ﺑﺎ اﯾﻦ  ۸ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﺳﺮﻋﺖ و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد از  ۳۷ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری وﺟﻮد دارد و اﻓﺮاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  ۸راه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران و ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی آن اﻃﻼع ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ۸ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ورد در آﻓﯿﺲ  ۳۶۵و وﯾﻨﺪوز ۱۰
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﮏ او اس ﻫﻢ ﮐﺎراﯾﯽ دارد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ درون ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران »ﻃﺮحﻧﻤﺎ« ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ) =lorem(4,3و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ،Enter
ﭼﻬﺎر ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﺘﻦ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﺮ اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻼت آنﻫﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎی  ،loremاز rand
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد
در ورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ  CTRLو ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  F1ﯾﺎ در ﻣﮏ او اس ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
 ،Command + Option + Rﻧﻮار روﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺟﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻮی ﺳﺎده
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮار روﺑﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،روی آﯾﮑﻮن  Focusدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﭼﺸﻤﮏزن ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻨﻮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺑﺎﻻی

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ  Escapeرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﻤﺎت
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﻣﻌﻨﯽ آن اﻃﻼع

ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Searchرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻨﯽ درﺑﺎره »ﻋﻘﺎب ﺳﺮﺳﻔﯿﺪ« ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،Searchﺑﺪون ﺗﺮک ورد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺬف ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﻤﺎت
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ،زﻣﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ راهﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﮏ اﺳﭙﯿﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﺗﮏ ﺗﮏ ﺣﺮوف ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ
را در آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﮏ اﺳﭙﯿﺲ ،ﮐﻠﯿﺪ  CTRLرا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺣﺬف ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎی ﻣﺎوس را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ
 ،CTRLﮐﻠﯿﺪ  Deleteرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در ﻣﮏ او اس از ﮐﻠﯿﺪ  fnﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  Deleteو ﮐﻠﯿﺪ  Optionﺑﺎ
 Deleteاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎدهﺗﺮ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﮔﺮاف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﻦ آن ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف دﯾﮕﺮ ﻗﺮار

ﺑﮕﯿﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ راه ﺳﺎده ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر وﺟﻮد دارد .ﻣﺘﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎوس اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ

 F2را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎی ﻣﺎوس را در ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻠﯽ
اﮔﺮ در ﺣﺎل وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﮐﻠﯿﺪ  Shiftو ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  ،F5ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

اﻓﺰودن اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﺪون ﺗﺮک ورد
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎتﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺗﮏ ﺗﮏ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و وارد ورد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﯾﮋﮔﯽ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻧﻮار ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Insertﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه

در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎز روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی
ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ،ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ

زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ورد
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ورد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Viewدر ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
 Immersive Readerو  Read Aloudرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

