
 قلم خودتان را انتخاب كنيذ

 
اتضاسك  0افضاس داسای  داًیذ کَ ایي ًشم تاضیذ، حتوا هی تشای ًوایص اسالیذُای خْد استفادٍ کشدٍ  0202افضاس پاّس پْیٌت  اگش اص ًشم

اسائَ هطالة خْد، تْجَ  دُذ تا ٌُگام ( است کَ تَ ضوا ایي اهکاى سا هیPen( ّ قلن )Laser Pointerگش لیضس ) تحت عٌاّیي اضاسٍ

 ًوایص دسآّسیذ. ُای هختلف سا تَ تیٌٌذگاى سا تَ هْضْعات هْسدًظشتاى جلة کٌیذ ّ توشکض سّی تخص

ُا دس ًظش  طْس پیطفشض تشای ایي اتضاسك خْسد، سًگ قشهضی است کَ تَ یکی اص هْاسدی کَ ٌُگام استفادٍ اص ایي اتضاس تَ چطن هی

 گشفتَ ضذٍ است.

کٌذ، اها گاُی اّقات هوکي  تسیاسی اص هْاسد، اًتخاب تسیاس هٌاسثی است ّ کاهال تْجَ تیٌٌذگاى سا تَ خْد جلة هیایي سًگ دس 

سدیف آى استفادٍ کشدٍ تاضذ کَ دس چٌیي حالتی ُیچ یک اص  ُای ُن است طشح صهیٌَ هحتْای اسائَ ضذٍ ضوا اص سًگ قشهض یا سًگ

 طْس کَ تایذ هْسد استفادٍ قشاس تگیشد.  تْاًذ آى ًویایي اتضاسُا تخْتی قاتل هطاُذٍ ًیست ّ 

تْاًذ تسیاس هفیذ تاضذ. اگش ضوا ُن تا ایي هطکل  یافتَ تَ ایي اتضاس هی دس چٌیي ضشایطی اعوال تغییشات دس سًگ اختصاظ

 َ سّش صیش عول کٌیذ:تایذ ت سا تغییش دُیذ،  0202افضاس پاّسپْیٌت  گش لیضس ّ قلن دس ًشم خْاُیذ سًگ اضاسٍ هْاجِیذ ّ هی

 گش لیضس ّ قلن سا دس آى تغییش دُیذ، فشاخْاًی کٌیذ. افضاس پاّسپْیٌت سا اجشا کشدٍ ّ فایل ًوایطی سا کَ قصذ داسیذ سًگ اضاسٍ ًشم -0

 سا اًتخاب کٌیذ. Set Up Slide Show  کلیک سپس گضیٌَ Slide Showافضاس، سّی  ُای ًْاس تاالیی ًشم اص تة -0

سا پیذا کشدٍ ّ تا کلیک سّی کادس هقاتل آًِا کَ سًگ قشهض سا  Pen color  ّLaser pointer colorگضیٌَ  Set Up Show ،2شٍ دس پٌج -3

دس ایي تخص  More Colorsدلخْاٍ خْد اًتخاب کٌیذ. )تا کلیک سّی گضیٌَ  ُا یکی سا تَ دس خْد جای دادٍ است، اص فِشست سًگ

 اًجام تشساًیذ( تشی تَ ف ّسیعتْاًیذ اًتخاب سًگ سا اص طی هی

 توجه:

دُذ، ٌُگام اختصاظ سًگ تَ  ُا سا دس اختیاس ضوا قشاس هی کَ اهکاى اًتخاب سًگ اص طیف ّسیعی اص سًگ Pen Colorتشخالف گضیٌَ 

 سًگ قشهض، سثض ّ آتی اًتخاب كٌیذ. 3تْاًیذ اص  ، فقط هيLaser pointer colorگضیٌَ 

ُای فعال سا تستَ ّ تغییشات سا رخیشٍ کٌیذ. اص  ، پٌجشOKٍخْاٍ تَ ُشیک اص اتضاسُا، تا اًتخاب گضیٌَ ُای دل پس اص اختصاظ سًگ -4

ُای اختصاصی ضوا ًوایص دادٍ  گش لیضس ّ قلن تا سًگ ًوایص تگزاسیذ، اتضاسُای اضاسٍ ایي پس ُشگاٍ هحتْای فشاخْاًی ضذٍ سا تَ

 ضْد. هی

 


