برخی از ویژگی های ورد 2013
مايکروسافت در نرمافزار  Wordبرروي ارتقاء سطح کيفي خواندن اسناد تمرکز کرده است .قابليت تازه Read Modeدر Word
2013چيدمان نوشتهها را براساس صفحه نمايش ابزار اکربر تغيير ميدهد تا خواندن متون سادهتر شود .در حالت Read
Modeنوار ابزار و ديگر ابزارهاي روي صفحه مخفي ميشوند تا حداکثر فضا به متون اختصاص داده شوند .در اين حالت اکربر
ميتواند به سمت پايين يا باالي صفحه اسکرول کند .

در آفيس  ۳۱۰۲پشتيباني از فرمت  PDFبه ميزان قابل مالحظهاي بهبود يافته است ،اکربران به راحتي ميتوانند فايلهاي
PDFرا در  Wordباز نموده و برروي آنها تغييرات مورد نظر خود را اعمال کنند .بصورت پيشفرض فايلهاي  PDFبصورت
محافظت شده نمايش داده ميشوند اما يک دکمه براي فعالسازي حالت ويرايش وجود دارد که با فشار دادن آن ميتوانيد
محتواي فايل  PDFرا ويرايش نموده و سپس روي يک فايل جديد ذخيره کنيد.

يکي از قابليتهاي دوستداشتني و تازه  Word 2013که  Resume Readingنامگذاري شده به شما اين اماکن را
ميدهد که خواندن يک فايل را در ابزارهاي ديگر و از ادامه همان قسمتي که پيشتر در يک ابزار ديگر خواندهايد ،دنبال نماييد.
به عنوان مثال چند صفحه از يک سند متني را در اکمپيوتر شخصي خود مطالعه ميکنيد و سپس اطالعات آن بصورت خوداکر در فضاي
ابري  SkyDriveذخيره ميشود و در نهايت ميتوانيد از طريق تبلت يا يک اکمپيوتر ديگر ادامه سند را مطالعه کنيد .خوشبختانه براي
استفاده از اين قابليت نيازي به اعمال تنظيمات خاص وجود ندارد و همه چيز بصورت خوداکر صورت ميپذيرد.

اگر در آفيس  ۳۱۰۲با ااکنت مايکروسافت خود الگين کنيد به راحتي ميتوانيد فايلهاي ايجاد شده را در  SkyDriveذخيره کنيد.

 Word 2013از ويديوهاي آنالين پشتيباني ميکند يعني شما ميتوانيد در ميان محتواي خود ويديو اضافه کنيد .اکربر نيز اگر به
اينترنت متصل باشد ميتواند ويديو را در همان محيط  Wordپخش و مشاهده کند .شما ميتوانيد ويديوهاي مورد نظر خود را از
سرويسهاي که اماکن  Embedشدن ويديوها را دارند ،انتخاب نموده و به محتواي خود اضافه کنيد.

