بسته رایگان آفیس تحت وب مایکروسافت  :ابزاری کارآمد و اثر بخش

دس حالی کَ ایي سّصُا هایکشّعافت ّ الثتَ عایش ؽشکتِای دیگش تَ عوت دًیای  Cloudحشکت هیکٌٌذ ّ ،تا گغتشػ سّص
افضّى ایٌتشًت ّ ضشیة ًفْر آى دس عشاعش دًیا ؽاُذ آى ُغتین کَ تغیاسی اص اتضاسُا اص حالت عٌتی خْد تَ عوت ًغخَ
ُای تحت ّب حشکت هیکٌٌذ .یکی اص ایي اتضاسُای پش اعتفادٍ هجوْػَ  Officeهایکشّعافت اعت کَ اکٌْى چٌذی اعت
ًغخَ سایگاى آى تحت ػٌْاى  Office Onlineػشضَ ؽذٍ اعت .

هجوْػَ آفیظ هایکشّعافت یکی اص پش قذست تشیي ّ هؾِْس تشیي هجوْػَ اتضاسُای  Officeدس تیي کاستشاى اعت .هجوْػَ ای
کَ اکٌْى دس ایشاى ًغخَ ُای تجاسی آى اغلة تَ ؽکل غیش قاًًْی هْسد اعتفادٍ قشاس هیگیشد .
اها هایکشّعافت دس اداهَ حشکت تضسگ خْد تَ عوت دًیای  Cloudچٌذی پیؼ  Office Onlineسا هؼشفی کشد کَ سعوا جذی
تشیي حشکت هایکشّعافت تَ عوت اتضاسُای تحت ّب تْد .ایي اتضاس کَ دس ساعتای اعتفادٍ آعاى تش ّ تِتش تشای کاستشاى
طشاحی ؽذٍ اعت ،اتضاسُای هجوْػَ آفیظ سا تَ ؽکلی اتتذایی ّ تا اهکاًات افلی ّ اّلیَ دس هشّسگش ؽوا تَ ؽکل سایگاى
هیذُذ .
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اها ایي ًغخَ تحت ّب  Officeتا چَ حذ کاستشدی اعت ّ آیا اعتفادٍ اص آى تَ جای ًغخَ ُای تجاسی  Officeتشطشف کٌٌذٍ
ًیاصُای کاستشاى اعت یا خیش:

اگش اص قثل یک حغاب کاستشی هایکشّعافت ایجاد کشدٍ ایذ ،اکٌْى هیتْاًیذ هغتقیوا اص  Office Onlineاعتفادٍ کٌیذ ّ اگش ًَ،
تٌِا کاسی کَ تایذ تکٌیذ ایجاد یک حغاب کاستشی سایگاى هایکشّعافت اعت .تؼذ اص آى تَ آدسط صیش هشاجؼَ کٌیذ تٌِا کافی
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ُواًگًَْ کَ هؾاُذٍ هیکٌیذ ایي هجوْػَ اتضاسُای OneNote ّExcel ،Powepoint ، Wordسا دس اختیاس کاستشاى هیگزاسد کَ
ُوَ آًِا الثتَ تا اهکاًات اتتذایی ّ افلی اسائَ ؽذٍ اًذ ّ  %011هثتٌی تش هشّسگش تْدٍ ّ دس ًتیجَ تَ عادگی هفِْم
.
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الثتَ ایي ًغخَ اص  Officeتَ ؽذت ّاتغتَ تَ ُواٌُگی تا  OneDriveهایکشّعافت کَ عیغتن حافظَ  Cloudایي ؽشکت

اعت ،هیثاؽذ اها تَ ؽکل هغتقین فایلِا سا دس آى رخیشٍ کشدٍ ّ هجذدا تاسگزاسی هیکٌذُ .وچٌیي تَ خْتی تا هشّسگشُایی
تَ جض ُ Internet Explorerوچْى ُ Google Chrome ّ Firefoxوخْاًی داسد :

تَ ٌُگاهی کَ دس ففحَ اّل  Office Onlineاقذام تَ اًتخاب اتضاس هْسد ًظش خْد  -تشای هثال  Word -هیکٌیذ ،اص ؽوا عْال
هیپشعذ کَ آیا هیخْاُیذ یک فایل هغتٌذ جذیذ سا ایجاد کٌیذ یا آًکَ فایلی هغتٌذ سا اص حغاب  OneDriveداًلْد ّ اجشا کٌیذ؟
ُوچٌیي صهاًی کَ اقذام تَ تاص گشدى یک فایل هغتٌذ دس ایي اتضاس هیکٌیذ ،ؽوا سا تا اًْاع هختلفی اص  Quick Viewهْاجَ
هیغاصد کَ ایي اهکاى سا فشاُن هیکٌذ کَ قثل اص تاص کشدى فایل هغتٌذ آى سا تشسعی کٌیذُ .وچٌیي دس فْستی کَ ًغخَ
Officeسا تش سّی عیغتن خْد ًقة کش دٍ تاؽیذ ،هیتْاًیذ فایل سا هغتقیوا تا آى اجشا کشدٍ ّ تاص کٌیذ .
دس ّاقغ ایجاد فایل جذیذ ّ تاص کشدى فایلِای هْجْد تَ ُواى عادگی هؼوْل قاتل اًجام اعت . Office Onlineتْاصى تغیاس
خْتی هیاى یک ًغخَ سایگاى ّ اتضاسُایی کَ دس ایي ًغخَ دس اختیاس کاستش قشاس هیذُذ ت شقشاس کشدٍ ّ ُوچٌیي ّاعظ کاستشی
ایي اتضاس آًالیي تواها ؽثیَ تَ ًغخَ افلی آى اعت :

الثتَ ایي ًکتَ سا دس ًظش داؽتَ تاؽیذ کَ ُواًگًَْ کَ رکش ؽذOffice Onlline ،تا اهکاًات افلی ّ اتتذایی تشای ُش کذام اص
اتضاسُای خْد اسائَ هیؾْد ّ ًثایذ اًتظاس آى سا داؽت کَ اتضاسُای افلی ّ حشفَ ای کَ دس ًغخَ افلی آى ّجْد داسًذ سا دس
.
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اها  Office Onlineتقشیثا توام اتضاسُایی کَ قؾش ػظیوی اص کاستشاى تشای اًجام اهْس سّصاًَ خْد ًیاص داسًذ دس اختیاس هیگزاسد ّ
اگش ؽوا فاحة یک گْؽی ُْؽوٌذ یا تثلت ُغتیذ ،اعتفادٍ اص  Office Onlineسا لزت تخؼ خْاُیذ یافت .
تشای هثال دس اتضاس  Wordتغیاسی اص اهکاًات افلی ُوچْى  ّ Footer ّ Headerاتضاسُای ّیشایؼ هتي Document Comment
ّ تغیاسی اص اتضاسُای دیگش سا هیتْاى پیذا کشدُ .وچٌیي هیتْاًیذ تا اًتخاب صتاى هْسد ًظش خْد  Spell Checkerسا هتٌاعة تا آى
صتاى تٌظین کٌیذ کَ ایي اقذام اص طشیق کلیک ساعت تش سّی هتي ّ اًتخاب گضیٌَ  Set proofing languageاهکاى پزیش اعت:

الثتَ ایي ًغخَ ًقاط ضؼف خْد سا ًیض داسد ّ هثال تاص کشدى فایلِای خاسج اص ؽثکَ  Cloudدس آى کوی کٌذ اعتُ .وچٌیي دس
خقْؿ پشیٌت گشفتي اص اعٌاد ًیض ؽاُذ ُویي سًّذ کٌذ ّ عشػت پاییي ُغتین صیشا اص آًجایی کَ ایي ًغخَ پشیٌتش ؽوا سا
تَ ؽکل هغتقین ؽٌاعایی ًویکٌذً ،اچاس تَ رخیشٍ فایل تَ ؽکل  ّ PDFعپظ داًلْد آى ّ دس ًِایت پشیٌت گشفتي اص آى
.
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اها فشف ًظش اص تشخی کاعتی ُا کَ ًاؽی اص سایگاى تْدى ّ ُوچٌیي هثتٌی تش  Cloudتْدى ایي ًغخَ اص  Officeاعت،
ػولکشد کلی آى تغیاس قاتل قثْل ّ فشایٌذ کاس تا آى تَ ُواى عادگی  Officeاعت .ایي ًغخَ تَ خْتی فافلَ هیاى یک
ًغخَ  Officeدعکتاپ تا ُوَ اهکاًات ّ ًغخَ هْتایل تا حذاقلی اص اهکاًات اّلیَ سا پش کشدٍ اعت .ایي ًغخَ ّاجذ ُوَ
اهکاًاتی اعت کَ اغلة کاستشاى تشای کاس تا هغتٌذات خْد تَ آًِا احتیاج داسًذ تَ ّیژٍ اگش اص عیغتن خْد دّس تاؽٌذ :

ُوچٌیي اص ّیژگیِای آى کَ هختـ تَ تحت  Cloudتْدى آى اعت ػثاستٌذ اص داؽتي یک حافظَ ّ حغاب کاستشی Cloud
هایکشّعافت ،رخیشٍ خْدکاس تغییشات دس هغتٌذات حیي کاس تا آًِا ّ اص ُوَ هِتش دعتشعی تَ فایلِا اص ُش ًقطَ ای .
دس ًِایت ایٌکَ  Office Onlineیک ًغخَ اص  Officeتا ػولکشد عشیغ ّ فضایی کاهال آؽٌا اعت .تَ ّیژٍ آًکَ تشای اغلة
کاست شاى اهکاًات آى کافی اعت ّ ًَ تٌِا کاستشاى هْتایل هیتْاًٌذ تَ عادگی اص آى تِشٍ تثشًذ ،تلکَ حتی کاستشاى دعکتاپ ًیض
اعتفادٍ اص آى سا تغیاس عادٍ ّ سضایت تخؼ خْاٌُذ یافت .
اسعال دس تاسيخ ؽٌثَ عی ام فشّسدیي  0131تْعظ عیذ سّح هللا عاداتی

