خود اسالیدشو سفارشی 

لی واهید در ارائه کخها را به عناوین پیوند دهید. در گام بعد اسالیدهایی که توضیحی بودند و نمیایجاد کرده و سپس آن

نمایش داده شوند را مخفی نمایید. با این کار هرموقع که شما اسالیدشو را اجرا کنید اسالیدهایی که دارای محتوای کلی 

مان که شوند و هر زهستند نمایش داده شده و دیگر اسالیدها که توضیحات را داشتند به دلیل مخفی بودن نمایش داده نمی

الیدشوهای ها کلیک نمایید تا برنامه اسبایست روی لینکای توضیحی دسترسی داشته باشید تنها میخواستید به اسالیده

 سفارشی شما )هرچند که مخفی هستند( را نشان دهد.

 شوتنظیمات اسالید
 شدید ما بخشی از تنظیمات این نما را با استفاده از کادر در زمانی که شما با نمای اسالیدشو آشنا می

افزار ابزار دیگری را در اختیار شما قرار داده است تا بتوانید عالوه بر اعمال تعدادی دیگر از برای شما توضیح دادیم اما نرم

 دهیم.ها را توضیح میتنظیمات در این خصوص به تنظیمات اسالیدشو فایل خود بپردازید که در ادامه آن

را انتخاب نمایید تا کادر  ابزار  در سربرگ  برای دسترسی به تنظیمات اسالیدشو

 باشد:ها به ترتیب زیر میسه گزینه در اختیار دارید که کارایی آن برای شما ظاهر گردد. در قسمت  

ها پرداختیماشالیدشو به آن: نمایش تمام صفحه اسالیدشو با امکاناتی که در مبحث اجرای  (1

باشدکند که تعداد بیشتری از امکانات در اختیار شما می: اسالیدشو را در نمایی اجرا می (2

کند و در نمای آن فقط و فقط کلید : این گزینه اسالیدشو شما را به صورت تمام خودکار اجرا می (3

زمانی از این گزینه استفاده نمایید که کار شما بصورت اجرای  ر داشته باشید،کند. به خاطر میاز صفحه کلید کا 

ها پرداختیم(ها به آنهای عبور و انیمیشنخودکار تنظیم شده باشد. )در مباحث حالت
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 باشند:باشد که امکانات آن به ترتیب زیر میمی قسمت بعدی 

شودزده نشود تکرار می شو تا زمانی که کلید : اسالید (1

گردد: اسالیدشو بدون صدا و پخش صوت اجرا می (2

شود. کاربرد این گزینه برای زمانی که سیستم : در این حالت هیچ انیمیشنی پخش نمی (3

ها(های مدارس و دانشگاهاست. )بیشتر برای سیستمشما فاقد پردازش گرافیکی مناسب باشد بسیار مفید 

افزارهای کند. )زمانی که دارید از نرم: این گزینه از بار گرافیکی کارت گرافیک سیستم شما کم می (4

نمایند(های کارتان بار پردازش را سنگین مینمایید و اجرای انیمیشنگرافیکی استفاده می

م در حالت اسالیدشو: تغییر رنگ قل (5

: تغییر رنگ قلم لیزری در حالت اسالیدشو (:

ای از اسالیدهای فایل شما را اجرا نماید و حتی توانید تعیین نمایید که چه محدودهبه راحتی می در قسمت 

 توانید یکی از اسالیدشوهای سفارشی خود را قرار دهید.می

پذیرند اجراها در حالت اسالیدشو فقط با دستور ما انجام می باشد که با انتخاب می قسمت بعدی 

هایی است که شما بخواهید بدون اعمال تغییرات در نحوه اجرای یک اسالیدشو تمام خودکار و کاربرد آن بیشتر برای زمان

اسالیدشو شما را با همان تنظیماتی  مایش دهید. و انتخاب گزینه ای که اجرایش در اختیارتان باشد نآن را به گونه

 نماید.باشد اجرا میکه دارا می
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 ها
به  ها سخن گفتیم که قرار بود در مباحث پایانی کارای برای درج یاداشتاگر به یاد داشته باشید ما در مباحث ابتدایی از شیوه

بپردازیم. این ابزار به شما کمک  در سربرگ  آن بپردازیم و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به ابزار 

در درون اسالید خود و در هر نقطه از آن یاداشتی را قرار دهید تا دیگر دوستان و همکاران  کند تا بتوانید بطور مستقیممی

ها بهره بگیرید و هیچ جای نگرانی در خصوص این که در نمای شما که در تهیه فایل ارائه شما نقش دارند بتوانند از آن

جنبه راهنما دارند و هرگز در حالت اجرای اسالیدها به  ها بیشتراسالیدشو نمایش داده شود نداشته باشید زیرا این یادداشت

 آیند.نمایش در نمی

 

ادر توانید با رفتن به کفقط قبل از شروع به این نکته توجه داشته باشید که هر یاداشت دارای نامی هست که شما می

نام دیگر که مایل بودید درج نمایید. تغییر دهید و هر آن را در کادر  و در قسمت  
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 در سربرگ  از زیرمنوی آیکون  با توجه به نسخه جدید این برنامه ابتدا گزینه 

گردد که در این پانل یاداشت شما ایجاد می برای ما ظاهر گردد. در ابتدا با انتخاب  انتخاب کرده تا پانل 

توانید با درگ آن را تغییر مکان دهید. ادامه آموزش را با استفاده از تصویر زیر شود و میون آن در اسالید نشان داده میآیک

 ایم:توضیح داده
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 نکات امنیتی در کار با 
به شما نحوه قرار دادن رمز بر روی فایل ارائه را آموزش  در سربرگ  در این مبحث قصد داریم تا با استفاده از بخش 

دهیم. شما با قرار دادن رمزعبور ها را توضیح میدهیم و همچنین طریقه دستیابی به اطالعات فایل و نحوه مخفی کردن آن

های داشتعاتی مانند یادتوانید آن را در برابر هرگونه سوء استفاده ایمن نمایید و همچنین مخفی نمودن اطالبرای فایلتان می

 مایل هستید بگذارید. یل کاری خود را در اختیار هر کسی کهای فانماید تا بدون هیچ دغدغهشما کمکتان می

 بروید و سپس در زبانه ایکون  به بخش  گ برای ایجاد رمز بر روی فایل خودتان در سربر

و بار دیگر در کادر بعدی دوباره رمز را وارد و  د از آن به ترتیب در کارد باز شده رمز را وارد و گزینه دوم را برگزینید و بع

 . 

 

 حذفش چگونه هست؟ 

هرگاه هم که خواستید رمز فایل خود را بردارید همین مراحل را طی کنید و اینک جای مرز را پاک کرده و هیچ رمزی را قرار 

 .ندهید و در آخر 
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گزینه  ها در همین قسمت با باز نمودن زبانه ابزار برای دسترسی به اطالعات فایل خود و تغییر در آن

ها انتخاب نمایید. البته از آنجایی که کاربرد این موارد برای را برای دسترسی کامل به این اطالعات و ویرایش آن 

پردازیم و تنها جهت آشنایی با آن بیان نمودیم تا کاربرانی که این قسمت برایشان اهمیت ها نمیباشد به آنما زیاد مهم نمی

 دارد بدانند از چه طریق به آن دسترسی داشته باشند.

 

 ؛ندرا مشاهده نمای های شماید اطالعاتی مانند یاداشتخواهاما زمانی که شما بخواهید فایل خود را به کسانی بدهید که نمی

بروید و  به بخش  گ )مانند زمانی که بخواهید فایل ارائه خود را به دانشجویان و یا کارمندان خود بدهید( در سربر

ی را هایآن ،در کادر باز شده با مطالعه دقیق موارد گزینه نخست را برگزینید. اکنون سپس در زبانه آیکون 

را کلیک نمایید. )برای حذف بیشتر از دو گزینه نخست و آخر استفاده  و در ادامه گزینه  که مورد نظر دارید را تعیین

 شود(می
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 فارسی نویسی 
( برای تایپ فارسی در متن که مشکلی ندارید فقط باید کیبرد فارسی ویندوزتان نصب شده باشد. )کنترل پنل قسمت 

ی تما از کیبرد استاندارد فارسی استفاده کنید نه از کیبرد فارسی ویندوز و این هیچ ارتباطو به این نکته توجه داشته باشید که ح

باشد و بسته به فونت نمی به سخت افزار شما ندارد. در خصوص اعداد فارسی نیز اطالع داشته باشید که مانند برنامه 

ست بصورت بایباشد که میگذاری فارسی میخصوص شمارهد و تنها مشکل شما در گردنو کیبرد شما اعداد نیز فارسی درج می

 این کار را انجام دهید. ،دستی و با استفاده از ایجاد تورفتگی

  نوار
در قسمت نوار عنوان برنامه نواری برای شما قرار داده شده است تا بتوانید پرکاربردترین ابزارهای خود را در آن قرار دهید تا 

 و  ، های پرکاربرد ها استفاده نمایید که گزینهت مستقیم و در هر سربرگی از برنامه که هستید از آنبصور

  باشندها میاز جمله آن

 ینهگزبرای آوردن ابزار مورد نظر در این قسمت بر روی ابزار دلخواه خود کلیک راست کنید و 

را انتخاب و در کادر باز شده در قسمت  را انتخاب کنید یا با باز کردن زبانه این نوار  

مورد دلخواه خود را انتخاب و در آخر  ،توانید از بین تمامی ابزارهارا برگزینید. اکنون می حالت  

 .و  
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 ت در قسم از این نوار بردارید در همان کادر  رااگر هم خواستید تا یک ابزاری 

 یا این که در نوار روی ابزار راست کلیک و انتخاب گزینه اول. و  از قسمت راست انتخاب و در آخر  بزار راا
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 نحوه ذخیره مناسب فایل در 
افزار در رابطه با نحوه ذخیره فایل و اینکه از کدام فرمت به منظور کار خود استفاده نمایید در مباحث ابتدایی آموزش نرم

 استفاده نمایید. کنیم که برای داشتن یک فایل اجرای مستقیم از فرمت توضیحات را تقدیم کردیم. فقط یادآوری می

م تا بتوانید بدون هیچ مشکلی کار مناسب کارتان را آموزش دهیذخیره اکنون ما در این مبحث قرار هست تا به شما نحوه 

شود که در هنگام ارائه فایل در سیستم ها اجرا نمایید. مزیت این کار زمانی برای شما مشخص میخود را در تمامی سیستم

ما مربوط کنند؛ این مشکالت تنها به شی شده و بسیاری از پیوندهای شما کار نمیریختگهای شما دچار هممقصد ببینید فونت

ها فونت ریختگیگیرید که برای جلوگیری از همدر این مبحث شما یاد می اید!شود، زیرا از ذخیره مناسب استفاده ننمودهمی

های مورد ایلارائه شما زمانی که ف ،تا دیگر ؛نماییدها چه بکنید و چگونه بتوانید یک پکیج از فایل خود ایجاد در دیگر سیستم

 ها را داشته باشد و هیچ مشکلی پیدا نکند.نیاز خود را در سیستم مقصد نیاز داشت آن

بروید. در  به بخش  رفته و در قسمت  برای جلوگیری از مشکالت فونت، به کادر 

 شودشود که گزینه نخست آن باعث میدو گزینه در اختیار شما قرار داده می اینجا با فعال نمودن 

ون را با توان متمیه در اینجا وجود دارد آن است که ناما ضعفی ک ؛تا تمامی کاراکترهای فایل شما دارای فونت اعمالی باشند

های اعمالی شما به فایل مشکل شما را در ویرایش نیز تمامی فونتفونت خودشان ویرایش کرد؛ ولی گزینه دوم با افزودن 

خاطر های استفاده شده در آن ویرایش نمایید. بها با همان فونتتوانید فایلتان را در دیگر سیستمبرطرف نموده و به راحتی می

 دهد.داشته باشید که انتخاب گزینه دوم حجم فایل شما را نیز افزایش می
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هستند به  هایی که فاقد برنامه دهیم که بیشتر برای استفاده در سیستمه ایجاد پکیج را آموزش میدر ادامه نحو

 های متصله گوناگون باشد. رود و همچنین زمانی که ارائه شما دارای پیوندها و فایلکار می

های متنوعی را از فایل خود بگیرید توانید خروجیبروید. در اینجا شما می به قسمت  برای ایجاد پکیج در سربرگ 

 نماییم و در گام بعد آیکون را برای گرفتن پکیج انتخاب می که ما گزینه 

 شویم. را انتخاب تا وارد کادر 

 

 بپردازید:توانید با استفاده از تصویر زیر به کار خود در ادامه می

 



122 
 

شود و تنظیمات اختصاصی در مورد پکیج را به برای شما باز می کادر  البته در این کادر با انتخاب گزینه 

گیرند و انتخاب گزینه های پیوند داده شده به سند در درون پکیج نیز جای میفایل دهد که با انتخاب شما می

در  ها راکند؛ البته اگر شما فونتهای بکار رفته در فایل شما را به پکیج اضافه میفونت 

دهد نموده باشید نیازی به فعال نمودن این گزینه ندارید. دو گزینه بعدی این کادر به شما امکان می تنظیمات ذخیره 

ا بتوانید شود تج رمزعبوری را قرار دهید و آخرین گزینه باعث میتا بتوانید برای باز نمودن و همچنین ویرایش اطالعات پکی

 اطالعات غیرضروری پکیج را حذف نمایید.

 

 نحوه چاپ یک فایل ارائه
دهد تا بتوانید اسالیدها به شما این امکان را می در سربرگ  همان طور که قبال اشاره نمودیم قسمت 

ن همچنین یادآوری نمودیم، ای ؛رنگی، طیف سیاه و سفید و سیاه و سفید مطلق به نمایش در آوریدرا در یکی از سه حالت 

حالت بیشتر برای زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید قبل از پرینت نمایی از اسالیدها و نحوه به نمایش درآمدن آنها را داشته 

 باشید.

 

ر شما اما، در اینجا تنظیمات بیشتری در اختیا ؛ها را در اختیار داریداین گزینهتوجه داشته باشید که شما در تنظیمات چاپ نیز 

توانید برای چاپ ابتدا به این قسمت آمده و بعد از انجام موارد دلخواه چاپ را انجام دهید و دیگر قرار داده شده است که می

 در مرحله تنظیمات چاپ نیازی به تنظیمات رنگ چاپ ندارید.
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های نمایش اسالیدتوانید پیشرا انتخاب کنید. اکنون در این قسمت می رفته و گزینه  ند خود به سربرگ برای چاپ س

دارید را وارد نمایید و  هایی که قصد پرینت آنعداد کپیت توانید در کادر خود را در قسمت راست مشاهده نمایید. می

افزار دسترسی داشته باشید. در معین کنید و همچنین به تنظیمات آن سخت افزار را برای پرینتنوع سخت در 

 -توجه داشته باشید که از عالمت  خواهید چاپ شود را تعیین نمایید و در کادر ای که میتوانید محدودهمی 

شود. برای مثال اگر بخواهید از اوب استفاده میبرای تعیین محدوده غیر متن برای تعیین محدوده اسالیدهای متناوب و از 

  بایست در این کادر اینگونه وارد نمایید: چاپ کنید می :1و  15و اسالیدهای  12تا  1اسالید 

 توانید با باز کردن کادر کند تا اسالیدهای بیشتری را درون صفحه جای دهید. شما میابزار بعدی به شما کمک می

 را کلیک نمایید. دستور چاپ دور به دور یا صفحه به صفحه را وارد نمایید. و در آخر برای انجام عمل چاپ آیکون 

 

 رفته تا در قسمت  به توانند ای که به دنبال تنظیمات پیشرفته چاپ هستند میاما کاربران حرفه

 دست یابند.این کادر به این تنظیمات  از بخش 
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