شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی
نرم افزار  wordتوسط شرکت مای کروسافت برای انجام امور اداری در نظر گرفته شده است و جزء مشهورترین نرم افزارهای واژه پرداز
جهان است word .همچون سایر نرم افزارها به مرور زما نسخۀ جدیدش به بازار می آید .معموالً اگر کسی کار با یک نسخۀ آن را بخوبی
یادبگیرد ،کار با نسخه های بعدی برایش بسیار ساده خواهد شد و فقط کافیست تفاوت های نسخۀ جدید با نسخۀ قبلی را بیاموزد .واژه
پرداز ،نرم افزاری است که ،برای ایجاد اسناد مختلف مانند :نامه ،آگهی ،گزارش ،بروشور و  ...به کار می رود .هر سندی که ،دارای متن،
جدول ،تصویر باشد ،را می توان توسط واژه پردازها ایجاد کرد .برای دسترسی به این نرم افزار ،باید از مسیر زیر پیروی نمایید.
Start:All Program(All Apps):Microsoft Office: Word: Blank document

 Blank Documentیک محیط خالی(سند خالی) برای شروع کار می باشد .پسوند فایل های  ، )docx( .doc ،Wordمی باشد .برای
ذخیره کردن هر سند ( Wordفایل ،)Wordمسیر زیر را دنبال نمایید .همچنین ،قبل از کلیک نمودن روی  ،Saveاسم ( )File Nameو
FILE:save as:Browse:Add a Place:Save

فرمت ( )Save as typeمناسب را برای فایل خود انتخاب کنید.
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همانگونه که در قبل گفته شد پسوند فایل های  .Docx ،Wordاست و با این خروجی در نسخه های قبل از  2007قابل استفاده نمی باشد،
چرا که پسوند فایل های نسخه های قبل از  .Doc ، 2007بوده و تفاوت هایی با نسخۀ جدید آن  .Docxدارد .طبق یک قاعدۀ عمومی در
نرم افزارها ،نسخه های باالتر امکان بازکردن و کار با فایل هایی که با فرمت های قدیمی هستند را می دهند اما نسخه های قدیمی امکان
باز کردن فایل نسخۀ جدید را ،ندارند .بنابراین اگر می خواهید فایلی را با نرم افزار  Word 2016یا  Word 2019خود ذخیره کنید و
در جایی که نرم افزار  Wordآن قدیمی تر است باز کنید ،حتماً توجه داشته باشید که هنگام ذخیره سازی( )Save as typeفرمت آنرا
 .Docانتخاب کنید .همچنین اگر فایل جاری را برای استفاده در نرم افزاری ،مثالً  ، Word Perfectذخیره می کنید باید هنگام ذخیره
سازی( )Save as typeاز فرمت  Rich Textاستفاده کنید که در اینصورت پسوند فایل شما  .Rtfخواهد بود .همچنین خروجی از فایل
 Wordبه عنوان یک فایل  PDFبه شما فایلی با پسوند  .pdfمی دهد که حاوی تمام آنچه در  Wordمشاهده می کنید اعم از جدول و
تصویر و متن است خواهد بود PDF .یک خروجی خوب برای وقتی است که می خواهید نسخه ای از فایل خود را جابجا کنید و در محل
مورد استفاده نیازی به ویرایش ندارید و یا روی سیستمی که فایل را جابجا می کنید نرم افزار  Wordنصب نیست و شما به محتویات
داخل فایل  Wordنیاز دارید .فایل های  PDFبا استفاده از  Adobe Acrobat Readerاجرا می شود و نیازی به برنامۀ  Wordبرای باز
شدن ندارد.
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در تب  ،FILEگزینه های وجود دارد که در جدول زیر به معرفی آن ها پرداختیم.
اطالعات مربوط به فایل در حال اجرا ،در کادر  Infoقابل مشاهده است.نظیر حجم فایل ،عنوان و ...
برای اجرای فایل جدید ،کافیست روی این گزینه کلیک نماییم.
برای اجرای فایل های آمادۀ اکسل ،که در سیستم موجود است ،کافیست روی این گزینه کلیک نماییم .و
براساس نام فایل ،فایل مورد نظر خود را پیدا و اجرا نماییم.
برای ذخیره فایل در محل تعیین شده از قبل ،از Saveاستفاده می نماییم.
برای ذخیره فایل در محل مورد نظر و یا با فرمت مورد نظر ،از  Save asاستفاده می نماییم.
برای چاپ کردن محتویات استفاده می شود.
برای اشتراک گذاری فایل استفاده می شود.
برای خروجی گرفتن از فایل بصورت نوع دیگری از فایل با توجه به هدفمان ،از این گزینه استفاده می شود.
برای بستن فایل استفاده می شود.
در اینجا اکانت شخصی قابل تنظیم است.
برای تنظیم محیط  ،ابزار و ...نرم افزار استفاده می شود.

Scroll bar
نوار لغزاننده

نوار  Ribbonو Quick Access Toolbar
(دسترسی سریع)

قبل از شروع کار و تایپ فارسی به
جهت  Text Directionتوجه کنیدتا
روی  Right To Leftست باشد.
Status bar
نوار وضعیت

برای تنظیم نمایش موارد ی نظیر کارکتر غیرقابل چاپ ،نمایش اعداد و ...در واژه پرداز به بخش  ،Optionsمراجعه نمایید .بخصوص
کاربران باید بدانند ،برای نوشتن اعداد فارسی یا انگلیسی چگونه در این قسمت بخش  Show document contentرا تنظیم نمایند.
این بخش در جدول زیر توضیح داده شده است.
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File:Options:Advanced:Show document content:Numeral

System

Context

Hindi

Arabic

نمایش اعداد منطبق بر ،زبان

نمایش اعداد طبق زبان متن

نمایش اعداد فقط بصورت

نمایش اعداد فقط بصورت

صفحه کلید سیستم

نوشته شده ()continue text

فارسی

انگلیسی

اگر کاربری ،به هنگام تایپ فارسی ،به این مسئله برخورد کند که ،اعدادش انگلیسی تایپ می شوند(و یا مغایر با زبان متن تایپ شده)،
باید این بخش از تنضیمات را بررسی نماید.
نرم افزار واژه پرداز ،شامل  9سربرگ( )Tabاصلی است ،که هرکدام به قسمت های مختلفی جهت استفاده کاربر تقسیم شده اند .همچنین
فلش های کوچک کنار برخی گزینه ها یا ابزارها دیده می شود و نشان می دهد در آن بخش موارد دیگری نیز برای انتخاب ،وجود دارد.
در ادامه با آنها و کاربردشان آشنا می شوید.
سربرگ  Homeشا مل گزینه های مختلف مربوط به مدیریت فونت ،پاراگراف ،کپی یا انتقال متن ،جستجو و جایگزین کردن متن و عوض
کردن سبک نوشته است.
سربرگ  Insertدر برگیرندۀ تمام ابزارهایی است جهت اضافه نمودن سرصفحه( ،)Headderپاصفحه( ،)Footerشماره صفحه( Page
 ،)Numberشکل،نمودار ،کارکترهای ویژه(  ،)Symbolsلینک ها و. ...
سربرگ  Designدارای ابزارهایی جهت طراحی صفحه است .این ابزارها نظیر حاشیه دار نمودن کاغذ( ،)Page Bordersتعیین رنگ
برای پس زمینۀ کاغذ( ،) Page Colorدرج متنی ثابت شده زیر متنی که تایپ می شود( )Watermarkو. ...
سربرگ  Page Layoutشامل تنظیمات کاغذ( ،)Page Setupتنظیم کادر یا محدودۀ تایپ صفحه( ،)Marginsجهت کاغذ(افقی یا
عمودی) ،سایز کاغذ ،ستون بندی صفحه( ،)Columnsبخش بندی صفحه و. ...
سربرگ  Referencesشامل دستوراتی است که برای ارجاع دادن متن و منابع استفاده می شود.مواردی مثل ابزارهای درست کردن
جدول فهرست ،پاورقی ها و. ...
سربرگ  Mailingsتمام دستورات مرتبط با کارهای دسته جمعی مربوط به  ،Mailارسال نامه های دسته جمعی و ...را در برمیگیرد.
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سربرگ  ، Reviewدستوراتی که برای مرور سند استفاده می شود را یکجا جمع کرده است.مواردی چون ،غلط یاب ،مقایسه و بررسی
تغییرات رخ داده روی متن و. ...
سربرگ  ،Viewمرتبط با نحوۀ نمایش است .در این سربرگ ابزارهای بزرگنمایی( ،)Zoomشکل نمایش پنجره ها ،شکست پنجره
ها( ،)Splitفعال یا غیر فعال نمودن ابزارهایی نظیر خط کش( ،)Rulerخطوط راهنما(  )Gridlinesو ...در دسترس است.

نشانگر محل تایپ
خط کش()Ruler
نمایش یا عدم نمایش این
گزینه در سربرگ View
ممکن است.

با کلیک برScroll bar،
می توان به شکل عمودی
یا افقی ،در صفحۀ متن
حرکت نماییم.

بزرگنمایی و نمای نمایش

وضعیت فایل جاری در
نوار مشاهده می شود.تعداد
کلمات ،زبان ،تعداد
صفحات ،بزرگنمایی و...

اگر عالقمند هستید که ،محل تایپ را به مکان دیگری انتقال دهید(محل نشانگر تایپ( !) ) کافیست ماوس را در محل دلخواه برده و در
آنجا دوبار کلیک کنید .با این کار نشانگر به محل دلخواه شما منتقل می شود .همچنین در هنگام تایپ اگر کلید  Enterرا فشار دهیم
پاراگراف جدیدی ایجاد می شود(  .)Paragraph breakبهتر است برای نوشتن متن های فارسی ،از فونت  ،B Nazaninاستفاده نمایید.
به طور کلی اگر ماوس را به شکل بی حرکت و آرام کنار ابزاری نگه دارید Word ،در توضیحی کوتاه کاربرد آن دکمه را برای شما شرح
خواهد داد.به این توضیحات کوچک  tool tipمی گویند.
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در نرم افزار  ،Wordبرای اکثر فعالیت ها کلید میانبر تعریف شده است .در صورتی که عالقمند هستید از کلیدهای میانبر برای دسترسی
به فرامین و منوها استفاده کنید کافی است یک بار کلید  altرا کلیک کنید تا کلید میانبرها ظاهر شوند.

همانطور که مشاهده می کنید ،کلید های میانبر منوها مشخص می شود و کافیست کلید میانبر مورد نظر خود را روی صفحه کلید
بفشارید تا کلید میانبر زیر گزینه ها هم مشخص شود تا بتوانید از هر کدام که می خواهید استفاده کنید.
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کلیدهای میانبر زیر در تایپ فارسی و عربی مورد استفاده قرار می گیرند.

همانطور که اشاره شد ،محل اشاره گر نشان می دهد که نوشتن یا ویرایش در کجا انجام می شود .برای حرکت دادن نشانگر متن ،می
توان از کلید های جهت کیبورد استفاده نمود

 .برای ایجاد فاصله بین کلمات از کلید  spaceو برای نیم فاصله از فشردن

همزمان  ctrlو – (خط فاصله) استفاده می شود .فشردن دکمۀ  homeصفحه کلید ،شما را به ابتدای خط جاری می برد و فشردن دکمۀ
 endشما را به پایان خط جاری می برد .اگر می خواهید نشانگر به ابتدای خط اول برود با نگه داشتن کلید  ctrlدکمۀ  homeرا از صفحه
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کلید بفشارید و اگر می خواهید به انتهای متن بروید  ctrlرا با  endبفشارید .کلید  page upو  page downهم به ترتیب برای رفتن
به صفحۀ بعد و قبل استفاده می شود.

کلیه ابزارهای مورد نیاز جهت ویرایش متن در سربرگ  Homeقراردارد .با استفاده از کلید های  Alt+Shiftزبان فارسی را برای نگارش
متن تعیین نمایید .همانطور که در باال اشاره شده بود ،توجه داشته باشید که جهت صفحه راست به چپ (  )Right To Leftباشد .هرگاه
کلید  Alt+Shiftرا فشار دهید زبان فارسی به انگلیسی تغییر می کند .در متن های انگلیسی باید جهت صفحه چپ به راست( Left to
 )Rightتعیین شود .با انتخاب بخشی از متن و فشردن کلید  Back Spaceیا  Deleteروی کیبورد بخش انتخابی حذف می شود.

خط انداختن روی متن
زیر خط دار کردن
کج کردن(ایتالیک)

برجسته کردن متن

رفتن به بعد redo

پایین آوردن پنجره minimize

برگشت به قبل undo

بزرگ کردن پنجره maximize

ذخیره فایل save

بستن فایل close
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تغییر سایز متن
رنگ قلم

تغییر فونت قلم
اندیس باال و پایین

هایالیت کردن متن

افکت دادن به متن

پاک کردن تغییرات متن
ترازبندی متن
تنظیم فاصلۀ بین سطرها
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عالمت دار کردن ()Bullets
و شماره گذاری کردن
( )numberingمتن

ابزارهای جستجو و جایگزینی
در متن
تعیین سبک دلخواه

عالمت دار کردن
( )Bulletsمتن

شماره گذاری کردن
( )numberingمتن
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مهم است در سندی که ایجاد می نمایید ،پاراگراف ها ترازبندی شوند.


چپ چین( :) Align Leftدر این حالت سطرهای پاراگراف از سمت چپ به شکل منظم شروع می شود .این نوع ترازبندی برای نوشته
هایی که به زبان انگلیسی نوشته می شوند مناسب است.



وسط چین( :) Centerبرای نوشتن پاراگراف در وسط صفحه از این گزینه استفاده می شود و بیشتر برای نوشتن عناوین کاربرد دارد.



راست چین( :)Align Rightدر این حالت سطرهای پاراگراف از سمت راست به شکل منظم شروع می شود .این نوع ترازبندی برای
نوشته هایی که به زبان فارسی یا عربی نوشته می شوند مناسب است.



ترازبندی ( :)Justifyدر تمام موارد باال یکی از جهت ها مطابق با انتخاب ما منظم است .اما اگر روی گزینۀ کلیک کنیم ،سطرها از دو
طرف دارای نظم و یکپارچگی می شوند.

در برنامۀ  ، wordشما می توانید فاصلۀ بین سطرهای پاراگراف ها را تعیین کنید .در حالت عادی و به شکل پیش فرض این فاصله به
اندازۀ یک سطر است اما با انتخاب گزینۀ مربوط به تنظیم فاصله که در سربرگ  Homeاست ،می توانید این فاصله را به میزان دلخواه
افزایش دهید .مثالً انتخاب  2فاصلۀ بین سطر را دو برابر می کند .همچنین انتخاب گزینۀ  line spacing optionپنجره ای را باز می
کند که کمک می کند ساده تر میزان دلخواه برای فاصلۀ بین خطوط را انتخاب کنیم.
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اگر نیاز دارید در میان فایل جاری واژه یا عبارت خاصی را جستجو کنید می توانید از سربرگ  ، Homeگزینه  Findکه در انتهای راست
سربرگ قرار گرفته است را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه پنجرۀ  Navigationباز می شود .در بخشی که برای نوشتن متن در نظر
گرفته است ،واژه یا متن مورد نظرتان را کلیک کنید و دکمۀ  Enterرا بفشارید .لیستی از بخش هایی از متن که آن واژه یا عبارت در آن
است در پنجره ،نمایش داده می شود و با کلیک بر روی هر کدام به سادگی می توانیم به آن بخش از متن منتقل شویم .همچنین اگر
عالقمند هستید که فرمول ها ،تصاویر ،جدول ها ،سرصفحه و پاصفحه و کامنت های موجود در سند جاری را جستجو کنید ،کافی است
گزینۀ مربوط به آن را انتخاب کنید تا موردهای همسان با آنچه خواسته ایم مشخص شوند.

برای جستجو کردنِ
فرمول ها ،تصاویر ،جدول
ها ،سرصفحه و پاصفحه و
کامنت های موجود در
سند جاری

اگر بخواهیم در سند جاری واژه یا عبارتی را با واژه یا عبارت دلخواه جایگزین کنیم ،کافیست از سربرگ  ، Homeانتهای راست ،گزینۀ
 Replaceرا انتخاب کنیم و در بخش  Find whatآنچه می خواهید جستجو شود و در بخش  Replace withآنچه می خواهید جایگزین
شود را بنویسید .با فشردن دکمۀ  find nextواژۀ مورد نظر را جستجو می کند Replace .جایگزینی را در آن مورد انجام می دهد و
 Replace allتمام عبارت های پیدا شده را با آنچه خواسته اید جایگزین می کند.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی
برای انتقال سریع به مکان خاصی از صفحه ،همچون صفحه ای خاص ،بخش یا خطی خاص کافی است از  Go Toاستفاده نمایید و با
نوشتن شماره خط یا شماره صفحه به سادگی به آن منتقل شوید.

برای اضافه کردن هرچیزی به متن ،از سربرگ  Insertاستفاده می کنیم.

فرمول نویسی و اضافه
نمودن سیمبل

درج نمودن
سرصفحه
پاصفحه
شماره صفحه

پیوند کردن
یک فایل به
بخشی از متن
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اضافه کردن
لیست
گرافیکی

اضافه کردن
شکل

اضافه کردن
عکس

ایجاد جدول

شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی

برای ایجاد جدول کافیست روی مثلث کنار گزینۀ  Tableکلیک نمایید.بصورت پیش فرض تعداد
سطر و ستون جدول را انتخاب نمایید تا جدول ظاهر شود .برای طراحی و تنظیم جدول باید
روی جدول کلیک نمایید و وارد بخش  ،Table Toolsکه بعد از سربرگ  Viewظاهر می
گردد ،شوید .در تصویر زیر این بخش نشان داده شده است.

همچنین برای ایجاد جدول با تعداد سطر یا ستون بیشتر می توانید وارد قسمت
 Insert Tableدر بخش  Tableشوید.در کادر  Columnsتعداد ستون ها و در
کادر  Rowsتعداد سطرها را تایپ نمایید ،سپس کلید  Okرا بفشارید.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی
برای اضافه نمودن تصویر یا عکس به متن ،کافیست روی گزینۀ  Picturesکلیک نمایید تا پنجرۀ  Insert Pictureباز شود و شما از
محلی که مد نظرتان است عکس دلخواه را یافته و انتخاب نمایید ،سپس روی گزینۀ Insertکلیک نمایید .برای ویرایش عکس روی آن
کلیک نمایید و وارد بخش  ،Picture Toolsکه بعد از سربرگ  Viewظاهر می گردد ،شوید و در قسمت  Formatویرایش نمایید.

کادر رسم فعال است

برای اضافه نمودن شکل از منوی (shapesاشکال پیش فرض)استفاده نمایید.کافیست شکل مورد نظر را انتخاب و سپس رسم نمایید.
برای طراحی و تنظیم شکل کادر رسم آن را فعال نمایید و سپس وارد بخش  ،Drawing toolsکه بعد از سربرگ  viewظاهر می گردد،
شوید و در قسمت  Formatویرایش نمایید.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی
برای اضافه نمودن  Smart Artبه متن ،کافیست روی گزینۀ  Smart Artکلیک نمایید تا پنجرۀ  Choose A Smart Art Graphicباز
شود و شما نمونه ای را که مد نظرتان است یافته و انتخاب نمایید ،سپس روی گزینۀ  Okکلیک نمایید .برای ویرایش آن نیز روی Smart
 Artکلیک نمایید و وارد بخش  ،Smart Art Toolsکه بعد از سربرگ  Viewظاهر می گردد ،شوید و در قسمت  Desingو Format
ویرایش نمایید.

برای اینکه فایلی(عکس،نامه،بانک اطالعاتی ،صفحه گسترده و )...را به بخشی از متن که مد نظرتان است  Hyperlinkنمایید ،کافیست
روی گزینۀ کلیک نمایید سپس در پنجره ای که باز می شود فایل مورد نظر را یافته و انتخاب کنید ،سپس کلید  Okرا کلیک نمایید.

16

شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی

برای نوشتن فرمولی خاص و یا کسر و اعداد رادیکالی ،در سربرگ  Insertروی (Equationانتهای راست سربرگ)،کلیک نمایید.فرمول ها
به صورت نوار فرمول ظاهر شده(،ما روی کسر کلیک کرده ایم) مورد خاص را از منو آن ،انتخاب نمایید و داخل کادری که ظاهر می شود
اعداد فرمول و عالئم ریاضی آن را تایپ نمایید.برای وارد کردن عالئم ریاضی جمع و تفریق هم می توانید از منو آماده استفاده نمایید .الز
است از قبل محل فرمول یا کسر را ،در متن ،معیّن کنید.

برای درج کارکتر ( ،)Symbolکافیست روی گزینۀ  Symbolدر انتهای سربرگ  Insertکلیک نمایید و کارکتر خود را از داخل منو
انتخاب نمایید .الزم است از قبل محل درج کارکتر در متن را معیّن کنید .برای داشتن انواع بیشتر کارکتر ها کافیست روی More
 Symbolکلیک نمایید تا پنجرۀ آن باز شود.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی

در سربرگ  Desingبا کلیک
بر Page Borderپنجرۀ مربوط به
حاشیه کاغذ بازمی شود .با انتخاب
 Boxو سپس رنگ و نوع حاشیه و
کلیک بر Okدور کاغذ حاشیه ایجاد
می شود.

در سربرگ  Desingبا کلیک بر Page
 colorپنجرۀ رنگ ها ،بازمی شود .با
انتخاب رنگ مورد نظر ،پس زمینۀ سفید
کاغذ ،به رنگ دلخواه تغییر می کند.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی

با کلیک بر  Watermarkو سپس Custom
 Watermarkپنجرۀ آن ،باز می شود .با تایپ متن در
کادر  ،Textدرقسمت  Text Watermarkوتنظیم
فونت( ،)Fontسایز( ،)Sizeرنگ( )Colorو کلیک بر
 Okروی پس زمینۀ کاغذ ظاهر می شود و در صفحات
زیر متن قرار می گیرد .فعال کردن تیک
 Semitransparentمتن کمی محو ظاهر می شود .برای
درج تصویر یا لوگو نیز کافی است گزینۀ Picture
 Watermarkرا انتخاب و از داخل سیستم تصویر خود
را انتخاب و درج نمایید.

تنظیم اندازۀ کاغذ

تنظیم فاصلۀ قبلِ پاراگراف ،باال( )Beforeیا بعدِ
پاراگراف،پایین( )Afterاز پاراگراف دیگر.
تنظیم تورفتگیِ قبلِ پاراگراف ،راست( )Beforeیا بعدِ
پاراگراف ،چپ( )Afterدر محدودۀ تایپِ متن.

تنظیم کردن افقی یا عمودی
بودن کاغذ

در سربرگ  page layutتنظیمات مربوط به اندازه ،کادر(محدودۀ متن) ،جهت کاغذ و ...موجود است .با کلیک بر  Marginsپنجرۀ
 Page setupظاهر می شود و می توانید تمامی تنظیمات مربوط به کاغذ را اعمال کنید.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Wordمقدماتی

در سربرگ  Page Layoutاین قابلیت وجود
دارد تا کاغذ را ستون بندی نماییم .مثل کاغذ
روزنامه یا مقاله که متن آن ها بصورت ستون
بندی شده نوشته می شود .برای این منظور روی
گزینۀ  ،Columnsسپس …More Columns
کلیک نمایید تا پنجرۀ آن باز شود .تعداد ستون
مورد نظر را انتخاب نمایید .با فعال نمودن تیک
 Equal Column Widthعرض ستون ها با
هم برابر می شود.در تصویر شما یک متن در
کاغذ سه ستونی را مشاهده می کنید.

جابجایی ()Switch Windows
بین صفحاتِ  wordکه باز هستند.

ایجاد شکست یا
شکاف در صفحه

مرتب نمودنِ صفحاتِ
 wordکه باز هستند.
تنظیم بزرگنمایی()Zoom
و نمای صفحه
فعال نمودن خط کش یا
خطوط راهنما

سربرگ View

در سربرگِ  Viewنماهایی از فایل موجود
است .مثالً نمای خواندن ()Read Mode
که به هنگا چک نمودن و بازخوانی متن
از آن استفاده می شود.

این نرم افزار ،کاربردی ترین نرم افزار در ،ادارات و سازمان ها می باشد ،همچنین از نرم افزار  wordبسیار در کارهای آموزشی و
نگارشی استفاده می شود .به همین علت تسلط بر آن باعث سهولت در انجام کارِ کاربر می شود.
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