 ۱۰اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد .در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ ورد را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ورد
اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ،ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﺮا اﻓﺰوﻧﻪ ورد اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم دارای اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اپﻫﺎی
آﻓﯿﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ورد ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ آن
ﻓﺮﻣﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ درون ﺧﻮد ورد ﺑﻪ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ورد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ  Add-Insرا آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ورد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺪام اﻓﺰوﻧﻪ ورد را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰اﻓﺰوﻧﻪ ورد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آنﻫﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮدﺑﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰوﻧﻪ ورد را ﻧﺼﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
دو راه ﺳﺎده ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
 (۱ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺰا ) (AppSourceدارد ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی در دﺳﺘﺮس
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

 (۲ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ درون ﺧﻮد ورد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ورد

در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﭙﺪ ،ﻣﮏ و آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ دارای اﻓﺰوﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻓﯿﺲ اﻓﺰوﻧﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻓﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭘﯿﺶ از داﻧﻠﻮد ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آن را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد آن ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
روی دﮐﻤﻪ آﺑﯽ رﻧﮓ » «Get It Nowﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮد وارد  AppSourceﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻮار روﺑﺎن ورد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .روی دﮐﻤﻪ
اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻮار در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ درون ورد اﻓﺰوﻧﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
در ﻧﻮار روﺑﺎن ﺑﺎﻻی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Add-Insرا ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و روی  Get Add-Insﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  My Add-Insﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Xدر ﻧﻮار ﮐﻨﺎری ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ،

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ورد ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ورد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮار روﺑﺎن و ﺳﭙﺲ  Add-Insو My
 Add-Insﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،آن را رﻓﺮش ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﻨﺠﺮه اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﻨﻮ در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Removeﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ﺣﺬف
ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه داﻧﻠﻮد ،ﻧﺼﺐ و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ورد را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ  ۱۰اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 ۱۰اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ورد
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ  ۱۰ﻣﻮرد
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

Writing Assistant .۱
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ از ورد ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺰوﻧﻪ  Writing Assistantﺑﺮوﯾﻢ.
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺮاﻣﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮاﻣﺮ و ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ  Writing Assistantﻧﺪارﯾﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺰوﻧﻪ  Grammarlyﺑﺮوﯾﺪ.

MyScript Math Sample .۲
در ورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ  Insertﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺰوﻧﻪ
راﯾﮕﺎن  MyScript Math Sampleﺑﺮوﯾﺪ.

از ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺎری ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ،ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺎوس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ از
ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻧﻤﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺤﻈﻪای دﺳﺘﺨﻂ ،ورودی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

Handy Calculator .۳
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب دارد ،ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ورد  Handy Calculatorﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن
ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺮﻓﻪﺣﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درون ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص ورد و اﮐﺴﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ دﮐﻤﻪ  Selectاز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﯾﻊ درون
ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

Wikipedia .۴
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺎن ورد و ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺮدرﮔﻢ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺰوﻧﻪ ورد وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در
ﻧﻮار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

Symbol Search .۵
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد در ﻧﻮار روﺑﺎن دارای ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن  Symbol Searchدارای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ) Moreﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮی ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ.

Vertex42 Template Gallery .۶
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ راﯾﮕﺎن

اﺳﺖ Vertex42 ،ﻧﺎم دارد.

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۴۳۱ﻗﺎﻟﺐ را در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺨﺼﯽ و
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

Lucidchart Diagrams for Word .۷
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﯾﺎ دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺳﺎدهﺗﺮ
ﮐﻨﺪ Lucidchart .ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰوﻧﻪای را ﺑﺮای ورد ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای از اﺷﮑﺎل و ﺧﻄﻮط ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﻓﻠﻮﭼﺎرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎ آن ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﭼﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.

Read My Document .۸
 Read My Documentﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ورد راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد را ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ آن را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﺟﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ آن
ﮔﻮش ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

Font Finder .۹
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورد ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺎن ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﻢ

دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺰوﻧﻪ  Font Finderﺑﺮوﯾﺪ.

از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮار
ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی
ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

Emoji Keyboard .۱۰
ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ورد ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Emoji Keyboardﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰۰اﯾﻤﻮﺟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ .ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
رﻧﮓ اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و
ﮐﺎراﯾﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در وﻗﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﮐﺎرﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

