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براي اين كار كافي . به ديگر اساليد ها هدايت نمود Link ميتوان متن ، تصوير و كليد هاي عملياتي را با ايجاد پيوند يا Power Point در

به  Link روش ديگري براي اعمال. را انتخاب كنيم Insert Hyperlink است آيتم مورد نظر را انتخاب كرده و از نوار ابزار استاندارد گزينه
 .است Hyperlink آيتم ، كليك راست بر روي آن و انتخاب

،  چنانچه قصد داريد به آيتم مورد نظر، آدرس سايت اينترنتي لينك نماييد مي بايست در پنجره با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود
  ): شكل زير ( وارد نماييد  Address، آدرس مورد نظر خود را در قسمت Existing file or Webpage باز شده و بخش 

  

  
  

را انتخاب ،  Place in this Documentاما اگر قصد داريد آيتم مورد نظر را به اساليد خاصي لينك نماييد بايد از پنجره باز شده  قسمت 
با انتخاب هر كدام از آنها ميتوان  ليست اساليدهايي را كه فايل جاري ايجاد كرده است را در اختيار شما قرار ميدهد كهاين گزينه . نماييد

  .لينك به شماره اساليد مربوطه انجام داد
  

  



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

 

  
  : نكته 

 
قرار بگيريم تا نتيجه حاصل را بتوان  Slideshow كنيم، حتماً بايد در نماي مي Link اقدام به ايجاد Power Point هنگامي كه در -1

  .مشاهده نمود
  .ميشوند Underline ر رنگ داده وشده اند تغيي Link متن هايي كه -2
  

  :ايجاد دكمه هاي عملياتي براي ارتباط بين اساليد ها 
  
كنيد ليستي  طبيعتاً اولين اساليدي كه ايجاد مي. توضيح ميدهد Office كنيد كه در مورد رشته هاي فرض كنيد روي پرونده اي كار مي 

. م از رشته ها ، پيوند به اساليدي كه توضيح در مورد آن رشته را ميدهد داريداست كه با قرار گرفتن روي هر كدا Office از رشته هاي
پس بهتر است دكمه اي در هر اساليد تعبيه . را بزنيم تا به اساليد اول برسيم Previous دكمه يمبراي بازگشت به اولين اساليد بايد دا

كه بتوان  Forward ، و Back همچنين دكمه هايي مانند. هدايت كندكنيم تا در هر شماره اساليدي كه باشيم ما را به اولين اساليد 
  .راحت تر بين اساليد ها جابجا شد

 Slide را انتخاب نموده و يا از منوي Action Buttons ميتوان Auto Shape از گروه Drawing براي درج دكمه هاي عملياتي از نوار ابزار
show  ز دكمه ها عملكرد خاصي را دارند كه با ثابت نگه داشتن ماوس روي آنها مشخص ميشودهر كدام ا. اين گزينه را فعال نمود .

  .مهمچنين ميتوانيم خودمان براي دكمه ها عملكردي تعريف كني
  

  
  
  
 

وي به محض اينكه دكمه ر. دهيم روي اساليد در محل مناسب قرار مي Drag كنيم و با ، را انتخاب ميHome يكي از دكمه ها ، مثالً
به طور . ، ليستي از عملكرد دكمه ها مشاهده ميشود Hyper link to باز ميشود كه در قسمت Action Setting صفحه قرار گرفت پنجره

را انتخاب كنيم ، ميتوانيم با دادن آدرس سايت  URL برد و يا اگر ، ما را به آخرين اساليد مشاهده شده مي Last Slide viewed مثال
  .اه ، برنامه را توسط اين دكمه به آن سايت هدايت كنيماينترنتي دلخو
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 Other PowerPoint هدايت كند ، گزينه Power Point اگر بخواهيم دكمه اي داشته باشيم كه ما را به يكي از فايلهاي ذخيره شده در

Presentation  را انتخاب ميكنيم.  

  
    شكلي بر روي اساليد  Drawing به اين شكل كه با يكي از ابزار هاي. ن طراحي كنيمهمچنين ميتوانيم دكمه هاي عملياتي را خودما

كنيم و در  را انتخاب مي Action Setting كنيم و گزينه سپس وقتي كه به حالت انتخاب است روي آن راست كليك مي. كشيم  مي
 Screenبراي دكمه،  Insert Hyperlink وانيم در پنجرههمچنين ميت. كنيم عملكردي براي آن تعريف مي Hyperlink ليست موجود در

Tip تعريف كنيم و در Slide Show مشاهده كنيم.  
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Setup Show   
 

 Slide Show در اين پنجره تنظيماتي انجام ميدهيم كه روي نماي. ظاهر كرد Slide Show را ميتوان از منوي Setup Show پنجره
  : آن را با انتخاب يكي از سه راه زير مشاهده كنيم ميتوانيم نتيجه

1- Presented by a Speaker - Full screen نمايش اساليد در حالت تمام صفحه كه حالت پيش فرض نمايش در Power Point 
  .است

2- Browsed by an Individual – window نمايش Slide show در داخل يك پنجره  
3- Brows at a kiosk - Full screen نمايش Slide show به صورت تمام صفحه با اين تفاوت كه در اين حالت راست كليك روي 

Slide show  كند عمل نمي.                                                     
 )1شكل شماره ( 

  
Loop Continuously until ‘Esc’   

يا حلقه افتاده و وقتي به آخرين اساليد برسيم مجدداً نمايش اساليد ها از اول آغاز  Loop با فعال كردن اين گزينه نمايش اساليد ها در
  .را بزنيم ، ادامه پيدا خواهد كرد 'Esc' اين كار تا وقتي كه كليد. ميشود

Show without Narration 
  .ر فعال ميشوداگر نمايش اساليد ها همراه با سخنراني باشند ، با انتخاب اين گزينه اين امكان غي

 
Show without Animation  

 با انتخاب اين گزينه امكان انيميشن يا متحرك سازي اساليد ها غير فعال ميشود و حتي اگر براي آنها انيميشن در نظر بگيريم ، اساليدها
 )2شكل شماره (                                         .بدون آن نمايش داده ميشوند

 
  

Show Scrollbar  

 ١شكل شماره 

 ٢شكل شماره 

 ٣شكل شماره 

 ۴شكل شماره 



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

 

در پنجره  Scroll bar را انتخاب كرده باشيم و باعث آشكار شدن Browsed by an Individual اين گزينه وقتي فعال است كه حالت
  .ميشود

 
  
  

    Slides  
ت بعدي در قسم. نمايش اساليد ها به ترتيب ايجاد و نشان داده ميشوند All ، با انتخاب Setup Show در پنجره Slides در قسمت

   . 14تا اساليد  5بطور مثال از اساليد . ميتوان حالت نمايش را با دادن شماره اساليد تعيين نمود
 

Custom Show  
ظاهر ميشود  custom Show هرپنج. اين گزينه را انتخاب كنيد Slide show نه غير فعال است ، پنجره را ببنديد و از منويياگر اين گز

سفارشي  Add ناسبي را براي نمايش بگذاريم و نمايش اساليد ها را با انتخاب اساليد و زدن كليدموانيم نام ميت New كه با زدن دكمه
،سپس  12را انتخاب كنيم و بعد اساليد  7مثالً اگر اول اساليد . تواند به طور دلخواه انتخاب شوديدر اين حالت نمايش اساليد ها م. كنيم

  .كنيم در اين حالت خودمان ترتيب نمايش اساليد ها را انتخاب ميكنيد كه  مشاهده مي.... . و  18
 )3شكل شماره ( 

 
  
  

Advanced Slides  
توانيم نحوه نمايش را با انتخاب  مي Advanced Slides در قسمت. اين قسمت با تنظيم قبلي فعال شده و ميتوانيم از آن استفاده كنيم

  .كليك ماوس انجام دهيم يا Enter دن كليديعني با ز) به طور دستي ( Manually گزينه
ه به زمان جنمايش اساليدها را با تو Using Timing if Present اگر تنظيمات زمان گذاري شده را قبال انجام داده باشيم ميتوان با انتخاب

  .داده شده نشان داد
 )4شكل شماره ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Power Pointاجرايي كردن يك فايل در 
 

 Power Pointاحتياجي به برنامه )  Slide Show( پيدا ميكنند يعني هنگام نمايش باشند حالت اجرايي  .ppsهمانطور كه گفته شد پسوند فايلهايي كه 
  .حال ببينيم چگونه ميتوان يك فايل را به اين حالت تبديل نمود. باشد  نمي

كنيم و در قسمت اسم دلخواه براي فايل انتخاب  File Nameقرار داريم كافي است در قسمت  Save asهنگام ذخيره كردن، هنگامي كه در پنجره  
Save as Type  گزينهPower Point Show (*. Pps ( را انتخاب كنيم . 

 Save as Typeاز قسمت  Save asذخيره كنيم نيز از پنجره  Templateهنگامي كه بخواهيم اساليدهايي را كه تهيه كرده ايم به عنوان الگو يا 
ضرورت تبديل فايلها به شكل الگو در اين است كه . آيكن اين گونه فايل متمايز از بقيه ميباشدرا انتخاب ميكنيم كه باز شكل   Design Templateگزينه

طرح هاي خودمان را به پوشه  ميتوان .توضيح داده شده است به كرات از طرح آن استفاده نمود Startupكه در قسمت  Design Templateميتوان مانند 
Template فه نمائيمكه در مسير زير قرار دارد اضا . 

C:\program file\ Microsoft office\ templates  
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Slide Transition 
  

پنجره اي در سمت . را انتخاب ميكنيم Slide Transition گزينه Slide show منوي
راي انتخاب هر ب. در اين پنجره ليستي از جلوه ها ديده ميشود. راست صفحه باز خواهد شد

يكي از جلوه هاي  Apply to selected slidesكدام از اين جلوه ها كافي است از قسمت 
  ).  1شكل شماره ( مورد نظر خود را انتخاب نماييد 

  
براي اينكار الزم است . ها را نيز به دلخواه انتخاب نمودميتوان سرعت جابجايي بين اساليد  

انتخاب با  سرعت دلخواه جابجايي را  Speedو از منوي  Modify transitionتا از قسمت 
مشخص كرد  ) سريع(  Fast، )متوسط (  Medium، )آهسته (  Slow  يكي از سه گزينه

  ).  2شكل شماره ( 
  

شكل ( . ميتوان براي اين جابجايي ها صدايي را انتخاب كرد Sound قسمتاز همچنين 
  ).  2شماره 

  
  يار مهم هم ميباشد شما ميتوانيد انتقال به اساليد بعدي را با ، كه بس Advance در قسمت

در قسمت آخر . تنظيم كنيد Automatically After كليك ماوس و يا به طور اتوماتيك
پس هر عددي كه در اين قسمت . ميتوان زمان را بر حسب دقيقه و يا ثانيه تنظيم نمود

طول ميكشد و به اين طريق ميتوان بدون وارد كنيد مقدار زماني است كه بين جابجايي كه 
  ). 3شكل شماره (  هيچ گونه كنترلي نمايش اساليد ها را نشان داد

  
تنظيمات به يك اساليد يا همه اساليد ها  Apply to All يا Apply در پايان با انتخاب

  .اعمال ميشود

 ١شكل شماره 

 ٢شكل شماره 

 ٣شكل شماره 

Slide Number -  شماره گذاري اساليدها 
 

اين امكان در كنترل اساليدها هنگامي كه از دكمه هاي عملياتي يا خاصيت . تر است موقعيت هر اساليد را از نظر شماره بدانيم به هنگام نمايش اساليدها به
Hyperlink استفاده ميكنيم ضروري به نظر ميرسد . 

 Date & Timeگزينه  نمودندر صورت فعال در اين پنجره . را انتخاب ميكنيم Slide Numberگزينه  Insertبراي اضافه كردن شماره اساليد از منوي 
همچنين ميتوان فرمت نمايشي ساعت و تاريخ )  Applyيا  Apply To All. ( ميتوان ساعت و تاريخ جاري سيستم را روي اساليد يا همه اساليدها اعمال نمود

 . را از ليستي در اين پنجره انتخاب كنيم
بارتي را به ما ميدهد كه آن را ميتوان در قسمت پايين اساليد ، سمت چپ مالحظه نمود و با فعال كردن در صورت فعال بودن امكان تايپ ع Fixedگزينه 

Slide Number همچنين در صورت فعال بودن . هم ميتوان شماره اساليدها را اعمال نمودDon’t Show on Title Slide  باعث ميشود كليه تغييرات داده
 .نوان كه معموالً اولين اساليد است ديده نشودشده در اين پنجره روي اساليد ع


