
 

 

 .میباشدMaster Views  بخش  Viewسربرگ  در بخش دومین

 

 

 کمی با البته میباشد دشوار کمی قسمت این مفاهیم درک هستید برنامه با کار ابتدای در شما که آنجایی از

 این بیشتر تمرین

 نوع سه دارای آن اسالیدهای و Power point  فایل یک واقع در .نمود خواهید درک خوبی به را مفاهیم

 :میباشند زیر ترتیب به که میباشد مرجع

 

1) Slide Master: همگی در تا نمایید ایجاد تغییر اسالیدها اصل در میتوانید که اسالیدها مرجع نمای 

 اعمال اسالیدها

 .میباشد قسمت دو شامل خود که گردد

یا اسالید رهبر به اسالیدی گفته می شود که تنظیمات انجام گرفته بر روی آن به طور  Slide Master : فیتعر-

اسالید ایجاد کرده اید . اگر به  ۶توضیح : فرض کنید که شما یک نمایش با . خودکار بر همه اسالیدها اعمال شود

کنید به جای آنکه این عمل را در هر اسالید به طور طور مثال بخواهید باالی همه اسالیدها آرم شرکت را اضافه 

 Slide Master مراجعه کرده و با اضافه کردن آرم شرکت به Slide Master جداگانه انجام دهید می توانید به

از  Slide Master برای دسترسی به. مطمئن باشید که تغییر انجام شده به همه اسالید ها انجام خواهد شد

 Slide بعد از انجام تغییرات در. را کلیک می کنیم Slide Master و سپس گزینه Master گزینه View منوی

Master  برای برگشت به حالت عادی از منویView گزینه Normal  را انتخاب کنید و مشاهده کنید که

 Slide Master دقت داشته باشید که آنچه در:  1نکته . ها اعمال شده استتغییرات انجام شده بر همه اسالید



 

 

 Slide      Masterتوانید تغییر بدهید و اگر بخواهید مثال نام شرکت را در بعنوان راهنما تایپ شده است را نمی

 .درج کنید Text box وارد کنید باید متن را در داخل یک

محدودیتی قرار دهید و  Action Button یا یک Animation توانید یکمی Slide Master در داخل:  ۲نکته 

 .در این زمینه وجود ندارد

۲)Handout Master  : چاپ از قبل را صفحه درون اسالیدهای تعداد مانند را تنظیماتی میتوانید نما این در 

 .داد انجام

3 )Notes Master :با شما که اکنون Notes page را آن نمای طراحی میتوانید حالت این در اید شده آشنا 

 .دهید تغییر

  .میباشد Show بخش  Viewسربرگ  در بخش سومین

 

 

 زمانی شبکهای خطوط همان یا  Gridlines گزینه .کنید فعال را کارتان کش خط Rulerگزینه کردن فعال با

 بعدی گزینه .کنید تنظیم را خود اسالید در موجود تصاویر و ها آبجکت بخواهید که کاربرد دارد شما برای

 به X و Yمحور جهت در را راهنمایی خطوط فتوشاپ افزار نرم مانند به است که Guidesگزینه Showبخش

 از هریک و Ctrl  کلید داشتن نگه پایین با میبایست این خطوط تکثیر برای برنامه این در شما البته .میدهد شما

 که آورد می در نمایش به شما برای را Notesپانل بخش این در Notesآیکون .نمایید تکثیر را آنها خطوط،

   .نمایید درج خود در فایل را یاداشتهایی نیز طریق این از میتوانید

 برای وبیشتر میدهد را Slide پانل نمودن راستچین امکان شما به که است Direction سربرگ این بعدی بخش

 .دارند عادت بودن راستچین به که است مفید زبانان فارسی مانند کاربرانی

 



 

 

  .میباشد  Zoom  سربرگ این بخش پنجمین

 

 

 این Zoom آیکون روی بر کلیک با که دهید تغییر را اسالید هر صفحه نمایش اندازه بخش این در میتوانید شما

 بخش این دیگر آیکون .برسید خود دلخواه اندازه به بزرگنمایی درصد کردن وارد با تا است شده داده شما به امکان

 صفحه در کامل صورت به اسالید دادن قرار با ابزار این میدهد قرار شما اختیار در را درصدبزرگنمایی ترین متداول

 .میدهد قرار شما اختیار در نمایشتان صفحه اندازه به باتوجه دیدرا مناسبترین شما کاری

 را اسالیدها بتوانید تا میدهد را امکان این شما به میباشد Color/Grayscaleکه سربرگ این بعدی بخش اما

 بیشتر حالت این البته .آورید در نمایش به مطلق سفید و سیاه و سفید و سیاه طیف رنگی، حالت سه از یکی در

 داشته را آنها درآمدن نمایش به نحوه و اسالیدها از نمایی پرینت از قبل بخواهید شما که دارد کاربرد زمانی برای

  .باشید

 

 

 

 

  .باشد می   Windowمیپردازیم آن به که سربرگ این از بخش آخرین

 

 

 

 

 



 

 

 

 

New Windowبا زمان این در .آید می در نمایش به پنجره دو در شما فایل و شود می باز دیگر پنجره یک 

 Cascade Window گزینه .میشود داده نمایش هم با شده ایجاد های پنجره تمامیArrange All کلیک

 با بتوانید که میدهد را امکان این شما به . Move Split آورد می در آبشاری نمایش صورت به را جاری فایلهای

 Switch بخش این گزینه آخرین.دهید تغییر را برنامه پانلهای و کاری محیط اندازه نما جهت کلیدهای از استفاده

Window  به را میباشند اجرا حالت در که خود جاری فایلهای از هرکدام تا میدهد امکان شما به که است 

 .بیاورید در نمایش

  

 

 

 


