ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶ﯾﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ؛ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﯾﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﯾﻘﯿﻨﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺎرﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ و
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪی ارﺟﯿﻨﺎل ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ارزش
دارد؟
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪی راﯾﮕﺎن آن ﯾﻌﻨﯽ

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۰دﻻر ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻣﮏ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ  Suiteو آﻓﯿﺲ  ۳۶۵ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻫﺮدوی
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
آﻓﯿﺲ  Suiteرا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻓﯿﺲ
 ۳۶۵از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪ .داﺷﺘﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺜﻞ ورد و اﮐﺴﻞ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﺎوت در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دو
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺘﻘﻼت ﯾﺎ
 Transitionsاﻓﮑﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن روی اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ
ﺗﺮ از اﺳﻼﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ اﻣﺎ روی اﺷﯿﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﺮ اﺳﻼﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ
در ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎﻻت ) (Transitionsﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻓﯿﺪ ،ﭘﻮش

و واﯾﭗ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶دهﻫﺎ اﻓﮑﺖ اﻧﺘﻘﺎل را در ﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ از اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  blindsو  Vortexﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎص در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎﻻت اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ در اﺳﻼﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﯿﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺨﺶ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از اﻓﮑﺖ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
ﺷﺪن در ﺑﺨﺶ  Entranceﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﻓﯽ
دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺨﺶ  Emphasisاﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ اﺷﯿﺎء درون اﺳﻼﯾﺪﺗﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺎزی ﺷﺪهای را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﮑﺲ ،وﯾﺪﯾﻮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و

ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اراﺋﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ ﻓﯿﺪ ﺑﻪ
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

وﻟﯽ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶ﻫﻤﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در درج اﺷﯿﺎء
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از آﺑﺠﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  SmartArtﯾﺎ از ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اراﺋﻪﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶و ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ SmartArt .ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﯾﺎ ﻫﺮم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
اﺷﮑﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ را درج ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ از ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای درج اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺪدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ SmartArt
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.

SmartArt
در ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ  ۵۰اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ اراﺋﻪی ﺳﺎده را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ  Relationshipﺣﺪود  ۴۰اﻧﺘﺨﺎب در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯿﺴﺖ.

ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ از ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ

اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اراﺋﻪﺗﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درج ﺟﺪول ﯾﺎ ﻧﻤﻮدار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ،۲۰۱۶وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درج ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮای ﻧﻮع ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﺘﺎن رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪای و داﯾﺮهای
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی.

ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ
در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت  PDFﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ  ODPداﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎر
ﻓﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺎ زدن روی ﮔﺰﯾﻨﻪی Save
 Asﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻠﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮع دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ و
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶وﺟﻮد دارد و در
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی راﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺜﻞ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﮐﯿﺒﻮرد
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮوﺟﯽ

ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﯿﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ۲۰۱۶
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دﯾﺪی ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻠﻮب ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻼﺻﻪای از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ را آوردهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ و  ۲۰۱۶را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد:

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ

ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ

ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ۲۰۱۶
ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ

ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ

از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ روز؟
ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺑﺎر؟ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر؟ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر؟ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺪاوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اراﺋﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪی
آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻧﻼﯾﻦ و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  ۲۰۱۶ﮔﺰﯾﻨﻪی
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ

اراﺋﻪﻫﺎی ﺟﺬاب وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﺠﺮﺑﻪی اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

