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 هقذهه

 ای اص ضشکت هایکشٍسافت هجوَػِ 1989دس سال 

افضاسّای اداسی تِ ًام هایکشٍسافت آفیس سا تِ تاصاس  ًشم

افضاسّای  هشٍس صهاى قاتلیت ًشم ػشؾِ کشد. هایکشٍسافت تِ

جذیذ  افضاسّای کاستشدی قثلی سا افضایص داد ٍ ّوچٌیي ًشم

یکی  OneNote .ؾافِ کشددیگشی سا تِ هجوَػِ آفیس ا

ًَاهثش  17است کِ ساخت آى دس  افضاسّای تستِ آفیس اص ًشم

 غَست سسوی دس تستِ آفیس تشای اٍلیي اػالم ٍ تِ 2002

 OneNote سٍاًِ تاصاس ضذ.ضایذ تتَاى گفت 2003

گن ضذُ است ٍ  ای است کاسآهذ کِ دس تستِ آفیس تشًاهِ

ا ایي تشًاهِ ٍ تسیاسی اص کاستشاى تِ ػلت ػذم آضٌایی ت

افضاس سا ّوشاُ سایش  الؼادُ آى، فقف ایي ًشم فَق کاسآیی

خَد ًػة  ّای هجوَػِ آفیس سٍی کاهپیَتش تخص

  .کٌٌذ اًذ، اها ّشگض اص آى استفادُ ًوی کشدُ

تَاى گفت کِ،  افضاس هی ًشم تشای هؼشفی سسوی ایي

«OneNote» ِآٍسی، ساصهاًذّی،  ای تشای جوغ تشًاه

تِ اضتشاک گزاسی اقالػات است. ایي تشًاهِ ٍ  تاصیاتی

کساًی کِ تا  هخػَظ گشٍُ خاغی ًثَدُ ٍ تشای توام

کاهپیَتش سش ٍکاس داسًذ قاتل تَجِ ٍ استفادُ است. اص سَی 

تش آى سا تِ ضوا هؼشفی کٌین تایذ  تخَاّین سادُ دیگش اگش

تشای  اتضاسی سادُ ٍ سشیغ «OneNote» تگَیین

ایي اهکاى سا فشاّن   OneNote .تشداسی است یادداضت

خَاّیذ خیلی سشیغ ایذُ ٍ یا  هی کٌذ تا ّش صهاى کِ هی

 هكلثی کِ دس ًظش داسیذ سا دس ّش کجای غفحِ

ّا سا ساصهاًذّی ٍ اغالح  تشداسی ًواییذ تا تؼذا آى یادداضت

ّا اًجام دّیذ. ّویي  تش سٍی آى کشدُ ٍ تغییشات الصم سا

 تا تَجِ تِ سلیقِ ٍ ًیاص ضَد تا ّش کس ٍیژگی تاػث هی

خَد ٍ تِ ّش تشتیثی کِ توایل داسد اص آى استفادُ کٌذ. دس 

داًطجَیاى، هحققاى، هذیشاى ٍ  ًتیجِ ایي تشًاهِ تشای
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  .ّا تسیاس کاسا است کاسهٌذاى دس جلسات ٍ کٌفشاًس

فشدی داسد کِ آى سا اص  ّای هٌحػش تِ افضاس قاتلیت ایي ًشم

ّا آضٌا  کٌذ ٍ ضوا تا صهاًی کِ تا آى هی هتوایض ّا  سایش تشًاهِ

پی ًخَاّیذ تشد.  ًطَیذ تِ قذست ٍ کاسایی ایي تشًاهِ

ساصی  ًیاصی تِ رخیشُ OneNoteّا،  تشخالف سایش تشًاهِ

غَست  هحؽ دسج ّش کاساکتش، اقالػات سا تِ ًذاسد ٍ تِ

سا  Save گضیٌِ کٌذ. تِ ّویي خاقش کاستش خَدکاس رخیشُ هی

ًخَاّذ دیذ. ایي هطخػِ تشای هَاقؼی کِ  File دس هٌَی

هَاجِ  تشخی هطکالت ًاگْاًی دیگش تا قكغ تشق ٍ یا

  .تَد ضَین تسیاس هفیذ خَاّذ هی

 

افضاس آضٌا ضذیذ تشخی  ًشم غَست کلی تا کاس ایي حال کِ تِ

 ضًَذ ایي تشًاهِ هتفاٍت تاضذ سا اص هطخػاتی کِ تاػث هی

  .کٌین قَس خالغِ تشسسی هی تِ

 Microsoft اص هٌَی استاست، قسوت OneNote تشًاهِ

Office ِغَست یک دفتش  دس دستشس است. ایي تشًاهِ ت

چٌذیي غفحِ دس ّش  یادداضت تا چٌذیي تخص ٍ اغلة

، OneNote دّی ضذُ است. دس غفحِ اغلی تخص ساصهاى

ّای آى دس تاالی  دس سوت چپ، تخص ضوا  دفتش یادداضت

 فحات دس سوت ساست لیستغفحِ تِ غَست صتاًِ ٍ غ

  .اًذ ضذُ

تَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ  ّای خاظ ایي تشًاهِ هی اص هطخػِ

 : کشد

 ضبط صذا و تصویر

 تیطتش داًطجَیاى دس ایي آسصٍ ّستٌذ کِ دس کالس دسس 

تشداسی  ّای استاد خَد یادداضت سشػت اص گفتِ تتَاًٌذ تِ

ثی سا اص ایي صهاى ّیچ هكل کشدُ ٍ ّوچٌیي تشای آى کِ دس

 دست ًذٌّذ، تِ کوک اتضاسی غذا ٍ تػَیش استاد سا ؾثف

 ًوایٌذ. هایکشٍسافت ایي اهکاى سا تشای کاستشاى تِ کوک

OneNote تَاًیذ  ایي اتضاس ضوا هی فشاّن کشدُ است. تا

تایپ  OneNote خیلی سشیغ هكالة استاد سا دس غفحِ

 ػیي حال غذا ٍ تػَیش استاد سا ؾثف ٍ دس ًوَدُ ٍ دس

هطخػِ  ّای ّواى کالس رخیشُ کٌیذ. ایي غفحِ یادداضت

آٍسی ٍ ًگْذاسی اقالػات دس یک هحل تِ غَست  دس جوغ

کشدُ ٍ اص آضفتگی اقالػات ٍ  هٌظن ٍ هٌسجن تِ ضوا کوک

ّا جلَگیشی  دسدسش غشف صهاى تشای هشتة کشدى آى
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تَاًیذ دس یک جلسِ ٍ یا کٌفشاًس،  ضوا ّوچٌیي هی .کٌذ هی

 غذا دس یش سا ؾثف کٌیذ. تشای ؾثفغذا ٍ تػَ

OneNote 2007خَاّیذ  ، دس ّش ًقكِ اص غفحِ کِ هی

استاًذاسد دس تاالی غفحِ تش سٍی  کلیذ کشدُ ٍ اص ًَاس

کٌیذ.  کلیک «Record Audio Only» ػالهت هیکشٍفي

ؾثف تػَیش ًیض تش سٍی هثلث کٌاس ػالهت هیکشٍفي  تشای

  .تخاب ًواییذاً سا «Record Video» کلیک کشدُ ٍ

 گضیٌِ Insert تشای ایي کاس اص هٌَی OneNote 2010 دس

Record Audio  سا اًتخاب کٌیذ. تؼذ اص ایي کاس ؾثف

سا کلیک  Stop غذا آغاص ضذُ ٍ تا صهاًی کِ ضوا دکوِ

ًکٌیذ، اداهِ خَاّذ داضت. تشای دیذى ٍ ضٌیذى تػَیش ٍ 

سٍی آیکي افضٍدُ ضذُ دس غفحِ  غذای ؾثف ضذُ،

دداضت دٍتاس کلیک کٌیذیا

 Outlook برچسب زدى و هتصل کردى به

افضاس تایذ تِ لیٌک کشدى آى تِ  ّای ایي ًشم اص دیگش قاتلیت

اضاسُ کشد. فشؼ  Outlook ّای آفیس اص جولِ تشًاهِ سایش

ّای هتؼذد  کٌفشاًس کٌیذ ضوا دس قَل ّفتِ دس جلسات ٍ

م قشاسّای کٌیذ. ضوا توا تا هَؾَػات هتفاٍتی ضشکت هی

کٌیذ ٍ  رخیشُ هی Outlook سا دس تشًاهِ هالقات خَد

ّایی  تشداسی دٍست داسیذ اقالػات جلسات ضاهل یادداضت

ایذ تِ ّوشاُ غذا ٍ تػَیش جلسات دس یک  کِ اًجام دادُ
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 قَسی کِ ّش صهاى تِ آى قشاس هالقات دس هکاى رخیشُ ضًَذ،

 Outlook الػات سا اق کٌیذ تتَاًیذ توام ایي هشاجؼِ هی

تِ کوک ضوا  OneNote جا هطاّذُ ًواییذ. تاصّن یک

 ٍ Outlook قاتلیت لیٌک خَد، تشًاهِ آیذ. ایي تشًاهِ تا هی

OneNote کاستش  کٌذ. دس ًتیجِ، سا تِ یکذیگش هتػل هی

ٍ قشاس تٌظین ضذُ،  Outlook تَاًذ تا هشاجؼِ تِ تشًاهِ هی

تشسی پیذا رخیشُ ضذُ هشتَـ تِ آى دس تِ غفحِ اقالػات

  .کٌذ ٍ تالؼکس

ّا،  پیذا کشدى تشخی یادداضت تٌذی ٍ ػالٍُ تشای دستِ تِ

 ّا تشچسة تضًیذ. تشای ایي کاس سٍی تَاًیذ سٍی آى هی

یادداضت هَسد ًظش کلیک کشدُ ٍ اص ًَاس استاًذاسد تاالی 

 .اًتخاب کٌیذ Tag گضیٌِ غفحِ تشچسة دلخَاُ خَد سا اص

 هَجَد سا تِ حالت دلخَاُ تغییشّای  تَاًیذ تشچسة ضوا هی

کلیک کشدُ  Tag دّیذ. تشای ایي کاس دس ًَاس استاًذاسد سٍی

سا اًتخاب کٌیذ.  «Customize My Tag» ٍ گضیٌِ

  .سپس تٌظیوات الصم سا اًجام دّیذ

 OCR استفاده از

دس ًظش گشفتِ ضذُ  OneNote قشاحیایي هطخػِ کِ دس 

ای تػَیشی سا ّ فایل ٍجَی هتي دس است، اهکاى جست

سٍی  OneNote دس OCR کٌذ. تشای فؼال کشدى فشاّن هی

 MakeText» ًظش کلیک ساست کشدُ ٍ گضیٌِ تػَیش هَسد

in Image Searchable» ًَع  سا اًتخاب کٌیذ. سپس

صتاى هَجَد دس تػَیش سا اص لیست ًوایص دادُ ضذُ، 

  .تشگضیٌیذ

ًتخاب تا کلیک ساست تش سٍی تػَیش ٍ ا تَاى ّوچٌیي هی

 ، هتي هَجَد دس«Copy Text from Picture» گضیٌِ

 ذکٌی Paste خَاّیذ تػَیش سا دس ّش هکاًی کِ هی

 وجوی فوری جست

ٍجَی سشیغ  ای ّن تشای جست گضیٌِ OneNote دس

یادداضت،  ٍجَ دس کل دفتش قشاحی ضذُ است. تشای جست

ػثاست هَسد ًظش سا دس کادس سفیذ سوت ساست تاالی 

تیي کَچک قشاس داسد، تایپ  رسُ آى تػَیش یک غفحِ کِ دس

 غَست پشسًگ دس غفحِ یادداضت ًوایص کٌیذ. ًتیجِ تِ

 دادُ خَاّذ ضذ

 ٍجَ دس غفحِ جاسی ّن اص تشکیة دٍ کلیذ تشای جست

Ctrl ٍ F  استفادُ کشدُ ٍ تِ ّواى تشتیثی کِ دس تاال تَؾیح

  .دادُ ضذ ػول کٌیذ

 حههای صف ها و زبانه جایی بخش جابه

سوت ساست قشاس  ّای غفحِ دس غَست پیص فشؼ صتاًِ تِ

تَاًیذ دس آفیس  داسد. اها اگش ضوا چپ دست ّستیذ هی
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ٍ  Tool > Option > Display هٌَی تا سفتي تِ 2007

 Page tabsappear on the left سپس اًتخاب گضیٌِ

  .جا کٌیذ ّا سا تِ سوت چپ جاتِ آى

 < File > Option سیشتشای ایي کاس تِ ه 2010دس آفیس 

Display ٌِسفتِ ٍ سپس گضی Page tabs appear on 

the left ًواییذ سا اًتخاب.  

تَاى اص  ّوچٌیي تشای ایجاد فؿای تیطتش تشای کاس هی

 < All Programs > Microsoft Office ػالهت

Microsoft OneNote 2010  

 New تش سٍی File تاالی غفحِ دس صتاًِ اص ًَاس -2

  .کٌیذ ککلی

سا  My computer اتتذا New Notebook دس پاییي -3

کٌیذ.  سا تایپ  School اًتخاب ٍ سپس تِ ػٌَاى ًام ػثاست

 تِ هحل هَسد ًظش سفتِ ٍ تش سٍی Browse قسوت دس

Select کلیک ٍ دس ًْایت Create Notebook  سا

  .اًتخاب کٌیذ

 دس غَست ًیاص، تش سٍی فلص دس قسوت چپ غفحِ -4

  .کلیک کٌیذ Navigation Bar ای تاص ضذىتش

یادداضت ایجاد  دس تاالی غفحِ اٍلیي تخص دفتشچِ  -5

ضذُ قشاس داسد. تشای تغییش ًام ایي صتاًِ تش سٍی آى کلیک 

سا اًتخاب کٌیذ ٍ ًام هَسد  Rename هگضیي ساست کشدُ ٍ

  .دّیذ سا فطاس هی Enter ًظش سا تایپ کشدُ ٍ

جذیذ تش سٍی صتاًِ کَچکی کِ  تشای ایجاد یک تخص -6

سٍی آى ػالهت ستاسُ ٍجَد  دس کٌاس تخص قثلی است ٍ تش

داسد کلیک کشدُ ٍ تِ ایي تشتیة یک تخص جذیذ ایجاد 

  .کٌیذ

ایذ ٍ قػذ  دس غَستی کِ چٌذیي صتاًِ ایجاد کشدُ -7

ساحتی تش سٍی صتاًِ هَسد ًظش  ّا سا داسیذ تِ جایی آى جاتِ

  .ِ هحل هَسد ًظش هٌتقل کٌیذکلیک کشدُ ٍ آى سا ت

 

  هثال دوم: افسودى صفحه

 کٌیذ یک تخص اؾافِ هی OneNote ٌّگاهی کِ دس

غَست خَدکاس یک غفحِ تذٍى ًام خاظ دس آى ایجاد  تِ

تَاى دس سوت ساست  هی ضَد. غفحات ایجاد ضذُ سا هی

هطاّذُ کشد. اگش تخَاّین غفحات تیطتشی تِ تخص هَسد 

  : کٌین تشتیة صیش ػول هیکٌین تِ  ًظش اؾافِ

 سٍی صتاًِ دس دفتشچِ یادداضت ایجاد ضذُ دس هثال قثل، -1

Classes  دس تاالی غفحِ کلیک کٌیذ )دس غَست ًیاص تشای

  .(سٍی ػالهت فلص کلیک کٌیذ تش Page Tabsگستشدى

غفحِ  تشای تغییش ًام غفحِ، تش سٍی فؿای خالی صتاًِ -2
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سا  Class Schedule هَسد ًظش کلیک کشدُ ٍ ػثاست

  .کٌیذ Enter تایپ ٍ سپس

 Page تشای ایجاد یک غفحِ جذیذ، دس قسوت  -3

Tabsتش سٍی ، New Page سا تِ کلیک کٌیذ، ٍ ًام آى 

English ٍ ُتغییش داد Enter کٌیذ.  

تَاًیذ تِ تؼذاد ًیاص  هی تِ ایي تشتیة تا ّویي سٍش ضوا

  .تشای تخص هَسد ًظش غفحِ ایجاد کٌیذ

کشدین تا تػَست سادُ ٍ اتتذایی ضوا سا تا  دس ایٌجا سؼی ها

آى آضٌا کٌین.  ّای ٍ تشخی اص تَاًایی OneNote افضاس ًشم

الثتِ دس ایي هقالِ غشفا ضوا سا تا ایٌتشفیس تشًاهِ آضٌا 

  .کشدین

ّای کاستشدی تیطتشی خَاّین  دس قسوت تؼذ تِ هثال

سا  OneNote کاستشدی کٌین اّویت پشداخت ٍ تالش هی

کاهال تشای ضوا هطخع کٌین. تا غشف کوی ٍقت ٍ آضٌا 

ّای هختلف ایي تشًاهِ هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ  تخص ضذى تا

ضوا قشاس  ّای اسصضوٌذی سا دس اختیاس چِ قاتلیت

دّذ.اهیذٍاسین کِ تا هؼشفی ایي تشًاهِ ساُ سا تشای ضوا  هی

تش کشدُ  تخص تش ٍ لزت اّذافتاى آساى جْت سسیذى تِ

.تاضین


