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 دنباش چیزهایی که همراه ویژگیهای اساسی جدید می

  ) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠بهبود در بهبود در  ( (MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee اسنادتان در  اسنادتان در  کردن کردنباز كردن و ذخيرهباز كردن و ذخيره
را بيشتر  یيد در يك زمان فايلهانتوا  مي File Save و File Open  ای  كادر محاورهارتقاءبا 

 Placesتوانيد  مي. داشته باشيد بسرعت به آنها دسترسي Officeنامه مالحظه كنيد و در هر بر

Bar جديد را براي دستيابي به فلدرها و موقعيتهاي بيشتر استفاده كنيد، با كليك كردن Histoy 
، و سپس با در اختيار بگيريد را مالحظه كنيد و كارهاي گذشته را سندو    پرونده٥٠ تا ٢٠

 .سادگی رجوع کنيده ب ايد باز کردههايي كه اخيراً   به پروندهBackكليك كردن دكمه 
  ) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠جديد در جديد در  ( (OOffffiiccee  CClliippbboorrddجمع آوري و  قراردادن يا چسباندن با جمع آوري و  قراردادن يا چسباندن با 

موضوعات براي تمام کردن  جديد را به منظور جمع آوري Office Clipbordتوانيد  مي
 و سپس هر باشد،  نيز میتانوبشامل اطالعات جستجوگر که هايتان استفاده كنيد،  پرونده

 Office Clipbord در موضوع را ١٢ تاتوانيد  مي.  کنيدPasteزمان كه به آنها نياز داشتيد 
 .ذخيره كنيد

See-Through View)  كنيد، با  ها را با متن رنگي انتخاب مي هنگاميكه خانه) ٢٠٠٠جديد در
 .كند همان رنگ قبلي قابليت خود را بجاي معكوس شدن رنگ حفظ مي

 در دسترس  Euroعدد اضافي فرمتها با سمبولهاي رايج ) ٢٠٠٠جديد در  (Euro رايج نمادهای
 .باشند می

 مشترک شدن با  و WorldWideمات  تنظی،گرافیکها نصب کردنچیزهایی که در 
Microsoft Officeجدید است  

تان تنها نياز به يادگيري يك   براي بدست آوردن كارهاي گذشته Officeهاي از ميان برنامه
 . روش داريد

  OOffffiiccee  22000000  باال آوردن و اجرا كردنباال آوردن و اجرا كردن
 )٢٠٠٠ در ويژگی جديد (Office 2000نصب كردن 

 Office 2000 اگر يك نسخه پيش از اين . كند  براي كامپيوترتان تعيين مي راتنظيم بهترين
Office  داريد، را در اختيارOffice 2000 براي نگهداري بيشتر تنظيمات مورد استفاده شما از 

Office Profile Wizardكند  استفاده مي. 
  ) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠جديد در جديد در  ( (ای را که نياز داريد هنگام نياز به آن نصب کنيدای را که نياز داريد هنگام نياز به آن نصب کنيد  برنامهبرنامه

ها  كنيد، ممكن است ميانبرها، آيكنها و دستورهايي براي برنامه  استفاده ميOffice از هنگاميكه
هنگاميكه به . كنيدمالحظه  Office برنامه اصلي  آغاز کردناند هنگام و اجزايي كه شروع نشده

 يا اجزا Office 2000توانيد يك دستور را كليك كنيد، و برنامه  اين عملكرد نياز داريد، فقط مي
 .شوندبرايتان اجرا آن 
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  ))٢٠٠٠٢٠٠٠جديد در جديد در ((در حال اجراء در حال اجراء   OOffffiiccee  22000000  نگهداشتننگهداشتن
بوسيله كليك كردن ) مانند فونتها و الگوها( بحراني را با فايلهای غير Officeتوانيد مشكل  مي

Detect and Repair منوي در Helpكه ناپيدا و خراب را  اين برنامه فايلهايي . فيکس کنيد
كنيد مسائل با فايلهاي  تان را باز ميOfficeهنگاميكه برنامه . کند ب می مجدداً نصهستند

 .شوند  ميپيدا شده و فيکسخودکار  ثبت شده به طور های ورودیاساسي و 
  ))٢٠٠٠٢٠٠٠جديد در جديد در  ( ( خود داشته باشيد خود داشته باشيدهمراههمراه را  را OOffffiicceeهنگام سفر هنگام سفر 

ترکيب بندی کند ا  براي مسافرت با شمپروفايل کاربر راتواند   مي شما مديريت سيستماکنون
شامل كاربرتان پروفایل . کنید در اختیارتان باشد  میLog onبطوريکه هرگاه که شما 

 و Autocorrect  ليستهای، وشخصی، الگوهاي شخصیاطالعاتي مانند فرهنگ لغات 
Autoformat هايي كه براي هر كاربر تفاوت  ، سفارشي كردن اولويتها و گزينهبعالوه. باشد می

با رنگ هنگاميكه  یها گزينه، و تاپ های دسک آيکن، نصب شده یها مانند برنامه -دارند
 .در دسترس هستندکنيد  آن می الگ پروفايل کاربرتان

 Clip Galleryاستفاده از اشکال گرافیکی و 

  CClliipp  GGaalllleerryyاستفاده از اشكال  استفاده از اشكال  
Clip Gallery) ٢٠٠٠ در جديد ( 

تان بكشيد، Office را به داخل اسناد اشياءتوانيد  كنيد، مي  استفاده ميClip Galleryهنگاميكه از 
. شود  در يك پنجره كوچك باز ميClip Galleryكنيد  در صورتي كه روي اسنادتان كار مي

Clip Galleryاگر از تصوير، صدا يا اغلب حركت استفاده . تواند داراي صدا و حركت باشد  مي
 . بيافزاييدClip Galleryر آنرا در توانيد براي دستيابي راحتت مي. كنيد مي

  وسیع جهانی Officeاستفاده از 

  ))٢٠٠٠٢٠٠٠جديد در جديد در ((استفاده از زبانهاي متعدد استفاده از زبانهاي متعدد 
  داده، نمايش کردهوارد، زبانهاي حمايت شده را Office 2000توانيد در هر زبان از نسخه  مي

، European ،Japanese ،Chinese ،Koreanبانهاي حمايت شده شامل ز. و ويرايش كنيد
Hebrew و Arabicدنباش  می. 

  تبديل زبانهاي واسطهتبديل زبانهاي واسطه
Office2000 براي مثال، اگر شركتتان . کرده استكاربر را راحت واسطه  تبديل زبان
 و واسطهتوانيد به آساني زبان   مي، بخواهدOffice 2000 نصب را براي English داستاندار

Help مورد نظرتان تنظيم كنيدبراي زبانبدون كمك از مديريت سيستمتان  را . 
  UUnniiccooddeeپشتيباني پشتيباني 

 را پشتيبانی Unicode براي راحتتر ايجاد كردن سند چند زبانه Office 2000هاي  تمام برنامه
متن را از هر يک از زبانهای پشتيبانی شده در يک نسخه واحد از توانيد  حاال مي. کنند می
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Officeدر . (دهيد نمايش  را وارد کردهOutlookين تنها براي ، اe-mail آيتمهای و نه برای 
 .) حقيقت دارد...، و غيرهوظايف، درخواست مالقاتها تماسها، از قبيلديگر، 

 برای استفاده آسانتر کنید را Office 2000 تاپ دسک
OOffffiiccee  22000000٢٠٠٠٢٠٠٠جديد در جديد در  ( (کندکند  ای شما را شخصی میای شما را شخصی می ابزاره ابزاره منوها و منوها و((  

های برجسته منوها و ابزارهای  کنيد از ويژگی ه میاستفادتنها آيتمهايي كه بيشتر از آنها 
به راحتي برای هويدا کردن توانيد تمام دستورات منوها را   مي.باشند شخصی شده جديد می

ابزارها . شود  منوي شخصي ظاهر ميدرروي يك دستور، کردن بعد از كليك . توسعه دهيد
 بنابراين فضاي بيشتري براي گذارد، اشتراک میه فاصله را در يک رديف صفحه نمايش، ب

كنيد، آن  روي يك رديف ابزار كليك ميرا اي  هنگاميكه دكمه. در اختيار خواهيد داشتكارتان 
توانيد به راحتي رديف  مي. شود دكمه به رديف ابزار شخصي روي صفحه نمايش افزوده مي

 شخصی ابزار دستور روي رديف های  کنندهكنترلابزارتان را بوسيله كشيدن و رها كردن 
 .كنيد
  انداند  باز شدهباز شده   اسنادی که قبالً  اسنادی که قبالً ديدنديدن
  استفاده كنيدOffice براي سوئيچ كردن ميان سندهاي باز Windows رديف وظيفه  ازتوانيد مي

 .)دنشو  بوسيله آيكن روي رديف وظيفه نمايش داده ميکدامهر (
  ايجاد ميانبرهايي برا ي رسيدن سريعتر به آنهاايجاد ميانبرهايي برا ي رسيدن سريعتر به آنها

 فايلها، فلدرها و صفحات وب بوسيله بهد ميانبرهايي يتوان  مي شماشما يا مديريت سيستم
ها را روي رديف ابزار  توانيد دكمه مي.  ايجاد كنيد،فلدر Favorits يا فراپيوندهااستفاده از 

Office برای پيوند دادن به محتويات مشخص شرکت و منابع اينترنتی که اغلب مورد تان
 .يد كندهيد، شخصی استفاده قرار می

 موارد جدید در وارد کردن داده و فرمول
ابزارهای جديد به شما در ايجاد . تر از هميشه است ايجاد کردن فرمولها در کاربرگها ساده

کردن و ويرايش کردن فرمولها، وارد کردن توابع و ايجاد کردن فرمها و الگوهای شخصی 
 .کند کمک می
 هد در مدیریت لیست و خالصه کردن دادموارد جدی

  AAuuttooFFiillllليست ليست 
Microsoft Excel 2000دهد، اين كار   به طور خودكار فرمتها و فرمولها را در ليست ادامه مي
 .بسيار ساده شده است

  PPiivvoottCChhaarrttگزارشات گزارشات 
 .ديافزا ي نمودارهای شما مبهرا  Pivotchart هایگزارش توانايي Pivotchartگزارش جديد 

توانيد برای نشان دادن  های فيلد که می  با دکمه،)طرفهدو (بطور متقابل  Pivotchartگزارشات 
 .دنباش و پنهان کردن آيتمها در يک نمودار مورد استفاده قرار دهيد، می
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 هاواحددادن نمايش 
تر و بوسيله كوتاهرا توانيد محور متن  مي.  اعداد بزرگ استشاملنمودارتان مقادير اگر 

 تا 1,000,000نمودار از مقادير  براي مثال، اگر .دتغيير دادن واحد نمايش محور خواناتر کني
و يك  نمايش دهيد روي محور 50 تا 1توانيد اعداد را از  ، مي باشد محدود شده50,000,000

 .، نشان دهيدليون هستندي كه واحدها بيانگر مداللت بر اين داردكه را برچسب 
 ؟Web و Microsoft Excelمطالب جدید با 

 . را دريابيدWebصفحات گسترده و و  Excel آشنا بودنتوانايي 
WWeebbQQuueerriieess) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠در در   توسعه يافتهتوسعه يافته((  

ايجاد کرده و  World Wide Web  جستارها را برای گرفتن داده در دسترس رویتوانيد مي
تمام صفحه وب را انتخاب کنيد يا يک جدول را روی يک صفحه وب توانيد  مي. اجرا نماييد

 كنيد  اجراءتوانيد   را كه ميجستار وب نمونه چندين Excel2000. برای گرفتن مشخص کنيد
 .تهيه کرده است
  WWeebb  ايجاد اسناد برا يايجاد اسناد برا ي

Excel 2000 با صفحات وب توسط ساختنکردن ايجاد را برای  آسان روشهای سريع و 
بی  را Excel دادهتوانيد   مياکنون. يی که با آنها آشنا هستيد تهيه کرده است ويژگيهاابزارها و

اگر . بعنوان صفحات گسترده و نمودارهای دو جانبه منتقل کنيد Webاسطه به سرور و
 شده در وب را منتقل شرآيتمهای ذخيره شده و منتبيافزاييد، يا را خواهيد اشكال يا متن  مي
 Microsoft FrontPageهاي ديگر باز كنيد، مانند   برنامهخود را در Webتوانيد صفحه   ميکنيد،

 . ويرايش كنيدWebصفحه داده را در  و سپس ،Microsoft Access يا 2000
  WWeebb براي صفحات  براي صفحات PPiivvoottTTaabblleeاستفاده از اجزاء ليست دوجانبه استفاده از اجزاء ليست دوجانبه 

در دسترس روي يك  PivotTableرا بعنوان يک ليست  PivotTableتوانيد يك گزارش  مي
ابل با داده بطور متقدهد كه   كه به كاربرها اجازه ميبخشی استكه ايجاد کنيد  Webصفحه 

بندی  صفحه،  کردهتازهرا توانند اطالعات   همچنين كاربرها مي. عمل كنندWebدر جستجوگر 
 . كنندانتخاب براي نمايش  راآيتمهاي متفاوت، و را تغيير داده

   كنيد كنيدشخصیشخصیتان را تان را WWeebbصفحات صفحات 
 چگونگی توليد کردن و فرمت کردن صفحات وب را بوسيله استفاده ازتوانيد به سرعت  مي

 Web و دکمه General، تب Options، دستور Toolsاز منوی  (Web Optionsای  کادر محاوره

Options ( درMicrosoft Office 2000محل ذخيره شدن توانيد  ، ميبرای مثال.  تغيير دهيد
فرمت ذخيره توانيد   مي وپشتيبانی شده را شخصی کنيدی فايلهای گرافيکی و ديگر فايلها

زماني ممكن است، . نماييدمشخص يکی را برای استفاده در صفحات وب، شدن اشکال گراف
  .دن مشترکاً استفاده شوOfficeهای  ايد بين تمام برنامه هايی را که تنظيم کرده گزينه
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 ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در  ( (پيوندهايتانپيوندهايتاناداره كردن فايلها و اداره كردن فايلها و 
د از قبيل فايلهای نکن ی مجاور يکديگر را مديريت مي به طور خودكار فايلهاOfficeهاي  برنامه

فلدر وريد، تمام فايلهاي پشتيباني در يك آ بوجود مي را هنگاميكه يك صفحه وب.گرافيکی
كنيد،   جديد ذخيره ميمحل فايلتان را در يك هنگاميکه .اند با همان نام فايل ذخيره شدهفايل 

Office 2000 کند ح میکنند، اصال آنهايی را که کار نمی و کنترل کرده را پيوندها. 
  المللیالمللی  کردن يک حضور بينکردن يک حضور بينايجاد ايجاد 

 فايلها را توسط Office 2000كنيد،   ايجاد ميالمللی بيناستفاده را برای ب واگر صفحات 
کند بطوريکه کاربرها در هر سيستم  المللی مناسب ذخيره می استفاده از کدگذاری متن بين

  .توانند کاراکترهای صحيح را نمايش دهند زبان می
     گرافيکی و اشياء گرافيکی و اشياء اشكال اشكال از ازاستفادهاستفاده

Office 2000 براي گرافيکی اشكال . کرده است استفاده از اشكال را روي صفحات وب آسان
 VML١ و همچنين در گردند  ذخيره ميPNG يا JPEG ،GIF  با فرمتخودکارصفحات وب بطور 

ب ذخيره کرديد، که فايل خود را بعنوان يک صفحه وبعد از اينحتی . گردند نيز ذخيره می
هنوز اشياء و اشکال گرافيکی خود را هنگام گشودن صفحه وب خود در يک برنامه  توانيد می

Officeويرايش کنيد . Office 2000 بطور خودکار متن ديگری را برای اشکال گرافيکی بر 
 .کند اساس يک نام فايل تصوير توليد می

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در  ( (OOffffiiccee  نگاه داشتن فرمتهاي ويژهنگاه داشتن فرمتهاي ويژه
 كترهاااند، مانند رنگهاي خط و افكتهاي كار  پشتيباني نشدهWebتوانيد ويژگيهايي كه روي  مي
 صفحه وب ذخيره بعنوانهنگاميكه فايل را . تان استفاده كنيدOffice در تمام فايلهاي را
اند با فايل  های فرمت که روی وب پشتيبانی نشده فرض و ديگر گزينه پيشكنيد، رنگهاي  مي

 آشکار  ويژگيهااينكنيد،  از ميبتان مرورگر وبدر  هنگامي كه فايلتان را .اند  شدهذخيره
كنيد، هنوز   باز ميOfficeتان را دوباره در برنامه Officeبه هر حال، هنگاميكه فايل . شوند نمی

 . و نمايش دهيد کردهويرايش توانيد اين فرمت را  هم مي
  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در  ( (تانتانWWeebbاسناد اسناد اسکريپتها در اسکريپتها در استفاده از استفاده از 

راه حل مشتری بر اساس دهد كه   را ميشانساين  توسعه دهندگان به Office 2000حاال 
HTML در هر برنامه Officeايجاد کنند  را با استفاده از ويرايشگر اسکريپت ميکروسافت. 
 اسکريپت های دارنده نگه، و داردبراي اشكال زدائي کامل را  پشتيباني مرورگر يشگرويرا
که شبيه  را Office WebBotsتوانيد از  همچنين مي.  استفاده شوندOfficeتوانند در فايلهاي  يم

WebBots با منظور کلی مشمول در Microsoft FrontPage 2000)  قابل دسترسی درOffice 

2000 Premium ( ،استفاده كنيداست. 

                                                                                                                          
1 Vector MarKup Language 
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 تانتانWWeebb اسناد  اسناد مديريت کردنمديريت کردن
و هستند  Web فايلهايي كه روي سرور مديريت کردناي  برWeb Foldersتوانيد از ويژگي  مي

 و سپس از ويژگی برای ايجاد کردن فلدرها،  استفاده كنيد،Web روي Excel اطالعات گذاشتن
نمايش دادن مشخصات و کشيدن و انداختن فايلها روی هر سرور وبی که اجازه داريد، 

 روي سرور  Microsoft Office Server Extensionsاين ويژگي نياز دارد كه . (استفاده کنيد
Webتان نصب شده باشد .( 

  DDiissccuussssiioonnشروع يك شروع يك 
هر توانيد  ، شما و همكارانتان ميتانOfficeتان يا برنامه برگزيده Webدر هر يك از مرورگر 

پايين سند برای افزودن  گفتگو نيمهيك  توانيد  مي. را مرور کنيدOfficeنوع از اسناد 
 در سمت توضيحاتی راتوانيد   يا ميدرباره سند را متصل کنيد، ايیتوضيحات يا گفتگوه

 روي سرور  Office Server Extensionsاين ويژگي نياز دارد كه . (راست متن سند بيافزاييد
Webتان نصب شده باشد (. 

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در  ( (تصويب كردن يك سندتصويب كردن يك سند
 پردازش ارسال Office 2000. تر سازيد همکاری را سادهتصويب و آگاه سازي های  با ويژگی

e-mailيک سند يا صفحه توانيد  مي. کند  را هنگاميکه يک سند به روز شده است، خودکار می
وب را تاييد کنيد و سپس هنگاميکه بخواهيد از اينکه سند تغيير يافته است آگاه سازی کنيد، 

ای را به کانال  صفحه را انتخاب کرده يا e-mailدريافت توانيد  مي. اينکار را انجام دهيد
Microsoft Internet Explorerاين ويژگي نياز دارد كه (.  خود بيفزاييدOffice Server 

Extensions  روي سرور Webتان نصب شده باشد (. 
  ))۲۰۰۰۲۰۰۰د در د در ييجدجد((  OOnn--LLiinneeايجاد يک مالقات ايجاد يک مالقات 
در في اطالعات را با مردم مختلتوانيد  ، ميMicrosoft NetMeeting  ازبوسيله استفاده

مشترک شده يا  های متفاوت، در لحظه واقعی و بعنوان شخصی که در همان اتاق است سايت
 از اينترنت يا Officeبراي ايجاد يک مالقات آنالين از داخل هر برنامه توانيد  مي. مبادله کنيد

 کردن  بوسيله اشارهNetMeetingتوانيد مستقيماً در برنامه  ، يا میاستفاده كنيداينترانت خود 
 و سپس کليک کردن Internet Explorer ويندوز، اشاره کردن به Start در منوی Programsبه 

Microsoft NetMeetingدر . کار کنيد NetMeetingتوانيد از  ، ميWhiteboard برای ارسال 
ن  همچني.ها ارسال كنيد شركت كنندهديگر به يا فايلها را  استفاده كنيد، Chatپيامها در پنجره 

 برای زمانبندی کردن مالقاتها بصورت آنالين استفاده Microsoft Outlook 2000توانيد از  می
 .کنيد
 PivotTable های ویژگی

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در ((    WWoorrkksshheeeettصفحه بندی کردن گزارشها بطور مستقيم در صفحه بندی کردن گزارشها بطور مستقيم در 
 آبي محيط، PivotChart Report و PivotChart  ويزارد درFinish  کردنبعد از كليك

 ليستی از فيلدهای PivotTableای در کاربرگ شما ظاهر گشته و نوار ابزار  بندی کرکره هصفح
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را مستقيماً در کاربرگ  PivotTableتوانيد گزارش   مي.دهد داده اصلی شما را نمايش می
 .ای صفحه بندی کنيد بوسيله کشيدن فيلدها از نوار ابزار به محيط کرکره

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰  جديد درجديد در ( (PPiivvoottCChhaarrtt  گزارشهایگزارشهای
 .افزايد را به نمودارهای شما می PivotChartتوانمندی گزارشهای  PivotChartگزارش جديد 

توانيد   ميفيلد هستند کههاي   داراي دكمهباشند و بصورت دوجانبه می PivotChart هایگزارش
 . و پنهان کردن آيتمهای نمودار مورد استفاده قرار دهيدبراي نشان دادن

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در ((  تورفتگیتورفتگی فرمتهايفرمتهاي
شبيه  ( كنيد در فرمت تورفتگی ظاهر شود، تعيينPivotTableاين را که گزارش توانيد  مي

 بزرگ يا PivotTable خواندن گزارش بندی شده که گزارش پايگاه داده فرمت شده يا گروه
 ). بخشد پيچيده را سهولت می

PPiivvoottTTaabbllee  AAuuttooFFoorrmmaatt  ))۲۰۰۰۲۰۰۰د در د در ييجدجد((  
گزارشهايی با تورفتگی و بدون  براي نمايش دادن PivotTable AutoFormats  ازتوانيد مي

 را برای تعيين کردن بريدگی PivotTableهای چاپ  توانيد گزينه تورفتگی استفاده کنيد، و می
 که در يک فرمت با PivotTableصفحه و تکرار برچسبهای رديف و ستون برای گزارشهای 

 .شوند، تنظيم کنيد تورفتگی ظاهر می
  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در ((ی فيلدها ی فيلدها و پنهان كردن آيتمهاو پنهان كردن آيتمهاکردن کردن ظاهر ظاهر 

فلشها را برای نمايش . باشند ای فيلد می اکنون دارای فلشهای کرکرهرديف و ستون فيلدهای 
  . کليک کنيد آنهاو انتخاب کردن از ليستآيتمهای در دسترس دادن 
  ))۲۰۰۰۲۰۰۰توسعه يافته در توسعه يافته در ((  ها ها    کردن و فرمت کردن داده کردن و فرمت کردن دادهانتخابانتخاب
کنيد، نبايد بطور طوالنی مدت از منتخب   را فرمت میPivotTableاميکه يک گزارش هنگ

PivotTableفرمتهايی را بوسيله منتخب منظم . استفاده کنيد Excelهنگام تازه کنيد  استفاده می ،
 .شوند کردن يا تغيير دادن صفحه بندی نگهداری می

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰يد در يد در جدجد ( ( براي صفحات وب براي صفحات وبPPiivvoottTTaabbllee دوجانبه  دوجانبه ليستليستاجزاء اجزاء 
در  PivotTable يك ليست بعنوانروي يك صفحه وب را  PivotTableتوانيد يك گزارش  مي

ها در  دهد تا با داده به کاربران اين امکان را میاين بخشی است که دسترس قرار دهيد، 
 تازه کرده،  را دادهدنتوان  ميان همچنين كاربر.جستجوگر وب رابطه متقابل داشته باشند

 .بندی را تغيير داده و آيتمهای متفاوتی را برای نمايش دادن انتخاب کنند صفحه
 ها در گرفتن اطالعات تازه

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰توسعه يافته در توسعه يافته در  ( (  WWeebbجستارهایجستارهای
 در دسترس هستند World Wide Webی که روی هاي جستارها را برای گرفتن دادهتوانيد  مي
ه وب را انتخاب کرده يا يک جدول را روی توانيد تمام يک صفح می .کرده و اجرا کنيدايجاد را 
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توانيد   تعدادی جستار نمونه وب را که میExcel 2000. صفحه وب برای گرفتن تعيين کنيد

 .اجرا کنيد تهيه کرده است
  ))۲۰۰۰۲۰۰۰افته در افته در ييتوسعه توسعه ((ورودی متن قابل تازه شدن ورودی متن قابل تازه شدن 

ستارهای پايگاه داده هايي از فايلهای متنی را با همان روشی که ديگر ج  دادهتوانيد  مياکنون
کنيد، فرمت و فرمولها هنگام گشودن فايل بعنوان قابل تازه شدن، نگهداری  را ايجاد می

 .شوند می
 ها در امنیت تازه

  ))۲۰۰۰۲۰۰۰جديد در جديد در  ( (امضاهای ديجيتال مکروهاامضاهای ديجيتال مکروها
مکروهای ويژوال بيسيک  ندتوان ميتوسعه دهندگان  امنيت و اطمينان كاربر، ارتقا دادنبراي 

برای شناسايی کردن آنها و اطمينان حاصل کردن از را ) VBA(افزارهای کاربردی  برای نرم
مکروهای امضاء شده را از منابع مطمئن  Microsoft Office 2000. نبود ويروس امضاء کنند

با روشهايی تغيير يافته باشد، نمايش  و پيام هشدار را بدون اينکه مکرو تشخيص داده
 .دهد نمی

  کاربر و دیگر منابع تکنیکیAssistanceها در  تازه
. کند  در مسير وظيفه شما را در طول هر ويژگی بصورت گام به گام راهبری میHelpعناوين 

 .آورد تاپ شما می  را به دسکMicrosoftقدرت وب منابع تکنيکی 
  ))۲۰۰۰۲۰۰۰توسعه يافته در توسعه يافته در  ( ( خارج از كادر خارج از كادر کردن دستيار کردن دستيارمشاهدهمشاهده
 نمايش شماروي صفحه دستيار فضای کمتری را . ر است خارج از كاد Officeدستيارحاال 

حاليکه هنوز اطالعات زيادی را در صورت نياز به آن در اختيار شما قرار  در کند، استفاده می
تواند شما را برای کسب اطالعات بيشتر  می اما اگر نتواند به سئواالت شما پاسخ دهد، .دهد می

. وسافت بگوييد که کدام سوال بدون پاسخ مانده استبه ميکرتوانيد  همچنين مي. به وب ببرد
توانيد آنرا بطور دائم از صفحه حذف کرده و از انديس يا  اگر نيازی به دستيار نداريد، می

 . استفاده کنيدHelpفهرست مطالب 
  جدید هستندMicrosoft Excel 2000چه چیزهایی برای توسعه دهندگان در 

 و Visual Basic for Applicatans (VBA)ادی تغيير مهم در  يک توسعه دهنده هستيد، تعداگر
 ويژوال Helpبرای اطالعات بيشتر درباره اين تغييرات .  وجود داردVisual Basicمحيط 

 .بيسيک را مشاهده کنيد
MMiiccrroossoofftt  VViissuuaall  BBaassiicc  ffoorr  AApppplliiccaattiioonnss  66) ) ۲۰۰۰۲۰۰۰د در د در ييجدجد((    

 را با Officeافزار  نرم Visual Basic 6 .است آمده Office 2000آخرين نسخ ويژوال بيسيک با 
 مهيا کرده Active Xهايی از قبيل فرمهای کاربر بی سبک و پشتيبانی برای کنترلهای  ويژگی
 . است
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  ))۲۰۰۰۲۰۰۰د در د در ييجدجد((استفاده از اسکريپتها در اسناد وب خودتان استفاده از اسکريپتها در اسناد وب خودتان 
راه حل مشتری دهد که اسکريپتها و  به توسعه دهندگان اين شانس را می Office 2000 اکنون

 ايجاد Microsoft Script Editor بوسيله Officeهای   را در هر يک از برنامهHTMLبر اساس 
های اسکريپت  ويرايشگر دارای پشتيبانی کامل جستجوگر برای عيبيابی بوده، و گيره. کنند
 . مورد استفاده قرار گيرندOfficeتوانند در اسناد  می


