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لل ل ل ฉل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ยل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ยل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لข. ل ل ل ل ل ل ل ل ฟราฟฟ11 ل ل ل ل ل ل ل คะแนนโหวต - 4.6/5 ใบอนุญาตใหความรูดานขอเสนอแนะ: รุน Microsoft: 1 PowerPoint Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 7 Windows 8 Viewer - ภาษาอังกฤษ 10/10 แมวาคุณจะไมมี MS
PowerPoint, ซึง่ชวยใหคุณสามารถเขาถึงแฟม PowerPoint บนระบบของคุณ Ratndra Ashok โพสต 601 วันลงทะเบียนวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สมาชิกรัฐครัง้ลาสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2020 PowerPoint Viewer ไดเกษียณอายุในวันที่ 30 เมษายน 2018 และไมสามารถดาวนโหลดไดอีกตอไป ตอนน้ีคุณสามารถเปดเอกสาร PowerPoint โดยใช Powerpoint สําหรับเว็บหรือดาวนโหลด PowerPoint
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ไดที่น่ี ถาคุณไมไดติดตัง้ Microsoft PowerPoint บนคอมพิวเตอรของคุณ PowerPoint Viewer เปนเครื่องมือที่สมบูรณสําหรับการดูงานนําเสนอ PowerPoint 97 และรุนที่ใหมกวา มุมมอง: PowerPoint Viewer อนุญาตใหคุณอานงานนําเสนอ Microsoft PowerPoint ใดๆ ที่ขึน้ตนดวย Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft
Office PowerPoint 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007 และ Microsoft PowerPoint 2010 งานนําเสนอที่มีการปองกันดวยรหัสผาน: มันเกิดขึน้วาบางไฟลไดรับการปองกันดวยรหัสผาน ดวย PowerPoint Viewer มันเปนสวนสําคัญของปญหาเน่ืองจากแอปสามารถเปดงานนําเสนอที่มีการปองกันดวยรหัสผานโดยอัตโนมัติ อินเทอรเฟซ: ดวยอินเทอรเฟซไมไกลจาก Microsoft PowerPoint การใชและ
การจัดการเปนวิธีที่งายที่สุด คุณสามารถดําเนินการทัง้หมดไดโดยไมมีปญหาเน่ืองจากมีรูปรางเปนกราฟก PowerPoint Viewer มีประโยชนสําหรับผูที่ไมไดติดตัง้ Microsoft PoserPoint บนคอมพิวเตอรของพวกเขา สามารถพิมพไฟลไดหลังจากดูแลว ติดตัง้และถอนการติดตัง้ไดงาย ไมสามารถแสดงงานนําเสนอการจัดการสิทธิใ์นขอมูล (IRM) ได คุณไมสามารถเรียกใชแมโคร โปรแกรม หรือวัตถุที่ถูก
เชื่อมโยงหรือวัตถุฝงตัวที่เปดอยูได การสะกดแบบอื่น: PowerPointViewer-1.exe, PowerPointViewer.exe ปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2020 เวลา 3:47 น.m PowerPoint Viewer ชวยใหคุณดูงานนําเสนอแบบเต็มคุณลักษณะที่สรางขึน้ใน PowerPoint 97 และรุนที่ใหมกวาดวยความเที่ยงตรงแบบเต็ม ตัวแสดงน้ียังสนับสนุนการเปดงานนําเสนอ Microsoft PowerPoint ที่มีการปองกันดวยรหัสผานอีก
ดวย คุณสามารถดูและพิมพงานนําเสนอได แตคุณไมสามารถแกไขงานนําเสนอเหลาน้ันไดใน PowerPoint Viewer คุณสามารถใชแบบอักษรที่มาพรอมกับ PowerPoint Viewer เพื่อแสดงและพิมพเทาน้ัน จากอุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows คุณไมสามารถคัดลอก ติดตัง้ หรือใชแบบอักษรบนอุปกรณอื่นได Microsoft Office เปนชุดสํานักงานที่ไดรับความนิยมมากที่สุดสําหรับคอมพิวเตอร
Windows อยางไรก็ตามผูใชทุกคนไมสามารถซื้อซอฟตแวรน้ีเพื่อใหไดประโยชนจากฟงกชั่นที่กวางขวาง ทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณเชนน้ีคือการพึง่พาแอปพลิเคชันซอฟตแวรฟรีหากไมใชเพื่อแกไขไฟลเฉพาะสํานักงานอยางนอยก็เพื่อดูตัวอยางเน้ือหาของพวกเขา Microsoft PowerPoint Viewer เปนตัวเลือกที่ดีเมื่อพูดถึงการเขาถึงงานนําเสนอ PowerPoint โดยเฉพาะอยางยิ่งเน่ืองจากไมมีคาใชจาย
และสิ่งน้ี ไฟลที่สรางใน PowerPoint 97 หรือรุนที่ใหมกวา รูปแบบไฟลที่ไดรับการสนับสนุนแอปพลิเคชันน้ีมีความสามารถในการใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการเปดไฟล PowerPoint เชน .ppt, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .pps, .ppsx หรือ .ppsm Microsoft PowerPoint Viewer จะลงทะเบียนเปนซอฟตแวรมาตรฐานโดยอัตโนมัติถาไมพบ Microsoft Office บนโฮสต ตัวเลือกการนําทางและการพิมพที่ราบรื่น
นอกเหนือจากการดูตัวอยางงานนําเสนอแลวเครื่องมือน้ียังสามารถใชเพื่อเขาสูโหมดเต็มหนาจอจึงเพลิดเพลินกับสไลดทัง้หมดในสภาพแวดลอมที่ปราศจากสิ่งรบกวน สไลดถัดไปหรือกอนหนาสามารถนําทางไดทัง้โดยใชปุมเฉพาะภายในอินเทอรเฟซซอฟตแวรและโดยใชปุมลูกศรยอนกลับและไปขางหนาบนแปนพิมพ งานนําเสนอทัง้หมดที่คุณสามารถดูไดใน Microsoft PowerPoint Viewer ยังสามารถ
พิมพไดโดยเพียงแคเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวของในเมนูบริบทของแอป ดังน้ันจึงไมจําเปนตองใชเครื่องมือการพิมพแยกตางหาก โดยสรุป Microsoft PowerPoint Viewer อาจดูเหมือนไมใชโปรแกรมอรรถประโยชนที่ซับซอน แตสะดวกมากเมื่อพูดถึงการดูรูปแบบ PowerPoint ที่หลากหลายรวมถึงรูปแบบที่มีการปองกันดวยรหัสผานโดยมีเงื่อนไขวารหัสผานเปนที่รูจักของบุคคลที่พยายามเขาถึงไฟล นอกจากน้ี
ความจริงที่วามันสามารถใชงานไดโดยไมตองใชเงินใด ๆ กับมันทํางานไดอยางแนนอนเพื่อประโยชนของมัน ยื่นภายใตงานนําเสนอ PowerPoint งานนําเสนอ PPS ดูการนําเสนอ PPT ดาวนโหลด HubsMicrosoft PowerPoint Viewer เปนสวนหน่ึงของคอลเลกชันดาวนโหลดเหลาน้ี: มุมมอง PPTX, เปด PPTX, เปด PPT, Microsoft PowerPoint Viewer มุมมอง PPT ถูกตรวจสอบโดย Giorgiana Arghere
ถาคุณไมมี PowerPoint 2013 บนคอมพิวเตอรของคุณ (หรือรุนอื่น ๆ ของ PowerPoint สําหรับเรื่องน้ัน) คุณยังสามารถดูงานนําเสนอ PowerPoint โดยใช PowerPoint 2013 ใชลิงคน้ีเพื่อดาวนโหลดเครื่องมือฟรีที่มีประโยชนน้ีติดตัง้แลวคุณสามารถดูงานนําเสนอที่คุณตองการ เมื่อตองการติดตัง้ ตัวแสดง ใหดาวนโหลดไปยังคอมพิวเตอรของคุณ แลวคลิกสองครัง้ที่ PowerPointViewer .exeเรียกใช
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อทําการติดตัง้ใหเสร็จสมบูรณ มันเปนไฟล 60MB ดังน้ันขึน้อยูกับการเชื่อมตออินเทอรเนต็ของคุณการดาวนโหลดอาจใชเวลาสักครู คุณสามารถเปด ดู และพิมพงานนําเสนอโดยใชตัวแสดง PowerPoint 2013 แตคุณไมสามารถแกไขงานนําเสนอเหลาน้ันได ชวงการเปลี่ยนภาพ วิดีโอ และลักษณะพิเศษทัง้หมดจะแสดงขึน้และประพฤติตน วิธีเดียวกันเมื่อดูโดยใชตัวแสดงเชน
เดียวกับเมื่อดูใน PowerPoint 2013 ตัวแสดงน้ียังสนับสนุนการเปดงานนําเสนอ Microsoft PowerPoint ที่มีการปองกันดวยรหัสผานอีกดวย PowerPoint Viewer 2013 ยังสนับสนุนการเปดและดูงานนําเสนอที่สรางขึน้ใน PowerPoint 97 (และรุนที่ใหมกวา) เมื่อคุณคลิกสองครัง้ที่งานนําเสนอ ตัวแสดงจะเปดเฉพาะเมื่อไมมีการติดตัง้ PowerPoint รุนบนคอมพิวเตอรที่ใชอยูเทาน้ัน ถามีการติดตัง้ PowerPoint
งานนําเสนอจะเปดขึน้ และตัวแสดง PowerPoint 2013 จะไมถูกใชงานอยู ตัวแสดงจะใชในกรณีที่ไมมี PowerPoint คุณไมจําเปนตองคลิกสองครัง้ที่งานนําเสนอ คุณสามารถเรียกใชตัวแสดงและเลือกงานนําเสนอที่จะ ใช คลิก เริ่ม &gt; Microsoft PowerPoint Viewer (คุณอาจตองคนหา) และบานหนาตางนําทางจะเปดขึน้เพื่อคนหางานนําเสนอที่คุณตองการเปด คลิกเพื่อขยาย งานนําเสนอจะเปดขึน้ใน
ตัวแสดง PowerPoint 2013 และจะมีลักษณะตรงตามที่ตองการ ขามไปยังสไลดถัดไป กดแปน Escape บนแปนพิมพของคุณเพื่อปดงานนําเสนอและกลับไปยังกลองโตตอบการนําทางเพื่อเลือกงานนําเสนอถัดไปที่จะดู เมื่อคุณไมตองการตัวแสดงอีกตอไป ใหปดบานหนาตางนําทาง คําอธิบาย PowerPoint Viewer ชวยใหคุณดูงานนําเสนอแบบเต็มคุณลักษณะที่สรางขึน้ใน PowerPoint 2010 และเวอรชัน
กอนหนา ตัวแสดงน้ียังสนับสนุนการเปดงานนําเสนอ Microsoft PowerPoint ที่มีการปองกันดวยรหัสผานอีกดวย คุณสามารถดูและพิมพงานนําเสนอได แตคุณไมสามารถแกไขงานนําเสนอเหลาน้ันไดใน PowerPoint Viewer หมายเหตุ: หลังจากที่คุณติดตัง้ PowerPoint Viewer แลว ใหติดตัง้การอัปเดตที่มีลําดับความสําคัญสูงทัง้หมดจาก Microsoft Update คุณลักษณะของ Microsoft PowerPoint ตอไปน้ี
ไมไดรับการสนับสนุนโดยตัวแสดงน้ี: งานนําเสนอการจัดการสิทธิใ์นขอมูล (IRM) เรียกใชแมโคร โปรแกรม หรือวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงหรือวัตถุฝงตัวที่เปดอยู หมายเหตุ: PowerPoint Viewer จะลงทะเบียน.ppt.pot และ .pps เฉพาะถารุนของ PowerPoint ไมไดถูกติดตัง้บนคอมพิวเตอรของคุณ ถาลงทะเบียนแลว การคลิกสองครัง้ที่ชนิดของแฟมเหลาน้ีจะเริ่ม PowerPoint Viewer.TechnicalTitle:PowerPoint
Viewer 14.0.4754.1000 สําหรับ WindowsFile:63.20 MBRequirements:Windows Vista,Windows 8,Windows 7 Windows 10, Windows XP, Windows 2003, Windows 98, Windows 2000Archive: EnglishResource:ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุน, โปแลนด, ใบอนุญาตจีน: เพิ่มอิสระ: วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2010Author: Microsoft Corporation
5246068aa887308192aeb7a8c30fda7f8c8f5bf2ChangelogWe ยังไมมีขอมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงสําหรับรุน 14.0.4754.1000 ของ PowerPoint บางครัง้ผูเผยแพรโฆษณาตองการเวลาในการทําใหขอมูลน้ีพรอมใชงาน ดังน้ันโปรดกลับมาตรวจสอบอีกครัง้ในสองสามวันเพื่อดูวามีการอัปเดตหรือไม คุณสามารถชวย? หากคุณมีขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถแบงปนกับเราเราตองการที่จะไดยิน
จากคุณ! มุงหนาไปยังหนาของเราและแจงใหเราทราบ ทราบ
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