وان نوت ( )OneNoteبرای مدیریت درس ،کار و زندگی

ًْؽتَ صیش سا عبیت هتون هٌتؾش کشدٍ اعت .ایي عبیت  ،ثشای تْععَ هِبست ُبی فشدی تالػ هی کٌذ.

آیب هذیشی ُغتیذ کَ حجن کبسُبی اّ ثغیبس هتٌْع ّ صیبد اعت؟ پشّژٍُبی هتعذد دس ؽشکت داسیذ؟ آیب داًؾجْیی
ُغتیذ کَ ثشای پبیبىًبهَ خْد دس حبل تحمیك اعت؟ آیب یک تین کْچک ُغتیذ کَ دّعت داسیذ فضبیی ثشای
ُوبٌُگی کبسُب ّ ثشًبهَ ُبی خْد داؽتَ ثبؽیذ؟ یب فعالً دس خبًَ ُغتیذ ّ لغوت عوذٍ ّلت ؽوب ثَ هغبلعَ
کتبثِبی کبغزی یب جغتجْی عبیتُبی هفیذ ّ جزاة دس ّة هیگزسد؟ اگش دس ثجت ّ هذیشیت اعالعبت خْد هؾکل
داسیذّ ،اى ًْت هیتْاًذ یکی اص ساُکبسُبی هٌبعت ثشای ؽوب ثبؽذ.

ّاى ًْت ( )OneNoteاص اثضاسُبی خبًْادٍ هبیکشّعبفت آفیظ اعت .ثَ عجبستی ُوضهبى ثب ًصت ّّسد ّ اکغل ّ
پبّسپْیٌت ،سّی کبهپیْتش ؽوب ًصت ؽذٍ اعت .کبفی اعت دس هیبى ثشًبهَُبی خبًْادٍ آفیظ آى سا ثیبثیذ یب
 Onenoteسا دس کبهپیْتش خْد ،جغتجْ کٌیذ.

ّاى ًْت سا دلیمبً هیتْاًیذ ؽجیَ کیفی دس ًظش ثگیشیذ کَ دفتشچَُبی هتعذدی دس آى داسیذ .دفتشچَُبیی کَ خْد
ثخؼثٌذی ؽذٍاًذ ّ دس ُش ثخؼ ُن چٌذ صفحَ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت.

فشض کٌیذ هي هذیش یک ؽشکت ُغتن کَ پشّژٍُبی هختلف تْلیذی – ثبصسگبًی سا هذیشیت هیکٌنُ .وچٌیي ثَ دلیل
ایٌکَ هْاصی ثب کبس ،دس دّسٍ ُ MBAن ثجت ًبم کشدٍام ،عصشُب ثَ کالط هیسّم ّ ثبیذ دسط ّ هؾمن سا ُن اًجبم
دُنُ .ویؾَ ُن ایي ًگشاًی سا داسم کَ کبس ّ دسط ،ثبعث ًؾْد اص صًذگی خبًْادگی خْدم غبفل ؽْم .ؽبیذ ّاى
ًْت ثتْاًذ اثضاس خْثی ثبؽذ.

ثش اعبط صْست هغئلَ ای کَ هب تعشیف کشدین ،هي عَ دفتشچَ دس کیفن خْاُن داؽت :ؽشکت .دسط .خبًْادٍ

کبفی اعت اص هٌْی عوت چپ ثبال ،گضیٌَ  Fileسا اًتخبة کٌن ّ عپظ ًبم دفتشچَ سا تعشیف کٌن .هثالً «ؽشکت» ّ
عپظ سّی دکوَ  Create Notebookکلیک کٌن.

ّاى ًْت ( )OneNoteاص هي هیپشعذ کَ آیب دیگشاى ُن ثبیذ دس تکویل ّ هؾبُذٍ ایي دفتشچَ هؾبسکت داؽتَ
ثبؽٌذ؟ دس صْستی کَ هی خْاُن ُوکبساى دیگشم دس ؽشکت ُن ایي دفتشچَ سا ثجیٌٌذ ،ایویل آًِب سا ثَ ّاى ًْت
هعشفی هیکٌن (ثب کلیک سّی  ّ )Invite Peopleدس غیش ایي صْست گضیٌَ  Not Nowسا اًتخبة هیکٌن تب ّاى ًْت ثذاًذ
کَ «فعالً لصذ دعْت کشدى دیگشاى ثَ هؾبسکت سا ًذاسم».

ُویي کبس سا ثشای دّ دفتشچَ دیگش ُن اًجبم هیدُن« :خبًَ» ّ «دّسٍ  .»MBAدس ایي هشحلَ ؽکل ّاى ًْت ؽجیَ
صفحَ صیش خْاُذ ثْد:

حبال فشض کٌین هیخْاُن پشّژٍُبی ؽشکت دس کؾْس «عشاق» سا ثَ عٌْاى یکی اص عشفصلُبی دفتشچَ «ؽشکت»
تعشیف کٌن .اص هیبى دفتشچَُبی عوت چپ سّی «ؽشکت» کلیک هیکٌن ّ ثب کلیک ساعت سّی ّ New Section 1
اًتخبة گضیٌَ ً Renameبم آى سا ثَ «پشّژٍُبی عشاق» تغییش هیدُن.

ثب کلیک کشدى سّی عالهت « »+کَ کٌبس ًْ New Section 1ؽتَ ؽذٍ هیتْاًن عشفصلُبی دیگش سا ُن تعشیف کٌن.
هثالً« :هٌبلصَ ّصاست ًیشّ» ّ «اعتخذام ًیشُّب».

حبال ثَ هشحلَ تعشیف صفحَُبی هختلف هیسعین .ثَ عٌْاى هثبل ،دس هْسد هٌبلصَ ّصاست ًیشّ ،هي چٌذ عشفصل
کلی داسمً .خغت ایٌکَ «هشّس اعٌبد هٌبلصَ» اًجبم ؽْد ّ هْاسدی کَ لبدس ثَ اجشای آًِب ًیغتین ّ ُویٌغْس
خْاعتَ ُبی فٌی هغشح ؽذٍ تْعظ کبسفشهب ،ثشسعی ؽْدُ .ویٌغْس ثبیذ ثب «ؽشکت آلفب» ؽشیک اسّپبیی خْد ُن
گفتگُْبیی سا اًجبم دُین تب دس جشیبى لشاس گیشًذ ّ چٌذ کبس دیگش .اص عوت ساعت صفحَ گضیٌَ  Add Pageسا اًتخبة
هیکٌن ّ صفحَُبی جذیذ ثَ ّاى ًْت هعشفی هیؽْد.

احتوبالً ؽکل ًِبیی چیضی ؽجیَ ایي خْاُذ ثْد:

ُویي کبسُب سا ُن هیتْاى دس هْسد «دّسٍ « ّ »MBAکبسُبی خبًَ» اًجبم داد.

برخی از قابلیتهای وان نوت ()OneNote

دس عغشُبی ثبال ،اعالعبت اّلیَای سا دسثبسٍ ًشم افضاس ّاى ًْت ( )OneNoteاسائَ کشدین .اؽبسٍ کشدین کَ ایي ًشمافضاس
ثَ ُوشاٍ ثشًبهَُبی خبًْادٍ آفیظ سّی کبهپیْتشُب ًصت هیؽْد ّ عوالً اگش ؽوب ُویي االى ،پبّسپْیٌت ّ اکغل ّ
… سا سّی کبهپیْتش خْد داسیذً ،شمافضاس ّاى ًْت ُن سّی عیغتن عبهل ؽوب ًصت ؽذٍ اعت .ثب ایي ّجْد ،افشاد
کوی ،اص ایي ًشمافضاس اعتفبدٍ هی کٌٌذ.

عبدٍ تشیي لبثلیت ّاى ًْت ،کَ الجتَ ثب ّجْد عبدگی هیتْاًذ کبس هب سا ثغیبس عبدٍ کٌذ ،ایي اعت کَ دس ّاى ًْت،
هججْس ًیغتیذ ُوَ چیض سا عغش ثَ عغش ّ کٌبس ُن ثٌ ْیغیذ .هبًٌذ یک ثشگَ یبدداؽت ،هیتْاًیذ ُش جبی صفحَ کَ
خْاعتیذ کلیک کٌیذ ّ ُوبًجب آغبص ثَ ًْؽتي کٌیذ.

ّاى ًْت یک هبؽیي حغبة ثغیبس عبدٍ اعت .کبفی اعت ثعذ اص ایٌکَ هحبعجبت خْد سا ًْؽتیذ ،جلْی آى عالهت
هغبّی ثگزاسیذ ّ یک ثبس دکوَ  Spaceسا فؾبس دُیذ.

ّاى ًْت هی تْاًذ صذای ؽوب سا دس جلغبت ضجظ کٌذ تب هججْس ثَ یبدداؽت ثشداسی ًجبؽیذ .کبفی اعت اص هٌْی
 Insertگضیٌَ  Audio Recordسا اًتخبة کٌیذ.

دس ایي حبلت هٌْی صیش سّی صفحَ پذیذاس خْاُذ ؽذ:

ؽبیذ ثشای ؽوب جبلت ثبؽذ کَ ّاى ًْت هیتْاًذ دس هیبى گفتگُْبیی کَ ثَ صثبى اًگلیغی اًجبم هیؽْد ،ثعذاً
ثشای ؽوب ثَ دًجبل ّاژٍ یب جولَی خبصی ُن ثگشدد .دلیمبً ثَ ُوبى ؽکلی کَ جغتجْ دس هتي سا اًجبم هیدُذ.

اهکبًبت فشهْل ًْیغی ّاى ًْت ُن خْة اعت .هیتْاًیذ اص آى ثشای تٌظین گضاسػُبی خْد اعتفبدٍ کٌیذ .کبفی
اعت اص هٌْی ثبال ،گضیٌَ  Insertسا اًتخبة کشدٍ ّ عپظ دس عوت ساعت ًْاس ،سّی آیکْى  Equationکلیک کٌیذ.

ًشم افضاس ّاى ًْت ( )One Noteهی تْاًذ دعتٌْؽتَُبی اًگلیغی سا تؾخیص دُذ .لبثلیتی کَ ثَ ًبم OCR
ؽٌبختَ هی ؽْد .ثٌبثشایي اگش تصْیشی اص یک ًبهَ یب فبکظ داسیذ یب هتٌی داسیذ کَ ثَ صْست عکظ اعکي ؽذٍ
رخیشٍ ؽذٍ اعتّ ،اى ًْت هیتْاًذ آى سا ثشای ؽوب اص لبلت «عکظ» ثَ لبلت «هتي» تجذیل کٌذ .کبفی اعت ثب
کلیک ساعت سّی هتي ،گضیٌَ  Copy Text From Pictureسا اًتخبة کٌیذ ّ عپظ هتي سا دس جبی دیگشی  Pasteکٌیذ.
یب ایٌکَ ثب اًتخبة گضیٌَ  Alt Textاص ّاى ًْت ثخْاُیذ کَ هتي داخل تصْیش سا ثَ ؽوب ًوبیؼ دُذ.

یکی دیگش اص لبثلیتُبی جزاة ّاى ًْت ( ،) OneNoteاهکبى رخیشٍ کشدى ثخؾی اص تصبّیش سّی صفحَ ًوبیؼ
کبهپیْتش ؽوب اعتُ .وبى چیضی کَ ثَ آى  Screenshotگفتَ هیؽْد .ایي کبس دس توبم هذتی کَ ًشمافضاس ّاى ًْت
سّی کبهپیْتش ؽوب دس حبل اجشاعت (حتی دس پظ صهیٌَ) اهکبىپزیش اعت .کبفی اعت دکوَ ّیٌذّص ّ  Sسا ُوبًغْس
کَ دس تصْیش ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت ثَ صْست ُوضهبى فؾبس دُیذ .صفحَ ًوبیؼ خبکغتشی سًگ خْاُذ ؽذ ّ ؽوب
هیتْاًیذ ثَ عبدگی ُش ثخؾی اص صفحَ سا کَ هْسد ًظش ؽوبعت اًتخبة کٌیذ .تصْیش آى ثخؼ ثالفبصلَ ثَ ًشمافضاس
ّاى ًْت ؽوب هٌتمل خْاُذ ؽذ .چٌیي لبثلیتی ،کبسثشدُبی فشاّاًی داسد .اهب ؽبیذ یکی اص هِنتشیي آًِب ،ثجت
جغتجُْب ّ هغبلت جبلجی اعت کَ دس ٌُگبم ّثگشدی ثب آًِب هْاجَ هیؽْیذ .ثَ جبی ایٌکَ ّلت ثغیبس صیبدی سا
صشف یبدداؽت ثشداسی کشدٍ ّ یب تالػ کٌیذ کَ لیٌک هغبلجی سا کَ پیذا کشدٍ ایذ دس جبیی ثجت ّ ضجظ کٌیذّ ،اى ًْت
تصْیش هغبلت سا ثشای ؽوب ًگَداسی هیکٌذ تب دس فشصت هٌبعت ثَ ثشسعی ّ عجمَثٌذی ّ هغبلعَ دلیكتش آًِب
ثپشداصیذ.
ّ هِنتش اص ُوَ ایٌکًَْ ،ؽتَُبی ّاى ًْت سا هی تْاى ثب دیگشاى ثَ اؽتشاک گزاؽت .هیتْاًیذ اجبصٍ دُیذ دیگشاى
ًْؽتَ ُبی ؽوب سا ثجیٌٌذ .یب ایٌکَ ُوضهبى ثب ؽوب آًِب سا ّیشایؼ کٌٌذ .ثٌبثشایي هیتْاًیذ ؽوب ّ دّ ًفش اص هذیشاى
ؽشکت ،دفتشچَ ّاى ًْت سا ثجیٌیذ ّ ّیشایؼ کٌیذ ّ ثَ هذیشاى هیبًی ؽشکت یب کبسؽٌبعبى اجبصٍ دُیذ کَ فمظ صفحَ
سا ثجیٌٌذ .دس ُویي حبل ،هی تْاًیذ صفحَ هشثْط ثَ کبسُبی هٌضل سا ثب ُوغش خْد ثَ اؽتشاک ثگزاسیذ .ثشای ثَ
اؽتشاک گزاسی سّػُبی هختلفی ّجْد داسد کَ اص عشیك گضیٌَ  Shareدس هٌْی  Fileهیتْاًیذ ثَ ُوَ آًِب
دعتشعی پیذا کٌیذ.

