Microsoft Office PowerPoint
بـا ایـن نرم افـزار میتوانیـم اطالعاتـی نظیـر متـن ،تصویـر ،صـدا ،اشـکال گرافیکـی و فیلــم را ارائــه کنیــم .نرم
افــزار  PowerPointامــکان ســاخت نمایش هـا را در اختیــار شــما قــرار میدهــد.

فایل ارائه مطالب)(File Presentation
فایــل ارائــه مطالــب فایلــی اســت کــه طراحــی و درج مطالــب مــورد نظــر در آن انجــام میشــود و
حـاوی اطالعـات مختلفـی از قبیـل متـن ،صـدا ،تصویـر ،فیلـم ،گرافیـک ،جـدول ،نمـودار و  ...است .فایل ارائه
مطالب  PowerPoint 2016با پیوند  pptx.ذخیره میشود.

محیط نرم افزار
بعـد از اجـرا شـدن نرم افـزار روی گزینـه  Blank Presentationدابـل کلیـک کـرده به طـور خـودکار یـک
فایـل ارائـه مطالـب خالـی بـه نـام  Presentation1در آن ایجـاد میشـود.
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ذخیره سازی
بـرای ذخیـره فایـل جـاری از منـوی  Fileگزینـه  Saveرا انتخـاب میکنیـم ) (Ctrl+Sدر پنجـره بـاز شـده
روی گزینـه  Browseکلیـک نمـوده و سـپس مسـیر فایـل را از بـاال انتخـاب میکنیـم .نـام فایـل را در قسـمت
File nameتایـپ و در قسـمت  Save as typeنـوع فایـل و قالـب آن را انتخـاب میکنیــم و دکمــه Save
را میزنیــم.

باز کردن فایل ارائه مطالب
روی منـوی  Fileکلیـک کـرده و گزینـه  Openرا انتخـاب میکنیـم .روی گزینـه  Browseکلیـک میکنیـم.
نـام فایـل را انتخـاب کـرده و  Openمیزنیـم .در ایـن قسـمت ،فایل هایـی کـه آخریـن بـار بـاز شـده اسـت در
سـمت راسـت دیـده میشـود .اگــر بخواهیــم یــک فایــل از ایــن لیســت )آخریــن بازدیــد( خــارج نشــود
میتــوان روی نــام فایــل کلیــک کــرده ســپس از گوشــه ســمت راســت نــام آن ،روی شــکل پینــی کــه
ظاهــر میشــود کلیــک کنیــم ایــن فایــل بــرای همیشــه در ایــن لیســت باقــی می مانــد.
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بستن فایل ارائه مطالب
از منــوی  Fileگزینــه  Closeرا میزنیــم یــا کلیدهــای) (Alt+F4یــا) .(Ctrl+Wبعــد از انتخــاب
Closeاگــر فایــل ذخیــره نشــده باشــد ،پنجــره اخطــار بــاز خواهــد شــد کــه از شــما دربــاره ذخیــره
فایــل ســؤال میکنــد.
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Font
بــرای قالب بنــدی متــن اسالیدها ابتــدا متــن دلخــواه را انتخــاب میکنیــم ســپس از ســربرگ Home
گــروه  Fontمیتــوان نــام قلــم) (Fontانــدازه قلــم) (Font sizeرا تعییــن کــرد.

 :کاهش یا افزایش اندازه قلم
 :سبک فونت )توپر ،کج ،زیرخط دار (
 :روی متن یک خط افقی کشیده میشود
 :سایه دار کردن قلم
 :فاصله بین حروف که شامل گزینه های زیر است :

 : Very Tightفاصله بین کلمات خیلی کم باشد.
 : Tightفاصله بین کلمات کم باشد.
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 : Normalفاصله بین کلمات معمولی باشد.
 : Looseفاصله بین کلمات زیاد باشد.
 : Very Looseفاصله بین کلمات خیلی زیاد باشد.
 : More Spacingمیتوانیـم در پنجـره بـاز شـده در قسـمت  byمقـدار خـاص را تعییـن کنیـم.
 :تغییـر حالت هـای مختلـف نوشـته های التین اسـت و شـامل گزینه هـای زیـر اسـت:

 : Sentences caseابتدای یک جمله با حروف بزرگ خواهد شد.
 : Lowercaseتمام متن مارک شده با حروف کوچک خواهد شد.
 : UPPERCASEتمام متن مارک شده با حروف بزرگ خواهد شد.
 : Capitalize Each Wordابتدای هر کلمه با حروف بزرگ خواهد شد.
 :tOGGLE cASEحروف کوچک به بزرگ و بزرگ به کوچک تبدیل خواهد شد.

 :رنگ قلم
 :پاک کردن قالب بندی متن مارکشده
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Paragraph
بــرای قالب بنــدی پاراگراف هــای متــن اسالید ها کافــی اســت متــن را انتخــاب کــرده ســپس در
ســربرگ  Homeاز گزینــه  Paragraphاســتفاده میکنیــم .روی عالمــت

گــروه  Paragraphکلیـک

کـرده و در پنجـره بـاز شـده در قسـمت  Alignmentترازبنـدی پاراگـراف مارک شـده را تعییـن میکنیـم .در
قسـمت  Directionدو گزینـه وجـود دارد کـه در آن جهـت نوشـتن متـن پاراگـراف را تعییـن میکنیـم(چپ به
راست)(راست به چپ).

 : Before Textتورفتگی پاراگراف را تعیین میکنیم.
 : Beforeفاصله پاراگراف مارک شده از پاراگراف قبلی خود
 : Afterفاصله پاراگراف مارک شده از پاراگراف بعدی خود
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 : Specialداخل آن دو گزینه وجود دارد:
 : First Lineخط اول یک پاراگراف از بقیه خطوط پاراگراف تورفته باشد.
 : Hangingتمامـی خطـوط پاراگـراف به جـز خـط اول پاراگـراف تورفتـه باشـد کـه مقـدار عـددی آن را در
Byتعییــن میکنیــم.
 : Line Spacingفاصله بین خطوط را میتوان تغییر داد.

 :نوع ترازبندی افقی متن وسطچین ،چپچین ،راستچین
 :تورفتگی پاراگراف

 :فاصله بین خطوط

 :جهت نوشتن متن از راست به چپ ،یا چپ به راست

 :برای ستون بندی کردن اسالیدها استفاده میشود.
 :تعیین جهت متن )عمودی نوشتن(

 :نحوه ترازشدگی عمودی متن

شماره گذاری یا عالمت گذاری ابتدای خطوط
بـرای شـماره گذاری ابتـدای خطـوط روی فلـش گزینـه Numbering

که در سـربرگ  Homeقـرار

دارد کلیـک کـرده سـپس یکـی از مدل هـای شـماره گذاری را انتخـاب میکنیـم .اگـر بخواهیـم تنظیمــات
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بیشــتری بــرای شــماره گذاری در نظــر بگیریــم روی گـــــزینه  Bullets and Numberingکلیــک
کــرده و از پنجــره بــاز شــده مــدل مــورد نظــر را انتخــاب میکنیــم .در قســمت  Sizeانــدازه شــماره
گذاری و در قســمت  Colorرنــگ و در قســمت  Start atشــروع شــماره گذاری را میتــوان تعییـن کـرد.

بــرای عالمت گذاری ابتــدای خطــوط میتــوان گزینــه Bullets

را بــاز کــرده و یکــی از مدل هــا

را انتخــاب کنیــم .اگر تنظیمــات بیشــتری بخواهیــم روی گزینــه Bullets and

Numberingکلیــک

کـرده در پنجـره بـاز شـده مـدل مـورد نظـر را انتخـاب کـرده و در قسـمت  Sizeانـدازه عالمت گـذاری را تغییـر
میدهیـم .در قسـمت  Colorرنـگ  Bulletsرا تغییـر میدهیـم و اگر بخواهیـم از کاراکترهـای دیگــر اســتفاده
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کنیــم روی گزینــه  Customizeکلیــک کــرده پنجــره  Symbolبــاز خواهــد شــد کــه میتـوان کاراکتـر
دلخـواه را انتخـاب نمـود.

مدیریت اسالیدها
ایجاد اسالید جدید
بــرای ایجــاد یــک اسـالید جدیــد میتــوان روی نــام اسـالید در ســمت چـپ ،راسـت کلیـک کـرده سـپس
گزینـه  New Slideرا انتخـاب میکنیـم یـا اینکـه روی نـام اسالید کلیــد کــرده و  Enterمیزنیــم و یــا
گزینــه  New slideرا از ســربرگ  Homeاز گـروه  Slidesانتخــاب میکنیــم .همچنیــن میتوانیــم از
کلیــد فــوری  Ctrl+Mنیــز اســتفاده کنیــم .بــرای درج اسالید جدیـد بهتـر اسـت مـوارد زیـر را در نظـر
داشـته باشـیم:
 اگر قبالً یـک الگـوی طراحـی را بـرای فایـل ارائـه انتخـاب کـرده باشـیم ،اسالید جدیـد هـم مثــل آن ایجــاد
میشــود
 پس از ایجاد اسال ید میتوانیم چیدمان یا الگوی طراحی آن را تغییر دهیم.
*نکتــه :بــرای ایجــاد کپــی از اسـالید جــاری به عنــوان اسالید جدیــد (شــامل همــان محتــوا و چیدمـان)
کلیـد Ctrl+Dرا فشـار میدهیـم یـا روی اسالید جـاری راسـت کلیـک میکنیـم و گزینـه

Duplicate Slide

را انتخــاب مینماییــم.

انتخاب چیدمان اسالید )(Slide Layout
بعــد از درج اسـالید جدیــد ،نیــاز اســت چیدمــان اسـالید را تعییــن کنیــم .بــه نحــوه قرارگیــری متــن،
تصویــر ،لیســت ،نمــودار در اسـالیدها چیدمــان اسـالید میگوینــد .هــر  Layoutشــامل تعــدادی
نگهدارنــده ) (Place Holderاســت کــه متــن یــا ســایر اشــیاء قابــل درج در اسالید را نگهــداری
میکنــد .نگهدارنــده در یــک اسـالید را میتوانیــم تغییــر دهیــم.
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بـرای تغییـر و انتخـاب Layoutهـای مختلـف میتـوان روی قسـمتی از اسالید کـه خالـی اسـت راســت کلیــک
کنیــم و از منــوی بــاز شــده گزینــه  Layoutرا انتخــاب کــرده ســپس یکــی از مــوارد موجــود را
انتخــاب میکنیـم.
روش دوم برای اینکار این است که از سـربرگ  Homeگـروه  Slidesبـر روی  Layoutکلیـک کـرده و یکـی از
چیدمان هـا را انتخـاب میکنیـم.

*نکتـه :اگـر بخواهیـم زمانـی کـه یـک اسالید جدیـد ایجـاد میکنیـم همـان زمـان  Layoutآن را تعییـن کنیـم
از سـربرگ  Homeگـروه  New Slide ، Slideفلـش آن را بـاز کـرده و یکـی از چیدمان هـا را انتخــاب
میکنیــم.

انتخاب اسالید
اگـر بخواهیـم چنـد اسال ید متوالـی از یـک فایـل را انتخـاب کنیــم میتوانیــم کلیــد  Shiftرا نگــه داریــم.
ســپس روی اولیــن اسـالید و آخریــن اسـالید از پانــل سـمت چـپ کلیـک میکنیـم ) .البتـه ممکـن اسـت
ایـن پانـل در سـمت راسـت قـرار گرفتـه باشـد( .
بـرای انتخـاب چنـد اسالید غیـر متوالـی کلیـد  Ctrlرا نگـه داشـته سـپس روی تک تـک اسالیدها کلیـک
میکنیـم.

حذف اسالیدها
بـرای حـذف یـک یـا چنـد اسالید میتـوان اسالیدها را انتخـاب کـرده سـپس روی نـام اسالیدها راسـت کلیـک
میکنیـم و گزینـه  Delete Slideرا میزنیـم.
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بازگردانـدن قالب هـای تعریف شـده بـرای یـک اسالید
بــرای ایــن کار ،اسالید مــورد نظــر را انتخــاب کــرده ســپس از ســربرگ  Homeگــروه  Slidesگزینــه
Resetرا انتخــاب میکنیــم.

کپی اسالیدها
بـرای کپـی اسالیدها میتـوان اسالید مـورد نظـر را انتخـاب کـرده سـپس از سـربرگ  Homeگـروه
Clipboardو سـپس گزینـه Copyرا میزنیـم .سـپس مکان نمـا را در محـل دلخـواه قـرار داده )بیـن اسالیدها
زمـان کلیـک بایـد یـک خـط افقـی نمایـان شـود( سـپس از سـربرگ  Homeگزینـه  Pasteکلیـد فـوری
)(Ctrl+Vرا انتخـاب میکنیـم.
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جا به جا کردن یک اسالید
ابتـدا اسالید را انتخـاب میکنیـم سـپس از سـربرگ  Homeگزینـه ) Cutراسـت کلیـک روی نـام اسالید و
انتخـاب Cutو یا کلیـد فـوری) ((Ctrl+Xرا میزنیـم .مکان نمـا را در محـل دلخـواه قـرار داده و از سـربرگ
Homeگزینـه  Pasteرا انتخـاب میکنیـم .سـریع ترین روش جا به جایـی یـک اسالید ،درگ کـردن اسالید از
محـل فعلـی بـه محـل دلخـواه است.

کپی کردن قالب ها
اگـر بخواهیـم قالـب یـک پاراگـراف را در پارا گـراف دیگـر کپـی کنیـم بایـد روی خـط مبـدأ کلیـک کــرده
ســپس از ســربرگ  Homeگــروه  Clipboardگزینــه  Format painterرا انتخــاب و روی خــط مقصــد
درگ میکنیــم.
* نکتـه :اگـر روی گزینـه  Format painterدابـل کلیـک کنیـم ایـن قابلیـت را میتـوان بارهـا روی پاراگراف
هـای مختلـف اعمـال کـرد.

فرمان  RedoوUndo
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بـرای لغـو فرمـان اخیـر از دکمـه  Undoاز نـوار ابـزار دسترسـی سـریع اسـتفاده میکنیـم .بـرای لغـو یکبـاره
چنـد فرمـان متوالـی اخیـر ،بـر روی فلـش سـمت راسـت آن کلیـک کـرده سـپس فرمان هـای دلخـواه را انتخـاب
میکنیـم
 : Redoعمــل عکــس  Undoاســت .فرمان هایــی کــه بــا  Undoاز بیــن رفتــه ،بــا فرمــان Redo
بازمیگــردد.

درج نمودار سازمانی
ایـن نمـودار بـرای نشـان دادن سـاختار سلسـله مراتبـی سـازمان ها بـه کار مـیرود .بـرای ایجـاد نمـودار سـازمانی
میتـوان از روشهـای زیـر اسـتفاده کـرد :

از ســربرگ  Homeدر گــروه  Paragraphگزینــه  Convert to SmartArtGraphicیــا از ســربرگ
Insertگزینــه  SmartArtرا انتخــاب میکنیــم .اگر از ســربرگ  Homeاســتفاده کنیــم لیســتی بــاز
میشــود .از لیسـت بـاز شـده یکـی از مـوارد را انتخـاب میکنیـم.
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اگر بخواهیـم از نمونه هـای دیگـر اسـتفاده کنیـم روی گزینـه  More smartArt Graphicsکلیـک کـرده
سـپس یکـی از مـوارد را بـه دلخـواه انتخـاب و  OKمیکنیـم .روی هرکـدام از کادرهـای ایجـاد شـده کلیـک
کنیـم میتوانیـم داخل آن بنویسـیم .میتوان محـل جعبه هـای متـن را جا به جـا نمـود )توسـط درگ کـردن( یـا
انـدازه آن را کوچـک و بـزرگ کـرد.
بـرای افـزودن عنصـر جدیـد بـه نمـودار سـازمانی موجـود در اسالید میتوانیـم از سـربرگ  Designاز گزینـه
Add Shapeاسـتفاده کنیم.

از سربرگ  Designگروه  Layoutsمیتوان طرح های مختلفی برای نمودار انتخاب کرد.
از سربرگ  Designگزینه  Change Colorsمیتوان رنگ نمودار جاری را تغییر داد.
 : Reset Graphicتمـام فرمت هـای تعریف شـده بـر روی نمـودار را حـذف میکنـد و نمـودار را بـه حالـت
اولیـه) بـدون قالـب( برمیگردانـد.
بــرای حــذف نمـودار ،روی دیـواره بیرونـی نمـودار کلیـک کـرده ســپس دکمــه  Deleteصفحــه کلیــد را
میزنیــم.

درج جدول در اسالید
بـرای درج جـدول در یکـی از جـا نگهدارهـای اسالید کلیــک کــرده ســپس از ســربرگ  Insertگزینــه
Tableرا بــاز کــرده و تعــداد ســطر و ســتون را مشــخص میکنیــم).توســط درگ کــردن در خانه هــای
موجــود(.
اگر از لیسـت بـاز شـده گزینـه  Insert Tableرا کلیـک کنیـم پنجـره ای بـاز خواهـد شـد کـه در آن تعـداد
سـتون و سـطر جـدول را تعییـن میکنیـم و  OKمیکنیـم .جـدول درج خواهـد شـد .بـرای تغییـر انـدازه جـدول،
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مـاوس را روی دسـتگیره هایی کـه در حاشـیه جـدول قـرار دارد بـرده و آن را بـه انـدازه دلخـواه درگ میکنیـم.
بـرای حرکـت در خانه هـای جـدول از کلیـد  Tabاسـتفاده میکنیـم.

برای قالب بندی متن داخل سلول های جدول از سربرگ  Homeاستفاده میکنیم.
بعد از درج جدول ،سربرگ های  Designو  Layoutفعال خواهند شد.

در سـربرگ  Designگـروه  Table Style Optionsمربـوط بـه تنظیمـات سـبک جـدول اسـت .مثاالً سـطر
اول یـا سـتون اول متمایـز از بقیـه سـطر و سـتون باشـد.
 : Table Stylesسـبک های مختلـف جـدول میباشـد کـه بـا بـاز کـردن ایـن گزینـه میتـوان مـدل انتخـاب
کـرد .داخـل همیـن گـروه از قسـمت  Shadingمیتـوان رنـگ پس زمینـه خانههـای جـدول را انتخـاب کـرد
)ابتـدا بایـد مـارک کنیـم(.
 : WordArtبرای درج متن هنری میباشد.
 : Draw Bordersاز ایــن قســمت میتــوان پهنــای کادر ،مدل هـای مختلــف کادر ،رنــگ ترســیم
خطــوط کادرجــدول را انتخــاب کــرده و جــدول را به صــورت دســتی ترســیم کنیــم
 : Draw Tableکشیدن جدول توسط مداد )به صورت دستی(
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 : Eraserبـرای پـا ک کـردن کادرهـای جـدول اسـتفاده میشـود .بدیـن صـورت کـه روی هـر کادر کـه بخواهیـم
کلیـک میکنیـم تـا آن کادر پـا ک شـود.

سربرگ Layout

در سربرگ  Layoutگروه  Tableگزینه  Selectبرای انتخاب خانه های جدول میباشد.
 : Rows & Columnsبرای حذف و اضافه کردن خانه های جدول میباشد.
 : Insert Aboveاضافه کردن یک سطر خالی در باالی سطر جاری
 : Insert Belowاضافه کردن یک سطر خالی در پایین سطر جاری
 : Insert Leftاضافه کردن یک ستون خالی در سمت چپ ستون جاری
 : Insert Rightاضافه کردن یک ستون خالی در سمت راست ستون جاری
 : Deleteداخل این گروه برای حذف خانه های جدول میباشد.

 : Merge Cellsبرای ادغام خانه های مارک شده در یک جدول استفاده میشود.
 : Split Cellsبرای تقسیم یک سلول به دو یا چند سلول استفاده میشود.
 : Split Tableبرای تقسیم یک جدول به دو جدول مجزا استفاده میشود.
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 : Cell Sizeمیتوان ارتفاع و عرض ستون را تغییر داد.
 : Alignmentمیتوان جهت متن را تغییر داد.
 : Table Sizeمیتوان اندازه جدول را تغییر داد.

آشنایی با نماهای مختلف ارائه مطالب
چهـار نمـای اصلـی بـرای نمایـش اسالیدها وجـود دارد که در سـربرگ  Viewگـروه  Presentationقرار دارد.

 :ایـن نمـا ،نمـای اصلـی ویرایـش اسالید اسـت و معمـوالً بـرای ایجـاد و طراحـی اسالیدها از ایـن
نمـا اسـتفاده میشـود کـه خـود شـامل  3قسـمت اسـت:
) (Slide paneصفحـه بزرگـی کـه میتـوان داخـل آن متـن ،نمـودار ،جـدول و ...را نوشـت کـه شـامل جـا
نگهـداری اسـت کـه میتـوان داخـل آن متـن نوشـت.
) (slide tabدر سـمت چـپ یـا راسـت پنجـره در سـربرگ وجـود دارد .در سـربرگ  Slidesکـه تمامـی
اسالیدهای فایـل جـاری به صـورت تصاویـر کوچـک قابـل مشـاهده اسـت شـماره اسالیدها در نـوار وضعیـت نیـز
قابـل مشـاهده اسـت .در ایـن ناحیـه میتـوان اسالید جدیـد ایجـاد کـرد .میتـوان روی یکـی از اسالیدها کلیـک
کـرده و سـپس  Enterنمـود تـا اسالید جدیـد ایجـاد شـود.
) (Note paneایـن ناحیـه در پاییـن صفحـه قـرار دارد و در ایـن قسـمت توضیحاتـی مربـوط بـه اسالید
مینویسـیم .میتوانیـم ایـن محـدوده را پهـن کنیـم .بدیـن منظـور ،روی دیـواره آن قـرار گرفتـه سـپس اشـارهگر
را بـه باال درگ میکنیـم.
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 :از ایــن نمــا بــرای نوشــتن و ویرایــش متــن اسالیدها اســتفاده میشـود .در ایـن نمـا ،عناصـر
غیـر متنـی اسالید قابـل مشـاهده نیسـت .از ایـن نمـا بـرای دیـدن خالصــه متــن اســتفاده میشـود.

 :در ایـن حالـت از نمایـش ،اسالیدهای طراحی شـده بـه شـکل تصاویـر کوچـک قابـل مشـاهده
اسـت کـه میتـوان در ایـن نمـا بـا درگ کـردن اسالیدها ،اسالیدها را جا به جـا کـرد .میتوانیـم در ایـن حالـت
بـا کلیـک راسـت روی اسالید و انتخـاب  Hide Slideاسالید را مخفـی کنیـم.
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در ایـن حالـت میتـوان اسالید جدیـد ایجـاد نمـود .در فضـای خالـی قبـل یـا بعـد اسالید کلیـک کرده تا خط
مشکی چشمـکزن افقـی دیـده شــود .سپـس کلیک راسـت کرده و  New Slideرا انتخـاب میکنیـم.

 :اگر بخواهیـم بـرای اسالید یـک یادداشـت تعریـف کنیـم از ایـن نمـا اسـتفاده میکنیـم .نـکات نوشته
شــده در هنــگام ارائــه مطالــب نمایــش داده نمیشــود .اگر بخواهیــم جهــت کاغــذ  Notesرا تغییـر دهیـم
میتوانیـم از سـربرگ  Designگزینـه  Slide Sizeدر پنجـره بـاز شـده گزینـه)  Portraitعمـودی )
(Landscapeافقـی( قسـمت  Notesرا تغییـر دهیـم.

 :از ایـن نمـا بـرای خوانـدن و نمایـش اسالید ها اسـتفاده میشــود .البتــه در ایــن حالــت ،نــوار
باال و پاییــن دیــده میشـود و اگر روی صفحـه کلیـک راسـت کنیـم گزینه هـای زیـر قابـل مشـاهده اسـت:

 : Nextرفتن به اسالید بعدی
 : Previousرفتن به اسالید قبلی
 : Go to Slideرفتن به اسالید خاص که میتوان نام اسالید را از لیست باز شده انتخاب کرد.
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 : Zoom Inبزرگنمایی صفحه
 : End Showپایان نمایش و بازگشت به حالت نرمال

نمای نمایش اسالید)(Slide Show View
از ایـن نمـا بـرای نمایـش اسالیدهای طراحی شـده ،بـرای شـرکت کنندگان درجلسـه اسـتفاده میشــود .اغلــب
اسالیدهای طراحی شــده در ایــن نمــا از طریــق ویدئــو پروژکتــور بــر روی پــرده نمایــش بــزرگ نشــان
داده میشــوند .در ایــن نمــا اسالیدها به صــورت) (Full Screenو همــراه بــا صــدا ،ویدئــو و جلوه هــای
گرافیکــی نمایــش داده میشــوند .بــرای رفتــن بــه حالــت نمایــش اسالیدها میتــوان از کلیــد F5
اســتفاده کــرد )پخــش اسالید از اولیــن اسالید میباشــد(.

زمانـی کـه بـه حالـت پخـش اسالید برویـم اگر روی صفحه اسالید کلیک راسـت کنیـم پنجره ای بـاز خواهـد
شـد کـه شـامل مـوارد زیر اسـت:

 : Nextرفتن به اسالید بعدی
: Previousرفتن به اسالید قبلی
 : Last Viewedرفتن به آخرین اسالید نمایش داده شده
 : See All Slidesنمایش تمام اسالیدهای موجود
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 : Zoom Inبزرگنمایی بخشی از اسالید در حال پخش
 Screenکه شامل گزینه های زیر است:
 : Black Screenنمایش صفحه به صورت سیاهرنگ
 : White Screenنمایش صفحه به صورت سفیدرنگ

اگر بخواهیـم زمـان نمایـش و پخـش اسالید همزمـان روی اسالید چیـزی رسـم کنیـم میتـوان از لیسـت موجـود
گزینـه  Pointer Optionsرا انتخـاب کـرده سـپس قلـم دلخـواه را انتخـاب کنیـم .آنـگاه اشـاره گر شـبیه بـه
مـداد خواهـد شـد .اکنـون میتوانیـم مطالـب را داخـل اسالید رسـم کنیـم )بـا کلیـد فـوری Ctrl+Pنیـز
امکانپذیـر اسـت(.

برای تغییر رنگ قلم میتوانیم از منوی  Pointer Optionsگزینه  Ink Colorرا انتخاب کنیم .بـرای پـاک کـردن
مطالـب ترسیم شـده روی گزینـه  Eraserکلیـک کـرده سـپس روی هـر مطلـب کـه بخواهیـم یکبـار کلیـک
میکنیـم.
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 : Erase All Ink Slideپاک کردن همه ترسیمات داخل اسالید
اگر بخواهیـم قلـم را بـه شـکل پیـکان درآوریـم و از حالـت ترسـیم خـار ج کنیـم میتوانیـم بـر روی اسالید
کلیـک راسـت کـرده و از لیسـت بـاز شـده گزینـه  Pointer Optionsو سـپس گزینـه  Arrowرا انتخـاب
کنیـم کلیـد فـوری).(Ctrl+A
بـرای مخفـی کـردن اشـاره گر در صفحـه اسالید در زمـان پخـش اسالید ،راسـت کلیـک کـرده و سـپس به
صـورت زیـر عمـل میکنیـم:
Pointer Option→ Arrow Options → Hidden
بـرای خـارج شـدن از حالـت پخـش اسالید در فضـای خالــی راسـت کلیـک کـرده و گــــزینــــه End
Showرا انتخــاب میکنیــم .اگر چیــزی بــر روی اسالید ترسـیم کـرده باشـیم در هنـگام خـار ج شـدن از
ایــن حالــت پنجـره ای بــاز خواهـد شـد کــه در مــورد ذخیــره مطالـب نوشته شــده بـر روی اسالید سـؤال
خواهـد کـرد .پنجـره بـاز شـده شـامل دو گزینـه است.
 : Discardحذف مطالب ترسیم شده
 : Keepذخیره مطالب ترسیم شده
*نکته :برای خارج شدن از حالت پخش اسالید از کلید  Escنیز میتوان استفاده کرد.

درج تصویر
بـرای درج تصویـر در یـک اسالید میتـوان از سـربرگ  Insertگزینـه  Pictureاسـتفاده کنیـم .روی ایـن گزینـه
کلیـک کـرده سـپس از پنجـره بـاز شـده ،تصویـر مـورد نظـر را انتخـاب میکنیـم و دکمـه  Insertرا میزنیـم.
بعـد از درج تصویـر ،سـربرگ  Formatفعـال خواهـد شـد کـه میتوانیـم جلوه هـا و تنظیمـات تصویـر را تغییـر
دهیـم.
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سربرگ  Formatشامل گزینه های زیر است:
 : Remove Backgroundحذف زمینه تصویر
 : Correctionsتنظیم روشنایی تصویر
 : Colorرنگ آمیزی مجدد تصویر و استفاده از طیف های رنگی
 : Artistic Effectsانتخاب طرح های مختلف برای تصویر
 : Reset Pictureبــا کلیــک روی ایــن گزینــه ،تمــام ســبک ها و قالب بندهــای تصویــر بــه حالــت
اولیــه بازمیگــردد.
 : Change Pictureتعویض تصویر با تصویر جدید
 : Compress Pictureفشرده سازی تصویر )حجم عکس را کاهش میدهد(
 : Picture Stylesســبک های تصویــر شــامل نــوع کادر ،شــکل هندســی کادر و انــواع افکت هــای
تصویــری میباشــد .بــرای ایــن منظــور میتــوان روی دکمــه گــروه  Picture Stylesکلیــک کــرده تــا
تمامــی ســبک ها مشــاهده شــود.
 : Picture Bordersمیتوانیم کادر دور شکل را به دلخواه تغییر دهیم.
 : Picture Effectsبــرای اعمــال افکت هــای مختلــف بــه تصویــر موجــود میباشــد کــه بــا کلیـک
روی ایـن گزینـه میتـوان از لیسـت بـاز شـده یکـی از مـوارد را انتخـاب نمـود. Layout Picture
 : Picture Layoutمیتوان تصویر را در گراف های مختلف قرار داد.

تغییر اندازه تصویر
بـرای کوچـک و بـزرگ کـردن تصویـر میتوانیـم از مـاوس اسـتفاده کنیـم .روی دیـواره تصویر حرکت کــرده
تــا اشــارهگر شــبیه

شــود .ســپس بــه چــپ و راســت یــا باال و پاییــن درگ میکنیــم .بــرای جا

به جـا کـردن شـکل نیـاز اسـت کـه اشـاره گر را روی تصویـر ببریـم تـا شـبیه
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شـود سـپس بـه جهـت

دلخـواه درگ میکنیـم .روش دیگـر بـرای تغییـر انـدازه شـکل های موجـود اسـتفاده از سـربرگ  Formatو
قسـمت  Sizeمیباشـد .در ایـن قسـمت میتـوان پهنـا و ارتفـاع شـکل و تصویـر را انتخـاب نمـود.

برش تصویر
اگر بخواهیـم یـک تصو یـر را بـرش دهیـم و قسـمتی از تصویـر را داشـته باشـیم میتوانیـم از سـربرگ Format
گزینـه  Cropرا انتخـاب کنیـم .سـپس دیـواره تصویر را توسـط ماوس بـه داخل درگ میکنیم.

درج اشکال هندسی Shapes
بــرای درج اشــکال هندســی میتوانیــم از گزینــه  Shapesواقــع در ســربرگ  Insertاســتفاده کنیـم.
روی یکـی از اشـکال موجـود کلیـک کـرده سـپس داخـل سـند آمـده و بـه انـدازه دلخـواه درگ میکنیــم .اگر
زمــان کشــیدن شــکل  Ctrlرا نگــه داریــم ســپس شــروع بــه کشــیدن شــکل کنیــم ،شـکل مـورد نظـر
از مرکـز بـه انتهـا رسـم میشـود و اگر کلیـد  Altرا نگـه داریـم میتوانیـم شـکل را دقیق تـر ترسـیم کنیـم .اگر
کلیـد  Shiftرا نگـه داریـم ،حرکـت مـاوس در راسـتای افقـی یـا عمـودی صـورت میگیـرد؛ یعنـی به راحتـی
میتوانیـم دایـره یـا مربـع بکشـیم درصورتیکـه اگر  Shiftرا نگـه نداریـم امـکان دارد بیضـی یـا مسـتطیل کشـیده
شـود .
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استفاده از سربرگ  Formatبرای اشکال
بعـد از درج شـکل ،سـربرگ  Formatبه صـورت خـودکار فعـال خواهـد شـد .ایـن سـربرگ شـامل گروه هـای
زیـر اسـت:

 : Insert Shapesاز ایـن قسـمت میتوانیـم یـک شـکل دیگـر را انتخـاب کنیـم و داخـل سـند ترسـیم نماییم.
 : Edit Shapesتوسط زیرگزینه  Change Shapeمیتوان شکل فعال را تغییر داد.
 : Draw Textboxمیتوانیم یک فضا باز کنیم و داخل آن متن بنویسیم.
 : Shape stylesبـا کلیـک روی ایـن دکمـه میتـوان رنگ هـای پیش فـرض کـه داخـل ایـن لیسـت قـرار دارد
را انتخـاب کـرد تـا شـکل رنگـی شـود.
 : Shape Fillمیتـوان بـرای داخـل شـکل یـک رنـگ انتخـاب کـرد .از لیسـت بـاز شـده اگر روی گزینــه
 Pictureکلیــک کنیــم میتوانیــم یــک تصویــر انتخــاب کنیــم تــا تصویــر شــکل جــاری درج شـود .اگر
گزینـه  Gradientرا انتخـاب کنیـم لیسـتی بـاز خواهـد شـد کـه طر ح هـای مختلـف در آن دیـده میشـود و
اگر روی گزینـه  More Gradientsکلیـک کنیـم پنجـره ای در سـمت راسـت بــاز میشــود .میتــوان روی
Gradient Fillکلیــک کــرده و از ترکیــب رنگ هــای آن اســتفاده کــرد.
اگر از لیسـت بـاز شـده  Shape Fillگزینـه  Textureرا انتخـاب کنیـم میتوانیـم یکـی از مدل هـای آمـاده را
انتخـاب نماییم.
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اگر گزینــه  Patternرا انتخــاب کنیــم میتوانیــم مدل هــای مختلــف هاشــورها را بــرای شــکل جــاری
در نظــر بگیریــم و از پنجــره بــاز شــده از قســمت  Foregroundرنــگ خطــوط  Backgroundرنــگ
زمینــه را تعییــن کنیــم.

 : Shape Outlineاز ایــن گزینــه میتــوان رنــگ کادر بیرونــی شــکل را تغییــر داد .داخــل همیـن
لیسـت بـاز شـده در قسـمت  Weightمیتوانیـم پهنـای خـط دور را تغییـر دهیـم و از قسـمت Dashesمدل
هــای مختلــف خــط دور تعییــن میشــود.

 : Arrowsشــامل مدل هــای مختلــف پیــکان میباشــد کــه ابتــدا بایســتی یــک فلــش بکشـیم تـا ایـن
گزینـه فعـال شـود .سـپس یکـی از مدل هـای موجـود را انتخـاب میکنیـم.
 : Shadow Effectsسایه دار کردن و دادن افکت های مختلف به شکل
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 : Positionمیتوان موقعیت قرارگیری شکل داخل سند را تعیین کرد.
 : Bring Forwardکه خود شامل  2گزینه است:
 : Bring Forwardدر مورد دو شکل است و شکل فعال روی شکل دیگر قرار میگیرد.
 : Bring to Frontدر مورد سه شکل است و شکل فعال روی دو شکل دیگر قرار میگیرد.
 : Send Backwardکه خود شامل  2گزینه است:
 : Send Backwardدر مورد دو شکل است و شکل فعال زیر قرار میگیرد.
 : Send to Backدر مورد سه شکل است و شکل فعال زیر قرار میگیرد.
 : Groupبــرای تبدیــل چنــد شــکل بــه یــک شــکل واحــد اســتفده میشــود .بــرای ایــن منظــور
میتــوان ابتــدا تمــام شــکل ها را انتخــاب کــرد .کلیــد  Ctrlرا نگــه داشــته و روی شــکل ها کلیــک
میکنیــم ســپس از نــوار باال ایــن گزینــه را انتخــاب میکنیــم .
 : Rotateبـرای چرخانـدن شـکل اسـتفاده میشـود .از لیسـت بـاز شـده یکـی از مـوارد را انتخــاب میکنیــم.

درج نمودار
بــرای درج نمــودار میتــوان از ســربرگ  Insertگزینــه  Chartرا انتخــاب کــرد .یــک نمــودار بــا داده
هـای فرضـی ایجـاد خواهـد شـد .همزمـان بـا ایجـاد نمـودار ،کار بـرگ صفحـه گسـتردهای بـا اطالعـات فرضـی
در سـمت راسـت دیـده میشـود کـه میتـوان اطال عـات آن را بسـته بـه نیـاز خـود تغییــر دهیــد .بعــد از درج
نمــودار ،ســربرگهای  Format ،Designفعــال خواهنــد شــد کــه از ایــن ســربرگ بــرای قالب بنــدی و
انجــام تنظیمــات نمــودار اســتفاده میشــود.
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سربرگDesign
 Add Chart Elementsشامل گزینه های زیر است:

 : Axesمقادیر محور  y, xحذف و یا آشکار میشود.
 : Axis Titleتعریف عنوان برای محورy, x
 : Chart Titleتعریف عنوان برای کل نمودار
 : Data Labelsمقادیر نمودار را میتوان روی هر میله مشاهده کرد.
 : Data Tableجدول مربوطه را میتوان زیر نمودار مشاهده کرد.
 : Legendمحل قرارگیری راهنما را میتوان تعیین کرد.
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 : Quick Layoutتوسط این گزینه میتوان یکی از آرایش های موجود را انتخاب کرد .با انتخاب آن میتوانیم
برای نمودار عنوان و برای محور  y , xنام تعریف کنیم.

 : Change Colorsبرای تغییر رنگ نمودار استفاده میشود.

 : Chart Stylesبـا انتخـاب ایـن گزینـه ،لیسـتی از طرح هـا بـا رنگ هـای مختلـف نمـودار بـاز میشـود کـه
میتـوان یکـی از آنهـا را انتخـاب نمـود.

 : Switch Rows/Columnsنوشته های راهنما و محور  xبا هم جا به جا میشوند.

 : Change Chart Typeتوسـط ایـن گزینـه میتوانیـم نـوع نمـودار جـاری را تغییـر دهیـم .ایــن کار از
طریــق کلیــک راســت در فضــای خالــی و انتخــاب گزینــه  Chart Typeنیــز امکان پذیــر اسـت.
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 : Move Chartاگر بخواهیـم نمـودار کشیده شـده را بـه کاربـرگ دیگـر یـا بـه کاربـرگ جدیـد انتقـال دهیـم
از ایـن گزینـه اسـتفاده میکنیـم .بـا کلیـک روی ایـن گزینـه ،پنجـره ای بـاز خواهـد شــد .اگر گزینــه New
Sheetرا انتخــاب کنیــم ،نمــودار در شــیت جدیــد کــه نــام آن به صــورت پیش فــرض  chart1گذاشــته
شــده ،انتقــال خواهــد یافــت و اگر گزینــه  objectرا انتخــاب کنیــم میتوانیــم کاربــرگ مقصــد را
انتخــاب کنیــم مثـال ً Sheet3و نهایتاً  Okمیکنیــم.

تغییـر رنـگ شـاخص های نمـودار
بـرای تغییـر شـاخص هـر نمـودار روی میله هـای آن کلیـک راســت کــرده و گزینــه Format Data Series
را انتخــاب میکنیــم .در پنجــره بــاز شــده گزینــه ) Fillسـطل رنـگ( را از سـمت راسـت انتخـاب میکنیـم.
سـپس گزینـه  Fillو بعـد گزینـه  Solid Fillرا انتخــاب میکنیــم .گزینــه  Colorرا بــاز کــرده و یکــی از
رنگ هــا را انتخــاب میکنیــم.

تغییـر مقیـاس نمـودار
اگر بخواهیـم مقیـاس نمـودار یعنـی اعـدادی کـه در محـور  yقـرار دارنـد را تغییـر دهیـم بایسـتی روی اعـداد
محـور  yکلیـک راسـت کنیـم.
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سـپس گـــزینه  Format Axisرا انتخـاب مـیکنیـم .در پنـجـره بـاز شــده گـــزینـه هــای زیـــر وجــود
دارنــد:
در قسمت  Minimumگزینه  Fixedرا فعال کرده و مقــدار شــــروع محـــور  yرا تعییــــن میکنیم مثالً
عدد 10
در قسمت  Maximumگـزینــه  Fixedرا فعــال کـرده و آخـرین عــدد محـور  yرا تعییـن میکنیم مثال ً 10
در قسـمت  Unit Majorگزینـه  Fixedرا فعـال کـرده و فاصلـه خطـوط شـبکه اصلـی چـه عـددی باشـد را
نیـز تعییـن میکنیـم )مثالً  10تـا  10تـا شـمرده شـود(
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سه بعدی کردن نمودار
اگر بخواهیـم نمـودار را سه بعدی کنیـم بایسـتی یکـی از انـواع سه بعدی را انتخـاب نماییـم .یعنــی کلیــک
راســت در فضــای خالــی نمــودار و انتخــاب .Change Chart Typeسـپس یکـی از مدل هــای سه بعدی
را انتخــاب میکنیــم .بــرای چرخانــدن نمــودار سه بعدی در فضــای ســفید نمــودار کلیــک راســت کــرده
و گزینــه  Rotation D-3را انتخــاب میکنیــم .در پنجــره بــاز شــده در قسـمت  Rotationمقـدار x , y
را تغییـر میدهیـم و در قسـمت  Perspectiveزاویـه نمـودار را تغییـر میدهیــم.
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حذف نمودار
برای حذف نمودار باید نمودار را فعال کنیم سپس دکمه  Deleteصفحه کلید را میزنیم.

تعریف پاصفحه
برای اسالیدها پاصفحــه را میتــوان طــوری تنظیــم کــرد کــه شــماره اسالید ،تاریــخ روز ،عبــارت دلخــواه
در آن قــرار گیــرد .بــرای درج پاصفحــه بایــد از ســربرگ  Insertگــروه  Textگزینــه & Footer
Headerرا انتخــاب کنیــم .در پنجــره بــاز شــده اگر گزینــه  Date and timeرا فعــال کنیــم تاریــخ در
پاصفحــه درج خواهـد شـد .اگر گزینـه  Update automaticallyفعـال باشـد ،تاریـخ روز داخـل پاصفحـه
درج خواهـد شـد و اگر گزینـه  Fixedرا فعـال کنیـم میتـوان یـک تاریـخ خـاص و ثابـت را در پاصفحـه ایجـاد
کـرد .اگر گزینـه  Slide numberفعـال باشـد شـماره گذاری در اسالید نیـز انجـام خواهـد شـد و در نهایـت
بـرای نوشـتن متـن پاصفحـه گزینـه  Footerرا فعـال کـرده و متـن دلخـواه را در مسـتطیل پاییــن آن
مینویســیم.
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اگر بعـد از تنظیـم مـوارد ذکـر شـده  Applyبزنیـم ایـن تغییـرات فقـط بـرای اسالید جـاری اسـت و گزینـه
Apply To Allبـرای تمامـی اسالیدها درج خواهـد شـد.

درج متن هنری
بــرای درج متــن توســط  WordArtمیتوانیــم از گزینــه  WordArtواقــع در ســربرگ  Insertاسـتفاده
کنیـم .لیسـتی بـاز خواهـد شـد .یکـی از مدل هـا را انتخـاب کـرده سـپس متـن مـورد نظـر را تایـپ میکنیـم.
سـربرگ  Formatفعـال خواهـد شـد کـه میتـوان تغییراتـی در نوشـته ایجـاد کـرد.
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درج متن داخل اسالیدها
بــرای درج متــن داخــل اسالید درجانگهدارنــده اسالید کلیــک کــرده و متــن را مینویســیم .اگر بخواهیـم
درج متـن توسـط  Text Boxباشـد میتـوان از سـربرگ  Insertگـروه  Textابـزار  Text Boxرا انتخـاب
کـرده سـپس در فضـای خاصـی کـه میخواهیـم متـن را بنویسـیم درگ میکنیـم و داخـل آن فضـا تایـپ میکنیـم.

تنظیمات کاغذ
بـرای تنظیمـات کاغـذ از سـربرگ  Designگـروه  Customizeدر قسـمت  Slide Sizeسـپس گزینـه
Custom Slide Sizeرا انتخـاب میکنیـم.

کشوی گزینه  Slides sized forرا باز کرده که شامل گزینه های زیر است:
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 : On-screen Showتنظیم صفحه اسالید بر روی صفحه نمایش رایانه
 : Paper, Letter paper A3چاپ اسالید بر روی کاغذ
ایــن گزینه ها بــر حسـب نیــاز کـه آیـا میخواهیــد اسالید نمایشـی باشــد یـا چاپـی اسـتفاده میشــود .
در قسمت  Widthپهنای اسالید و در قسمت  Heightارتفاع اسالید را تعیین میکنیم.
در قســمت  Number slides fromمیتــوان تعییــن کــرد شــماره گذاری اسالید از چــه عــددی شـروع
شـود.
در قسمت  Orientationجهت کاغذ را تعیین میکنیم ) Portraitجهت کاغذ عمودی( )Landscapeجهت کاغذ
افقی( میباشد.
در قسـمت پاییـن همیـن پنجـره  Notes, Handouts & Outlineمیتـوان جهـت کاغـذ را زمـان یادداشـت
یعنـی در حالـت نمایشـی  Notesتغییـر داد.

استفاده از تم ها
بـرای افزایـش زیبایـی و جذابیـت اسالیدها میتـوان از تـم اسـتفاده کـرد .تم هـا مجموعـه ای یکپارچـه از عناصـر
از قبـل طراحی شـده بـاگرافیـک ،فونـت و رنگ هـای متنـوع هسـتند کـه میتوان بـرای تغییـر صفحـه اسالید به
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راحتـی از آنهـا اسـتفاده کـرد .بـرای انتخـاب تـم بـرای اسالید جـاری میتـوان از سـربرگ  Designگـروه
Themesروی آیکـون آن کلیـک کـرده تـا لیسـت تم هـا بـاز شـود.
اگر یـک تـم را فقـط بـرای یـک اسالید بخواهیـم ،روی مـدل دلخـواه کلیـک راسـت کـرده و گزینه Apply To
Selected Slidesرا انتخـاب میکنیـم .

 : Apply to All Slidesوقتــی بخواهیـم تـم انتخاب شــده بــرای همــه اسالیدها باشــد اســتفاده
میکنیــم .
 : Set as Default Themeتعیین تم جاری به عنوان تم پیشفرض
 : Add Gallery to Quick Access Toolbarافـزودن تـم ،بـه نمـودار دسترسـی سـریع کـه در نـوار
عنـوان قـرار دارد.
* نکته :برای مشاهده نام هر تم میتوانیم ماوس را چند لحظه روی تم دلخواه نگه داریم.

تغییر پس زمینه اسالید
بـرای تغییـر پس زمینـه اسالید بـه تصاویـر دلخـواه میتـوان از سـربرگ  Designگـروه  Customizeگزینــه
Format Backgroundرا انتخــاب کــرد .در ســمت راســت پنجــره ای بــاز خواهــد شــد کــه شـامل
گزینه هـای زیـر اسـت:
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 : Solid Fillکـه میتـوان از قسـمت پاییـن آن رنـگ و همچنیـن از قسـمت  transparencyمقـدار شـفافیت
تصویـر را تعییـن کـرد.
 : Gradient Fillپــر کــردن بــا ترکیــب دو رنــگ کــه میتــوان از گزینه هــای بــاز شــده ،رنــگ
انتخـاب کنیـم.
 : Picture to Texture Fillانتخـاب تصاویـر به عنـوان پس زمینـه کـه بعـد از کلیـک روی ایـن گزینـه
روی  Fileکلیـک کـرده و تصویـر دلخـواه را انتخـاب میکنیـم.
 : Pattern Fillمیتوان مدل هاشورهای مختلف را برای زمینه اسالید انتخاب کرد.
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نمایش اسالیدها
بــرای نمایــش و پخــش اسالید از اسالید اول مـیتوان از سربـرگ  Slide Showگــزینـه From
Beginningرا اســتفاده کنیــم یــا کلیــد  F5را از صفحــه کلیــد فشــار دهیــم.
بــرای نمایــش اسالیدها از اسالید جاری به بعد مـیتوان از سربرگ  Slide Showگزینــه From Currentرا
انتخــاب نمــود یــا از نــوار وضعیــت )پاییــن(  Slide Showرا انتخــاب کنیــم )کلیدهــای
(F5+Shiftزمانــی کـه در حالـت پخــش اسالید هســتیم.
بـرای حرکـت بیــن اسالیدها از کلیدهـای جهــت یـا از کلیدهــای  Page Upیــا  Page Downاســتفاده
میکنیــم.

نمایش اسالید سفارشـی
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برای این منظور از سـربرگ  Slide Showگزینه  Custom Slide Showسـپس گزینـه Custom Shows
را انتخـاب میکنیـم .سـپس گزینـه  Newرا انتخـاب کـرده و اسالید دلخـواه را انتخـاب و  Addمیزنیـم و OK
و در نهایـت  Closeمیکنیـم .اکنـون بـرای پخـش اسالید سفارشـی میتـوان گزینــه Custom Slide Show
را بــاز کــرده ســپس گزینــه  Custom Show 1را انتخـاب میکنیـم .فقـط اسالید مـورد نظـر پخـش خواهـد
شـد.

تنظیماتSlide Show
بـرای تغییـر تنظیمـات  Slide Showمیتـوان از سـربرگ  Slide Showگزینـه  Set Up Slide Showرا
انتخـاب نمـود .پنجـره ای بـاز خواهـد شـد کـه شـامل گزینه هـای زیـر اسـت:
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 : Presented by a speakerنمایش و پخش اسالید در کل صفحه نمایش صورت بگیرد.
 : Browsed by individualنمایـش و پخـش اسالید در داخـل پنجـره اصلـی پاورپوینـت دیـده شود.
 : Browsed by kioskزمـان پخـش اسالید ،اسالیدها به صـورت اتوماتیـک هـر پنـج ثانیـه عـوض میشــوند
و نمایــش آنهــا در کل صفحــه صــورت میگیــرد .بــا انتخــاب ایــن گزینــه حالــت Loop continually
unitبه صــورت اتوماتیــک انتـاب میشـود و معنـی آن چرخـش پشــت سـر هــم اسالیدها تــا زمــان فشــردن
کلیــد  Escاســت.
 : Show without narrationاسالیدها بـدون صـدای  narrationپخـش میشـود) بـدون صدای گوینده(
 : Show without animationاسالیدها بدون انیمیشن پخش خواهد شد.
از قسمت  Show slidesگزینه  :Allباعث نمایش تمامی اسالیدهای موجود میشود.
 : From toمیتوانیــم تعییــن کنیــم از کدامیــن اسالید شــروع بــه پخــش کنــد و تــا کدامیــن اسالید
ادامـه داشـته باشـد ) .شـماره اسالید اول را در مقابـل  ، Fromاسالید آخـر را در مقابـل  Toمینویســیم(.
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 : Custom Showبه هر ترتیبی که کاربر تعیین کند اسالیدها پخش شود .
 : Manuallyبرای تعویض اسالید باید کلیدی از صفحه کلید یا ماوس فشرده شود.
 : Using Timing, if presentباعـث لحـاظ شـدن زمـان توقـف بـرای هـر اسالید در صـورت وجـود
میباشــد.
 : Pen Colorرنگ قلم که برای ترسیمات در زمان پخش استفاده میشود را میتوان تعیین کرد.

مخفی کردن یک اسالید
بــرای مخفـی کردن یـک اسالید روی اسالید دلخـواه کلیـک کـرده ســپس از سربـرگ  Slide Showگزینـه
Hide Slideرا انتخـاب میکنیـم یـا روی نـام اسالید کـه در سـمت راسـت )چـپ( وجـود دارد راسـت کلیـک
کـرده  Hide Slideرا انتخـاب میکنیـم .نـام اسالید مخفی شـده بـه ایـن شـکل دیـده خواهـد شـد .اسالید
مخفی شـده درجهـت نمایشـی  Normalدیـده خواهـد شـد امـا در حالـت نمایشـی  Slide Showمخفـی
میباشـد.

بررسی غلط امالیی)(Spell Check
زیــر بعضـی از کلمـات خــط مــوجدار قرمـز کشـیده میشــود کــه نشــان دهنده غلــط بــودن آن کلمــه
اســت .بــرای بررســی غلــط امالیـی میتـوان از سـربرگ  Reviewگزینــه  Spellingرا انتخــاب
کنیـم ).(F7در پنجـره بـاز شـده در کادر باالی پنجـره کلمـه غلـط و در کادر پاییـن آن  Suggestionsکلمـه
پیشـنهادی ارائـه شـده اسـت.
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اگر کلمــه درســت در کلمــات پیشــنهادی موجــود اســت میتوانیــم کلمــه را انتخــاب کــرده ســپس
گزینــه  Changeرا انتخــاب میکنیــم .اگر گزینــه  Change Allرا انتخــاب کنیــم ایــن کلمــه غلـط در
کل اسالیدها بـا کلمـه پیشـنهادی انتخاب شـده جایگزیـن خواهـد شـد و اگر بخواهیـم کلمــه غلــط نادیــده
گرفتــه شــود گزینــه  Ignoreرا انتخــاب میکنیــم .گزینــه  Ignore Allرا زمانــی کـه بخواهیـم کلمـه
غلـط در کل اسالید ها نادیـده گرفتـه شـود اسـتفاده میکنیـم و اگر بخواهیـم کلمـه غلـط اعالم شـده به عنـوان
کلمـه جدیـد ب ـه بانـک لغـات برنامـه اضافـه شـود و از ایـن بـه بعـد غلــط تلقــی نشــود ،گزینــه  Addرا
انتخــاب میکنیــم.
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ایــن غلط گیــری توســط کلیــک راســت روی کلمــه غلــط نیــز امکانپذیــر اســت .در لیســت بــاز شــده
توســط کلیــک راســت ابتــدا کلمــات پیشــنهادی را مشــاهده میکنیــم .گزینه هــای نادیــده گرفتــن
کلمــه غلــط و اضافــه کــردن کلمــه غلــط بــه لیســت لغت نامــه داخــل ایــن لیســت موجــود اسـت.
بــرای غیرفعــال کــردن غلــط امالیی میتــوان روی منــوی  Fileکلیــک کــرده ســپس گزینــه Option
را انتخــاب میکنیــم ســپس از پنجــره بــاز شــده ســربرگ  Proofingرا انتخــاب میکنیــم .ســپس از
قســمت پاییــن گزینــه  Check Spelling as you typeرا غیرفعــال میکنیــم.
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مخفی و آشکار کردن ابزارها
بـرای مخفـی و آشـکار کـردن خط کـش در نرم افـزار  PowerPointمیتـوان از سـربرگ  Viewگـروه Show
را کلیـک کـرده لیسـتی بـاز خواهـد شـد گزینـه  Rulerاگر فعـال باشـد خط کـش دیـده خواهـد شـد .اگر
گزینـه  Gridlinesفعـال باشـد اسالید به صـورت شـطرنجی دیـده میشـود و اگر بخواهیـم جهــت پانلــی کــه
تمامــی اسالیدها دیــده میشــود و نــام اسالید ها داخــل آن قــرار دارد را تغییــر دهیــم میتوانیــم از
ســربرگ  Viewگزینــه  View Directionرا بــاز کــرده کــه خــود شــامل  2گزینــه اسـت:
 : Left-to-Rightپانـل  Slideدر سـمت چـپ صفحـه دیـده شـود.
 : Right-to-Leftپانـل  Slideدر سـمت راسـت صفحـه قـرار بگیـرد.
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زاویــه دیــد
بــرای تغییــر زاویــه دیــد یــک پرونــده میتــوان از ســربرگ  Viewگزینــه  Zoomرا بــاز کـرده پنجـره
ای بـاز خواهـد شـد کـه میتـوان مقـدار زاویـه دیـد را تغییـر داد .اگر درصـد خاصـی مـد نظـر باشـد در قسـمت
Percentتایـپ میکنیـم.

سوئیچ کردن بین چند فایل ارائه مطالب باز
اگر چنـد فایـل ارائـه به صـورت همزمـان بـاز باشـند میتوانیـم بیـن آنهـا حرکـت کنیـم بـرای ایـن منظـور از
سـربرگ  Viewگـروه  Windowروی ابـزار  Switch Windowsکلیـک میکنیـم و سـپس یکـی از فایل هـا
را انتخـاب مینماییـم) یا کلید کنترلی  Ctrl+F6یا (Ctrl+Shift+F6
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تنظیم گذار اسالیدها )(Effects Transition
یکــی از قابلیت هــای  PowerPointایــن اســت کــه میتوانیــم چگونگــی حرکــت از یــک اسالید بـه
اسالید دیگـر را هنـگام نمایـش اسالیدها تعییـن کنیـم کـه بـه آن گـذار اسالید گفتـه میشـود .برای تنظیم نحوه
گذار اسالیدها عملیات زیر را انجام میدهیم:

روی اسالید مـورد نظـر کلیک کـرده سـپس از سربـرگ  Transitionsگـروه Transitions to This Slide
میتــوان یکــی از مدل هــای موجــود را انتخــاب کــرد .اگر از لیســت بــاز شــده گزینــه)  Randomگــذار
تصادفــی( را انتخــاب کنیـم هــر بـار یـک گــذار تصادفــی بــرای اسالیدهای موجــود در نظــر گرفتــه
میشــود)ابتــدا اسالیدها را مــارک میکنیــم(.
داخـل همیـن سـربرگ از گزینـه  Soundمیتـوان بـرای پخـش صـوت گـذار تعریف شـده اسـتفاده کرد مثال ً
)صـدای کلیـک ،صـدای تشـویق( .از لیسـت بـاز شـده میتـوان یکـی از صداهـا را انتخـاب کـرد و اگر گزینـه
 Other Soundرا از لیسـت بـاز شـده انتخـاب کنیـم میتوانیـم یـک فایـل صوتـی را از روی دیسـک سـخت
انتخـاب کنیـم.
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اگر گزینـه  Loop Until Next Soundرا فعـال کنیـم صـدای انتخاب شـده تـا زمـان پخـش اسالید بعـدی
مکـررا ً پخـش خواهد شـد.
در قســمت  Advance Slideاگر گزینــه  On Mouse Clickانتخــاب شــده باشــد وقتــی بــر روی
یــک اسالید کلیــک میکنیــم ،اسالید بعــدی نمایــش داده میشــود.
اگــر گزینــه  Automatically Afterفعــال باشــد اسالید تــا زمانــی مشــخص در کادر نمایــش
داده میشــود و ســپس اسالید بعــدی بــه نــمایش درمــیآید .بــرای کــم و زیــاد کردن زمــان از دکمــه
اســتفاده میکنیــم .اگر بخواهیــم ایــن تنظیمــات بــر روی همــه اسالیدها باشــد گزینــه Apply to All
را انتخــاب میکنیــم.
بـرای مشـاهده گذارهـای تعریف شـده میتوانیـم بـه حالـت نمایشـی  Slide Showبرویـم .بـرای ایــن کار از
ســربرگ  Viewگزینــه  Slide Showرا انتخــاب میکنیــم یــا از نــوار وضعیــت )پاییــن ( Slide
Showیـا از کلیـد  F5اسـتفاده کنیـم.
*نکتـه :اگر گزینـه  Apply to Allرا انتخـاب کنیـم مـدل انتخاب شـده بـرای کل اسالیدها در نظـر گرفتـه
میشـود.

متحرک سازی سفارشی
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اگر بخواهیـم بـه هـر شـیء یـا متـن ،نـوع خاصـی از متحرک سـازی را مطابـق سـلیقه خـود اعمـال کنیـم بایـد
از سـربرگ  Animationsگزینـه  Add Animationرا انتخـاب نماییـم.

کادری در قسمت پایین پنجره ظاهر خواهد شد که شامل موارد زیر است:
): Entranceمتحرک سازی هنگام ورود( برای ورود یک شیء ،متن در داخل اسالید
): Emphasisمتحرک سازی تأکیدی( برای تأکید روی یک موضوع در اسالید
): Exitمتحرک سازی هنگام خروج( برای خروج یک شیء ،متن از داخل اسالید
): Motion Pathsمتحرکسـازی مسـیری( بـرای حرکـت یـک شـیء بـر روی یـک مسـیر منحنـی در داخـل
اسالید از متحرک سـازی ایـن گـروه اسـتفاده میکنیـم.
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هرکـدام از گروه هـای فـوق خـود شـامل ده هـا نـوع متحرک سـازی هسـتند کـه میتـوان بسـته بـه نیـاز یکـی
از مـوارد را انتخـاب کـرد .زمانـی کـه روی هرکـدام از ایـن گروه هـا کلیـک کنیـم لیسـتی بـاز خواهـد شـد و اگر
مـوارد بیشـتری از لیسـت بـاز شـده بخواهیـم از گزینـه  More Effectsآن اسـتفاده میکنیـم .روی ایـن گزینـه
کلیـک میکنیـم .پنجـره ای بـاز خواهـد شـد .بـا کلیـک روی هرکـدام از ایـن مدل هـا ،طـر ح انتخـاب خواهـد
شـد و داخـل اسالید نمایـش داده میشـود.
بـرای اینکه بتـوانیـم انیمیـشن های بـیشـتری را مشاهـده کنیـم میتــوانیـم از More Entrance Effects
بـرای ورودی و از گزینـه  More Emphasis Effectsبـرای تأییـد و از گزینـه More Motion Pathبــرای
مدل هـای مختلف چرخش استفاده کنیم.
اگر بخواهیـم جلوه هـای انتخاب شــده را ببینیــم میتوانیــم از ســربرگ  Animationگزینــه Animation
Paneرا انتخــاب کنیــم.

در سـمت راسـت پنجـره در قسـمت  Animation Paneمشـاهده میشـود کـه میتـوان روی هـر متحرک
سـازی تنظیماتـی انجـام داد.
 : Startکه خود شامل  3گزینه است:
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 : On Clickشروع متحرک سازی با کلیک کردن باشد.
 : With Previousمتحرک سازی تعریف شده همراه با متحرک سازی قبلی پخش شود.
 : After Previousمتحرک سـازی تعریف شـده مدتـی بعـد از متحرک سـازی قبلـی پخـش خواهـد شد.
 : Delayمیتوان تأخیر نمایش را تعیین کرد.
اگر در کادر  Animation Paneدر سـمت راسـت روی هــر متحرک ســازی تعریف شــده کلیــک راســت
کنیــم )یــا روی زبانــه آن کلیــک کنیــم( لیســتی بــاز خواهــد شــد کــه میتــوان تنظیمــات بیشــتری
روی متحرک ســازی انجــام داد.

از لیست باز شده روی گزینه  Effect Optionsکلیک کرده تب دومTiming
 : Startتعیین نحوه شروع جلوه تعریف شده
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 : Delayتأخیر شروع اجرا جلوه تعریف شده
 : Speedسرعت اجرای جلوه تعریف شده
 : Repeatتعداد تکرار جلوه تعریف شده داخل اسالید
بعد از تنظیم تمام موارد فوق طبق نیاز به نمای  Slide Showرفته تا اسالید پخش شود.

اصول اضافه کردن صوت به اسالید
بـرای اضافـه کـردن یـک فایـل صوتـی بـه اسالید میتـوان از سـربرگ  Insertگـروه  Mediaگزینـه Audio
را بــاز کــرده و گزینــه  Audio on My PCرا انتخــاب میکنیــم .در پنجــره بــاز شــده ،فایــل صوتــی
را انتخــاب کــرده و  OKمیکنیـم.
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در سربرگPlay Back

 : Playپخش موزیک است.
 : Volumeتنظیم صدای موزیک میباشد.
*نکته :در قسمت  Startبایستی گزینه Automaticallyفعال باشد.
اگر گزینــه  Hide During Showفعـال باشـد ،عکـس بلندگـو زمــان پخــش اسالید دیــده نمیشـود.
اگر گزینــه  Loop Until Stoppedفعــال باشــد موزیــک انتخاب شــده تــا تمــام شــدن پخــش اسالیدها
چندیــن بــار تکــرار خواهــد شد.
اگر بخواهیـم موزیـک انتخاب شـده فقـط بـرای تعـداد خاصـی از اسالیدها پخـش شـود)مثالً  10اسالید( میتــوان
از ســربرگ  Animationsگزینــه  Animation Paneرا انتخــاب کــرده ســپس در سـمت راسـت روی
نـام فایـل کلیـک میکنیـم .کشـوی آن را بـاز کـرده و گزینـه  Effect Optionsرا انتخـاب میکنیـم .سـپس در
پنجـره بـاز شـده در قسـمت  Stop Playingگزینـه  Afterرا فعـال کـرده و تعـداد اسالید را مشـخص میکنیـم.

ضبط صدا
اگر بخواهیــم بــرای اسالید یـک صـدا ضبــط کنیـم بایســتی از ســربرگ  Insertدر گــروه  Mediaگزینـه
Audioرا بـاز کـرده سـپس گزینـه  Record Audioرا انتخـاب میکنیـم .پنجـره ای بـاز خواهـد شـد .گزینـه
Recordرا انتخـاب کـرده سـپس شـروع بـه صحبـت میکنیـم و در نهایـت  Stopمیزنیـم و  OKمیکنیـم .یـک
عکـس بلندگـو داخـل اسالید درج خواهـد شـد.
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درج یک فایل تصویری
بـرای درج فایـل تصویـری داخـل اسالید میتـوان از سـربرگ  Insertگروه  Mediaگزینـه  Videoرا بـاز کـرده
سـپس گزینـه  Video on My PCرا انتخـاب کـرده و از پنجـره بـاز شـده نـام فایـل تصویـری را انتخـاب و
OKمیکنیـم.

اصول ایجاد دکمه عملیاتی
اگر بخواهیـم در یـک اسالید دکمـه عملیاتـی تعریـف کنیـم کـه بـا یـک کلیـک روی ایـن دکمـه به اسالید
خاص از پرونده منتقل شـویم میتوانیم از سـربرگ  Insertگزینه  Shapesرا باز کرده سـپس از انتهــای لیســت
بــاز شــده از قســمت  Action Buttonsیکــی از دکمه هــای عملیاتــی را انتخــاب میکنیـم و داخـل
صفحـه درگ میکنیـم .پنجـره ای بـاز خـواهد شـد کـه گزینـه  Hyperlink toرا انتخـاب میکنیـم.
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از قسمت پایین آن ،لیست را باز کرده که شامل موارد زیر است:
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 : First Slideبه اولین اسالید منتقل شود) با کلیک روی دکمه عملیاتی ساخته شده(
 : Last Slideبه آخرین اسالید منتقل شود) با کلیک روی دکمه عملیاتی ساخته شده(
 : Last Slide Viewedبه آخرین اسالید پخش شده منتقل شود.
 : End Showبا کلیک روی دکمه ساخته شده ،نمایش اسالید به پایان برسد.
 :...Slideبـه اسالید دلخـواه حرکـت کنـد کـه بـا کلیـک روی ایـن گزینـه ،پنجـره ای بـاز خواهـد شـد کـه
شـماره اسالید را انتخـاب کـرده و  OKمیکنیـم.
اگر بخواهیـم دکمـه عملیاتـی ساخته شـده طـوری تعریـف شـود کـه بـا کلیـک روی آن برنامـه خاصـی اجـرا
شـود از پنجـره بـاز شـده گزینـه  Run Programرا انتخـاب کـرده و از قسـمت  ….Browseآن برنامـه
دلخـواه را انتخـاب میکنیـم و  OKمیزنیـم.
میتوانیم روی دکمه عملیاتی ایجاد شده کلیک کنیم و متن تایپ کنیم.
اگر بخواهیـم یـک متـن را بـه حالتـی تعریـف کنیـم کـه بـا کلیـک روی متـن بـه قسـمتی از اسالید منتقـل
شـود بایـد متـن را مـارک کرده سـپس از سـربرگ  Insertگـروه  Linksگزینـه  Actionرا انتخاب نماییـم.
پنجـره ای بـاز میشـود .تنظیمـات آن را تغییـر داده و  OKمیکنیـم.
کلیــد عملیاتــی تعریف شــده زمــان پخــش فعــال میشــود و بــا کلیــک روی آن انتقــال انجــام میگیــرد.
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چاپ اسالید
بــرای چــاپ اسالید ،نکته هـای گوینـده ،دست نوشــته های شــنوندگان ) (Handouts ...میتوانیــم از
منــوی  Fileگزینــه  Printو ســپس گزینــه  Printرا انتخـاب کنیـم .پنجـره ای بـاز خواهـد شـد .در
قســمت  Printerنــام پرینتــر مشــخص شــده اســت.

در قسـمت  Copiesمیتـوان تعییـن کـرد کـه چنـد سـری از اسالیدها چـاپ شـود.
قسمت  Settingsشامل گزینه های زیر است:
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 : Print All Slidesتمامـی اسالیدها را چـاپ می کنـد.
 : Print Current Slideچاپ اسالید جاری
: Custom Showچاپ اسالیدهای سفارشی تعریف شده
 : Slideچـاپ اسالیدهایی کـه در کادر روبـرو نوشـته میشـود.

اگر گزینه  Collatedفعال باشد صفحات به صورت پشت سر هم چاپ میشود.
گزینه  Full Page Slidesشامل:
 : Handoutsدست نوشـته های مخصـوص حاضریـن جلسـه چـاپ شـود .در ایـن حالـت اسالیدها به صــورت
کوچــک چــاپ خواهــد شــد و فضایــی بــرای یادداشــت کــردن توســط شــنوندگان قــرار میگیـرد .اگر
ایـن گزینـه را فعـال کنیـم قسـمت روبـروی آن  Handoutsفعـال خواهـد شـد کـه میتـوان تعـداد اسالیدهایی
کـه در یـک صفحـه قـرار میگیـرد را تعییـن کـرد و جهـت کاغـذ را نیـز تغییـر داد.
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Master
گاهـی اوقـات میخواهیـم برخـی از خصوصیـات تمامـی اسالیدهای یـک فایـل ارائـه مطلـب را تغییـر دهیـم مثالً
در تمامـی اسالیدها آرم اداره یـا شـرکت به صـورت ثابـت قـرار گرفتـه باشـد و یـا بخواهیـم سـبک و رنـگ نوشـته
های تمـام اسالیدها مثـل هـم باشـد .بدیـن منظـور میتوانیـم از  Slide Masterاسـتفاده کنیـم.
از سـربرگ  Viewگزینـه  Slide Masterرا انتخـاب میکنیـم .در سـمت راسـت)چـپ( لیسـتی از اسالیدها
دیــده میشــود.

اگر بخواهیــم تمــام اسالیدها دارای قالــب مشــابه باشــد ابتــدا اسالید شــماره یــک را بعــد از لیسـت سـمت
راسـت )چـپ( انتخـاب کـرده سـپس داخـل اسالید عنـوان را مـارک کـرده و قالـب دلخــواه را تعریــف میکنیــم.
میتوانیــم روی جانگهدارنــده دوم کلیــک کنیــم و قالــب آن را نیــز تعییـن کنیـم .تصویـر دلخـواه را نیـز
داخـل اسالید درج میکنیـم .بعـد از درج تمـام ایـن قالب هـا بــرای خــارج شــدن از  Masterاز ســربرگ
Slide Masterگزینــه  Close Master Viewرا انتخــاب میکنیــم.

اگر بخواهیـم الگـوی تعریف شـده فقـط بـرای اسالید اول تعریـف شـود میتوانیـم زمانـی کـه در حالـت Master
هسـتیم از سـمت راسـت)چـپ( اسالید زیـر شـماره  1را انتخـاب کـرده و الگـو تعریـف میکنیــم.
زمانــی کــه در حالــت  Masterهســتیم میتوانیــم انــدازه پاورقــی ،شــماره اسالیدها ،تاریــخ و سـاعت را
تغییـر دهیـم .در انتهـای اسالید  ،ایـن مـوارد قابـل مشـاهده اسـت؛ انتخـاب کـرده و تغییـر میدهیـم .همچنیـن
بـا درگ ،امـکان تغییـر موقعیـت قرارگیـری مـوارد گفته شـده وجـود دارد.
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