آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

آموزش جامع نرم افزار PowerPoint 2010

zendehdel@ut.ac.ir

1

درس اول -آشنایی با نرم افزار پاورپوینت و مراحل نصب 6.............................................................................................
مراحل نصب 7 ...............................................................................................................................Office 2010
معرفی بخش های اصلی در یک سند01 ............................................................................................. PowerPoint
معرفی زبانه های اصلی 00 ...................................................................................................................................
ذخیره سازی ،دسته بندی ،نامگذاری ،تغییر نام و حذف اسناد 01 ..................................................................................
درس دوم -چگونگی ایجاد اسالید و ویرایش نوشته های درون اسالید 91...........................................................................
مدیریت اسالیدها 07 .........................................................................................................................................
بررسی گزینههای بخش 01 ...................................................................................................................... Font
درس سوم -تنظیمات پاراگراف و درج اشکال در اسالیدها 66 ..........................................................................................
مرتب سازی)62 ............................................................................................................................ (Alignment
ایجاد لیست 67 .................................................................................................................................................
شماره گذاری 62 ..............................................................................................................................................
تغییر محل پاراگراف ها با استفاده از گزینه ی 61 ......................................................................................... Indent
تنظیم فاصله ی بین خطوط 61 ..............................................................................................................................
موقعیت قرارگیری متن در اسالید 11 ....................................................................................................................
مرتب سازی متن اسالید در ستون ها 10 .................................................................................................................
آشنایی با بخش16 ............................................................................................................................. Drawing
پیدا کردن و جایگزینی یک واژه در سند 11 ............................................................................................................
درس چهارم -طراحی و زیباسازی اسالیدها04..............................................................................................................
گزینه ی 01 ................................................................................................................................. Page Setup
1

 -جزوه ی پیش رو ،منطبق بر آخرین تغییرات نرم افزار  PowerPoint 2010تدوین شده که ساختار ابتدایی آن بر مبنای دوره ی آموزشی نرم افزار
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درس اول -آشنایی با نرم افزار پاورپوینت و مراحل نصب
نرم افزار پاورپوینت ) (PowerPointاز مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس ) (Officeمحصول شرکت مایکروسافت است .شما می
توانید محتوای مورد نظرتان را با نرم افزار پاورپوینت ،به طور بهتر و زیباتری ارائه دهید.
ایجاد یک سند پاورپوینت
پس از آنکه مجموعه ی نرم افزاری  Office 2010را در سیستم عامل خود نصب کردید ،خواهید دید که در لیست برنامه های ویندوز ،نرم
افزار ، PowerPointبه همراه دیگر مجموعه نرم افزارهای آفیس در پوشه ی  Microsoft Officeنمایش داده می شود .برای ایجاد یک سند
،PowerPointاز منوی  Startدر ویندوز ،گزینه ی  All Programsرا انتخاب کرده و با کلیک بر روی پوشه ی ، Microsoft Office
آیکون  Microsoft Office PowerPoint 2010را کلیک کنید.
توضیح -همانگون ه که در شکل مشاهده می شود ،می توان به صورت همزمان بر روی یک کامپیوتر ،هر دو نسخه ی نرم افزار  ۰۲۲2( Officeو
 )۰۲1۲را داشت .برای این کار باید ابتدا نرم افزار  Office 2007را نصب نمایید و سپس ،شروع به نصب  ، Office 2010نمایید .در ادامه
چگونگی نصب نرم افزار  Office 2010در هر دو حالت  Upgradeو  Customizeتوضیح داده می شود.
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.

مراحل نصب Office 2010
پس از اجرای فایل نصب پنجره ای به شکل زیر مشاهده می شود .گزینه ی  Microsoft Office Professional plus 2010را انتخاب و
دکمه ی  Continueرا کلیک نمایید.
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در ادامه پنجره ای مربوط به  Licenseنرم افزار ظاهر می شود که با انتخاب عبارت  I accept the terms of this agreementو کلیک
 Continueفرایند نصب ادامه می یابد.

در این مرحله اگر از قبل نسخه ی  ۰۲۲2را بر روی کامپیوتر داشته باشید و بخواهید که همزمان با نصب نسخه ی  ،۰۲1۲نسخه ی قدیمی را نیز
نگه دارید باید گزینه ی  Customizeرا انتخاب کنید .در غیر این صورت گزینه ی  Upgradeرا انتخاب نمایید.
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اگر گزینه ی  Customizeرا انتخاب نمایید در پنجره ی بعدی می توانید ،به صورت انتخابی اقدام به حذف یا نگهداری نرم افزارهای خاصی از
مجموعه ی  Office 2007نمایید و پس از آن اقدام به نصب نسخه ی کامل  Office 2010نمایید.

همچنین ،اگر بخواهید مسیر نصب نرم افزار  Office 2010را تغییر دهید ،می توانید با مراجعه به زبانه ی  File Locationو انتخاب آدرس
جدید ،درایو دیگری را برای این کار تعیین نمایید.
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معرفی بخش های اصلی در یک سند PowerPoint
پیش از آنکه نخستین پروژه ی پاورپوینت را انجام دهیم ،بهتر است با بخش ها ،گزینه ها و زبانه ها در یک سند پاورپوینت و همچنین
کاربردهای آنها آشنا شویم .همانطور که در تصویر زیر می بینید ،در صفحه ی اصلی یک سند پاورپوینت ،گزینه ها و ابزارهایی وجود دارد که در
زیر به طور خالصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم  .برخی از گزینه ها نیاز به توضیح مفصل تر دارد که در درس های بعدی با آنها بیشتر
آشنا خواهیم شد.

شماره ی : 1در اینجا سه گزینه می بینید که در کنار آنها یک فلش سیاه رنگ وجود دارد .نام این بخش  Quick Access toolbarاست.
در نرم افزار پاورپوینت برخی ابزارها هستند که کاربرد زیادی دارند .شما می توانید با کلیک بر روی فلش سیاه رنگ ،ابزارهای دلخواه تان را به
این بخش اضافه کنید تا دسترسی به آن ساده تر و سریع تر باشد .در قسمت های آینده ،توضیحات کافی در این خصوص ارائه خواهد شد.
شماره ی : ۰زبانه ) (Tabهای اصلی نرم افزار پاورپوینت در این بخش قرار دارد( .به این بخش نوار ابزار  Ribbonنیز گفته می شود ).با
کارکرد این زبانه ها در همین درس آشنا خواهیم شد .با کلیک بر روی هر کدام از این زبانه ها ،بخش ها و منوهای مربوط به آن نمایش داده می
شود.
شماره ی : ۳همانطور که در توضیح مربوط به بخش شماره  ۰اشاره شد ،هر زبانه از چند بخش و یک سری گزینه تشکیل شده ،که هر کدام از
آنها ،کارکرد و قابلیت خاص خودشان را دارند .در تصویر فوق و در عدد شماره  ،۳بخش های مربوط به زبانه  Homeنمایش داده شده است.
اگر بر روی زبانه  Insertکلیک کنید ،خواهید دید که بخش های ، Insertکامال با بخش های  Homeمتفاوت است.
شماره ی  : ۴هر سند پاورپوینت از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسالید ) (Slideمی گویند .اسالیدها در این ستون نشان داده می
شوند.

10

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

شماره ی  : ۵اسالید به صورت بزرگنمایی شده در این بخش نشان داده می شود .هر اسالید از دو بخش «تیتر» و «زیر تیتر» تشکیل می شود.
شماره ی : ۶هر اسالید می تواند «پاورقی» هم داشته باشد .برای درج «پاورقی» از این بخش استفاده می شود.
شماره ی : 2این بخش ،وضعیت سند پاورپوینت (شماره ی اسالید و نمایش زبان انتخابی) را نمایش می دهد.
شماره ی : ۸حالت های نمایشی است .با استفاده از این ابزار و عالمت “درصد” که در سمت چپ آن مشاهده می کنید ،می توان با بزرگنمایی
اسالیدها ،با دید بهتری ،اقدام به طراحی و ایجاد تغییرات در آنها نمود .کافی است ماوس را بر روی زبانه ی مشخص شده نگه داشته و آن را به
سمت چپ و راست ببرید تا تغییرات را مشاهده کنید.
در سمت چپ عالمت درصد سه گزینه می بینید .با استفاده از این گزینه ها می توان یک حالت نمایشی مناسب برای نوشتن متون انتخاب کرد که
در بخش تنظیمات نمایشی ،به آن ها خواهیم پرداخت.

معرفی زبانه های اصلی
همانطور که در تصویر باال دیده شد ،زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت به  9دسته تقسیم می شوند .البته یک سری زبانه های “مخفی” هم
وجود دارد که در درس های بعد با آنها آشنا خواهیم شد .در زیر به معرفی کارکرد زبانه های اصلی می پردازیم.
 -1زبانه ی File
این زبانه ،همانطور که در شکل مشاهده می شود ،در محصوالت  Office 2010اضافه شده و گزینه های آن به صورت عمودی باز می شوند.
امکاناتی از قبیل  Option، Save & Send، Save As، Saveو  ...در این زبانه ارائه شده است.

 -۰زبانه ی Home
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گزینه های این زبانه ،امکان تایپ متن ،ویرایش متن ،رسم شکل و کاربردهای اولیه برای ایجاد یک مجموعه اسالید را به شما می دهند.
 -۳زبانه ی Insert

با استفاده از مجموعه گزینه های زبانه ی  ، Insertمی توانید مواردی از قبیل جدول ،عکس ،نمودار و ..,را در یک سند درج کنید .به طور کلی
برای “درج” هر چیزی در یک سند ،از این زبانه استفاده می شود.
 -۴زبانه ی Design

از مجموعه گزینه های این زبانه برای طراحی زیباتر اسالیدها استفاده می شود .به عنوان مثال می توان پس زمینه ی اسالیدها را از طریق گزینه
های بخش  Themeدر این زبانه تغییر داد.
 -۵زبانه ی Transition

این زبانه ،در  ، PowerPoint 2010به صورت مستقل ارائه شده و شامل تمامی موارد و افکت هایی است که به نوعی به چگونگی
انتقال از یک اسالید به اسالید دیگر مربوط می شود.
 -۶زبانه ی Animation

برای ایجاد انیمیشن در اسالیدها  ،از گزینه های این زبانه استفاده می شود.
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 -2زبانه ی Slide Show

برای تنظیم و بررسی وضعیت نمایشی اسالیدها و تماشای پروژه ی انجام شده ،از گزینه های زبانه ی  Slide Showاستفاده می شود.
 -۸زبانه ی Review

با استفاده از گز ینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید .مثال تصحیح گر واژگان را به دلخواه خودتان تنظیم کنید ،از
مترجم اسناد پاورپوینت برای بهبود کیفیت متن خود استفاده کنید ،متن تان را با متون دیگر مقایسه کنید ،از پروژه پاورپوینت تان به طور امنیتی
محافظت کنید و... .
 -9زبانه ی View

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

ذخیره سازی ،دسته بندی ،نامگذاری ،تغییر نام و حذف اسناد
ذخیره سازی یک سند
بعد از ایجاد یک سند پاورپوینت و درج اسالیدهای مورد نظر ،نیاز به ذخیره سازی آن سند دارید .برای ذخیره کردن یک سند ابتدا بر روی زبانه
ی  Fileکه در تصویر زیر نشان داده شده کلیک کنید و سپس گزینه ی  Saveرا انتخاب کنید.
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در صورتی که برای نخستین بار بر روی گزینه ی  Saveکلیک کنید ،ویندوز از شما محلی برای ذخیره سازی می خواهد .با انتخاب نام و محلی
برای ذخیره سازی ،می توان سند مورد نظر را ذخیره کرد.

دسته بندی اسناد
اکنون شیوه ی ایجاد یک سند را می دانید .حال باید محلی
برای ذخیره ی اسنادتان در کامپیوتر ،در نظر بگیرید(.به طور
مثال می توانید  ،یک پوشه به نام  Projectsدر یکی از
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درایوهای کامپیوترتان ایجاد کنید و پروژه ی هر درس را با نام آن درس ،به صورت یک سند مجزا ذخیره کنید)
تغییر نام یک سند
برای تغییر نام یک سند ،کافی است بر روی سند کلیک راست کنید و گزینه ی  Renameرا انتخاب کنید .در این صورت مشاهده می کنید که
نام سند مجدداً برای نوشتن فعال می شود و می توانید نام جدیدی برای سندتان انتخاب نمایید.

حذف یک سند
برای حذف یک سند کافی است بر روی سند کلیک راست نموده و گزینه ی  Deleteرا انتخاب کنید .در این صورت با پیغامی روبرو خواهید
شد که از شما می پرسد“ :مطمئن هستید که می خواهید سند مذکور را به سطل بازیافت ویندوز منتقل کنید؟” که در صورتی که دکمه ی  Yesرا
بزنید ،سند مورد نظر حذف خواهد شد.

درس دوم -چگونگی ایجاد اسالید و ویرایش نوشته های درون اسالید
در درس قبل دیدید که چگونه یک سند پاورپوینت ایجاد و ذخیره می شود .همچنین با زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت آشنا شدید .در این
درس با چگونگی درج و ویرایش اسالیدها برای انجام یک پروژه ی ساده آشنا خواهیم شد .در حین انجام پروژه ،کارکرد گزینه های زبانه ی
 Homeرا بررسی خواهیم کرد.
بعد از ایجاد یک سند پاورپوینت ،یک صفحه ی سفید می بینیم که از دو مستطیل تشکیل شده است .این صفحه ی سفید را اصطالحاً “اسالید” می
گویند .یک پروژه ،از مجموعه ای از اسالیدها تشکیل شده است.
با کلیک بر روی مستطیل باال می توان برای اسالید یک تیتر یا عنوان انتخاب کرد .در مستطیل پایینی نیز می توان محتوای اسالید یا اصطالحا
“زیرتیتر” را درج نمود.
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انتقال مستطیل های عنوان و زیر عنوان در اسالید
پس از درج عنوان و متن نخستین اسالید ،می توانید مستطیل عنوان را به نقطه ی باالتری انتقال دهید که اسالید ،شکل زیباتری به خود بگیرد.
برای این کار بر روی یکی از ضلع های مستطیل عنوان کلیک کنید تا مستطیل قابل انتخاب شود .سپس با نگه داشتن کلیک چپ ،مستطیل را
مطابق تصویر زیر از نقطه ی  1به نقطه ی  ۰انتقال دهید .این کار را برای مستطیل زیر عنوان نیز می توانید انجام دهید.

کپی ،برش و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت
این دستورات از بخش  Clipboardاز زبانه ی  Homeقابل دسترسی اند .
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برای کپی یک واژه یا متن ،ابتدا آن واژه را انتخاب کرده و سپس با کلیک راست بر روی آن واژه گزینه ی  Copyرا کلیک کنید .در عین حال
گزینه ی  Copyدر بخش  Clipboardنیز وجود دارد .برای جایگزینی واژه ی کپی شده ،از دکمه ی  Pasteاستفاده کنید .گزینه ی  Cutنیز
یک واژه را اصطالحاً برش می زند .یعنی واژه ی انتخاب شده حذف و در جای دلخواه جایگزین ) ( Pasteمی شود( .به عبارت دیگر Move
می شود).

مدیریت اسالیدها
یک اسالید در حالت اولیه و پیش فرض ،از یک تیتر و یک زیرتیتر تشکیل شده است .اما می توان از طراحی های دیگری استفاده کرد .نخستین
گزینه در بخش  Slidesاز زبانه ی  Homeگزینه ی  New Slideاست که اگر بر روی آن کلیک کنید ،اسالید جدیدی مطابق ساختار اسالید
قبلی ،به سند شما اضافه می شود .اما اگر بر روی فلشی که در مقابل عبارت  New Slidesنوشته شده ،کلیک کنید ،پنجره ی کوچکی باز می
شود که می توانید یکی از صفحات و ساختار دلخواه اسال ید خود را برای اسالید جدید انتخاب کنید( .این مدل ها در گزینه ی  Layoutدر همین
بخش نیز قرار دارد) .به طور نمونه ،در تصویر زیر اسالیدی با یک تیتر و دو ستون زیرتیتر یا محتوا را انتخاب می کنیم.

در این صورت اسالیدی مطابق شکل زیر ایجاد می شود:
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همانطور که در تصویر زیر می بینید ،در ستون سمت چپ ،اسالیدهای ایجاد شده به ترتیب به سمت پایین شماره گذاری و لیست می شوند .با
کلیک بر روی هر کدام از آنها ،می توانید محتوای اسالید مورد نظر را ببینید و ویرایش کنید .برای انجام پروژه ی این درس ،می توانید اسالید
دوم را مطابق شکل زیر در کامپیوتر خود ایجاد کنید:

در بخش  Slideگزینه ی  ، Reset Slideتنظیمات درون اسالید را به حالت اولیه باز می گرداند و گزینه ی  Deleteنیز اسالید انتخاب شده
را حذف می کند.
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بررسی گزینههای بخش Font

تغییر اندازه متن
برای تغییر اندازه ی واژه و یا بخشی از متن ،ابتدا باید بخش مورد نظر را انتخاب کنیم .پس از انتخاب کردن بخش مورد نظر ،با استفاده از محلی
که شماره ی “اندازه” در آن نشان داده شده ،متن به اندازه ی دلخواه تنظیم می شود.

19

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

کوچک کردن و بزرگ کردن سریع واژه ها
در قسمت قبل دیدید که چطور می توان اندازه ی واژه و یا متن را با استفاده از جعبه ی اندازه و انتخاب شماره ی سایز ،تغییر داد .اگر می
خواهید این کار را به طور سریع انجام دهید (یعنی هر واژه را یک شماره بزرگ یا کوچک کنید) ،از دو گزینه ی ) (Grow Fontو (Shrink
)Fontکه در تصویر زیر نشان داده شده ،استفاده کنید.

برجسته سازی متون)(Bold, Italic, Underline
گاهی نیاز است که در یک سند ،واژه و یا بخشی از متن را به صورت خاص برجسته کنید تا از واژه های دیگر متفاوت باشد .مثال واژه ای را پر
رنگ کنید ،به صورت “کج” آن را بنویسید و یا خطی در زیر واژه بکشید.با استفاده از سه آیکون (نماد) که در شکل زیر می بینید ،می توانید واژه
و یا متن خود را برجسته کنید .کافی است بخش مورد نظر را انتخاب و بر روی آیکون مورد نظر کلیک کنید تا تغییرات را ببینید:
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کشیدن خط بر روی متن
با استفاده از گزینه ی ) (Strikethroughمی توان یک خط بر روی متن (مانند تصویر زیر) رسم کرد.

ایجاد سایه در واژه
برای زیبا سازی متون درج شده در یک اسالید می توان برای واژه ها یک”سایه” ایجاد کرد .برای این کار از گزینه ی  Text Shadowکه با
حرف اختصاری  Sدر تصویر زیر نشان داده شده ،استفاده کنید.
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ایجاد فاصله بین حروف و کاراکترها
با استفاده از گزینه ی  Character Spacingکه با عبارت اختصاری  AVدر بخش  Fontدرج شده ،می توان بین حروف و کاراکترهای یک
متن ،فاصله ایجاد کرد .این فاصله از “کمترین” تا “بیشترین” مطابق لیست زیر قابل تغییر است .همچنین با استفاده از گزینه ی More
Spacingمی توان فاصله ی بیشتری از اندازه حداکثری که در لیست وجود دارد بین حروف ایجاد کرد.

تغییر وضعیت حروف (انگلیسی(
گزینه ی ) (Change Caseکه در تصویر زیر می بینید ،برای تغییر حالت کوچک یا بزرگ بودن حروف انگلیسی به کار می رود و کاربردی
برای زبان فارسی ندارد .
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اولین گزینه ،که با نام  Sentence Caseنشان داده شده ،نخستین حرف جمله را به صورت بزرگ می نویسد.
دومین گزینه ،که با نام  lower caseنشان داده شده ،تمام حروف انتخاب شده را به حروف کوچک انگلیسی تغییر می دهد.
سومین گزینه که با نام  UPPER CASEنشان داده شده ،تمام حروف انتخاب شده را به حروف بزرگ انگلیسی تغییر می دهد.
چهارمین گزینه که با نام  Capitalize Each Wordنشان داده شده ،نخستین حرف هر واژه را به صورت حرف بزرگ می نویسد.
و باالخره پنجمین گزینه که با نام  tOGGLE cASEنشان داده شده ،حروف کوچک را به بزرگ و حروف بزرگ را به کوچک تبدیل می کند.
نکته :در تصویر باال گزینه ها به ترتیب بر روی جمله ی نوشته شده اعمال شده است.
تغییر رنگ متن
جهت تغییر رنگ یک واژه و یا متن ،از جعبه ی رنگی که در بخش  Fontوجود دارد استفاده می شود.
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اگر بخواهید به جز رنگ های استاندارد که در تصویر باال مشاهده می کنید ،رنگ های دیگری انتخاب کنید ،در این صورت با استفاده از گزینه ی
More colorکه در زیر جعبه رنگ نوشته شده ،پنجره ی کوچکی باز می شود که می توانید طیفی از رنگ ها را ببینید و انتخاب کنید .گزینه ی
Standardرنگ های پر استفاده و گزینه ی  Customرنگ های بیشتری است که می توان به طور دقیق تر رنگ مورد نظر را انتخاب کرد.
توجه داشته باشید که زبانه ی سمت راست که در تصویر زیر نشان داده شده ،می تواند رنگ را از روشن ترین تا تیره ترین وضعیت تغییر دهد.

تغییر فونت متن
فونت به معنای شکل یک واژه یا م تن است .استفاده از فونت ها و اینکه کدام فونت مناسب چه متنی است ،تاثیر زیادی در زیباسازی اسالیدها
دارد .هر فونت با یک اسم نمایش داده می شود که از جعبه ی فونت ها قابل انتخاب و تغییر است .برای اعمال تغییرات در واژه و یا متن مورد
نظر ،ابتدا آن را انتخاب و سپس فونت آن را تغییر می دهیم.
نکته -اگر نیاز به فونت خاصی داشته باشید که در مجموعه ی فونت های سیستم شما موجود نیست (به طور مثال  ، )IranNastaliqباید ابتدا آن
فونت خاص را ،از مسیر  Control panel\ fontsبه مجموعه ی فونت های خود در سیستم عامل اضافه کنید.

24

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

بازگشت به فرمت اولیه
آخرین گزینه از گروه  Fontدر زبانه ی  Homeگزینه ی  Clear Formattingاست که در تصویر زیر نشان داده شده است.

از این گزینه برای بازگشت تغییرات در فونت به حالت اولیه ی نرم افزار پاورپوینت استفاده می شود .به طور مثال اگر شما فونت بخشی از متن
را تغییر داده باشید ،رنگ آن را عوض کرده باشید ،در زیر آن خط کشیده باشید و خالصه هر تغییری در شکل متن داده باشید ،اگر آن بخش را
انتخاب و گزینه ی  Clear Formattingرا کلیک کنید ،خواهید دید که تمامی تغییرات از بین رفته و متن به حالت اولیه باز می گردد.
اجرای یک اسالید
بعد از ساخت نخستین پروژه خود با نرم افزار پاورپوینت می توانید آن را اجرا کنید .منظور از اجرا ،نمایش آن به صورت تمام صفحه (Full
) Screenاست که معموال توسط ویدیو پروژکتورها در سالن های کنفرانس آن را نمایش می دهند.
برای این کار از زبانه ی  Slide Showگزینه ی  From Beginningرا انتخاب کنید.
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همچنین می توانید با استفاده از کلید  F5صفحه کلید ،اسالید را به صورت تمام صفحه ببینید .با استفاده از کلیدهای حرکتی (چپ و راست) می
توانید به اسالیدهای بعدی و یا قبلی حرکت کنید پروژه را در حالت خروجی مشاهده کنید .برای خروج از حالت تمام صفحه یا Full Screen
دکمه ی  Escapeکه در گوشه ی باال و سمت چپ صفحه کلید قرار دارد را کلیک کنید.

درس سوم -تنظیمات پاراگراف و درج اشکال در اسالیدها
در درس قبل با گزینه های بخش  Fontاز زبانه ی  Homeآشنا شدید .در این درس به معرفی و توضیح کارکرد گزینه های بخش
Paragraphخواهیم پرداخت.

مرتب سازی)(Alignment
برای مرتب سازی متن نوشته شده در سند پاورپوینت ،ابتدا باید مشخص کنید که متن شما به انگلیسی است یا فارسی .اگر متن به فارسی است،
باید مکان نما را به طور پیش فرض «راست به چپ» تنظیم کنید .در این صورت با رفتن به خط بعدی ،مکان نما به طور پیش فرض در سمت
راست قرار می گیرد و واژه ها از راست به چپ نوشته می شوند .برای این کار از دو آیکون زیر استفاده کنید .

متن های نوشته شده در اسالیدهای پاورپوینت را می توان به چهار بخش “راست چین”“ ،چپ چین”“ ،وسط چین” و “چیدمان مرتب از دو سمت”
تنظیم کرد .برای تنظیم متن به هر کدام از این چهار حالت ،ابتدا پاراگراف مورد نظر از متن را انتخاب و سپس با استفاده از آیکون های مرتب
سازی ،تغییرات را به پاراگراف اعمال می کنیم .در تصویر زیر آیکون های مرتب سازی را می بینید:

این آیک ون ها ،همانطور که از شکل شان هم پیداست ،به ترتیب برای چیدمان مرتب از دو سمت ،راست چین کردن ،وسط چین کردن و چپ
چین کردن پاراگراف انتخاب شده به کار می رود.
به مثال زیر توجه کنید:
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ایجاد لیست
با استفاده از گزینه ی ) (Bulletsمی توان خطوط نوشته شده را به صورت یک لیست با نماد گرافیکی مشخص تنظیم کرد.

در تصویر زیر انواع بولت ها را می بینید .برای تصویر باال ،بولت ساده دایره ای سیاه انتخاب شده بود.
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با کلیک بر روی گزینه ی  Bullets and Numberingپنجره ای مانند شکل زیر باز می شود:

همانطور که در تصویر باال می بینی د ،می توان تنظیمات بیشتری بر روی بولت ها اعمال کرد .مثال اندازه و یا رنگ آن را تغییر داد .در تصویر باال،
اندازه بولت به  1۵۴افزایش یافته و در نتیجه بولت ها بزرگتر شده است.

شماره گذاری
برای شماره گذاری یک مجموعه یا یک لیست ،از گزینه ی  Numberingاستفاده کنید.
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تغییر محل پاراگراف ها با استفاده از گزینه ی Indent
اگر بخواهید بخشی از متن نوشته شده را با فاصله ای مجزا از متون دیگر به سمت چپ یا راست صفحه منتقل کنید ،می توانید از گزینه های
Increase Indentو  Decrease Indentکه در تصویر زیر نشان داده شده ،استفاده کنید.

برای این کار عبارت مورد نظر را انتخاب کرده و با استفاده کلیک بر آیکون سمت راست ) (Increases Indentعبارت را به سمت راست و
با آیکون سمت چپ ) (Decrease Indentعبارت را به سمت چپ صفحه منتقل کنید.

تنظیم فاصله ی بین خطوط
برای تغییر اندازه بین خط ها از گزینه ی  Line Spacingکه در تصویر زیر نشان داده شده است ،استفاده کنید.
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موقعیت قرارگیری متن در اسالید
با استفاده از گزینه ی  Text Directionمی توان موقعیت قرارگیری متن در اسالید را با زاویه ی دلخواه مشخص کرد .به طور مثال در تصویر
زیر ،عبارت “تغییر جهت نگارش” با  ۰2۲درجه چرخش در سمت چپ اسالید نوشته شده است.

با استفاده از گزینه ی  Align Textمی توان متن نوشته شده را به سمت راست ،وسط و یا سمت چپ اسالید انتقال داد.

30

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

مرتب سازی متن اسالید در ستون ها
در درس قبل دیدید که برای تقسیم بندی اسالید می توان از گزینه ی  Layoutاز بخش  Slidesاستفاده نمود .اما گاهی نیاز است که در یک
اسالید ،متن را در دو ،سه و یا چند ستون درج کرد .برای این کار از گزینه ی  Columnsکه در تصویر زیر نشان داده شده استفاده می شود.

همانطور که در تصویر می بینید ،با انتخاب گزینه ی  Two Columnsمتن درج شده در اسالید در دو ستون چیده شده است .
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گزینه ی Convert to Smart Art
این گزینه ،صفحه را به حالت گرافیک ها و اشکال هنری تبدیل می کند .در درس های بعد مشخصاً به این بخش خواهیم پرداخت.

آشنایی با بخشDrawing
پنجمین بخش از بخش های زبانه ی ، Homeبخشی با نام  Drawingاست .ابزارها و گزینه های این بخش برای رسم اشکال گرافیکی و
ویرایش آنها در یک سند پاورپوینت به کار می رود.

در سمت چپ این بخش ،اشکال گرافیکی کوچکی دیده می شود که با کلیک بر روی هر کدام از آنها ،ماوس طوری تنظیم می شود که با حرکت
بر روی اسالید ،شکل انتخاب شده ترسیم می شود .به طور مثال در تصویر زیر از شکل پیکان به سمت راست استفاده شده است.

می توانید اشکال دیگر را امتحان کنید و بسته به نوع اسالیدتان از آن ها استفاده کنید.
با نگه داشتن ماوس بر روی عالمت فلش سمت راست در گوشه اشکال درج شده ،کلمه ی  Moreرا مشاهده می کنید .با کلیک بر روی این فلش
می توانید شکل های بیشتری را ببینید.
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گزینه ی Arrange
از این گزینه برای تنظیم وضعیت شکل و متن درج شده استفاده می شود.
به طور مثال فرض کنید که از اشکال موجود ،دکمه ی “ ”Information Barرا انتخاب کرده باشید و بخواهید عنوان «آزمون عملی» را هم در
اسالید مورد نظر درج کنید .اگر این دو در یک مکان درج شوند ،به ناچار باید یکی از آنها «روی» دیگری باشد.
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همانطور که در تصویر باال می بینید ،جمله ی درج شده بر روی شکل وجود دارد .به دلیل اینکه از بخش  Arrangeگزینه ی اول (Bring to
) Frontرا انتخاب کرده ایم .با استفاده از این گزینه ،متن انتخاب شده (یا شکل انتخاب شده) در جلو ترین سطح ممکن در یک اسالید نشان
داده می شود.
اگر دومین گزینه ) (Send to Backرا انتخاب کنیم ،تصویر باال به صورت زیر تغییر خواهد کرد .

همانطور که توضیح داده شد ،دو گزینه ی نخست وضعیت شکل و یا متن انتخاب شده را نسبت به کلیه ی اشیا در اسالید مشخص می کنند .یعنی
اگر شما  ۵شکل و  ۵متن درج کرده باشید ،با انتخاب هر کدام از آنها ،می توانید از دو گزینه ی اول استفاده کنید و شکل یا متن مورد نظر را به
جلو ترین بخش سند منتقل کنید  .اما در صورتی که فقط دو شیء داشته باشید ،از گزینه ی سوم و چهارم ) Bring Forwardو (Send
Backwardهم می توان استفاده کرد.
گروه بندی شکل ها
اگر چند شکل را در یک اسالید درج کنید ،هر کدام از آنها را می توانید به طور مجزا تغییر دهید( .مثال محل آنها را تغییر دهید ،کوچک و بزرگ
کنید و )...اما با استفاده از گزینه ی  Group Objectsمی توانید همه ی اشکال را به یک «گروه» تبدیل کنید و تغییرات را به صورت گروهی بر
روی آنها اعمال کنید .برای این کار ،ابتدا با نگه داشتن کلید  Ctrlدر صفحه کلید ،همه ی اشکال را انتخاب کنید.
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سپس از بخش  Group Objectگزینه ی  Groupرا انتخاب کنید .مشاهده می کنید که تمام اشکال به یک «گروه» تبدیل شدند و اکنون می
توان تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کرد .برای اینکه اشکال را مجدداً از حالت گروه خارج کنید ،کافی است که بر روی گزینه
ی  Ungroupکلیک کنید.

تنظیم موقعیت شکل درج شده
با استفاده از گزینه های بخش  Position Objectsمی توان موقعیت شکل را در اسالید تنظیم کرد .با استفاده از گزینه های بخش  Alignمی
توان شکل را به سمت چپ ،راست ،باال و پایین منتقل کرد.

از گزینه ی  Rotateبرای چرخش شکل استفاده می شود .می توان شکل را به صورت  9۲درجه به سمت چپ و راست چرخاند و یا آن را با
تغییر  1۸۲درجه ای ،معکوس کرد .اگر بخواهید شکل را با زاویه ی دقیق تری بچرخانید ،می توانید از گزینه ی More Rotation Options
استفاده کنید.
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آخرین گزینه از بخش  Arrangeگزینه ی  Selection Paneاست .با استفاده از این بخش می توانید به اشیا ،اشکال و متن ها در اسالید
دسترسی راحت تری داشته باشید .باکس عنوان یا محتوا ،شکل و یا متن درج شده ،و به طور کلی هر چیزی که در یک اسالید وجود دارد در
سمت راست صفحه لیست می شود و با کلیک بر روی هر کدام از آنها ،بخش مورد نظر انتخاب می شود.

تنظیم رنگ اشیا در اسالید
هر کدام از بخش های تیتر ،زیرتیتر و اشکال درج شده در یک اسالید را می توان به رنگ مجزایی تغییر داد .برای این کار از گزینه ی Quick
Styleاستفاده می کنیم .برای اعمال رنگ به هر شیء باید ابتدا آن را انتخاب کرد و سپس از رنگ های موجود ،رنگی را به آن شیء اختصاص
داد.
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حالت باال ،همانطور که از نام گزینه اش پیداست ،به منظور تغییر سریع رنگ هر شی به کار می رود .اما می توان به هر شی ،به صورت دقیق تری
رنگ اعمال کرد و از رنگ های متنوعی نیز استفاده کرد.
برای این منظور از گزینه های  Shape Fillو  Shape Outlineو  Shape Effectsاستفاده می کنیم  .گزینه های بخش، Shape Fill
برای رنگ آمیزی و انتخاب حالت “درون شکل” ،به کار می روند.

همانطور که در پنجره ی باال مشاهده می شود Shape Fill ،از بخش های زیر تشکیل شده است:
 :Theme Colors رنگ های متنوع برای رنگ آمیزی درون شکل.
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 : Standard Color رنگ های اصلی یا استاندارد.
 : No Fill داخل شکل را بدون رنگ می کند.
 : More Fill Colors برای انتخاب رنگ های بیشتر و متنوع تر برای هر شکل.
 : Picture پر کردن شکل با یک تصویر خاص از رایانه.
 : Gradient دادن «شیب» به رنگ ها برای زیباتر کردن رنگ انتخاب شده.
 : Texture نمونه بافت های رنگی به منظور زیباتر کردن شکل درج شده در اسالید.
گزینه های بخش  Shape Outlineبرای تنظیم خط دور شکل به کار می رود.

همانطور که در تصویر باال می بینید ،بخشی از این گزینه ها ،شبیه گزینه های بخش  Shape Fillاست .اما کاربرد گزینه های  Weightو
Dashesبه ترتیب زیر است:
 : Weight انتخاب اندازه خط درج شده به دور شکل.
 : Dashes انتخاب حالت خط درج شده به دور شکل( .مثال می توان خط دور شکل را به صورت نقطه چین ،نیم خط و ...رسم کرد)
گزینه های بخش  Shape Effectنیز برای درج اثر یا “افکت” به شکل استفاده می شود.
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در تصویر باال گروه های متفاوتی را می بینید که هر کدام از آنها ،نمونه اثر شکل را پس از اعمال افکت به شما نشان می دهد .به عنوان نمونه،
گزینه های گروه  Shadowعموماً یک «سایه» به شکل اضافه می کند و یا گزینه های بخش  ۳-D Rotationبه منظور «چرخش سه بعدی»
اشکال به کار می رود .بهتر است بخش های دیگر را در نرم افزار امتحان کنید تا خودتان تغییر اثر ایجاد شده بر روی شکل را ببینید.

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

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

درس چهارم -طراحی و زیباسازی اسالیدها
در این درس ،مجموعه گزینه های زبانه ی  Designکه عموماً برای طراحی و زیباتر کردن اسالیدها به کار می رود را بررسی خواهیم کرد.

گزینه ی Page Setup
با استفاده از این گزینه می توان شیوه ی نمایش اسالیدها را بر روی ویدئو پروژکتورها تنظیم کرد .به عنوان مثال می توان صفحات را به صورت
افقی و یا عمودی نشان داد و میزان طول و عرض اندازه ی هر اسالید را تنظیم کرد .حالت ( Landscapeکه در بخش  Orientationدر
سمت راست پنجره  Page Setupنشان داده شده)  ،حالت پیش فرض نرم افزار پاورپوینت است .یعنی صفحات را به صورت مستطیلی که
طول آن بزرگتر از عرض آن است ،نشان می دهد .بهتر است از حالت  Portraitبرای زمانی استفاده کنید که می خواهید سندتان را چاپ کنید.
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گزینه های سمت چپ نیز به ترتیب:
 : Slides sized forبا استفاده از این بخش می توانید اندازه ی اسالیدها را براساس نوع ارائه ی مطالب (از ارائه ی مطالب در ویدیو
پروژکتور ،در کامپیوتر و یا حتی چاپ در برگه ی  ) A4تنظیم کنید.
 : Widthاز این گزینه می توان اندازه ی عرض را به صورت دستی تنظیم کرد.
 :Heightاز این گزینه می توان اندازه ی طول را به صورت دستی تنظیم کرد.
: Number slides fromاگر اسالیدها را شماره گذاری کرده باشید ،با استفاده از این گزینه می توانید نخستین اسالید را با شماره ای که در
اینجا وارد می کنید تنظیم کنید .به عنوان مثال اگر شماره  ۳را وارد کنید ،در هنگام نمایش ،نخستین اسالیدتان با شماره صفحه “ ”۳ظاهر می
شود.
: Slide Orientationهمانطور که در گزینه ی  Page Setupاشاره شد ،این گزینه برای تنظیم کردن صفحات به دو حالت افقی و عمودی
به کار می رود .در تصویر زیر اسالیدها در حالت  Portraitتنظیم شده است.
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گزینه ی Themes
انتخاب  Themeیا پوسته ،برای زیبا کردن اسالیدها اهمیت فراوانی دارد ،چرا که پوسته و طرح اصلی اسالید شما با یکی از این Themeها
نمایش داده خواهد شد .در تصویر زیر یکی از این طرح ها برای اسالید انتخاب شده است .اگر بر روی فلشی که در سمت راست مجموعه ی
Themesقرار دارد کلیک کنید ،طرح های بیشتری از  Themeهای موجود در پاورپوینت را خواهید دید.

با کلیک بر روی گزینه ی انتخاب موارد بیشتر ،سه عبارت می بینید که در تصویر زیر نشان داده شده است.

کارکرد این دستورات عبارتند از:
 : More Themes on Microsoft Office Onlineبا کلیک بر روی این عبارت ،می توانید طرح های بیشتری را از سایت مایکروسافت
آفیس مشاهده و در صورت تمایل ،دریافت کنید.

42

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

 : Browse for Themesاگر طرح هایی را ذخیره کرده باشید و از قبل در کامپیوترتان وجود داشته باشد ،می توانید با استفاده از این گزینه
آنها را وارد نرم افزار کنید.
 : Save Current Themeاین گزینه طرح موجود که به سندتان اختصاص داده شده را ذخیره می کند.
تنظیم رنگ ،فونت و افکت در پوسته ی انتخاب شده
هر کدام از Themeهایی که برای اسالیدتان انتخاب می کنید ،می توانید تغییراتی از قبیل رنگ ،فونت و افکت بر روی آن اعمال کنید.
تنظیمات رنگ ها
برای تنظیمات رنگ ها گزینه ی  Colorsرا از بخش  Themesانتخاب کنید .همانطور که در تصویر زیر می بینید ،به تناسب اسالید انتخاب
شده ،ترکیبی از رنگ ها برای پوسته ی مورد نظر پ یشنهاد می شود که با انتخاب آنها تغییرات اعمال شده را در پوسته مشاهده خواهید کرد.
برای ایجاد رنگ مورد نظرتان می توانید از گزینه ی  Create New Theme Colorsاستفاده کنید .
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در صورت انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که می توان رنگ تمام اجزای یک اسالید را به رنگ دلخواه تغییر داد.

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

منظور از “تنظیم به شیوه ی دلخواه” یعنی تغییراتی بیشتر از رنگ مانند فرمت دهی و یا درج عکس در پس زمینه .برای این کار گزینه ی
 Background Formatرا کلیک کنید.
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با کلیک بر روی این گزینه ،پنجره ی زیر باز می شود:

این پنجره از چهار بخش اصلی  Picture Color ، Picture correction ، Fillو  Artistic effectsتشکیل شده است .از گزینه ی  Fillبرای
تنظیمات درونی پس زمینه استفاده می شود.سه گزینه ی دیگر تنها در صورتی فعال می شوند که در قسمت  Fillابتدا ،گزینه ی Picture or
 texture fillرا انتخاب کرده باشید .کار با این گزینه ها چندان مشکل نیست و نیازی به توضیح ندارد .کافی است هر کدام از بخش ها را
انتخاب کنید تا متوجه تغییرات در پس زمینه بشوید.
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درج تصویر در پس زمینه
اگر بخواهید تصویری به عنوان پس زمینه درج کنید ،پس از انتخاب گزینه ، Picture or texture fillاز گزینه  Insert from Fileبرای
درج تصویر استفاده کنید.

در اسالید نمونه ای که درباره ی “کالس آشنایی با کامپیوتر” است ،اگر پس زمینه ی مناسبی در پس زمینه های موجود نرمافزار پاورپوینت پیدا
نشود ،می توان از تصاویری که در اینترنت در این زمینه وجود دارد به عنوان پس زمینه استفاده کرد .کافی است ،در بخش تصاویر گوگل
جستجو کنید تا تصویر مورد نظرتان را برای پس زمینه انتخاب کنید .در بخش های Picture correctionsو  Picture colorنیز می توان
شدت نور و میزان روشنایی آن را تنظیم کرد که در درس مربوط به درج تصاویر ،درباره ی عملکرد دو گزینه ی  Brightnessو Contrast
صحبت شد.
در صورتی که از تمامی تنظیمات انجام شده بر روی پس زمینه ی اسال ید پشیمان شدید و خواستید پس زمینه را به حالت سابق برگردانید ،بر
روی گزینه ی  Reset Style Backgroundکلیک کنید.
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درس پنجم -طراحی انیمیشن و متحرک سازی در اسالیدها
یکی از روش های ارائه زیباتر مطالب ،ایجاد انیمیشن و متحرک سازی متون در اسالیدها است .منظور از متحرک سازی در پاورپوینت ،متحرک
سازی در هنگام تعویض دو اسالید و یا متحرک کردن محتویات اسالید است که هر دو ،هدفی جز جذاب کردن ارائه مطلب را دنبال نمی کنند.
در حالت اول (متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسالید) می توان اسالید بعدی را از پایین به باال ،چپ به راست ،کمرنگ به پر رنگ و....
متحرک کرد .
در حالت دوم (متحرک سازی محتویات اسالید) می توان یک متن ،یک تصویر و یا یک شکل از اشکال موجود که درون یک اسالید قرار دارند را
حرکت داد .همچنین می توان متون را به صورت متحرک در یک اسالید نمایش داد .در این درس به آشنایی و چگونگی طراحی این انیمیشن ها
خواهیم پرداخت.

متحرکسازی متن در یک اسالید
برای عملیات مربوط به متحرک سازی از گزینه های زبانه ی  Animationاستفاده می شود .متحرک کردن متون می تواند انواع متفاوتی داشته
باشد .مثالً نمایش متن از حالت بی رنگ به پر رنگ ،می تواند یک نوع "متحرک سازی" باشد.
نکته :تفاوت متونی که دستور متحرک سازی بر روی آنها اجرا شده تا زمانی که اسالید اجرا نشود با گزینه های غیر متحرک مشخص نخواهد
شد.
برای متحرک سازی یک متن کافی است متن مورد نظر را انتخاب و در زبانه ی  ، Animationدر بخش ( Animationهمانگونه که در شکل با
کادر قرمز مشخص شده است)  ،یکی از موارد (مثالً گزینه ی  )Fly Inرا انتخاب نمایید.
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برای دسترسی به حاالت بیشتر می توانید دکمه ی مثلثی را (که در گوشه ی سمت راست تصویر ،با فلش قرمز مشخص شده است) کلیک کرده و
از منوی بازشونده ،یکی از انواع انیمیشن ها را انتخاب نمایید.

به ازای انتخاب هر نوع از انیمیشن ها ،گزینه ی  ،Effect optionsمتناسب با آن نوع خاص تنظیمات متفاوتی خواهد داشت .به طور مثال ،اگر
گزینه ی  Fly Inرا انتخاب کرده باشید ،متناسب با آن ،در قسمت  ، Effect Optionsحاالتی از قبیل ، From Left ، From Bottom :
 From Topو  ...را مالحظه خواهید نمود.
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در این بخش ابتدا به توضیح گزینه ی  Add Animationمی پردازیم:
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همانگونه که در شکل مشاهده می گردد ،چهار دسته  Animationدر حالت کلی وجود دارد که در ادامه به توضیح هردسته می پردازیم.
: Entranceاز گزینه های این دسته که با نام «ورودی» مشخص شده ،برای انیمیش سازی متونی استفاده می شود که بخواهید به اسالیدتان
وارد شود .اگر بر روی گزینه ی  More Entrance Effectکلیک کنید ،پنجره ای باز می شود که تمام انیمیشن های «ورودی» را به شما نشان
می دهد .فراموش نکنید که عبارت  Effect Previewانتخاب شده باشد تا یک پیش نمایش از هر نوع گزینه ای را که درنظردارید قبل از
اعمال ببینید.
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: Emphasisاز گزینه های این دسته که با نام «تاکید» مشخص شده ،برای تاکید بر روی یک عبارت خاص استفاده می شود .مثال اگر از این
بخش گزینه ” “font colorرا انتخاب کنید ،در هنگام اجرای اسالید می بینید که رنگ متن شما تغییر می کند و از این روش می توانید توجه
حاضران را به آن عبارت خاص (“کالس آشنایی با کامپیوتر”) جلب کنید .گزینه های دیگری نیز برای تاکید کردن بر روی متن در این دسته
وجود دارد که با کلیک بر روی  ، More Emphasis Effectsمی توانید مشاهده کنید.
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 : Exitاین بخش برای «خارج» کردن یک متن از صفحه استفاده می شود .به عنوان نمونه ،گزینه  Fly Outدقیقا برعکس  Fly inعمل می
کند .یعنی متن را از صفحه از باال به پایین خارج می کند .برای آزمایش افکت های دیگر بر روی گزینه  More Exit Effectsکلیک کنید.
 : Motion Pathsدر این دسته ،انیمیشن های بیشتری را می بینید که دست شما را برای طراحی بهتر باز می کند! حرکت هایی همچون چپ
به راست ،پایین به باال ،حرکت هایی برای تاکید و یا ورودی و ...در این بخش قابل مشاهده اند.
Animation Pane
با فشردن این دکمه که در قسمت  Advanced Animationواقع شده است ،یک پنجره به نام  Animation Paneفعال می شود که می توان
مدیریت تمامی  animationهای اعمال شده بر روی تک تک اجزای یک اسالید را از طریق آن مدیریت کرد.
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اختصاص چند انیمیشن به یک متن
اگر با این جزوه شکل های مختلف انیمیشن را در نرم افزار پاورپوینت آزمایش کرده باشید ،تاکنون متوجه این نکته شده اید که لیستی از
انیمیشن ها در پنجره ی  Animation Paneنشان داده شده است .این بدین معناست که شما می توانید به یک متن چندین انیمیشن اختصاص
دهید .هر انیمیشن با یک شماره نشان داده می شود که وقتی اسالیدها در حالت طراحی باشند ،شماره ها قابل نمایش بر روی متن است .در
تصویر زیر عبارت “کالس آشنایی با کامپیوتر سه انیمیشن دارد (از شماره ی یک تا سه) که با اجرای اسالید همه آنها اجرا خواهد شد.

نکته – همانطور که در تصویر دیده می شود ،ابتدا با شماره ی  ،1افکت ورودی به عبارت “کالس آشنایی با کامپیوتر”  ،اعمال می گردد و مطابق
تصویر تمامی افکت های از نوع ورودی با رنگ سبز در  Animation Paneنمایش داده می شوند .سپس با شماره ی  ،۰افکت تأکیدی – که با
رنگ زرد مشخص می شود -اعمال می شود و در نهایت با شماره ی  ،۳افکت خروجی – با رنگ قرمز -فعال می گردد .توجه داشه باشید که این
افکت ها  ،هنگام اجرای اسالیدها ( در حالت  Slide Showبا فشردن  )F5اجرایی می شوند و با هر کلیک  ،یک افکت به ترتیب شماره  ،از
کوچک به بزرگ ،اعمال می گردد.

تنظیمات انیمیشن
با انتخاب هر انیمیشن ،می توانید تنظیماتی از قبیل سرعت ،اندازه و یا جهت انیمیشن را بر روی متن مورد نظر اعمال کنید.
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باید توجه داشت که هر انیمیشن از نظر ویژگی الزاماً شبیه انیمیشن های نوع دیگر نیست .مثالً در مثال قبلی ،انیمیشن اول Appear ،از نوع
افکت های ورودی است و تنظیمات آن با انیمیشن دوم که  Spinاز نوع تأکیدی است متفاوت است .همانطور که تنظیمات انیمیشن سوم،
 Bounceکه از نوع افکت های خروجی است با بقیه فرق دارد .در شکل زیر تنظیمات این سه نوع انیمیشن را مالحظه می کنید.

درواقع ،با انتخاب هر یک از این انیمیشن ها ،یک پنجره ی  Effect Optionمتناسب با ویژگیهای آن انیمیشن ،در دسترس شما قرار می گیرد
که با توجه به خواص آن انیمیشن ،می توانید با تغییر هریک از اجزا ،نوع حرکت یا ویژگی های دیگر آن انیمیشن را به دلخواه خود تغییر دهید.
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برای تنظیم زمانبندی یک انیمیشن ،پس از انتخاب آن توسط موس ،از یکی از راه های زیر می توان اقدام نمود:


با استفاده از تنظیمات بخش  Timingدر زبانه ی Animation

همانگونه که در تصویر مشاهده می شود ،در بخش  ،Timingگزینه های مختلفی وجود دارند که به تشریح آنها می پردازیم:
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 : Startدر این قسمت تعیین می شود که انیمیشن چگونه اجرا شود و سه حالت مختلف دارد که عبارتند ازWith ،On Click ،
 Previousو  . After Previousبه صورت پیش فرض تمامی انیمیشن ها در حالت  On Clickقرار دارند و این بدان معناست که
یک انیمیشن تنها با کلیک موس یا فشردن یک دکمه روی صفحه کلید اجرا شود .هرگاه یک انیمیشن در این حالت تنظیم شده باشد،
در  Animation Paneهم یک شماره ی اختصاصی بدان تعلق می گیرد .از گزینه ی  ، With Previousتنها زمانی استفاده می
شود که می خواهیم ،اجرای یک انیمیشن وابسته به انیمیشن قبلی آن باشد .در شکل باال ،اگر انیمیشن  ۰را در حالت With
 ،Previousتنظیم کنید ،درواقع با اتفاق افتادن انیمیشن  ،1انیمیشن  ۰هم به صورت همزمان اتفاق می افتد .ضمن اینکه دیگر دارای
شماره ی مستقل نخواهد بود .می توان تعداد دلخواهی از انیمیشن ها را با این روش به صورت همزمان و درواقع با یک کلیک ،اجرا
کرد .حالت  ، After Previousمانند  With Previousاست  ،با این تفاوت که دیگر همزمان با انیمیشن قبلی اتفاق نمی افتد و
درست پس از پایان انیمیشن قبلی اجرا می شود(.البته باز هم بدون نیاز به کلیک)
 : Durationدر این قسمت می توان ،بازه ی زمانی اجرای یک انیمیشن را(از آغاز تا پایان) به صورت دلخواه تنظیم نمود .به عنوان
مثال ،انیمیشن  ۰بر روی زمان ’ 1.55تنظیم شده است ،که به معنای این است که این انیمیشن برای اجرای کامل به  1ثانیه و  ۵۵صدم
ثانیه زمان نیاز خواهد داشت.
 : Delayاین بخش برای تعیین زمان آغاز یک انیمیشن است .به عنوان مثال اگر در انیمیشن  ،۰میزان  Delayرا به  ۰ثانیه برسانیم،
بدین معناست که از هر روشی این انیمیشن بخواهد اجرا شود(یعنی به صورت  On Clickیا  ، )With Previousباید  ۰ثانیه بگذرد
تا انیمیشن شروع به حرکت نماید.
نکته -همواره در زمان اجرای انیمیشن ،مجموع زمان های  Durationو  ، Delayدر حالت  Slide showرا مدنظر داشته باشید.
 : Render Animationاین بخش برای جابجایی ترتیب اجرای انیمیشن هاست و با استفاده ازدکمه های  Move Earlierو Move
 ، Laterمی توان ترتیب اجرا را تغییر داد.


با کلیک راست بر روی انیمیشن انتخاب شده و انتخاب گزینه ی Timing
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همانگونه که در تصویر مشاهده می شود ،مواردی از قبیل  Duration ، Delay ،Startدر بخش قبلی نیز وجود داشتند که مورد بررسی
قرار گرفتند .گزینه ی ، Repeatامکانی است که در این بخش اضافه شده است و به معنای تکرار یک انیمیشن به تعداد دلخواه است که
می توان اعداد مختلف دلخواهی بدان نسبت داد.
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با استفاده از موس و تغییر زمانبندی انیمیشن انتخاب شده در  ، Animation Paneبه صورت گرافیکی

برای این کار باید ،نشانگر موس را در قسمت  ، Animation Paneبر روی انیمیشن مدنظر کلیک کنید و طول نوار مستطیلی شکل
را به اندازه ی دلخواه تغییر دهید.

حذف انیمیشن
برای حذف هر انیمیشنی که به متن اختصاص داده اید کافی است بر روی شماره ی آن در لیست انیمیشن ها ( )Animation Paneکلیک کرده
و دکمه ی  Deleteاز صفحه کلید را فشار دهید .همچنین با استفاده از گزینه ی  Removeکه هنگام کلیک راست بر روی یک انیمیشن مورد
نظر وجود دارد ،می توان آن را حذف کرد.

نمایش و جابجایی انیمیشن ها در Animation Pane
در ادامه ی بررسی پنجره ی  Animation Paneسه گزینه ی  Play ، Re-orderو  Secondsتوضیح داده می شوند.
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با استفاده از گزینه ی  Re-orderمی توان ترتیب انیمیشن های یک متن را جابجا کرد .عالمت پیکان به سمت پایین ،انیمیشن انتخاب شده را به
سمت پایین هدایت می کند .
گزینه ی  Playتمام انیمیشن های اختصاص یافته به متن را یکبار نمایش می دهد.
گزینه ی  ، Secondsبا استفاده از  Zoom Inو  Zoom Outتقسیم بندی بازه ی زمانی را در  Animation Paneکوچک و بزرگ می کند.

توضیحات زبانه ی Transition

ایجاد افکت هنگام جابجایی اسالیدها
همانطور که پیش تر اشاره شد ،در نرم افزار پاورپوینت می توان برای حرکت از اسالیدی به اسالید دیگر ،انیمیشن ایجاد کرد .برای این کار در
، Powerpoint 2010باید به زبانه ی  Transitionبروید .ابتدا باید اسالیدی که می خواهید افکت روی آن اعمال شود را انتخاب نمایید ،سپس
در زبانه ی  ،Transitionدر بخش ، Transition to This Slideیکی از افکت های موجود را انتخاب نموده و نتیجه را مالحظه نمایید .ضمن
اینکه با کلیک دکمه ی  Previewدر سمت چپ زبانه ی ، Transitionمی توانید افکت اعمال شده به اسالید مورد نظر را دوباره مرور کنید.
نکته  :برای تغییر در تنظیمات یک افکت ،می توانید با کلیک  ، Effect Optionsویژگی های هر افکت را به صورت دلخواه ،سفارشی سازی
نمایید.
پس از اعمال افکت ،هنگام اجرای اسالیدها ،مشاهده خواهید کرد که تغییر اسالید و ورود به اسالید بعدی همراه با انیمیشنی خواهد بود که شما
به آن اختصاص داده اید.
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درج صدا
عالوه بر انیمیشن می توانید از صداهای پیش فرض نرم افزار پاورپوینت برای تغییر بین اسالیدها استفاده کنید .با استفاده از گزینه ی Soundدر
بخش Timingلیستی از صداها نمایش داده می شود که می توانید با انتخاب آن و کلیک بر روی  Previewصدای آن را بشنوید .در صورتی
که از عملیات درج صدا پشیمان شدید ،گزینه ی  No Soundرا انتخاب کنید .

همچنین اگر هیچ یک از صداهای پیش فرض ،مدنظر شما نیست و می خواهید از صداهای ضبط شده ی دلخواه خوتان استفاده نمایید ،کافی است
که گزینه ی  Other Soundرا انتخاب نمایید و با دادن مسیر فایل صوتی از پیش ضبط شده ،آن را به عنوان صدای افکت خود برگزینید.
نکته  :در این قسمت تنها ،فایل صوتی با فرمت  *.wavرا می توانید استفاده نمایید.
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سرعت انیمیشن بین اسالیدها
برای تنظیم سرعت انیمیشن بین یک اسالید به اسالید بعدی ،از گزینه ی  Durationاستفاده کنید و زمان دلخواه خود را برای افکت مورد
نظرتان تنظیم نمایید.

اعمال یک افکت به همه ی اسالیدها
اگر می خواهید همه ی اسالیدها با یک افکت یکسان به یکدیگر منتقل شوند ،یکی از انیمیشن ها را انتخاب و گزینه ی  Apply To Allدر
قسمت  Timingرا کلیک کنید.

حرکت اسالیدها به طور خودکار
برای این کار می توان ،گزینه ی  Afterرا در بخش  ، Timingانتخاب نمود و سپس زمان دلخواه را برای حرکت به اسالید بعدی مشخص نمود.
اگر بخواهید که بدون کلیک و تنها به صورت اتوماتیک ،بعد از طی زمان مورد نظر به اسالید بعدی حرکت نمایید باید گزینه ی On Mouse
 Clickرا از حالت انتخاب خارج نمایید .اگر هر دو گزینه ی  On Mouse Clickو  Afterانتخاب شده باشند ،هرکدام که اتفاق بیفتند ،اعمال
خواهند شد.
حال برای اینکه تنظیمات یک اسالید به تمام اسالیدهای دیگر ،اعمال گردند تنها باید گزینه ی  Apply To Allرا انتخاب نمایید.

درس ششم -ایجاد دکمه های عملیاتی ،درج پیوند ،واژه های هنری و نمادها
همانطور که در درس های قبل توضیح داده شد ،برای اجرای یک اسالید می توانید از کلید  F5استفاده کنید .در صورتی که اسالید به صورت
ساده آماده شده باشد ،می توان با کلیدهای حرکتی ،صفحه به صفحه اسالید را به مخاطب نشان داد.
اما به جز این ،می توانید برای هر اسالید جلوه های ویژه ای در نظر بگیرید و اسالیدها را به یکدیگر پیوند کنید و دکمه های خاصی طراحی کنید
که از آن برای پخش فیلم و اجرای نرم افزارهای خاص استفاده می شود.در ادامه به توضیح چگونگی این کار می پردازیم.

درج یک پیوند ساده در یک اسالید ()Hyperlink
اگر واژه یا متنی را اصطالحاً  Hyperlinkکنید ،می توانید با کلیک بر روی آن واژه یا متن ،به محل جدید وارد شوید .به طور مثال فرض کنید می
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خواهید عبارت “دانشگاه تهران “ شما را به پایگاه اینترنتی دانشگاه تهران هدایت کند .برای این کار ،ابتدا عبارت "دانشگاه تهران" را انتخاب
کنید و با کلیک بر روی گزینه ی  Hyperlinkاز زبانه ی ، Insertآدرس سایت مورد نظر را وارد کنید.

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

گزینه ی Custom Show
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این گزینه زمانی معنا پیدا می کند که از قبل تعدادی  ، Custom Showاز اسالیدهای موجود ایجاد شده باشد و در اینجا بتوان بدان اشاره نمود.
(با استفاده از گزینه ی  Custom Slide Showدر زبانه ی )Slide Show
گزینه ی Slide

با انتخاب گزینه ی  ، Slideپنجره ای مطابق تصویر باز می شود که در آن لیست تمامی اسالیدهای موجود در سند پاورپوینت قابل مشاهده و
انتخاب خواهد بود.
گزینه ی URL
با انتخاب گزینه ی  ، URLپنجره ای باز می شود که می توان در آن آدرس وب مورد نظر را ذخیره کرد تا  Actionمورد نظر بر روی Object
انتخابی اعمال شود.

گزینه ی Other Powerpoint Presentation
با انتخاب این گزینه ،می توان یک فایل پاورپوینت دیگر را هنگام اجرای فایل موجود ،فراخوانی کرد.
گزینه ی Other File
با انتخاب این گزینه ،می توان هر فایل دلخواه دیگری را هنگام اجرای فایل موجود ،فراخوانی کرد.
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عملیات اجرای یک برنامه با کلیک بر شکل درج شده
اگر بخواهید با کلیک بر شکل درج شده ،یک برنامه از کامپیوترتان اجرا شود ،کافی است گزینه ی  Run Programرا انتخاب کنید .در این
صورت هر برنامه ای با فرمت اجرایی را می توان انتخاب کرد .اما اگر بخواهید با کلیک بر روی شکل درج شده یک فایل (مثال یک تصویر) باز
شود ،گزینه ی  All Filesرا از پنجره باز شده انتخاب کنید.

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

درج پاورقی و سربرگ و شماره گذاری اسالیدها
مجموعه ی اسالیدهای یک سند پاورپوینت را می توان شماره گذاری کرد و یا یک سربرگ و یا پاورقی مشترک به آنها اختصاص داد .همچنین
می توان تاریخ نمایش سند پاورپوینت را بر روی تمام اسالیدها نشان داد .برای این کار گزینه ی  Header and Footerاز زبانه ی  Insertرا
انتخاب کنید.

اگر از پنجره ی باز شده گزینه ی  Date and Timeرا انتخاب کنید ،تاریخ و زمان به طور خودکار بر روی سند شما درج می شود .بخش
نخست که عبارت  Update automaticallyدر آن نوشته شده ،تاریخ ر ا به طور خودکار به روز می کند .یعنی در هنگام اجرای پروژه ،تاریخ
روز را نشان می دهد .اما اگر بخش دوم یعنی  Fixedرا انتخاب کنید ،تاریخ روزی که پروژه را ایجاد کرده اید را به شما نشان می دهد(.ضمن
اینکه می توانید یک تاریخ ثابت دلخواه را اینجا اضافه نمایید)

68

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

شماره گذاری اسالیدها و درج عبارت در پاورقی
همانگونه که در تصویر باال دیده وی شود ،اگر از پنجره ی باز شده ،گزینه ی  Slide Numberرا انتخاب کنید ،اسالیدهای شما شماره گذاری
می شوند .همچنین اگر عبارت  Footerرا کلیک کنید ،می توانید در مستطیل زیر آن واژه و یا عبارتی برای درج در پاورقی اسالیدها بنویسید .به
عنوان مثال ،عبارت “دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران” به صورت پاورقی در اسالید درج شده است.
گزینه ی  Apply to Allنیز،تنظیمات شما را به تمام اسالیدها اختصاص می دهد.
ضمن اینکه ،اگر بخواهید ،تنظیمات این بخش در اسالید اول (که به عنوان  Title Slideشناخته می شود) سند پاورپوینت ظاهر نشود باید گزینه
ی  Don’t Show On Title Slideرا انتخاب نمایید.
درج واژه های هنری
گزینه  Word Artواژه ها و متون را به صورت هنری نشان می دهد .البته در طراحی نرم افزار آٰفیس ،به نظر می رسد که Word Artها واژه
های انگلیسی را زیباتر از واژه های فارسی نشان می دهند و باید گفت که اساساً این Word Artها برای حروف انگلیسی طراحی شده اند ،اما به
هر حال ،برای نوشته های فارسی نیز قابل استفاده اند .در زیر یک مثال از این واژه های هنری را مشاهده می کنید:
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درج نماد
برای درج نماد در یک اسالید گزینه ی  Symbolرا انتخاب کنید .می توانید نمادهای متعددی را از پنجره ی باز شده انتخاب کنید .پس از
انتخاب بر روی دکمه ی  Insertکلیک کنید تا نماد انتخاب شده در اسالید درج شود.

گزینه ی Object
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد ،می توان نرم افزارهای آفیس را تا حدودی با یکدیگر ترکیب نمود .گزینه  Objectبرای جاسازی یک صفحه
و همچنین یک صفحه از پیش ساخته شده توسط برخی نرم افزارها ،از جمله  Excelدر نرم افزار  Wordبه کار می رود.
برای تمرین یک نمونه ،ابتدا بر روی گزینه  Objectکلیک کنید .در لیست موجود از پنجره باز شده گزینه Microsoft Office Excel
 Worksheetرا انتخاب کنید.
در این صورت یک فایل جدید  Excelباز شده و شما می توانید توسط ابزارهای موجود آن را ویرایش کرده و در نرم افزار پاورپوینت آن را درج
کنید.
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درج فیلم و صدا در یک اسالید
اگر بخواهید یک فیلم در اسالیدتان نمایش بدهید کافی است از زبانه ی  Inserدر قسمت  ، Mediaعبارت  Videoرا انتخاب نموده و گزینه ی
 Video from Fileرا کلیک نمایید و فیلم مورد نظرتان را از کامپیوترتان انتخاب و درج کنید.
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در تصویر باال ،تمامی فرمت های مورد قبول برای افزودن فایل ویدئویی را مشاهده می کنید.
پس از افزودن ویدئوی مورد نظر ،همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود ،زبانه ی  Video toolsدر باالی نوار ابزار ،اضافه می شود که
شامل دو بخش جداگانه ی Formatو  Playbackاست .در ادامه درخصوص هریک توضیحاتی ارائه می شود.

توضیحات بخش  Formatدر Video Tools
گزینه ی  ،Playبرای پیش نمایش ویدئو به کار می رود.
در قسمت  ، Adjustچهار گزینه ی مختلف مشاهده می شود:

 : Correctionsاین گزینه برای تنظیمات  Brightnessو  Contrastفایل ویدئویی استفاده می شود.

 : Colorاین گزینه برای تغییر در تنظیمات رنگی ویدئو (از قبیل سیاه و سفید کردن یا مواردی از این قبیل) استفاده می شود.
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 : Poster Frameوقتی که ویدئویی به اسالید خود اضافه نمایید ،به صورت پیش فرض ،هنگام نمایش در حالت  ، Slide Showقاب تصویر تا
پیش از شروع نمایش ویدئو ،یک صفحه ی سیاه رنگ خواهد بود .با استفاده از این گزینه می توان یک عکس برای قاب تصویر درنظر گرفت که
از این پس تا پیش از نمایش ویدئو ،تصویر دلخواه شما نمایش داده شود.
همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود ،سه گزینه در دسترس است .اگر ویدئو را در حالت نمایش قرار دهید و در یک فریم دلخواه Pause
نمایید ،سپس با استفاده از گزینه ی  Current Frameدر بخش ، Poster Frameمی توانید همان تصویر را به عنوان تصویر پیش فرض در
حالت ، Slide Showبرگزینید .اگر هم تصویر خاص دیگری را مدنظر دارید ،می توانید با انتخاب گزینه ی  ،Image from Fileنسبت به
آدرس دهی و بارگذاری آن در اسالید خود اقدام نمایید .اگر هم می خواهید تغییرات انجام شده را در این خصوص به حالت اولیه باز گردانید ،از
گزینه ی ، Resetاستفاده نمایید.
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 : Reset Designاز این گزینه برای بازگشت تمامی تغییرات انجام شده بر روی فایل ویدئویی استفاده می شود که شامل دو حالت است.
(مطابق تصویر)

اگر بخواهید ،تمامی تغییرات انجام شده را (اعم از تغییر در اندازه و تغییر در طراحی فایل ویدئویی) به حالت اولیه بازگردانید ،باید از گزینه ی
 Reset Design & Sizeاستفاده نمایید .اگر بخواهید تغییرات مربوط به اندازه ی فایل دست نخورده بماند ولی تنها تغییرات در رنگ و نور و
موارد این چنینی را به حالت اولیه بازگردانید ،باید گزینه ی  Reset Designرا انتخاب کنید.
توضیحات بخش Video Styles
در این قسمت همانگونه که در شکل می بینید ،می توان فرمت قاب نمایش ویدئو را به صورت دلخواه تعیین نمود.
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پس از انتخاب  Styleمورد نظر و اعمال آن به ویدئو ،همچنین می توان ،با استفاده از سه گزینه ی  Video Border، Video Shapeو
 Video Effectsتغییرات دلخواه را در شکل قاب ویدئو ،انجام داد .به عنوان مثال در تصویر زیر ،قاب ویدئو را به صورت یک ستاره با رنگ
قاب قرمز با چرخش سه بعدی مشاهده می نمایید.
نکته  :انجام این تغییرات و نحوه ی صحیح نمایش آن به قدرت پردازنده ،کارت گرافیکی و  Ramکامپیوتر در دسترس هنگام نمایش بستگی
دارد .پس حتماً این نکته را هنگام طراحی و انجام تغییرات در نظر داشته باشید.
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توضیحات بخش  Playbackدر Video Tools

افزودن Bookmark
با استفاده از این امکان می توان قسمت های مختلف یک ویدئو (یا فایل صوتی) را نشانه گذاری کرد ،تا در مواقع لزوم بدان قسمت های خاص از
ویدئو (یا فایل صوتی) ،دسترسی داشت(.با اسفاده از  )triggerضمن اینکه هنگام اجرای اسالید ها در  Slide Showنیز می توان به راحتی
نقاطی از ویدئو را که مورد نیاز است به راحتی پیدا کرد .برای افزودن  ،bookmarkباید هنگام پیش نمایش ویدئو ،با مراجعه به منوی
 Playbackو کلیک گزینه ی  ،Add Bookmarkنقطه ی مورد نظر را نشان گذاری کرد .محدودیتی در تعداد این نشانه ها وجود ندارد.

ویرایش ویدئو در بخش Editing
در این بخش ابتدا به توضیح  Video Trimمی پردازیم .این امکان زمانی استفاده می شود که بخواهیم یک بخش خاصی از فایل ویدئویی را
جداسازی و آماده ی نمایش کنیم.
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همانگونه که در تصویر باال دیده می شود ،می توان زمان آغاز و پایان ویدئو را به صورت دلخواه تنظیم نمود .به عنوان مثال در تصویر باال ،ویدئو
از ثانیه ی دوم شروع شده و در ثانیه ی یازدهم پایان می یابد.در واقع هنگام  ،Slide Showتنها همین  9ثانیه از ویدئو که  Trimشده است قابل
نمایش خواهد بود.
امکان  Fadeکردن آغاز و پایان یک فایل ویدئویی
با استفاده از دو گزینه ی  Fade Inو ، Fade Outمی توان ابتدا و انتهای یک فایل ویدئویی را به میزان دلخواه محو نمود.

تنظیمات Video Options
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود ،تنظیمات هنگام نمایش فایل های ویدئویی در این قسمت قرار دارند ،که در ادامه به تشریح آنها می
پردازیم.
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اولین بخشی که مشاهده می شود Volume ،است که مطابق تصویر زیر از چهار حالت تشکیل شده است و تعیین کننده ی میزان بلندی صدای
ویدئو در هنگام پخش است.

در قسمت بعدی ،گزینه ی  Startمشاهده می شود که به صورت پیش فرض ،بر روی گزینه ی  On Clickقرار دارد که به معنای آغاز پخش
ویدئو در هنگام ، Slide Showتنها پس از کلیک کاربر است .اگر بخواهید این کار به صورت خودکار همزمان با اجرای اسالید انجام شود ،باید
این گزینه را بر روی  Automaticallyتنظیم نمایید.
از دیگر مواردی که می توان بدان اشاره نمود ،امکان نمایش تمام صفحه ی ویدئو  ،با انتخاب  ، Play Full Screenامکان پنهان سازی ویدئو
پیش از نمایش با انتخاب گزینه ی  ،Hide While Not Playingامکان تکرار پخش ویدئو تا پیش از  Stopشدن با انتخاب Loop until
 Stopو در نهایت  ،امکان بازگشت به آغاز ویدئو پس از پخش با انتخاب  Rewind after Stoppedاست.

درج فایل های صوتی در اسالید
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود ،در قسمت  Audioدر زبانه ی  ، Insertمی توان با روش های مختلف برای افزدون فایل صوتی به
اسالید اقدام نمود.
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اگر بخواهید ،از فایل های صوتی دلخواه خودتان استفاده نمایید ،باید گزینه ی  Audio from Fileرا برگزینید و سپس در پنجره ای که باز می
شود ،مسیر فایل صوتی خود را بدهید(.در شکل می توانید فرمت های مورد پذیرش را بدین منظور ببینید).
همچنین ،اگر بخواهید از صدای خودتان برای ضبط فایل صوتی و سپس پخش آن همزمان با اجرای اسالیدها استفاده نمایید ،باید گزینه ی
 Record Audioرا انتخاب نمایید .پس از انتخاب این گزینه پنجره ی کوچکی ،مطابق تصویر باال ،برای ضبط صدا باز می شود ،که با انتخاب نام
مناسب و فشردن دکمه ی قرمز رنگ  ،Recordمی توانید عملیات ضبط صدا را انجام دهید.

درس هفتم -درج جدول و تصویر در یک سند پاورپوینت
گاهی الزم است برای ارائه ی بهتر مطالب از جدول و یا تصویر در اسالیدها استفاده کرد .در این درس به بررسی روش های درج و ویرایش
جدول و تصاویر خواهیم پرداخت.

درج جدول
برای درج جدول  ۰روش وجود دارد که در ادامه تشریح خواهد شد.
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ساده ترین شکل درج جدول ،تعیین تعداد خانه های جدول است .شما تنها تعداد سطر و ستون را مشخص می کنید ،و نرم افزار ،به صورت
خودکار جدول را برای شما درج می کند.
برای این کار از زبانه  Insertگزینه  Insert Tableرا انتخاب کنید .در این صورت پنجره زیر باز می شود:

از بخش  Number of columnsتعداد ستون ها و از بخش  Number of rowsتعداد سطرهای جدول مورد نظرتان را انتخاب کنید .در
صورتی که این پنجره را  OKکنید ،یک جدول  ۵در  ۰ترسیم خواهد شد.
نکته :اگر تعداد ستون های جدول  1۲یا کمتر از  ،1۲و اگر تعداد سطرهای جدول  ۸یا کمتر از  ۸باشد ،می توانید جدول را به صورت ساده تری
درج کنید .برای این کار از خانه های مربعی شکلی که با کلیک بر روی گزینه ی  Tableمشاهده می کنید ،استفاده کنید .با حرکت ماوس بر روی
این خانه ها ،می توانید اندازه ی جدول را در بخش باالی آن ببینید و جدول مورد نظرتان را انتخاب کنید .در عین حال از روش قبلی هم میتوان
به صورت دستی ،تعداد سطر و ستون را تنظیم کرد.

جدول ها را به جز ایجاد کردن از طریق انتخاب تعداد سطر و ستون ،می توان رسم کرد .برای رسم جدول از بخش  ،Tableگزینه Draw
 Tableرا انتخاب کنید .در این صورت تصویر یک مداد به جای مکان نما ،نشان داده می شود .برای درج جدول ابتدا باید بدنه ی جدول را رسم
کنید .منظور از بدنه ،مستطیلی است که با انتخاب ابزار  Draw Tableایجاد می کنید.
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برای این کار وقتی شکل مداد به جای مکان نما ظاهر شد ،در گوشه سمت چپ و باالی نقطه ای که می خواهید جدول را رسم کنید ،کلیک کرده و
کلیک چپ را تا زمانی که مستطیل را رسم می کنید ،نگه دارید.

بعد از رسم مستطیل ،یا بدنه جدول ،کافی است با انتخاب ابزار رسم (مداد یا گزینه  ،)Draw Tableسطرها و ستون ها را یک به یک ترسیم
کنید.
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استفاده از ابزار پاککن
ابزار پاک کن ،درست در کنار ابزار  Draw Tableقرار دارد .اسم این ابزار Eraser ،است .با کلیک بر روی این ابزار ،عالمت مکان نما به
شکل یک پاک کن تغییر پیدا می کند و با کلیک بر روی هر کدام از خطوط یا سلول ها ،می توان آن ها را پاک کرد.

رنگآمیزی سلولها
برای زیباتر کردن جدول ایجاد شده ،گاهی الزم است برخی سلول های جدول را با رنگ خاصی از سلول های دیگر متمایز کرد .برای این کار
ابتدا سلول یا سلول های مورد نظر را انتخاب و سپس از گزینه ی  Shadingرنگ مورد نظرمان را بر روی آن اعمال می کنیم.
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استفاده از سبک های نمونه
تعدادی سبک نمونه در نرم افزار پاورپوینت وجود دارد که می توان از آنها برای زیباتر کردن جدول استفاده کرد .این سبک ها در بخش
 Table Stylesقابل مشاهده اند.

به هر کدام از روش هایی که جدول را ایجاد کردیم ،می توانیم با استفاده از گزینه هایی جدول را به شکل مورد نظرمان تغییر دهیم.
برای اضافه کردن یک مجموعه سلول در جدول ،ابتدا محلی که می خواهیم سلول ها را اضافه کنیم مشخص می کنیم .سپس کلیک
راست کرده و با توجه به نیاز ،یکی از موارد زیر را انجام می دهیم.


برای اضافه کردن یک «ستون» به ستون های «سمت چپ» ،گزینه ی  Insert Columns to the Leftرا انتخاب می کنیم.



برای اضافه کردن یک «ستون» به ستون های «سمت راست» ،گزینه ی  Insert Columns to the Rightرا انتخاب می کنیم.



برای اضافه کردن یک «سطر» به سطرهای «پایین» ،گزینه ی  Insert Rows Belowرا انتخاب می کنیم.



برای اضافه کردن یک «سطر» به سطرهای «باال» ،گزینه ی  Insert Rows Aboveرا انتخاب می کنیم.
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برای پاک کردن سلول ها ،می توان از دو روش استفاده کرد .روش نخست با استفاده از ابزار پاک کن است که باید به اندازه ی کافی در رسم و
ویرایش جدول ها تسلط داشته باشید ،چرا که ممکن است با استفاده ا ز پاک کن ،سلول های دیگری را حذف کنید که قصد حذف کردن آنها را
نداشته باشید.
در روشی دیگر می توان سلول های مورد نظر یک سطر یا ستون را انتخاب و بر روی آن سلول ها کلیک راست کرد و سپس گزینه ی Delete
 Rowsیا  Delete Columnsرا برای حذف سطر یا ستون های مورد نظر انتخاب کرد.
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برای ادغام سلول ها با یکدیگر ابتدا سلول های مورد نظر را انتخاب و پس از کلیک راست بر روی آنها ،گزینه  Merge Cellsرا انتخاب کنید.

یک نکته ای که در طول کار با جدول ها باید به آن توجه داش ت این است که هر سلول به طور مجزا فونت ،سایز و رنگ خود را می گیرد و اگر
تغییری در یک سلول بدهید ،سلول های دیگر از آن تغییر پیروی نمی کنند.
به طول کلی اگر می خواهید همه ی سلول ها با هم یک سایز ،یک فونت ،و یک رنگ داشته باشند ،باید همه ی آنها را با هم انتخاب کنید و
تغییرات مورد نظرتان را بر آنها اعمال کنید.
برای مرتب سازی و نوع قرارگیری متن (راست چین -چپ چین -وسط چین) نیز همین قانون حاکم است.
برای مثال در تصویر زیر تمام سلول ها انتخاب و گزینه ی راست چین برای آنها در نظر گرفته شده است.
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درج تصویر در یک سند پاورپوینت
برای درج تصویر ،از منوی  Insertگزینه ی  Pictureرا انتخاب می کنیم .بعد از انتخاب این گزینه ،پنجره ای باز می شود که می توانید عکس
مورد نظرتان را از حافظه ی کامپیوترتان انتخاب و گزینه ی  Insertرا کلیک کنید.
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بعد از درج یک تصویر در یک سند ،زبانه ای مخفی به نام  Picture Toolsبا زیرمجموعه ی  Formatظاهر می شود که گزینه های مربوط به
این زبانه ،برای ویرایش تصویر به کار می رود.

این گزینهها را از چپ به راست بررسی می کنیم.

این گزینه برای حذف قسمت هایی از پشت زمینه ی عکس کار برد دار د .به طور مثال ،عکس باال را با این گزینه می توان به شکل زیر تغییر داد.

پس از اعمال تغییرات ،عکس زیر قابل مشاهده است.
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همانگونه که در تصویر باال مشاهده می شود ،گزینه ی  Correctionsشامل  Sharpen and Softenو  Brightness and Contrastاست
که در ادامه ،پرکاربردترین این موارد  ،توضیح داده می شوند.
از گزینه ی  ، Brightnessبرای تنظیم روشنایی تصویر استفاده می شود .هر چه درصد باالتر باشد ،تصویر روشن تر و هر چه درصد پایین تر
باشد (درصد منفی) تصویر تاریک تر می شود .درصد صفر نیز تصویر را به صورت عادی نشان می دهد .از گزینه ی  Contrastبرای تنظیم
«شدت نور» استفاده می شود .مثل گزینه ی  Brightnessهر چه درصد بیشتر باشد« ،شدت نور» اعمال شده به تصویر بیشتر ،و هر چه درصد
کمتر باشد ،نور تصویر با شدت کمتری نمایش داده می شود.

همانگونه که در تصویر مشاهده می شود ،گزینه ی  ،Colorشامل  Color Tone ،Color Saturationو  Recolorاست که در ادامه به برخی
از این موارد اشاره می شود.

از گزینه ی  Recolorبرای تغییر رنگ تصویر استفاده می شود ،به عنوان نمونه در مثال باال ،گزینه ی  Grayscaleانتخاب شده و عکس به
صورت سیاه و سفید درآمده است .ضمن اینکه می توان با استفاده از ، More Variationحالت های متفاوتی برای گزینه ی  Recolorایجاد
کرد .دیگر گزینه ها را نیز به فراخور نیازتان می توانید تغییر دهید.
یک گزینه ی دیگر که در این بخش دیده می شود  Set Transparent Color،است .با انتخاب این گزینه ،مکان نما به شکل یک «مداد» تغییر
پیدا می کند و با کشیدن آن بر روی تصویر ،طیفی از رنگ های یکدست را تا حد امکان شفاف می کند .درواقع وقتی از این گزینه استفاده می
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کنید و مکان نما به شکل یک مداد شد ،اگر روی هر نقطه ای از تصویر کیلک شود ،تمام نقاط دیگری از تصویر که همان رنگ را دارند ،به صورت
شفاف ( )Transparentتغییر پیذا می کنند.

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود ،این گزینه برای اعمال یک مجموعه از افکت های هنری بر روی تصویر به کار می رود .درواقع با
استفاده از این گزینه می توانید تا حد مختصری از فیلترهایی شبیه به فیلترهای نرم افزار  Photoshopبرای عکس های تان استفاده نمایید.

برای فشرده کردن تصویر از گزینه ی  Compress Picturesاستفاده می کنیم .منظور از فشرده سازی ،کوچک کردن حجم سایز است ،به
طوری که تا حد امکان ،کیفیت تصویر تغییر نکند .البته باید توجه داشت که این گزینه ،به طور پیش فرض تصویر را به طور مطلوبی فشرده می
کند.
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چنان که در تصویر باال دیده می شود ،اگر بخواهید ،فشرده سازی تنها برای همین عکس موجود ،انجام شود (به صورت پیش فرض هم همین
مورد انتخاب شده است ).باید گزینه ی  Apply only to this pictureانتخاب شود.
اگر بخواهید ،قسمت های بریده شده از عکس ( )Croppedبه طور کلی حذف شوند ،می توانید گزینه ی Delete cropped areas of
 picturesرا انتخاب نمایید.
بخش  Target Outputدرباره ی شکل نهایی تصویر است .حالت اول ( )Printبهترین کیفیت تصویر است که برای چاپ تصاویر مناسب است.
در حالت دوم ( ،) Screenتصویر به قدری فشرده می شود که برای استفاده در وب و پروژه ها (و نه چاپ) مناسب است .حالت سوم (،)Email
تصویر را تا حد امکان فشرده می کند تا برای فرستادن ایمیل مناسب باشد.
می توانید گزینه های بخش فشرده سازی را در همان حالت پیش فرض قرار دهید.
تغییر تصویر :برای تغییر تصویر ،از گزینه ی  Change Pictureاستفاده می کنیم .در این صورت پنجره ای باز می شود که با انتخاب تصویر
جدید ،می توان آن را جایگزین تصویر قبلی کرد.
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بازگرداندن تصویر به حالت اولیه :اگر بخواهید از تمامی تنظیمات انجام شده بر روی تصویرتان صرف نظر کنید و آن را به حالت اولیه اش
برگردانید ،می توانید از گزینه ی  Reset Pictureاستفاده کنید.

سبک های نمونه برای تصاویر :گزینه ی  Picture Stylesتصویر را به سبک های نمونه ای تبدیل می کند .برای این کار تصویر مورد نظرتان را
انتخاب ،و گزینه های مختلف این سبک ها را آزمایش کنید.
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ترسیم خط به دور تصویر( : )Picture Borderهمانگونه که در تصویر زیر دیده می شود،برای رسم یک خط به دور تصویر ،از این گزینه
استفاده می کنیم .همچنین می توان از گزینه های  Weightو  Dashesبه ترتیب برای اندازه ی خط ترسیمی ،و شکل خط ترسیمی (مثال به
صورت نقطه چین و  )...استفاده کرد.
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اعمال افکت های بیشتر به تصاویر( : )Picture Effectبا استفاده از این گزینه ،می توان به تصویر افکت های گوناگونی داد .در تصاویر زیر،
برخی از این افکت ها را می بینید.
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حتما تاکنون در حین کار با نرم افزار پاورپوینت متوجه شده اید که در یک سند پاورپوینت با درج یک تصویر ،به راحتی می توان با ماوس آن
تصویر را کوچک و بزرگ کرد و در نقطه دلخواه از اسالید آن را قرار داد.
اما گاهی الزم است که تصویر به پشت متن و یا به جلوی متن تنظیم شود.
همانطور که در تصاویر زیر می بینید ،دو گزینه ی  Bring Forwardو  Send Backwardاین کار را انجام می دهند.
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برای چرخاندن تصویر از گزینه  Rotateاستفاده کنید.


 :Rotate Right 90تصویر را  9۲درجه به سمت راست می چرخاند.



 :Rotate Left 90تصویر را  9۲درجه به سمت چپ می چرخاند.



 :Flip Verticalتصویر را  1۸۲درجه به سمت پایین می چرخاند.



 :Flip Horizontalتصویر را  1۸۲درجه به سمت باال می چرخاند.

برای بریدن بخشی از تصویر ابتدا بر روی گزینه ی  Cropکلیک کنید .در این صورت چهارگوشه تصویر قابلیت این را دارند که با ماوس کوچک
شوند.
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استفاده از گزینه ی Crop to Shape
با استفاده از این گزینه می توان تصویر را در قالب یکی از اشکال پیش فرض دلخواه قرار داد .الزم به ذکر است این قابلیت در پاورپوینت
 ،۰۲۲2در قسمت  Picture Stylesدر گزینه ای به نام  Picture Shapeقرار داشت .همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود ،تصویر در
قالب شکل پیش فرض قلب ،قرار گرفته است.
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تغییر اندازه ی تصویر
برای تغییر اندازه ی تصویر ،می توان طول و عرض تصویر را به صورت دستی وارد کرد و اندازه ی عکس را تغییر داد .باید توجه داشت که با
تغییر هر کدام (طول یا عرض) دیگری نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.

نکته – در گوشه ی سمت راست پایین هر یک از بخش های منوی  Formatدر  ،Pictureیک پیکان کوچک کم رنگ به چشم می خورد که با
کلیک بر روی آن پنجره ی  Format Pictureباز می شود .این پنجره ،درواقع ،تمامی تنظیماتی که تاکنون درخصوص عکس بیان شد را در
خود دارد و بسیاری از تنظیمات را نیز می توان در این پنجره با دقت و امکانات بیشتری انجام داد.
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به عنوان مثال در قسمت  ،Sizeاگر بخواهید طول و عرض تصویر را بدون درنظر گرفتن تناسب که در عکس اصلی دیده می شود ،تغییرات
دهید ،باید گزینه ی  Lock aspect ratioرا از حالت انتخاب خارج کنید .همچنین اگر بخواهید تمامی تغییراتی را که در بخش  ،Sizeبرای
عکس اعمال کرده اید ،به حالت اولیه بازگردانید ،باید گزینه ی  Resetرا کلیک کنید.

استفاده از  Clip Artدر اسالیدها
همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود ،این گزینه در قسمت  Imagesاز زبانه ی  Insertقرار دارد.
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از شکل ها یا انیمیشن های از پیش آماده ای برای درک بهتر مفاهیم استفاده می کند .کافی است کلمه ی کلیدی مورد نظر را نوشته و بر روی
 Goکلیک نمایید .حال می توانید با کلیک بر روی هریک از موارد پیشنهادی ،آن را به اسالید موردنظر اضافه نمایید.

گرفتن عکس از مانیتور ،با ابزار Screenshot
این قابلیت در مجموعه ی  Office 2010افزوده شده و به ما این امکان را می دهد که از صفحه ی دسکتاپ به صورت انتخابی عکس بگیریم و
بدون هیچ کار اضافه ای مستقیماً به اسالید اضافه می شود .اگر بر روی آن کلیک نمایید ،دو حالت کلی برای شما در نظر می گیرد .ابتدا در گزینه
ی  ، Avaiable Windowsبه صورت خودکار ،عکس هریک از پنجره های باز در ویندوز (هر برنامه ای که  Minimizeنشده باشد) را به شما
نمایش می دهد و می توانید هریک را انتخاب نمایید .اما در حالت دوم می توانید با انتخاب  ، Screen Clippingعکس قسمت دلخواهی از
صفحه ی دسکتاپ را به اسالید خود اضافه نمایید.
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ایجاد آلبوم تصاویر با استفاده از Photo Album
با انتخاب گزینه ی  ،New Photo Albumپنجره ای به شکل زیر باز می شود .با کلیک بر روی دکمه ی  ،File/Diskامکان انتخاب عکس
برای آلبوم مهیا می شود .ذکر این نکته ضروری است که بهتر است از قبل ،نام عکس ها را متناسب با موضوع آنها انتخاب نمایید تا در صورت
استفاده از گزینه ی  ،Caption below All Picturesنام مناسبی زیر هر عکس درج گردد.

در قسمت  ،Album Layoutمی توان تعداد عکس های موجود در هر اسالید را تعیین نمود .همانگونه که مشاهده می شود ،به صورت پیش
فرض ،گزینه ی  ،Fit to slideانتخاب شده است .اگر می خواهید ،گزینه ی  Caption below All pictiresفعال شود ،باید ابتداPicture ،
 Layoutرا از حالت  Fit to slideبه گزینه ی دیگری (مثل 1 pictureیا  )2 picturesتغییر دهید.
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ضمن اینکه می توانید در قسمت  ، Frame shapeقاب مناسبی را برای نمایش عکس ها در آلبوم انتخاب نمایید .همچنین می توان ترتیب
نمایش عکس ها در آلبوم را تغییر داد .ابزارهای ویرایشی مختصری نیز برای تغییر رنگ و نور عکس ها در نر گرفته شده است .پس از انجام
تمامی تغییرات موردنظر ،کافی است گزینه ی  Upadteکلیک شود تا آلبوم تصاویر ایجاد گردد.

درس هشتم -درج اشکال گرافیکی ) (Shapeو اشکال هنری)(Smart Art
درج اشکال گرافیکی
در زبانه ی  Insertگزینه ای به نام  Shapeوجود دارد .این گزینه در بخش  Drawingاز زبانه ی  Homeنیز وجود دارد که در درس سوم
با آن آشنا شدیم ،اما در این درس به بررسی دقیق تر این بخش خواهیم پرداخت.
از این بخش می توانید اشکال گراف یکی مختلفی را در یک سند پاورپوینت وارد کنید و بر حسب نیاز بر روی آن طراحی های خود را انجام دهید.
برای این کار یکی از اشکال مورد نظرتان را انتخاب کنید ،در این صورت شکل ماوس و عالمت «مکان نما» به صورت عالمت مثبت ( )+ظاهر می
شود که با رسم آن بر روی هر نقطه ای از صفحه و به اندازه دلخواه ،می توان شکل مورد نظر را ترسیم کرد .
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برای اضافه کردن متن به شکل گرافیکی درج شده ،کافی است بر روی شکل کلیک کرده و متن خود را تایپ کنید.
بعد از کشیدن تصویر ،یک زبانه ی"مخفی" با نام  Formatبه زبانه های اصلی اضافه می شود .گزینه های این زبانه برای ویرایش شکل کشیده
شده به کار می رود.

نکته :اگر شکل گرافیکی را در صفحه درج کردید ،سپس به زبانه ی دیگری مراجعه کردید و زبانه ی  Formatمجدداً مخفی شد ،کافی است بر
روی شکل درج شده ،دو بار کلیک کنید .در این صورت زبانه ی  Formatمجدداً نشان داده خواهد شد.
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زبانه ی  Insert Shapesدر Format

این بخش دارای سه قسمت است .قسمت نخست که پیش تر هم توضیح داده شد ،برای درج اشکال گرافیکی به کار می رود .گزینه ی Edit
 ،Shapeشامل موارد  Change Shapeو  Edit Pointsمی شود .در تصویر زیر عملکرد گزینه ی  Change Shapeکه برای تغییر شکل
مورد نظر است ،دیده می شود.

همچنین مطابق شکل زیر ،با استفاده از گزینه ی ، Edit Pointsمی توانید با استفاده از نقاطی که در شکل می بینید ،تغییرات را به صورت
دستی و با ماوس بر روی شکل درج شده اعمال کنید .همانطور که مشاهده می شود ،پس از انتخاب این گزینه ،نقاط مشکی رنگی در شکل ظاهر
می شوند(به آنها نقاط کنترلی می گوییم) که با حرکت موس بر روی این نقاط ،و جابجایی آنها ،ظاهر شکل تغییر می کند.
همچنین در این حالت ،با کلیک راست بر روی هر نقطه ای از شکل ،منوی کوچکی باز می شود که گزینه های مختلفی به همراه خود دارد .ازجمله
ی این گزینه ها Add Point ،است که درواقع می توان با افزدون یک نقطه ی کنترلی جدید به شکل موجود ،امکان تغییر در آن نقطه ی خاص را
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به وجود آورد .با استفاده از گزینه ی ، Delete Pointمی توان یک نقطه ی کنترلی خاص را پاک کرد .گزینه ی  ،Open Pathبرای برداشتن
مرزبندی شکل در آن نقطه ی خاص به کار می رود .ضمن اینکه با گزینه ی  ،Close Pathمی توان مرز باز شده در شکل را بست.

با استفاده از گزینه ی  Smooth Pointو ، Straight Pointمی توان نقاط کنترلی را به صورت منحنی تغییر شکل داد .به عنوان نمونه به شکل
زیر دقت کنید که از تغییر شکل ستاره ،حاصل شده است.
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با استفاده از قسمت  Text Boxهم می توانید متنی را به بخش خاصی از اسالید اضافه کنید .اگر بر روی این گزینه کلیک کنید ،می توانید در هر
بخشی از اسالید یک چهار ضلعی رسم کنید و در آن چهار ضلعی ،واژه یا متن مورد نظرتان را بنویسید.
بخش Shape Styles
همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود ،بخش  Shape Stylesشامل موارد مختلفی است که در ادامه بدان می پردازیم.

109

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

با استفاده از گزینه های این بخش ،می توان شکل گرافیکی درج شده را رنگ آمیزی کرد و یا حالت نمایشی آن را تغییر داد .در سمت قالب های
نمونه ،سه گزینه وجود دارد:
 : Shape Fillبا استفاده از این گزینه ،می توان داخل شکل درج شده را رنگ آمیزی کرد.
: Shape Outlineبا استفاده از این گزینه می توان رنگ مرزبندی(خط بیرونی) شکل درج شده را تغییر داد.
: Shape Effectsبا استفاده از این گزینه می توان به شکل درج شده ،افکت “جلوه های ویژه” اعمال کرد.
استفاده از  WordArt Stylesدر شکل
از این گزینه برای درج متن درون شکل استفاده می شود و همانگونه که در تصویر دیده می شود ،عبارت “تربیت بدنی” درون شکل مورد نظر با
اعمال افکت های دلخواه نوشته شده است.
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این بخش نیز گزینه هایی برای تنظیم ویژگی های متن دارد که بر روی تصویر توضیحات الزم آمده است.
نکته :تمامی گزینه های بخش  Arrangeو  Sizeدر بخش کار با تصاویر در درس قبل توضیح داده شد .این گزینه ها برای اشکال گرافیکی
نیز سازگار است و تفاوتی با تصاویر ندارد.

درج Smart Art
یکی از گزینه های بخش  Illustrationsدر منوی  Insertاست که برای تسهیل در فرایند ارائه ی مطالب استفاده های فراوانی دارد .همانگونه
که در تصویر دیده می شود ،پس از کلیک  ، Smart Artپنجره ای باز می شود ،که نمودارهای مختلف را در دسته بندی های متفاوت در خود
جای داده است .در جدول زیر ،درباره ی هریک از این دسته ها ،توضیحاتی ارائه می شود.
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دسته بندی

کاربرد

1

List

برای نمایش دادن اطالعات غیرترتیبی

۰

Process

برای نمایش گام به گام یک فرایند

۳

Cycle

برای نمایش یک فرایند پیوسته (به صورت یک چرخه)

۴

Hierarchy

برای ایجاد یک چارت سازمانی و همچنین درخت تصمیم و هرگونه مفهوم سلسله مراتب

۵

Relationship

برای نمایش ارتباطات غیر سلسله مراتبی میان اجزا

۶

Matrix

برای نمایش چگونگی ارتباط اجزا با یک مفهوم کلی (وقتی که نکات کلیدی حداکثر  ۴جز باشند)

2

Pyramid

برای نمایش یک سلسله مراتب از اجزا به صورت یک روند صعودی یا نزولی

۸

Picture

برای نمایش مفاهیمی که بیشتر از متن نیاز به عکس دارند

9

Office.com

مجموعه ای از پرکاربردترین گزینه های دسته های دیگر
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به عنوان نمونه ،در شکل زیر ،با استفاده از یکی از انواع  ، SmartArtگرایش های مختلف رشته ی تربیت بدنی را در دانشکده ی تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه تهران ،نمایش داده ایم .همانطور که مالحظه می شود ،برای زیبایی و خوانایی بیشتر ،یک عکس برای هر آیتم در نظر
گرفته شده است.

بدین منظور از  Radial Picture Listاستفاده شده است .البته به صورت پیش فرض ،این  ،SmartArtآیتم های دایره شکل دارد که باتوجه
به نیاز ،به شکل فلش تغییر کرده اند.
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پس از انتخاب شکل مورد نظر ،منوی پنهانی با عنوان  SmartArt Toolsظاهر می شود که می توان تغییراتی در شکل مورد نظر اعمال کرد.

این منو ،از دو زبانه ی  Designو  Formatتشکیل شده که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

بررسی گزینه ها از چپ به راست:
گزینه ی  Add Shapeبرای افزودن بخش های بیشتر به شکل استفاده می شود”.فعال” یا “غیر فعال” بودن زیرمنوهای Add Shape
متناسب با شکل مورد نظر متفاوت است.
با استفاده از گزینه ی  Add Bulletمی توان یک نماد گرافیکی قبل از واژه درج کرد .گزینه ی  Right to Leftعناصر شکل را راست چین یا
چپ چین می کند.
بخش های  Promoteو  Demoteبرای بخش های خاصی از اشکال  SmartArtاستفاده می شود  .با استفاده از گزینه  Layoutمی توان
نمودار درج شده را تغییر داد .گزینه  Promoteنیز برای «ارتقای» یک مرحله از شکل انتخاب شده به مرحله باالتر کاربرد دارد.
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گزینه ی  Text Paneبرای درج و ویرایش متن درون باکس های شکل به کار می رود .گزینه ی  Layoutبرای تغییر شکل  SmartArtبه
کار می رود .با کلیک بر روی گزینه ی  More Layoutپنجره ی  SmartArtمجدداً باز می شود که می توان اشکال را از دسته های موجود
انتخاب کرد.

گزینه ی  Change Colorبرای تغییر رنگ نمودار درج شده به کار می رود:

با استفاده از گزینه  SmartArt Styleمی توان شکل نمودار درج شده را تغییر داد:
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گزینه ی  Reset Graphicنیز برای بازگرداندن شکل به حالت اولیه استفاده می شود.

گزینه های این بخش ساختار شکل درج شده را تغییر می دهد.

این گزینه ها را از چپ به راست بررسی می کنیم:
گزینه ی  Change Shapeبرای تغییر شکل بخش انتخابی به کار می رود .تصویر زیر یکی از SmartArtهای بخش “” Hierarchyرا در
حالت عادی نشان می دهد.
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برای تغییر شکل هر کدام از مستطیل ها ،کافی است آن را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه ی  Change Shapeشکل جدیدی جایگزین آن
کنیم.

با استفاده از گزینه ی  Largerمی توان شکل انتخاب شده را “بزرگ تر”کرد،به همین ترتیب  ،با استفاده از گزینه  Smallerمی توان شکل
انتخاب شده را “کوچک تر” کرد.
گزینه ی  Shape Stylesبرای تغییر رنگ شکل انتخاب شده به کار می رود.
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با استفاده از گزینه های  Shape Fillو  Shape Outlineو  Shape Effectنیز می توان به ترتیب رنگ شکل را تغییر داد؛ خط دور شکل
را پررنگ تر کرد و یا تغییر رنگ داد؛ به نمودار افکت اعمال کرد.
بخش های  Word Art Styleو  Arrangeو  Sizeنیز در درس های قبل توضیح داده شد .گزینه های این بخش ها برای تغییر شکل متن،
مرتب سازی و تغییر اندازه شکل مورد نظر استفاده می شود.

درس نهم -درج نمودار در یک سند
همانطور که می دانید ،بسته ی نرم افزاری آفیس از مجموعه نرم افزارهایی تشکیل شده که بین آنها نوعی ارتباط از نظر ساختاری و گزینه ها
وجود دارد .نرم افزار اکسل ( )Excelبرای انجام محاسبات ریاضی و کشیدن نمودار به وسیله ابزارهای گرافیکی به کار می رود و توانایی انجام
محاسبات پیچیده ی ریاضی را دارد .برای درج نمودار در پاورپوینت الزم است که آشنایی مختصری با نرمافزار  Excelداشته باشیم ،چرا که داده
های نموادر از طریق نرم افزار  Excelقابل ویرایش و تغییر است.
برای درج نمودار ،ابتدا از زبانه ی  Insertگزینه ی  Chartرا انتخاب می کنیم:
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همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ،می توان نمودارهای ستونی ،خطی ،دایره ای و انواع دیگری از نمودارها که در لیست سمت چپ پنجره
نشان داده شده را انتخاب کرد.

جدول بررسی انواع نمودارها و موارد استفاده
1

Column

برای نمایش تغییرات داده ها

Chart

در یک بازه ی زمانی یا مقایسه
ی این تغییرات (آیتم های
مقایسه ای را در محور افقی و
مقادیر را در محور عمودی
نمایش می دهند)

۰

Line Chart

برای نمایش روند داده ها و
مقایسه ی روند ها با یکدیگر
در یک بازه ی زمانی (آیتم های
مقایسه ای را در محور افقی و
مقادیر را در محور عمودی
نمایش می دهند)
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۳

Pie Chart

۴

Bar Chart

۵

Area Chart

برای نمایش نسبت مقادیر یک
آیتم خاص به مجموع (در
مواردی که تنها یک سری داده
دارید و هیچکدام مقدار منفی یا
صفر ندارند کاربرد دارد).

برای نمایش مقایسات میان
آیتم های خاص (وقتی که محور
مقادیر طوالنی است ،از این نوع
نمودار استفاده نمایید).

تأکید بیشتری بر مجموع
مقادیر در یک روند در یک
بازه ی زمانی خاص می کند.
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۶

X Y Chart

برای نشان دادن ارتباط معنادار

)(Scatter

میان دو سری متفاوت از اعداد
و پیاده سازی آن در محورهای
مختصات Xو ، Yاستفاده می
شود( .مثال روبرو ارتباط میان
ذرات ریز معلق در هوا و بارش
روزانه ی باران را نشان می
دهد).
بیشتر برای نمایش نوسانات

2

Stock Chart

۸

Surface

هنگامی کاربرد دارد که

Chart

بخواهید ترکیب بهینه ی دو

قیمت سهام کاربرد دارد ولی
می توان برای داده های علمی
نیز از آن استفاده کرد( .در
مثال روبرو ،برای نمایش
نوسانات درجه حرارت روزانه
استفاده شده است ).نکته -باید
حتماً جدول متناظر با آن اول با
همین ترتیب ایجاد شود.

مجموعه از داده ها را پیدا کنید.
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9

Doughnut

مانند  Pie Chartاست با این

Chart

تفاوت که اینجا می توان بیش
از یک مجموعه ی داده داشت.
(در مثال روبرو ،فروش سه
ماهه ی سال های  ۰۲۲۵و
 ۰۲۲۶با هم آورده شده است).

1۲

Bubble

به عنوان مثال ،ستون اول از

Chart

چپ(،محور Xها) معادل تعداد
محصوالت ،ستون دوم (محور
Yها) معادل میزان فروش و
ستون سوم جدول ،میزان سهم
بازار (اندازه ی حباب) است.

11

Radar Chart

برای مقایسه ی مجموع چند
دسته داده ،استفاده می شود.
(در مثال روبرو ،مجموع تعداد
درختها ،دانه ها ،گل ها و ...در
ماه های مختلف سال با هم
مقایسه شده اند).
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ما برای درج اطالعات و ویرایش آن در نرم افزار  ،Excelیک نمودار خطی را انتخاب می کنیم .به محض انتخاب ،یک سند  Excelدر کنار سند
پاورپوینت باز می شود.

برای تنظیم نمودار درج شده با نمودار مورد نظرمان ،باید تغییرات را در نرم افزار  Excelانجام دهیم .فرض کنید می خواهیم نموداری با
مشخصات زیر ایجاد کنیم:

میزان بارندگی در چهار سال اخیر در استان های شمالی ،مرکزی و جنوبی کشور.
در این صورت سلول های نرم افزار  Excelرا به نام های «سال « ،»1۳91سال « ،»1۳9۲سال  »1۳۸9و «سال  »1۳۸۸تغییر می دهیم .به همین
ترتیب ستون های نمودار را به نشانه استان های شمالی ،مرکزی و جنوبی نامگذاری می کنیم .حال کافی است که اطالعات را به درستی در نرم
افزار  Excelوارد کنیم .هر تغییراتی در ،Excelبه سند پاورپوینت اعمال می شود.
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ویرایش نمودار
برای ویرایش نمودار درج شده ،باید از زبانه های مربوط به گروه  Chart Toolsکه با درج نمودار ظاهر می شود استفاده کنیم .اگر به زبانه ی
دیگری مراجعه کردید و این زبانه ها مخفی شد ،بر روی نمودار درج شده دو بار کلیک کنید تا زبانه ی  Chart Toolsمجدداً نشان داده شود.
این گروه از سه زبانه ی  Designو  Layoutو  Formatتشکیل شده است.

گزینه ی  Change Chart Typeبرای تغییر نمودار درج شده به کار می رود.
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گزینه ی  Save as Templatesنمودار درج شده را در پوشه ای به نام  Templatesذخیره می کند تا در صورتی که دفعات بعدی مجدداً به
این نمودار احتیاج پیدا کردید ،از آن استفاده کنید.
گزینه ی  Switch Row/Columnsجای سطرها و ستون های نمودار را با یکدیگر عوض می کند .به عنوان مثال ،در نمودار ستونی میزان
بارندگی در چهار سال اخیر که ستون ها نمایان گر سال بود ،با انتخاب این گزینه ،ستون ها نمایانگر استان ها و رنگ آنها نمایانگر سال خواهد
شد.
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با استفاده از گزینه ی  Select Dataمی توان اطالعات مندرج در ستون ها را انتخاب ،حذف و اضافه کرد .به عنوان مثال ،با استفاده از دکمه ی
 Addمی توان عبارت «استان های غربی» و «استان های شرقی» را به ستون های موجود اضافه کرد .همچنین با استفاده از دکمه ی  Removeمی
توان ستون های موجود را پاک کرد .باید توجه داشت که بعد از اضافه کردن ستون ،باید اطالعات آن را برای ستون وارد کرد .مثال در تصویر
زیر ،عبارت های «استان های غربی» و «استان های شرقی» درج شده ،اما چون اطالعاتی به آن داده نشده ،در ستون ها نشان داده نمی شود.

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

گزینه ی  Chart Styleرنگ و ظاهر نمودار را تغییر می دهد و تغییری در ساختار آن نمی دهد .یک نمونه از رنگ بندی نمودار در این گزینه را
در تصویر زیر می بینید.
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بخش  Current Selectionشامل دو گزینه ی  Format Selectionو  Reset to Match Styleاست.
با کلیک بر روی گزینه ی  Format Selectionپنجره ای باز می شود که با استفاده از آن می توان ساختار نمودار را به شکل دلخواه نمایش
داد .در پنجره ی باز شده ،گزینه های  Shadow، Border Style ، Border Color، Fillو ...وجود دارد که برای تغییرات در رنگ و شکل
نمودار به کار می رود.
به عنوان مثال در بخش  Fillمی توان با انتخاب  Gradient fillدرون نمودار را به صورت یک طیف رنگی (از قرمز به آبی) از باال به پایین تغییر
رنگ داد.
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گزینه  Reset to Match Styleنیز زمانی به کار می رود که در گزینه ی قبلی ( )Format Selectionتغییراتی بر روی نمودار اعمال کرده
باشید اما در نهایت از تغییرات انجام داده شده پشیمان شوید .در این صورت ،این گزینه نمودار را به حالت اولیه باز می گرداند.
دومین بخش از زیر مجموعه های  Layoutبخش  Insertاست که دارای سه گزینه ی  Pictureو  Shapesو  Text Boxاست.

گزینه های  Pictureو  Shapesرا پیش از این آموخته ایم .این گزینه ها تصاویر و اشکال گرافیکی را بر روی نمودار درج می کنند .اما گزینه
ی  Text Boxگزینه ای است که امکان درج متن بر روی نمودار را می دهد .با کلیک بر روی این گزینه می توانید با ماوس ،یک چارگوش بر
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روی نمودار رسم کنید و پس از آن ،عبارت مورد نظرتان را درون آن بنویسید .باید توجه داشت که پس از درج عبارت ،شکل چارگوش از بین
می رود و فقط متن نوشته ی شده شما باقی خواهد ماند.
گزینه های  Background ، Axes ، Labelsو  Analysisگزینه هایی هستند که مربوط به درج ،ویرایش و آنالیز نمودار است و آموزش آن
به یادگیری نرم افزار  Excelنیاز دارد .اما به طور کلی وظیفه ی این گزینه ها بدین ترتیب است:
  : Labelsگزینه های این بخش برای ایجاد و ویرایش انواع برچسب ها در نمودار به کار می رود .به طور مثال ،عنوان نمودار یک «برچسب»قلمداد می شود که می توان موقعیت آن را نسبت به نمودار (مثالً باال و یا در مرکز و پشت نمودار) مشخص کرد.
  :Axesگزینه های این بخش برای ایجاد و ویرایش «محور» در نمودار به کار می رود .مثال می توان در هر نمودار ،خطوط و محورهایی را برایبهتر دیده شدن داده ها ترسیم کرد.
  : Backgroundگزینه های این بخش برای تنظیمات پس زمینه نمودار به کار می روند .به عنوان مثال می توان پس زمینه نمودار را به رنگخاصی تنظیم کرد.
  :Analysisگزینه های این بخش برای بررسی و آنالیز دقیق تر اطالع ات نمودار به کار می رود .مثال می توان درصد و آنالیز رشد یک پدیدهدر نمودار را در آن نشان داد.

این زبانه از  ۵بخش تشکیل شده است:

بخش  Current Selectionکه پیش تر توضیح داده شد.
بخش  Shape Stylesبرای تغییر رنگ درون و شکل نمودار به کار می رود .با استفاده از گزینه های Shape Outline ، Shape Fill
و  Shape Effectنیز می توان به ترتیب،رنگ نمودار را تغییر داد؛ خط دور نمودار را پررنگ تر کرد و یا تغییر رنگ داد و به نمودار “سایه”
اعمال کرد.
بخش Word Art Style
با استفاده از این بخش می توان نوشته های روی نمودار را به صورت «هنری» تغییر داد .این گزینه بیشتر برای حروف انگلیسی کاربرد دارد
اگرچه بر روی حروف فارسی هم تغییرات را اعمال می کند .اما به نظر می رسد برای زیباتر کردن حروف انگلیسی این حروف «هنری» ایجاد
شده است .با انتخاب یکی از  Word Artها ،تغییرات را بر روی اطالعات نوشته شده در نمودار مشاهده می کنید.
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گزینه های  Text Outline ، Text Fillو  Text Effectsنیز دقیقاً مشابه حالت  Shapeعمل می کنند با این تفاوت که تغییرات را بر روی
متن نمودار اعمال می کنند.
بخش  Arrangeو  Sizeهم پیش تر توضیح داده شده است.

درس دهم -شیوه های اجرای اسالیدها
در درس های قبل به طور خالصه آموختیم که برای اجرای یک اسالید می توان از کلید  F5استفاده کرد و برای خروج از حالت نمایشی نیز کافی
است کلید  Escاز صفحه کلید را فشار دهید.
در این درس با شیوه های متفاوت اجرای اسالید به صورت خودکار و دلخواه آشنا خواهیم شد.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود،این شیوه ها در زبانه ی  Slide Showقرار دارند.

اجرای اسالید نخست تا اسالید آخر )(From Beginning
ساده ترین شیوه ی اجرای یک اسالید ،استفاده از این گزینه است که از نخستین اسالید شروع به اجرا می کند.
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اجرای اسالیدها از اسالید اخیر )(From Current Slide
اگر می خواهید پروژه از آخرین اسالیدی که طراحی کرده اید نمایش داده شود ،بر روی این گزینه کلیک کنید.

اجرای سفارشی اسالید )(Custom Slide Show
اگر می خواهید اسالیدها به شیوه ی دلخواه خودتان نمایش داده شود ،بر روی گزینه ی  Custom Slide Showکلیک کنید .در این صورت
پنجره ای باز می شود که پس از کلیک بر روی گزینه  Newمی توان یک شیوه ی سفارشی برای نمایش ایجاد کرد.

همانطور که در تصویر باال می بینید ،همه ی اسالیدهایی که طراحی کرده اید در ستون سمت چپ ) (Slides in Presentationوجود دارد .با
کلیک بر روی شماره ی هر اسالید ،می توانید آن اسالید را انتخاب کنید .در این صورت دکمه ی  Addفعال می شود .حال بر روی دکمه ی Add
کلیک کنید تا اسالید انتخاب شده به ستون سمت راست ) (Slides in Custom Showمنتقل شود( .برای حذف اسالیدها هم بر روی اسامی
ستون سمت راست کلیک و دکمه ی  Removeرا کلیک کنید .بدین ترتیب لیستی از اسالیدهای ترتیبی خودتان را در ستون سمت راست ایجاد
می کنید .در نهایت کلید  OKرا برای اجرای این شیوه کلیک کنید .حال در صورت اجرای پروژه ی پاورپوینت خواهید دید که اسالیدها به
ترتیبی که شما چیده اید نمایش داده خواهند شد.
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تنظیمات نمایشی
با کلیک بر روی گزینه  Setup Slide Showاز زبانه  Slide Showپنجره ای مانند تصویر زیر باز می شود که با استفاده از آن می توان
شیوه نمایش را سفارشی کرد و امکاناتی را به هنگام نمایش اسالیدها حذف و یا اضافه کرد.

در زیر به بررسی گزینه های این پنجره می پردازیم.

در صورتی که گزینه ی ) Present by a speaker (Full Screenرا انتخاب کنید ،اسالیدها به صورت تمام صفحه نشان داده می شوند .این
گزینه به صورت پیش فرض انت خاب شده است .یعنی اگر این گزینه را تغییر ندهید ،به هنگام اجرای اسالیدها ،نمایش به صورت تمام صفحه
خواهد بود.
در صورتی که گزینه  Browser by an Individualرا انتخاب کنید ،اسالیدها به صورت پنجره نمایش داده می شوند .یعنی منوهای پایین
صفحه ویندوز و همچنین دکمه ها ی عملیاتی بستن ،مینی مایز کردن و کوچک کردن پنجره در باالی صفحه نشان داده می شوند.
اگر گزینه ی ) Browser at a Kiosk (Full Screenرا انتخاب کنید ،شیوه ی نمایش همانند گزینه نخست خواهد بود با این تفاوت که در
این حالت کلیک راست و کلیدهای عملیاتی در اسالید قابل مشاهده نخواهند بود.

133

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

گزینه ” Loop Continually Until “ESCبه منظور نمایش پشت سر هم اسالیدها تا انتخاب کلید » «ESCاست .بدین معنی که اسالیدها تا
زمانی که کلید  ESCرا فشار ندهید نمایش داده می شوند .

نکته :ضبط صدای سخنران و پخش اسالیدها با صدای از قبل ضبط شده .پیش از آنکه به ادامه ی بررسی گزینه های این پنجره بپردازیم ،بهتر
است ابتدا ،روش ضبط صدای سخنران را توضیح دهیم .چرا که این روش ،در گزینه ی بعدی از همین پنجره قابل استفاده خواهد بود.

اگر بخواهید صدایتان را پیش از ارائه کنفرانس ضبط کنید به طوری که در هنگام اجرای اسالیدها نیازی به توضیح دادن نداشته
باشید و فقط بخواهید اسالیدها با صدای شما اجرا شود ،کافی است که از زبانه ی ، Slide Showگزینه ی Record Slide Showرا
انتخاب کنید .در این صورت ،یکی از دو گزینه ی  Start Recording from Beginningیا Start Recording from Current
 Slideرا می توان انتخاب کرد.

پس از انتخاب یکی از این دو گزینه ،پنجره ی کوچکی به شکل زیر نمایش داده می شود.

همانگونه که مشاهده می شود ،دو گزینه پیش روی شماست که گزینه ی ، Slide and animation timingsاشاره به ضبط زمان بندی نقل و
انتقال بین اسالیدها و اجرای افکت های انیمیشن بر روی اسالیدها دارد .درواقع پس از ضبط این موارد ،دیگر به هنگام پخش اسالیدها نیازی به
کلیک کردن یا فشردن دکمه های صفحه کلید نیست و به صورت خودکار همه ی موارد با همان زمان بندی موردنظر اجرا می شود .گزینه ی
 ، Narration and laser pointerدواقع بدین منظور است که صدای شما را به همراه حرکات  Laser pointerکه در زمان اجرای اسالیدها
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انجام می گیرد نیز همراه با اسالیدها ضبط کند و به هنگام پخش اسالیدها بدون نیاز به صحبت گوینده ،نمایش داده شوند.اگر دکمه ی Start
 recordingرا کلیک کنید ،اسالیدها اجرا می شوند و در صورتی که میکروفن شما فعال باشد ،می توانید در هر اسالید توضیحات مرتبط را
بگویید و صدایتان را ضبط کنید .در این صورت هنگام ضبط  ،پنجره ی کوچکی به شکل زیر نمایش داده می شود که درواقع ،کنترل عملیات ضبط
صدا بر روی اسالیدها را ممکن می سازد.

در این حالت عالمت ضبط صدا نیز بر روی اسالید دیده می شود.

حال به ادامه ی توضیحات پنجره ی  Setup Showباز می گردیم .اگر گزینه ی  Show without narrationرا انتخاب کنید ،اسالیدها
بدون صدای سخنران که در باال توضیح داده شد ،پخش می شود.
در صورت انتخاب گزینه ی  ، Show without animationاسالیدها بدون انیمیشن نشان داده می شوند .این گزینه در حالت پیش فرض
انتخاب نشده ،بنابراین انیمیشن های طراحی شده در حالت پیش فرض قابل نمایش خواهند بود.
با استفاده از گزینه ی  Pen Colorمی توان رنگ خاصی را برای قلمی که در طول نمایش اسالید از آن استفاده می شود ،انتخاب کرد .از رنگ
های موجود در این گزینه برای تاکید بر روی موضوعات مهمی که در اسالید وجود دارد استفاده می شود .همچنین می توان رنگ نشانگر لیزری
را نیزبا استفاده ازگزینه ی  ،Laser pointer colorتعیین نمود.

گزینه های این بخش برای تنظیم نمایش شماره ی اسالیدها به کار می رود .در صورتی که گزینه ی  Allرا انتخاب کنید (که در حالت پیش فرض
هم همین گزینه انتخاب شده) همه ی اسالیدها نمایش داده می شوند .اما اگر بخواهید اسالیدها از شماره های دلخواهی نشان داده شود ،شماره
ی اولین اسالید را در کادر  Fromو شماره ی آخرین اسالید دلخواه را در کادر  Toوارد کنید .در عین حال می توانید از گزینه Custom
Showبرای سفارشی کردن نمایش ،که پیش از این شیوه ی فعال کردن آن را توضیح داده بودیم ،استفاده کنید.در واقع برای فعال ساختن این
بخش ،باید از پیش از طریق گزینه ی  ، Custom Slide Showاسالیدهای موردنظر را جداسازی کرده باشید(.روش این کار پیش تر توضیح
داده شده بود).

گزینه های این بخش که می توان فقط یکی از آنها را انتخاب کرد ،برای شیوه ی تغییر اسالیدهاست .اگر گزینه ی  Manuallyرا انتخاب کنید،
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می توانید اسالیدها را به صورت دستی و با کلیک ماوس تغییر دهید .در صورتی که گزینه ی  Using timing if presentرا انتخاب کنید،
اسالیدها به طور خودکار و با توجه به زمان تعیین شده برای نمایش هر اسالید نشان داده می شوند.

از این بخش برای زمانی استفاده می شود که رایانه ی شما دارای چند نمایشگر باشد(.به طور مثال ،زمانی که اسالیدها را همزمان با یک کامپیوتر
در یک دیتا پروژکتور هم پخش می کنید ).با استفاده از لیست بازشونده ،گزینه ی  Display Slide Show onرا برای تنظیم پخش بر روی
نمایشگر دلخواه انتخاب کنید.
نکته ی مهم :در این قسمت گزینه ی  Show Presenter Viewرا دارید که عملکرد آن را در شکل زیر مشاهده می نمایید.

همانگونه که در شکل باال دیده می شود ،با انتخاب این گزینه ،می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که توضیحات هر اسالید ( Speaker
 ) Notesبه صورت اختصاصی ،بر روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخص ارائه کننده قابل نمایش باشد و حاضرین در جلسه تنها ،اسالیدها را بدون
توضیحات  Speaker Notesببینند.
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بخش  Monitorsاز زبانه ی Slide Show

از لیست بازشونده ی  Resolutionمی توان کیفیت یا درجه ی وضوح نمایش را تنظیم کرد .ذکر این نکته ضروری است که هرچه میزان وضوح
تصویر بیشتر شود ،سرعت نمایش اسالیدها کمتر خواهد شد .همچنین در نظر داشته باشید ،بسیاری از پروژکتورها ،در نهایت از وضوح تصویر
 2۶۸*1۲۰۴پشتیبانی می کنند.
گزینه ی  ،Use Presenter Viewنیز در بخش قبلی ( )Set Up Showتوضیح داده شد.

توضیحات بخش  Set Upدر زبانه ی Slide Show

گزینه ی  Set Up Slide Showدر بخش های قبلی توضیح داده شد.
گزینه ی ، Hide Slideبرای پنهان سازی یک اسالید خاص در هنگام نمایش به کار می رود .بدین ترتیب بدون نیاز به پاک کردن یک اسالید،
می توان آن اسالید را هنگام  Slide Showپنهان نمود.
گزینه ی  ، Rehearse Timingsبرای تنظیم زمان بندی بین اسالیدها بکار می رود .برای ارائه ی یک کنفرانس خوب ،عالوه بر طراحی مناسب
اسالیدها شیوه ی ارائه ی سخنران ،زمان بندی و ارائه ،طبق زمان تخمین زده شده نیز برای اثرگذاری بر مخاطبان از اهمیت ویژه ای برخوردار
است.
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با کلیک بر روی این گزینه ،اسالیدها به صورت تمام صفحه اجرا می شوند و در گوشه سمت چپ باالی اسالیدها ،نوار ابزار Rehearse
Timingبه نمایش در می آید .در این حالت (که معموال در زمان های تمرین کردن پیش از کنفرانس اصلی از آن استفاده می کنید) به توضیح
درباره اسالید نخست بپردازید .درست مانند آنچه اکنون در حضور مخاطبان خود مشغول ارائه هستید .سپس همین کار را برای اسالید دوم ،سوم
و ...انجام دهید .این فرآیند را تا زمانی که کل اسالیدها ارائه شوند تکرار کنید .در پایان یک کادر نمایشی مانند تصویر زیر مالحظه می کنید.

این پیام طول کلی ارائه مطالب را مشخص کرده و از شما می پرسد که آیا می خواهید این زمان بندی را برای زمانی که می خواهید فایل
پاورپوینت را نمایش دهید ،نگه دارید یا خیر .به بیان دیگر آیا می خواهید اسالیدهایتان را طبق همین وضعیتی که االن زمان بندی کردید ،نمایش
دهید یا خیر .
گزینه ی  Record Slide Showنیز به طور کامل در بخش های قبلی بیان شد.
گزینه ی  ،Play Narrationsامکان پخش صدای از پیش ضبط شده و اشارات نشانگر لیزری را در هنگام نمایش اسالیدها ،فراهم می سازد.
گزینه ی  ، Use Timingsموجب پخش اسالیدها بر اساس زمان بندی از پیش تعیین شده می گردد .در نهایت ،گزینه ی Show Media
 ، Controlsموجب نمایش عملگرهای کنترلی هنگام پخش فایل های ویدئویی و صوتی در زمان  ، Slide Showمی شود( .تمامی این موارد به
صورت پیش فرض در حالت انتخاب شده هستند).

درس یازدهم -نماها و آشنایی با اسالیدهای الگو
در درس قبل با شیوه های متفاوت اجرای اسالید به صورت خودکار و دلخواه آشنا شدیم .در این درس انواع نماها در حین طراحی ،و همچنین
آشنایی و اصول ایجاد اسالیدهای الگو را خواهیم آموخت.
یک سند پاورپوینت به جز حالت اجرا ) (Slide Showکه در درس قبل خواندیم ،دارای  ۳نمای اصلی است .این نماها عبارتند از  Normalو
Slide Sorterو  Notes Pageکه از زبانه ی  Viewقابل انتخاب هستند.
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Normal View
این نما ،به طور پیش فرض انتخاب شده و حالت طبیعی نما یش یک سند پاورپوینت است .در این نما می توان محتوای اسالیدها را طراحی کرد و
یا اقدام به درج عکس و یا تصویر و همچنین حذف و اضافه کردن خود اسالیدها نمود .تصویر زیر نمای نرمال را نشان می دهد.

Slide Sorter
با استفاده از این نما می توان همه ی اسالیدها را یکجا و در اندازه ی کوچک مشاهده کرد .در این نما نمی توان محتوای اسالیدها را طراحی کرد
اما می توان اسالیدها را حذف ،اضافه و یا جابجا کرد .تصویر زیر نمای  Slide Sorterرا نشان می دهد .از این نما ،بیشتر برای آماده سازی
اسالیدها و ترتیب آنها برای چاپ استفاده می شود.
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Notes Page
این نما برای مشاهده ی نکاتی است که طراح اسالید برای یادآوری خود در زیر هر اسالید یادداشت می کند .در درس های قبل گفتیم که در
نمای  Normalمی توان زیر هر اسالید و در بخش  Noteنکاتی را تایپ کرد ،اما این نکات در هنگام اجرای اسالید نشان داده نمی شوند .برای
دسترسی بهتر به این نکات استفاده از نمای  Notes Pageتوصیه می شود .می توان این نکات را چاپ نموده و در اختیار کابران قرار داد تا
هنگام ارائه بتوانند به این موارد نیز توجه داشته باشند .تصویر زیر نمای  Notes Pageرا نشان می دهد.
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Reading View
این نما در پاورپوینت  ۰۲1۲افزوده شده و به کاربر این امکان را می دهد ،که اسالیدهای طراحی شده را مانند حالت  Slide Showببیند .با این
تفاوت که در این حالت ،نیازی نیست حتماً در موقعیت تمام صفحه ( )Full Screenباشد ،در واقع اسالیدها درون یک پنجره نمایش می دهد .به
شکل ز یر دقت کنید .می توان اندازه ی پنجره را تغییر داد و کماکان اسالیدها را در حالت  Slide Showنیز تماشا نمود.
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اسالیدهای الگو
یکی از امکان های نرم افزار پاورپوینت ایجاد اسالیدی به عنوان اسالید پایه یا الگو است که با نام  Slide Masterشناخته می شود .تغییراتی که
بر روی اسالید الگو ایجاد می شود ،بر روی همه اسالیدهایی که از آن  Layoutاستفاده می کنند نیز اعمال می شود .تغییراتی مانند افزودن
شماره ی صفحات ،پاورقی ،تاریخ در صفحات،نشان تجاری شرکت ،اشکال گرافیکی و...
برای ایجاد اسالید الگو ،از زبانه ی  Viewگزینه ی  Slide Masterرا انتخاب کنید.

با کلیک بر روی این گزینه ،اسالیدها به صورت یک اسالید الگو و زیر اسالیدها نشان داده می شوند .در کنار پنجره ی برنامه ،طرح بندی های
متفاوت  Slide Masterقابل مشاهده اند .تغییراتی که بر روی این طرح بندی ها انجام دهید،بر روی همه اسالیدها اعمال خواهد شد.
مثال :درج تصویر دلخواه یا نشان تجاری سازمان بر روی همه ی اسالیدها
گاهی ممکن است بخواهید یک شکل و یا نماد خاصی را بر روی همه ی اسالید ها و در محلی خاص درج کنید .با استفاده از اسالید الگو این کار به
راحتی امکان پذیر خواهد بود .کافی است همانطور که در باال توضیح داده شد ،به اسالید الگو مراجعه کرده و از زبانه ی  Insertنشان تجاری
سازمان و یا شکل مورد نظرتان را درج کرده و محل درج آن را در اسالید الگو مشخص کنید .پس از انجام تغییرات مورد نظر بر اسالید الگو ،با
استفاده از گزینه ی  ،Close Master Viewاز حالت اسالید الگو خارج شوید.
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حال اگر بخواهید از اسالید الگوی ایجاد شده استفاده نمایید ،کافی است به زبانه ی  ،Homeبخش  Layoutبروید .می بینید که اسالید الگویی
که با افزودن یک تصویر ایجاد شده بود ،در قسمت  ،Layoutقابل مشاهده و استفاده است.

بررسی برخی حالتهای نمایشی
در زبانه ی  Viewنمادی به شکل ذره بین وجود دارد که با استفاده از آن می توان اسالیدها را بزرگ نمایی کرد .اگر بر روی اسالیدی که در
حال طراحی هستید کلیک کنید ،و سپس ابزار  Zoomرا انتخاب کنید ،می توانید اسالید نشان داده شده را بزرگنمایی کنید .در تصویر زیر
اسالید با بزرگنمایی  1۵۲درصدی نشان داده شده است.
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از سوی دیگر می توان اسالیدهای سمت چپ را نیز بزرگنمایی یا کوچک نمایی کرد .برای این کار ابتدا بر روی یکی از اسالیدهای سمت چپ
کلیک کنید و سپس ابزار  Zoomرا انتخاب کنید .در تصویر زیر اندازه ی اسالیدهای سمت چپ در حالت  ۰۵درصدی نشان داده شده است.
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با استفاده از گزینه ی  View Directionکه در زبانه ی  Viewقرار دارد ،می توان اسالیدها را به سمت چپ یا راست منتقل کرد .در تصویر
زیر ،اسالیدها به سمت راست منتقل شده اند.

اگر برای کنفرانس خود از ویدیو پروژکتورهایی استفاده می کنید که تنها قادر به پخش تصاویر سیاه و سفید است ،و یا اگر مایلید که
اسالیدهایتان رنگی نبوده و به صورت سیاه و سفید ارائه شوند ،کافی است از گروه  Color/ Grayscaleاز زبانه  Viewیکی از دو گزینه ی
Grayscaleیا  Black and Whiteرا انتخاب کنید .

145

آموزش جامع PowerPoint 2010
بابک زنده دل نوبری – دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران – تابستان 19

zendehdel@ut.ac.ir

با کلیک بر روی هر کدام از این دو حالت ،زبانه ای به اسم آن ایجاد می شود که می توان حالت های مختلف پوشش سیاه و سفید اسالیدها را
انتخاب کرد .برای بازگشت به حالت رنگی ،بر روی گزینه  Back to color viewکلیک کنید.

درس دوازدهم -توضیحات تکمیلی در پاورپوینت ( PowerPoint Optionsو زبانه ی
)File
در این درس به بررسی برخی قابلیت ها و ترفندهای خاص در پاورپوینت می پردازیم.

برخی قابلیت های نرم افزار پاورپوینت برای متون انگلیسی
از آنجا که نرم افزار پاو رپوینت ،به طور پیش فرض برای انگلیسی زبان ها تهیه شده ،این برنامه قابلیت های خاصی برای زبان انگلیسی دارد.
اگر یک متن انگلیسی تایپ کرده اید ،می توانید درستی واژه ها و گرامر متن تایپ شده را کنترل کنید .برای این کار پس از انتخاب متن مورد
نظر ،از زبانه ی  Reviewگزینه ی  Spellingرا انتخاب کنید .در این صورت پنجره ای باز می شود که واژه هایی که نرم افزار آنها را نادرست
تشخیص داده ،در آن نشان داده می شود .در بخش پایینی پنجره ،واژه های پیشنهادی نرم افزار را می بینید که معموالً ،واژه ی نخست ،واژه ی
درست است.
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پیدا کردن معنی واژه ها از فرهنگ جامع
در زبانه ی  Reviewگزینه ای با نام  Thesaurusوجود دارد که با استفاده از این گزینه می توان معنی واژه ها و همچنین واژه های مترادف
کلمه ی انتخاب شده را از فرهنگ های جامع انگلیسی پیدا کرد .به طور مثال ،در تصویر زیر معادل واژه  formatو همچنین واژه های پیشنهادی
به جای آن در ستون سمت راست نوشته شده است .
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ترجمه ی متون انگلیسی به بیش از  ۰۲زبان
در نرم افزار پاورپوینت می توان متون انگلیسی را به بیش از  ۰۲زبان ترجمه کرد .این کار برای واژه ها هم شدنی است .کافی است واژه یا متن
مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه  Translateرا از زبانه ی  Reviewکلیک کنید .از ستون سمت راست زبان مورد نظر را انتخاب و از بخش
پایین انتخاب زبان ،گزینه ی  Insertرا کلیک کنید .متن ترجمه شده ،در زیر متن انتخابی شما درج خواهد شد.

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

در تمامی محصوالت  ،Office 2010زبانه ی  ،Fileبا رنگی متفاوت دیده می شود .در ادامه ،مهم ترین امکانات این زبانه ،تشریح خواهد شد.

برای ذخیره سازی فایل در تمامی محصوالت  Officeبه کار می رود .وقتی یک پروژه ی پاورپوینت را برای اولین بار ایجاد کنید ،با فشردن این
دکمه ،پنجره ای باز می شود که باید در آن مسیر ذخیره سازی فایل را نشان ندهید .همچنین نامگذاری فایل درهمین هنگام انجام می شود .پس
از اینکه یک فایل را برای اولین بار ایجاد و ذخیره کنید ،در دفعات بعدی ،هرگونه تغییری در فایل ایجاد شود ،با یک بار کلیک بر روی دکمه ی
 ،Saveتمامی تغییرات بر روی فایل اولیه ذخیره می شود.
نکته :فشار همزمان کلیدهای  Ctrl+sبر روی صفحه کلید نیز کار  Saveرا انجام می دهد.
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این دکمه ،وقتی کاربرد دارد که بخواهید یک رونوشت از فایل موجود را در مسیری دیگر و یا در همان مسیر موجود با نامی متفاوت ذخیره
نمایید .پنجره ای مانند همان که در دکمه ی  Saveمشاهده شد ،در اینجا نیز باز می شود.

این دکمه برای فراخوانی سایر پروژه های پاورپوینت به کار می رود .پنجره ای مطابق شکل زیر باز می شود که باید مسیر فایل مورد نظر در آن
بدهید.
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این دکمه برای بستن پروژه ی مورد نظر به کار می رود.

این دکمه در  Office 2010افزوده شده و اطالعات جامعی درخصوص فایل می دهد .همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود ،بخش ،Info
شامل قسمت های مختلفی است که به توضیح مهم ترین قسمت های آن می پردازیم.
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توضیح  Media Size and Performanceدر بخش Info
همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود ،در این بخش ،اطالعاتی در خصوص فایل های ویدئویی یا صوتی (یا درواقع  )Mediaبه کار رفته در
اسالیدهای موجود ،بیان شده است و هدف از این بخش ،ارائه ی راهنمایی هایی درباره ی چگونگی کاهش حجم فایل ها باتوجه به کیفیت
موردنظر شماست .به عنوان مثال همانگونه که مشاهده می شود ،با انتخاب  ، Presentation Qualityفایل ویدئویی موجود در اسالیدها و
قسمت های  Trimشده (بریده شده) در آن فشرده می شود و ویدئوی اولیه را که  ۰۵مگابایت حجم داشت ،تبدیل به فایلی با حجم ۵,۵
مگابایت می کند( .از این گزینه هنگام ارائه ی اسالیدها در ویدئو پروژکتور استفاده می شود).
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اگر گزینه ی  Internet Qualityرا انتخاب نمایید ،فشرده سازی بیشتری صورت می گیرد که درواقع مناسب استفاده در صفحات اینترنتی
است .همانگونه که در تصویر زیر مشاه ده می شود ،با انتخاب این گزینه فشرده سازی بیشتری صورت گرفته و حجم فایل کمتر می شود(.البته
کیفیت فایل کمتر می شود).
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با انتخاب گزینه ی  ، Low Qualityحجم فایل های ویدئویی و صوتی به کمترین میزان ممکن می رسد و بیشتر برای ارسال فایل های
پاورپوینت از راه ایمیل ،کاربرد دارد.

پس از انجام هریک از گزینه های فشرده سازی باال ،درصورتی که خواستید فایل را به حالت اولیه (پیش از فشرده سازی) بازگردانید ،کافی است
گزینه ی  Undoرا انتخاب نمایید.

توضیح  Permissionsدر بخش Info
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این قسمت به تنظیمات امنیتی فایل پاورپوینت می پردازد .همانگونه که در شکل مشاهده می شود ،از چهار بخش تشکیل شده است که به طور
مختصر تشریح خواهد شد.

گزینه ی ، Mark as Finalهنگامی به کار می رود که تغییرات نهایی شده باشد و در این حالت ،یک نوار زردرنگ باالی فایل پاورپوینت دیده
می شود که اجازه ی ویرایش نمی دهد .برای خروج از این حالت گزینه ی  Edit Anywayرا کلیک نمایید .در این صورت می توانید فایل مورد
نظر را ویرایش نمایید.

گزینه ی  ، Encrypt with Passwordبرای رمزگذاری بر روی فایل پاورپوینت به کار می رود .ذکر این نکته ضروری است که اگر رمز
موردنظر را فراموش کنید ،امکان بازیابی فایل وجود ندارد .ضمن اینکه این رمز به کوچک یا بزرگ بودن حروف انگلیسی حساس است.

وقتی رمز موردنظر را وارد نمایید و  Okرا کلیک نمایید ،یک بار دیگر همین پنجره برای تأیید رمز باز می شود( .مانند شکل زیر)
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پس از رمزگذاری فایل مورد نظر ،هنگامی که بخواهید آن را باز نمایید ،ابتدا پنجره ای مطابق شکل زیر باز می شود که از شما رمز را می خواهد
و پس از آن فایل باز می شود.

برای حذف رمزگذاری ،دوباره روی همان گزینه ی  Encrypt with Passwordکلیک نمایید و در پنجره ای که باز می شود ،رمز موجود را
پاک کنید تا فایل از این حالت خارج شود.
گزینه ی ، Restrict Permission by peopleبرای کنترل دسترسی افراد و دادن حق ویرایش ،رونوشت یا چاپ ،به آنها بر روی فایل
موجود به کار می رود .البته برای استفاده از این امکان باید سرویس رایگان  IRMرا از سایت مایکروسافت فعال نمایید.از ادامه ی این مطلب به
دلیل خروج از مباحث اصلی مدنظر ،صرف نظر شده است.
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گزینه ی  Add a Digital Signatureبرای افزودن یک امضای دیجیتال به فایل مورد نظر است .این امضای دیجیتال می تواند توسط سایت
مایکروسافت و یا خود شما ایجاد شود .از ادامه ی این مطلب نیز ،به دلیل خروج از مباحث اصلی مدنظر ،صرف نظر شده است.
توضیح  prepare for Sharingدر بخش Info

این بخش به بررسی مواردی از قبیل  Commentها ،اطالعات سازنده ی فایل و همچنین سازگاری فایل موجود با نسخه های قدیمی نرم افزار
پاورپوینت می پردازد.
گزینه ی  ، Inspect Documentهمانگونه که در شکل مشاهده می شود ،شامل قسمت های مختلفی است که موارد مختلفی از جمله،
توضیحاتی ( ) Commentsکه بر روی اسالیدها درج شده ،اطالعاتی از ایجاد کننده ی فایل پاورپوینت ،نکاتی که در بخش  Notes Paneنوشته
شده اند و  ...در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.
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با کلیک بر روی  ، Inspectگزارشی از وضعیت موجود فایل (مانند آنچه در شکل زیر مشاهده می شود) در دسترس قرار می دهد.

با مشاهده ی گزارش باال ،واضح است که اطالعاتی درباره ی هریک از بخش های مورد نظر در اختیار شما قرار می دهد که با کلیک بر روی
گزینه ی  ،Remove Allمی توانید هریک را از فایل موجود پاک نمایید.
گزینه ی  ، Check Accessibilityوضعیت اسالیدها را از دید افرادی که ناتوانی های جسمی خاصی دارند ،بررسی می کند تا حتی المکان ،برای
تمامی افراد قابل استفاده باشد .پس از کلیک این گزینه یک پنجره باز می شود که توصیه هایی در این باره به شما می کند .به شکل زیر توجه
نمایید .همانگونه که مشاهده می شود ،در دو دسته بندی مختلف کلی به صورت  Errorsو  ،Tipsسفارش هایی را برای خوانایی هرچه بیشتر
اسالیدهای شما برای نابینایان یا ناشنوایان ارائه کرده است که  Missing Slide Title ،Missing Alt Textدر دسته ی  Errorsقرار گرفته
اند Missing Alt Text .به معنای متون جایگزین برای اجزای مختلف اسالیدهاست و به عنوان مثال اگر شما تصویری در اسالید خود داشته
باشید که فرد نابینا قادر به دیدن آن نباشد ،با استفاده از این امکان ،متن توصیفی جایگزینی از آن تصویر در اسالید قرار داده می شود که توسط
نرم افزارهای خاص نابینایان که متون را می خوانند،برای این افراد نیز قابل درک خواهد بود ، Missing Slide Title .به شما اسالیدهای بدون
عنوان را یادآوری می کند .ضمن اینکه با کلیک بر روی هر یک از این موارد ،می توان در بخش  ، Additional Informationاطالعاتی درباره
ی چرایی و چگونگی برطرف کردن مشکل نظر پیدا کرد.
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گزینه ی  ،Check Compatibilityدرواقع فایل حاضر را درصورتی که بخواهید در نسخه های قدیمی تر نرم افزار پاورپوینت فراخوانی کنید،
از لحاظ سازگاری می سنجد و نتیجه را به صور ت گزارشی که در شکل زیر مشاهده می نمایید ،ارائه می دهد.
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توضیح  Manage Versionsدر بخش Info
همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود ،اگر به هر علتی نرم افزار پاورپوینت ،بدون Saveکردن بسته شود ،می توانید با مراجعه به بخش
 ،Manage Versionsنسخه هایی را که به صورت خودکار توسط خود نرم افزار ذخیره شده است را بازگردانید .البته توجه داشته باشید که
زمان بندی این ذخیره سازی خودکار ( ) AutoSavingقابل تنظیم است و می توان زمان آن را به دلخواه تغییر داد .در بخش های بعدی ،در این
باره توضیحاتی ارائه خواهد شد.

این دکمه ،همانطور که از نامش پیداست ،آخرین فایل های پاورپوینتی که باز شده اند و همچنین آخرین محل های ذخیره ی آن فایل ها را به
ترتیب زمان ،نمایش می دهد.

برای ایجاد یک پروژه ی جدید در پاورپوینت ،پس از کلیک دکمه ی  ،Newاز زبانه ی  ،Fileمی توانید از یکی از قالب های موجود استفاده
نمایید.
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همانگونه که مشاهده می شود ،تعدادی از قالب های پیش فرض در اینجا وجود دارند ،برای دسترسی به قالب های جدید از سایت مایکروسافت،
کلمه ی کلیدی موردنظر خود را نوشته و صبر کنید تا نتیجه ی جست جو از سایت مایکروسافت برای شما نمایش داده شود .به عنوان مثال اگر کلمه
ی کلیدی “ ”Sportرا وارد نمایید ،نتیجه ای مطابق شکل زیر خواهید دید.
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پس از دانلود قالب مورد نظر ،با مراجعه به قسمت  Layoutاز زبانه ی  ،Homeمی بینید که این قالب در آنجا آمده است و از این پس می توانید
از آن در طراحی اسالیدهای خود استفاده نمایید.

پس از کلیک دکمه ی  ، printمانند آنچه در شکل مشاهده می شود ،می توانید موارد زیر را تنظیم نمایید و سپس اقدام به چاپ نمایید.
تعداد نسخه های مورد نیاز برای چاپ ،انتخاب چاپگر مناسب (که از قبل باید درایور آن بر روی سیستم شما نصب شده باشد یا اینکه از چاپگر
تحت شبکه استفاده شود) و سایر تنظیمات مربوط به چاپگر که در ادامه به تشریح آن می پردازیم.
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با کلیک بر روی  ،Print All Slidesپنجره ی کوچکی مانند شکل زیر باز می شود که موارد زیر در آن مشاهده می شود:
-

 ،Print All Slidesتمامی اسالیدهای موجود را چاپ می کند.

-

 ،Print Selectionاسالیدهای انتخابی را چاپ می کند.

-

 ،Print Current Slideتنها اسالید موجود را چاپ می کند.

-

 ،Custom Rangeاسالیدهای مورد نظر را چاپ می کند .به صورت  1,3,5یا  5-12باید لیست اسالیدها معین شوند.

-

 ،Custom Showsهم با توجه به  Custom showهای از پیش ساخته شده ،عملیات چاپ را انجام می دهد.
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با کلیک بر روی  ،Full Page Slidesمی توانید تعداد اسالیدهای موجود در یک صفحه را برای چاپ مشخص کنید .این کار ،از آنجا اهمیت
دارد که اصوالً در اسالیدها به دلیل ماهیت نرم افزار پاورپوینت ،از قلم های درشت استفاده می شود و شاید چاپ اسالیدها بر روی حالت تمام
صفحه مناسب نباشد .به عنوان مثال در شکل زیر ،حالت  ۶اسالید در یک صفحه به صورت افقی انتخاب شده است .گزینه ی ،Frame Slide
یک قاب پیرامون هر اسالید قرار می دهد .همچنین اگر بخواهید  Commentها و دیگر موارد این چنینی در نسخه ی چاپی دیده نشوند ،باید
گزینه ی  Print Comments and Ink Markupرا از حالت انتخابی پیش فرض ،خارج نمایید.

با استفاده از این دکمه می توان نسبت به تغیی ر نوع فایل و یا ارسال آن در فضای وب و یا به صورت یک بسته ی نرم افزاری ،اقدام نمود.
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گزینه ی  Send Using Emailاز دکمه ی Save & Send
همانطور که در شکل باال مشخص است ،با انتخاب گزینه ی  ،Send Using Emailحاالت مختلفی را که می توان فایل پاورپوینت را از طریق
ایمیل ارسال نمود ،در سمت راست ،فهرست می کند .اگر گزینه ی  ، Send as Attachmentانتخاب شود ،یک رونوشت از فایل پاورپوینت
موجود به صورت پیوست  ،ایمیل می شود .با انتخاب گزینه ی  ،Send a Linkیک ایمیل حاوی آدرس فایل پاورپوینت(البته باید از قبل در جایی
به اشتراک گذا شته شده باشد)  ،از طریق ایمیل ارسال می شود(.این کار موجب کاهش حجم ایمیل می شودو همواره آخرین تغییرات فایل برای
همه قابل مشاهده است)
اگر بخواهید ،فایل موجود را ابتدا به صورت  PDFتبدیل نمایید و سپس به پیوست ایمیل ارسال نمایید ،باید گزینه ی  Send as PDFرا
برگزینید (.از مزایای تبدیل فایل پاورپوینت به  ،PDFاین است که به سادگی قابل ویرایش نیست و همچنین ،در بیشتر کامپیوترها به شکل
یکسانی قابل مشاهده خواهد بود)
گزینه ی  ،Send as XPSنیز مانند حالت قبل است و گزینه ی  ،Send as Internet Faxبدون نیاز به دستگاه فکس و تنها با راه اندازی
سرویس فکس ویندوز ،فایل مورد نظر را برای مقصد دلخواه فکس می کند.
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البته برای تمامی موارد باال ،باید سرویس  Emailبر روی ویندوز ،مانند  Outlookیا نظایر آن فعال باشد.
گزینه ی  Save to Webاز دکمه ی Save & Send
با استفاده از این گزینه می توانید فا یل مورد نظر را در اینترنت ذخیره نمایید و از هر کامپیوتری که به اینترنت وصل بود ،بدان دسترسی داشته
باشید .برای دسترسی به این فضای تحت وب ،باید از یکی از انواع Windows Live IDها (مانند  Messenger ،Hotmailو یا )XBOX Live
استفاده نمایید .اگر هیچ یک از این نوع اکانت ها را در اختیار ندارید ،می توانید با کلیک بر روی Sign up for Windows Live SkyDrive
یک اکانت  ،بدین منظور ایجاد نمایید.

پس از تأیید نام کاربری و کلمه ی عبور ،فولدر تحت وب ،به شکل زیر باز می شود که می توانید برای ذخیره سازی فایل پاورپوینت از آن
استفاده نمایید.
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البته الزم به ذکر است که استفاده از امکانات تحت وب مایکروسافت ،نیازمند اینترنت با پهنای باند مناسب است .یکی از مزایای این کار این
است که برای ارسال فایل خود ،نیازی به پیوست کردن آن با ایمیل نیست و تنها کافی است لینک نشانی فایل را برای دیگران بفرستید .ضمن
اینکه اگر نیاز باشد که به صورت اشتراکی بر روی یک فایل کار شود ،دیگر دردسر نگهداری از نسخه های مختلف را ندارید و درواقع هر کس
(اگر مجوز داشته باشد)  ،همان نسخه ی اصلی را که در  SkyDriveنگهداری می شود ،ویرایش می کند .همچنین با این روش دیگر نگران نصب
 Office 2010بر روی کامپیوتر مورد نظر نیستید و تنها به یک لینک اینترنت برای دیدن یا ویرایش فایل های  Officeنیاز است.
گزینه ی  Save to SharePointاز دکمه ی Save & Send
این گزینه در محیط هایی که  SharePointراه اندازی شده است کاربرد دارد.
گزینه ی  Broadcast Slide Showاز دکمه ی Save & Send
با کمک این گزینه ،می توانید اسالیدها را از راه دور ،از طریق اینترنت ،ارائه نمایید .این کار نیاز به نصب هیچ نرم افزار اضافه ای ندارد و تنها
کافی است  ،شما به عنوان فرد ارائه کننده ،یک اکانت  Windows Live IDداشته باشید و لینکی را که در اختیار دارید برای دیگران ارسال
نمایید .پس از کلیک بر روی این گزینه پنجره ای مانند شکل زیر نمایان می شود.
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تنها کافی است گزینه ی  Start Broadcastرا کلیک کنید و صبر کنید تا اسالیدها در فضای وب  Uploadشوند .البته برای این کار باید یکی
از اکانت های  Windows Live IDرا داشته باشید( .یا در مراحال قبلی از آن استفاده کرده باشید ).نام کاربری و کلمه ی عبور (به عنوان مثال
اکانت  )Hotmailخود را وارد کرده و به مرحله ی بعدی می روید.

پس از آن ،پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که می توانید لینک داخل آن را برای دیگران ارسال نمایید .هرکس که این لینک را
دریافت کند ،می تواند همزمان با نمایش اسالیدها از طرف شما ،از هرجای دنیا ،اسالیدها را مشاهده نماید.
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کافی است دکمه ی  Start Slide Showرا کلیک نمایید .برای پایان دادن به این کار ،باید بر روی نوار زرد رنگ ،دکمه ی End Broadcast
را کلیک کنید.
گزینه ی  Publish Slidesاز دکمه ی Save & Send
این بخش نیز نیاز به راه اندازی  SharePointدارد که از حیطه ی بحث این دوره خارج است.
گزینه ی  Change File Typeاز دکمه ی Save & Send
به صورت پیش فرض ،تمامی فایل هایی که در پاورپوینت  ،۰۲1۲ایجاد می کنید ،با پسوند  *.pptxذخیره می شوند .ذکر این نکته ضروری
است که از مجموعه ی  Office 2007به بعد ،پسوند تمامی محصوالت تغییر کرد و به همین دلیل ،اگر به طور مثال فایل پاورپوینت ۰۲1۲
داشته باشید و بخواهید آن را در سیستمی که  Office 2003بر روی آن نصب شده ،باز کنید ،باید ابتدا فایل خود را درون کامپیوتری با Office
 2007به بعد ،باز نمایید و یک نسخه از فایل را با فرمت  *.pptذخیره نمایید.
به بیان دیگر،برای تغییر نوع فایل های پاورپوینت با فرمت  *.pptxبه فایل های پاورپوینت با فرمت ( *.pptکه قابل بازگشایی در مجموعه
 Officeهای  92تا  ۰۲۲۳باشد)  ،باید گزینه ی  PowerPoint97-2003 Presentationرا انتخاب نمایید.
اگر بخواهید که فایل پاورپوینت را به گونه ای ذخیره کنید که به محض اجرا شدن ،در حالت  Slide Showنمایش داده شود ،باید آن را به
فرمت  PowerPoint Showذخیره نمایید )*.ppsx(.البته بدین معنا نیست که دیگر فایل شما قابل ویرایش نیست .در این حالت نیز می
توانید فایل خود را از طریق گزینه ی  Openاز زبانه ی  Fileباز نمایید و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.
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گزینه ی ، PowerPoint Picture Presentationفایل را به گونه ای ذخیره می کند که هر اسالید به عنوان یک عکس دیده شود .بدین معنا
که قابلیت ویرایش نداشته باشد و همچنین افکت های درون اسالید نیز عمل نکند .در این حالت می توانید به هر اسالید به عنوان یک عکس،
افکت دلخواه را اعمال نمایید ولی دسترسی به جزئیات درون اسالیدها ندارید.
گزینه ی  ، PNG Portable Network Graphicsهر اسالید را به صورت جداگانه در فرمت یک عکس با فرمت  *.PNGدر یک فولدر با نام
فایل پاورپوینت شما ،ذخیره می نماید .گزینه ی  ، JPEG File Interchange Formatنیز همین کار را (البته با فرمت  )*.JPGانجام می
دهد .فرمت  *.PNGبرای چاپ و فرمت  *.JPGبرای صفحات وب مناسب است.
گزینه ی  Create PDF/XPS Documentاز دکمه ی Save & Send
برای تبدیل فایل پاورپوینت به فرمت  *.PDFاز این گزینه استفاده می شود.
گزینه ی  Create a Videoاز زبانه ی Save & Send
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با استفاده از این گزینه می توان یک فایل ویدئویی با فرمت  *.WMVاز اسالیدهای موجود ایجاد کرد.

همانطور که در تصویر باال دیده می شود ،می توان کیفیت فایل ویدئویی را در سه حالت مختلف (Medium- 640*480 ، Large- 960*720
و یا  )Small- 320*240تنظیم نمود .ضمن اینکه می توان تنظیمات فایل را به گونه ای تغییر داد که زمان بندی و مواردی که روی اسالیدها
توضیح داده شده اند ( Narrationsو  )Timingنیز حذف شوند.
به صورت پیش فرض در فایل ویدئویی ایجاد شده ،فاصله ی زمانی  ۵ثانیه ،برای انتقال از هر اسالید به اسالید بعدی در نظر گرفته شده که می
توان این بازه ی زمانی را با استفاده از گزینه ی  ، Seconds to spend on each slideبه طور دلخواه ،تغییر داد.
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بعد از انجام تمامی تنظیمات ،با کلیک بر روی دکمه ی  ،Create Videoابتدا پنجره ای باز می شود که از شما مسیر ذخیره سازی فایل جدید را
می خواهد و سپس عملیات تبدیل پاورپوینت به فایل ویدئ ویی آغاز می شود .بدیهی است که برای پخش فایل جدید ،دیگر نیازی به داشتن نرم
افزار  ،Office 2010نیست و تنها یک نرم افزار پخش  Multimediaمانند  ،Windows Media Playerکفایت می کند.
گزینه ی  Package Presentation for CDاز دکمه ی Save & Send

همانطور که تاکنون دیدید  ،یک سند پاورپوینت می تواند از مجموعه ای از انیمیشن ها ،فونت ها ،فایل های صوتی و تصویری تشکیل شود .با
استفاده از نرم افزار پاورپوینت می توان تمام قسمت ها را به صورت یک بسته ی نرم افزاری که می تواند در کامپیوتر و یا سی دی ذخیره شود،
تهیه کرد .در این صورت می توان از این بسته حتی در کامپیوترهایی که نرم افزار پاورپوینت بر روی سیستم عامل آنها نصب نیست ،استفاده
کرد .با کلیک بر روی گزینه ی ، Package for CDپنجره ای به شکل زیر باز می شود.
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همانگونه که در شکل باال دیده می شود ،می توان نام دلخواهی برای این  Packageدر قسمت  ،Name the CDانتخاب نمود .تمام فایل هایی
را فکر می کنید در این بسته نرم افزاری باید باشند ،را با استفاده از دکمه ی  ،Addاضافه کنید .فایل های زائد را Removeنمایید .با کلیک
دکمه ی  ،Optionپنجره ای به شکل زیر باز می شود.

در این قسمت ،می توانید تعی ین کنید که فونت ها و فایل های لینک شده در اسالیدها نیز درون این بسته ی نرم افزاری قرار بگیرند .ضمن اینکه
می توانید ،جهت باال بردن امنیت اسالیدها ،به صورت جداگانه ،برای باز کردن یا ویرایش آنها ،کلمه ی عبوری تعیین کنید.
اگر بخواهید بسته ی مورد نظر روی CDیا  DVDرایت شود ،گزینه ی  Copy to CDرا برگزینید ،در غیر این صورت با انتخاب Copy to
 ،Folderبه صورت موقتی بسته را بر روی حافظه ی کامپیوتر ،ذخیره نمایید.
گزینه ی  Create Handouts in Microsoft Wordاز دکمه ی Save & Send
با کلیک بر روی این گزینه ،می توان اسالیدها را در چندین حالت مختلف ،به فایل  ،Wordمنتقل نمود تا جهت چاپ و استفاده از آنها در جلسات
ارائه استفاده کرد .در شکل زیر حالت های مختلف آن ،دیده می شود.
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این بخش از مهم ترین قسمت های هریک از محصوالت  Officeاست که درواقع ،تنظیمات نرم افزار از اینجا انجام می شود .همانطور که مشاهده
می شود ،شامل چندین زبانه است که در ادامه ،پرکاربردترین آنها ،تشریح خواهند شد.

 : Show Mini Toolbar on selectionهنگامی که قسمتی از متن را انتخاب می کنید ،یک مستطیل کوچک که دسترسی سریع به ابزارهای
 Formattingرا در اختیار می گذارد ،نمایان می شود .این بخش ،نمایش یا عدم نمایش این مستطیل را معین می کند.

 : Enable Live Previewاگر دقت کرده باشید ،هنگامی می خواهید یک ویژگی را تغییر دهید ،حتی اگر آن را انتخاب نکرده باشید ،تنها با
حرکت موس بر روی آن ،تغییرات موقتی اعمال می شود تا شما بتوانید بهتر تصمیم بگیرید .به این کار ،Live Preview ،گفته می شود .این
بخش ،نمایش یا عدم نمایش  Live Previewرا معین می کند.
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Color scheme
به صورت پیش فرض ،رنگ پس زمینه ی  ،PowerPoint 2010نقره ای است .با این گزینه می توانید آن را به “آبی” یا “سیاه” ،تغییر دهید.

ScreenTip Style
این بخش به توضیحاتی اشاره دارد که وقتی با موس روی ابزارهای مختلف حرکت می کنید ،نمایش داده می شود .این بخش ،نمایش یا عدم
نمایش  ScreenTipرا معین می کند.

Personalize your copy of Microsoft Office
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تنظیمات این بخش ،بدین منظور است که وقتی تغییراتی در فایل ایجاد می شود،آن تغییرات با نام دلخوله شما در بخش  Infoاز زبانه ی File
،نمایش داده شود .به شکل زیر دقت نمایید.

این قسمت به تنظیما ت دیکشنری و نیز چگونگی تنظیمات مربوط به متون تایپ شده ،می پردازد.
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با کیلک بر روی دکمه ی  ، AutoCorrect Optionپنجره ای به شکل زیر باز می شود ،که در ادامه برخی قسمت های آن بیان خواهد شد.

در زبانه ی  ،AutoCorrectمی توان مواردی از قبیل ،تبدیل خودکار حرف اول هر جمله به حروف بزرگ ،تبدیل خودکار حرف اول
روزهای هفته به حروف بزرگ ،جایگزینی یک کلمه با عبارت دلخواه و  ...را تعیین نمود .از بیان کارکرد دیگر زبانه ها ،به دلیل طوالنی
شدن بحث ،چشم پوشی می شود.
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در قسمت  ،When Correcting spelling in Microsoft Office Programsاستثناهایی برای تصحیح خودکار عبارات  ،تعریف می
شود .گزینه ی ، Ignore words in UPPERCASEدرواقع بدین معنی است که اگر کلمه ای ،کالً با حروف بزرگ نوشته شده باشد،
دیگر مورد بررسی های امالیی قرار نگیرد .گزینه ی  ،Ignore words that contain numbersهمین استثنا را برای کلماتی که در
ساختارشان از اعداد استفاده شده ،درنظر می گیرد .گزینه ی  ،Ignore Internet and file addressesآدرس فایل ها و سایت های
اینترتی را مستثنی می کند.
در قسمت  ، When Correcting spelling in PowerPointتنظیمات مربوط به بررسی غلط های امالیی هنگام تایپ ،تعیین می شود.

در این بخش ،موارد مرتبط با ذخیره سازی فایل های پاورپوینت ،قابل تنظیم است.

در گزینه ی  ،Save files in this formatمی توان فرمت ذخیره سازی فایل را (که در حالت پیش فرض روی  *.pptxقرار دارد)
درصورت نیاز تغ ییر داد .در این صورت ،از این پس هر پروژه ی پاورپوینتی ،به صورت پیش فرض ،با فرمت جدیدی که شما تعیین
نموده اید ،ذخیره خواهد شد.
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اگر به خاطر داشته باشید ،در بخش های پیشین ،درباره ی قابلیت ذخیره سازی خودکار محصوالت  ، Officeمطالبی بیان شد .با
استفاده از گزینه ی  ، Save AutoRecover Information Everyبازه ی زمانی ذخیره سازی خودکار ،قابل تنظیم است.
همچنین گزینه ی  ،Keep the last autosaved version if I close without savingاز آخرین نسخه ای که به صورت
خودکار ذخیره سازی شده است ،حتی در صورتی که بدون ذخیره سازی دستی ،پروژه را بسته باشید ،یک نسخه نگهداری می نماید.
گزینه ی  ، AutoRecover file locationمحل نگهداری فایل های ذخیره شده ی خودکار را مشخص می کند .می توان ،از حالت
پیش فرض ،به محل دیگری تغییر مکان داد .گزینه ی  ،Default file locationمحل ذخیره سازی پیش فرض فایل های
پ اورپوینت را معین می کند .درواقع هنگامی که جای مشخصی را برای ذخیره سازی در نظر ندارید ،فایل های شما در این محل ذخیره
می شوند .این محل را می توانید با توجه به نیازتان ،تغییر دهید.
گزینه ی  ،Embed fonts in the fileزمانی به کار می رود که بخواهید فونت های استفاده شده در فایل پاورپوینت را همراه فایل
خود ،داشته باشید .در این صورت دیگر نگرانی بابت عدم وجود فونت های خاص ،در کامپیوتر مقصد وجود ندارد .اگر حالت Embed
 only the characters used in the presentationرا انتخاب نمایید ،تنها حروفی که در فایل خود از آنها استفاده کرده اید،
منتقل می شوند ،ولی با انتخاب حالت  ،Embed all charactersتمامی حروف به فایل موجد ،پیوست می شوند و در کامپیوتر
مقصد ،امکان ویرایش هم خواهید داشت( .در این صورت،حجم فایل نسبت به حالت قبلی بیشتر خواهد شد)

تمام ی مواردی که به نوعی با تنظیمات زبانی و فرهنگ لغات به کار رفته در نرم افزار  ،PowerPointمرتبط هستند ،در این بخش تنظیم
می شوند .البته بخش عمده ای از این امکانات ،درصورتی فعال می شوند که بسته ی زبانی مورد نظر را از سایت مایکروسافت ،دانلود و
نصب کرده باشید.

در این بخش ،تنظیمات پیشرفته ای برای کار با نرم افزار ، PowerPointمشاهده می شود که به مهم ترین موارد آن اشاره خواهد شد.
قسمت Editing Options

همانطور که در تصویر باال دیده می شود ،گزینه ی  ، Maximum number of undosدرواقع برای تعیین تعداد مراحل بازگشت به
عقب ( )Undoدر نرم افزار  PowerPointاست که به صورت پیش فرض روی عدد  ۰۲قرار دارد .بدین معنا که تا  ۰۲قدم می توان
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کارهای انجام شده بر روی پروژه را به عقب برگرداند .با توجه به نیاز و همچنین میزان حافظه و منابع سخت افزاری سیستم ،می توان این
مقدار را کاهش یا افزایش داد .البته ،این عدد باید مقداری بین  ۳و  1۵۲باشد.

همانگونه که در شکل باال دیده می شود ،با استفاده از  ،Customize Ribbonمی توان نوارابزار اصلی نرم افزار  PowerPointرا به
صورت سفارشی تغییر داد .به عنوان مثال در تصویر باال ،بعد از زبانه ی  ،Homeزبانه ی جدیدی به نام “آشنایی با کامپیوتر” اضافه شده
است که یک زیرگروه به اسم “رسم جدول و نمودار” نیز در آن درج شده است .حال می توان با انتخاب از ابزارهای مورد نیاز از ستون
سمت چپ ،و کلیک بر روی دکمه ی  ، Addآنها را به ستون سمت راست ،در زبانه ی مورد نظر و زیرگروه دلخواه ،وارد کرد.
همچنین اگر بنا به هر دلیلی ،نیاز بود که نوار ابزار  ،Ribbonبه حالت ابتدایی بازگردد ،کافی است بر روی دکمه ی  ،Resetکلیک نمایید.
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این بخش برای تنظیم نوارابزار دسترسی سریع ،که در باالی زبانه ی  ،Fileمشاهده می شود ،قرارداده شده است .همانطور که دیده می شود ،به
عنوان مثال ،ابزار  ،Draw Tableدر این قسمت افزوده شده است.
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