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J    سـالم بایـت، اگـر امـکان دارد آمـوزش دهیـد کـه بـه چـه **
صورتـی می تـوان پیغام خطـای پیکربنـدی را در مایکروسـافت آفیس 

کرد؟ رفـع 
زمانـی کـه یکـی از برنامه های آفیـس ماننـد پاورپوینت، ُورد یا اکسـل را اجـرا کردید 
و بـا خطـای پیکربنـدی مواجه شـدید، در بسـیاری از مواقـع مجبور هسـتید صبر کنید 
تـا ایـن فرآینـد بـه پایـان برسـد و سـپس برنامـه اجـرا شـود. پیـام «لطفـا صبـر کنید 
تـا وینـدوز، مایکروسـافت آفیـس را پیکر بنـدی کنـد» می توانـد آزار دهنـده باشـد، اما 
خوشـبختانه راه حلـی بـرای رفـع چنیـن مشـکلی وجـود دارد. بـا ایـن حـال پاسـخی 
می پردازیـم،  آن  بـه  ادامـه  در  کـه  اسـت  روش هایـی  می گردیـد،  دنبالـش  بـه  کـه 

پس مراحـل پیـش رو را بـا دقـت دنبـال کنید.
1- تعمیر مایکروسافت آفیس

اگـر فرآینـد نصب برنامه به درسـتی صـورت نگرفتـه یا ناقص باشـد، این پیغـام ظاهر 
می شـود کـه در این صـورت مراحـل زیر را طـی می کنیم:

گزینـه  سـپس  و  کلیـک   Programs آیکـون  روی  شـوید،   Control panel وارد 
Programs and Features را انتخـاب کنیـد. از صفحـه بازشـده اسـم برنامـه را که 

همـان ce�Microsoft o اسـت پیـدا کنیـد، روی آن راسـت کلیـک کنیـد و گزینـه 
change را بزنیـد، پنجـره ای ظاهـر می شـود که شـامل دو گزینـه Quick repair و 

Online repair اسـت. Quick repair بـدون نیـاز بـه اینترنـت و به صـورت آفاین 

از مخـازن خـود مایکروسـافت آفیـس مشـکل را حـل می کنـد و Online repair بـا 
اتصـال بـه اینترنـت تعمیـر آفیـس را انجـام می دهـد. حتمـا در نظر داشـته باشـید که 
ابتـدا بایـد از طریق تعمیر سـریع مشـکل را حل کنید و در صورت حل نشـدن مشـکل 
بـه سـراغ گزینـه تعمیـر آناین برویـد. اگـر هیچ کـدام از مراحل بـاال به رفع مشـکل 

کمـک نکـرد از روش هایـی کـه در ادامـه بـه آن می پردازیـم، اسـتفاده کنید.
2- فعال کردن سرویس جست وجوی ویندوز

یکـی از علـل شـایع کـه موجـب ظاهـر شـدن پنجـره پیکربنـدی می شـود، وضعیتی 
اسـت کـه در آن نسـخه 32 بیتی مایکروسـافت آفیـس در یک وینـدوز 64 بیتی نصب 
می شـود. خوشـبختانه، رفـع ایـن مشـکل نسـبتا سر راسـت اسـت. بـرای شـروع، هر 
برنامـه ای از آفیـس کـه در حـال اجـرا اسـت، ببندیـد و از طریـق کنتـرل پنـل وارد 
 Turn Windows شـوید و از پنـل سـمت چـپ گزینـه Programs and Features

 Window search ،را انتخـاب کنیـد؛ سـپس از داخـل لیسـت features on or o�

را پیـدا کنیـد و مطمئـن می شـوید تیـک آن خـورده اسـت و پـس از آن، سیسـتم را 
کنید. ریسـتارت 

Safe Mode 3- اجرای آفیس در حالت
third-) گاهـی اوقـات پیـام پیکربنـدی از نتایـج نصـب افزودنی های شـخص ثالـث
party add-ins) ناشـی می شـود. بـا اجـرای مایکروسـافت آفیـس در حالـت امـن 

(safe mode)، شـما می توانیـد آفیـس را بـه صـورت خالـص و بدون هیـچ افزونه ای 

کنید. اجـرا 
بـرای فعـال کـردن حالـت امـن، از منـوی اسـتارت نـام یکـی از برنامه هـای آفیـس 
(ماننـد ورد، اکسـل و...) را جسـت وجو و بـا نگه داشـتن دکمـه CTRL، روی آن کلیک 

کنیـد. در ایـن حالـت پنجـره ای باز می شـود که بـا انتخاب گزینـه Yes برنامـه مربوط 
در حالـت امـن اجرا خواهد شـد.

( Add-in) 4- غیر فعال کردن فایل های افزودنی
یکـی از برنامه هـای آفیـس را بـاز کنیـد، از طریـق منـوی File بـه options بروید و 
Add-ins را پیـدا کنید؛ سـپس در لیسـت کرکـره ای Manage، از فعال بـودن گزینه 

COM Add-ins اطمینـان حاصـل کنیـد و پـس از آن روی دکمـه GO کلیـک کنید تا 

تمامـی Add-in ها پـاک و برنامـه مجددا راه اندازی شـود.
RUN 5- تعمیر آفیس از طریق کد دسـتوری با اجرای

از پنجـره Run می توانیـد دسـتوراتی را بـرای تعمیـر برنامه هـای نصـب شـده بـه کار 
 Windows key + R ترکیبـی  کلید هـای  از   RUN پنجـره  اجـرای  بـرای  بگیریـد. 

کنید. اسـتفاده 
برای این منظور کد دسـتوری زیر را وارد می کنیم:

reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options 

/v NoReReg /t REG_DWORD /d 1

آن  بـه  ادامـه  در  کـه  سـوئیچ هایی  از  اسـتفاده  بـا  نکـرد  عمـل  دسـتور  ایـن  اگـر 
دهیـد. تشـخیص  را  مشـکل  بتوانیـد  اسـت  ممکـن  می پردازیـم، 

6- استفاده از سوئیچ ها
سـوئیچ ها دسـتور العمل هایی هسـتند کـه رفتـار خـاص برنامـه را تغییـر می دهند. در 
اینجـا کلید هایی هسـتند کـه می توان آن هـا را در پنجـره RUN وارد کرد تـا از طریق 
ایـن کد هـا برخـی دسـتورات اعمال شـود؛ در ایـن مثـال از برنامه ورد اسـتفاده شـده 
اسـت کـه می توانیـد آن را بـرای برنامه هـای اکسـل، پاورپوینـت یـا هر برنامـه ای از 

خانـواده آفیس بـه کار ببرید:
winword /r  مقادیر رجیسـتری ورد به مقادیر پیش فرض ریست می شود

winword /m  از اجـرای ماکرو ها جلوگیری می کند

winword /a  از اجـرای فایل های افزودنی جلوگیری می کند

مجموعه نرم افزاری آفیس کامل شد

در مجموعه نرم افزاری آفیس همیشه جای خالی نرم افزاری 
مانند Slack دیده می شد. احتماال می دانید که Slack یک 
نرم افزار چت اداری است که پلتفرمی متشکل از مجموعه ای 
از ابزار ها برای کار کردن گروهی روی پروژه  ها را در اختیار 
شرکت  ها قرار می دهد. مایکروسافت از زمانی که مجموعه 
نرم افزار های اداری ce�O را ارائه کرده است از داشتن چنین 
ابزار سودمندی در این مجموعه نرم افزاری خود بی بهره بوده 
است. پس از گمانه زنی  هایی که مایکروسافت برای خرید این 
استارتاپ موفق انجام داد، در نهایت به این نتیجه رسید که به 
جای تصاحب این نرم افزار، خودش دست به کار شود و یک 
رقیب برای این برنامه معرفی کند. خبر معرفی این نرم افزار 
مایکروسافت  شد.  داده  نادال  ساتیا  توسط  پیش  وقت  چند 
نرم افزار Teams را به صورت سرویسی ادغام شده در اشتراک 

نرم افزار،  این  معرفی  در  کرد.  خواهد  عرضه   365 آفیس 
مایکروسافت Teams را «یک سرویس مخصوص فضای 
 Teams کاری بر مبنای چت» معرفی می کند. ساتیا نادال درباره

این گونه توضیح می دهد:
از  اداری  جلسات  چون  قابلیت هایی   Microsoft Teams

طریق چت، نوت، آفیس، Planner، PowerBI و افزونه ها و 
نرم افزار های دیگری را با خود به همراه دارد که باعث می شوند 
برسانند.  انجام  به  راحتی  به  را  کارهایشان  اداری  تیم های 
Teams با داشتن قابلیت هایی چون چت مداوم و خصوصی، 

بسیار شبیه نرم افزار Slack خواهد بود و شبیه به آن هم عمل 
خواهد کرد. عاوه بر قابلیت های Slack، نرم افزار Teams از 
قسمت آشنای سایدبار (نوار کناری) شبیه نرم افزار های متداول 
پیام رسان نیز بهره خواهد برد که در آن فایل ها، چت ها و 
نوتیفیکیشن ها را می توانید پیدا کنید. حالت نمای گفت وگو 
(conversation view) نیز به شما این امکان را خواهد داد 

تا جلسات خود را درون چت ها برگزار کنید و در کنار آن فایل ها 
و نوشته هایتان را به اشتراک بگذارید. همانطور که انتظار 
می رفت، مایکروسافت Teams را عمیقاً در آفیس و اسکایپ 
ادغام کرده و اپلیکیشن های ورد، اکسل، پاورپوینت و وان نوت 
نیز به صورت یکپارچه در Teams وجود دارند. خبر خوش 
برای شرکت هایی که از تمامی محصوالت مایکروسافت 
 SharePoint، استفاده می کنند این است که نرم افزار های
Power BI و Planner نیز در نرم افزار جدید مایکروسافت 

حضور دارند. درست مانند Slack می توانید به جست وجوی 

افراد، فایل ها و چت ها در Teams بپردازید و نوتیفیکیشن ها 
از  را  شما   (Exchange) اکسچنج  سرویس  طریق  از  نیز 
جدیدترین تغییرات مطلع خواهند کرد. سوال کلیدی در اینجا 
این است که مایکروسافت تا چه حد نرم افزار Teams را فراتر 
داد.  خواهد  گسترش  خودش  اختصاصی  سرویس های  از 
Slack با ادغام طیف وسیعی از سرویس های ثالث، کار بسیار 

مهمی را انجام داده است و به نظر می رسد مایکروسافت نیز 
در آینده برنامه مشابهی داشته باشد. در واقع همین حاال هم 
می توانید در Teams از سرویس های ابری به غیر از سرویس 
وان درایو مایکروسافت نیز استفاده کنید و به زودی پشتیبانی 
«بات»  فریم ورک  و  باز  API های  طریق  از  را  افزونه ها  از 
مایکروسافت به Teams اضافه خواهد شد. مایکروسافت 
در جریان مراسم معرفی، ادغام توئیتر در Teams را با نشان 
دادن قابلیت دریافت پیام از اکانت های توئیتر در چت روم های 
این اپلیکیشن، به نمایش گذاشت. مایکروسافت به کاربران 
ce�O 365 در 181 کشور اجازه داده است تا از سرویس 

تعجبی  جای  کنند.  استفاده  آزمایشی  صورت  به   Teams

احساس   Microsoft Teams مورد در  اسلک  که  نیست 
نگرانی می کند. غول دنیای نرم افزار همین حاال 85 میلیون 
مشترک فعال تجاری آفیس 365 دارد و قرار است اپلیکیشن 
چت اداری خود را به رایگان در اختیار این افراد قرار دهد. با 
این حال، 28 شرکت از مجموع 100 شرکت بزرگ فورچون 
از جمله IBM، eBay، EA، Pinterest، TIME و لینکداین از 

Slack استفاده می کنند.

کارهای خود را به جریان بیندازید

آشنایی با ابزار گوگل فرم
و  ابزار ها  از  برخی  گفته ایم،  هم  همیشه  که  گونه  همان 
سرویس  هایی که گوگل در اختیار ما قرار می دهد کاما منحصر 
به فرد است و بیش از آن چیزی که ممکن است فکر کنیم به 
درد ما می خورد. یکی از این ابزار ها گوگل فرم است که یک 
ابزار مبتنی بر وب است و معموال برای ایجاد گردش کار های 
تعاملی مورد استفاده قرار می گیرد. فرض کنیم که تصمیم دارید 
یک فرم ثبت نام ایجاد کنید یا نظر سنجی و پرسش و پاسخی 
را در وب به راه اندازید. در این صورت بهترین ابزاری که در 
 ،Google Forms .اختیار شما قرار می گیرد، گوگل فرم است
یک ابزار گزارشگیری ساده نیست. در ساده ترین حالت یک 
ابزار جمع آوری داده محسوب می شود. با اندکی دانش می توان 
 Google Sheets کنار  در   Google Forms قدرت  از 
و  تعاملی  گردش کار های  ایجاد  در  گوناگون  افزونه های  و 
کاربردی به خوبی استفاده کرد. یکی از بهترین مزیت های 
جمع آوری  زمانبر  مسئله  از  شدن  رها   ،Google Forms

است. جداول  در  آن ها  درج  و  دستی  صورت  به  داده ها 

Google Forms کاربرد های
جمع آوری  را  داده ها  می دهد  امکان  شما  به  فرمز،  گوگل 
کرده و هر کدام را در یک ردیف از جدول ذخیره کنید. در 
ادامه با نحوه جمع آوری اطاعات، درج توضیحات برای هر 
رکورد و ایجاد یک پروسه گردش کار آشنا خواهیم شد. ایجاد 
یک پروسه در هر شرایطی که قصد دارید عملیات خاصی 
روی داده های جمع آوری شده انجام دهید مفید است؛ برای 
مثال ایجاد یک فرم برای جمع آوری اطاعات متقاضیان 
سرویسی خاص که ارائه آن نیاز مند بررسی و تأیید کاربر 
است. به جای دریافت یک به یک اطاعات و تغذیه آن ها 
در جداول می توانید با تعریف یک پروسه بخش زیادی از این 

عملیات را به صورت خودکار انجام دهید.

طراحی گردش کار
را  سناریویی   ،Google Forms کارکرد  با  آشنایی  برای 
در نظر بگیرید که بر اساس آن یک پروسه برای دریافت 
درخواست های ارسال شده به تیم شما، پاسخ و گزارشگیری 
از آن ها ایجاد کنید. درست است که شما می توانید این کار 
را با ابزار های مدیریت پروژه مختلف انجام دهید اما شاید 
به کارگیری این ابزار ها در کسب و کار های کوچک توجیه پذیر 
نبوده یا پروژه نیاز مند سازوکاری تا این حد دقیق و استاندارد 
نباشد. برای مدیریت این عملیات، می توان با ایجاد یک راه کار 

(Solution) در Google Forms به اهداف زیر دست یافت:

در  اطاعات  جمع آوری  و  درخواست  فرم  یک  ایجاد   -1
.Google Sheet

2- ارسال ایمیل به درخواست دهنده برای اطاع رسانی از 
دریافت شدن درخواست.

یک  ثبت  اعان  برای  تیم پشتیبانی  به  ایمیل  ارسال   -3
درخواست جدید.

4- امکان ایجاد دسترسی در سطحی باالتر برای تیم پشتیبانی، 
جهت ویرایش رکورد و درج اطاعات راهکار و رفع خطا.
5- ارسال ایمیلی به درخواست دهنده شامل اطاعات راهکار 

رفع مشکل.
برای   Google Sheet در  اطاعات  تمامی  ذخیره   -6

گزارشگیری.

ایجاد فرم
 Google قبل از هر چیز با حساب کاربری خود به سرویس
 More ابتدا ،New وارد شده و با کلیک روی تب Drive

و سپس گزینه Google Forms را انتخاب کنید. مطمئن 
شوید که فرم ایجاد شده، تمام اطاعات مورد نیاز شما جهت 
پاسخگویی به درخواست را شامل می شود. از آنجا که قرار 
است در مراحل مختلف چندین ایمیل به درخواست دهنده 
ارسال شود، دریافت اطاعات تماس کاربر بسیار مهم است.

تقسیم بندی منطقی
تقسیم کردن و بخش بندی صحیح فرم، یک مؤلفه کلیدی 
در این پروسه محسوب می شود. این ویژگی به شما امکان 
می دهد با توجه به پاسخی که از کاربر دریافت می کنید، کاربر 
را به بخش های خاصی از فرم منتقل کنید. برای مثال از 

آنجا که فرم، در هر دو حالت ثبت درخواست و پشتیبانی و 
بروز رسانی درخواست مورد استفاده قرار می گیرد، می توانید 
پس از ثبت درخواست، کاربر را به بخش تشکر و تأیید ثبت 
درج  و  بخش ها  سایر  تکمیل  و  کرده  منتقل  درخواست 
اطاعات بروز رسانی را به تیم پشتیبانی (با سطح دسترسی 
باالتر) بسپارید. برای ایجاد تقسیم بندی، روی آیکون منو در 
سمت راست و پایین بخش section کلیک کنید. در ادامه 
روی گزینه Go to section based on answer کلیک 
کنارسوال  در  شده  باز  منوی  دراپ  روی  کلیک  با  و  کرده 

بخش بعدی برای هدایت کاربر را تعیین کنید.

درج کنترل صحت ورودی
کامًا مشخص است که شما نمی خواهید افراد غیرمجاز به 
سطح دسترسی Admin Only وارد شوند. در این مرحله 
کنترل صحت ورودی یا Input Validation Control به 
کمک شما می آید. با انتخاب بخش بروزرسانی درخواست، 
کاربر قبل از ورود، با یک سوال امنیتی (که در این مثال 
یک Passcode است) به چالش کشیده می شود، تا سطح 
به  ورودی  صحت  کنترل  شود.  مشخص  وی  دسترسی 
گونه ای تنظیم شده که تنها ورودی هایی شامل یک رشته 

خاص را تأیید می کند.
الزم است که به دو مسئله دقت کنید:

1- داده های حساس، مانند اطاعات حساب های بانکی را به 
این روش جمع آوری نکنید.

2- کلمه عبور (Passcode) مناسب و قدرتمندی انتخاب 
کرده و از انتخاب کلمه عبور های قابل حدس زدن بپرهیزید.

اگرسوال  کرده اید،  طراحی  را  خود  فرم  کار  اینجای  به  تا 
بیشتری دارید با ما در میان بگذارید.

ITدراجتماع

مبتدیان

 گلسـا ماهیـان


