ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،راﺑﻂﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺎد

آﯾﻨﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

»آﻓﯿﺲ« ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺮای
ﻋﺼﺮی آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﯽﺳﯽ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازش
ﮐﻠﻤﻪ ) ،(Word Processorﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ) ،(Spreadsheetﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ )(Presentation Package
و ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻤﯿﻞ ) (Email Clientرا در ﺟﻌﺒﻪای ﻗﺮار داد و ﻧﺎم آن را »ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ« ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از آن زﻣﺎن در
آﻓﯿﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻤﻠﻮ از وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺴﺘﺮدهای از
وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺠﺎری را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ) (Buildﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  2/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﺮای ﮐﺎﺑﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ادﻏﺎم ﮐﺮده و در
راﺑﻂﻫﺎی ﻣﺤﺎورهای ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ و ﻣﺎوس اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ روﻧﺪی را ﮐﻪ آﻓﯿﺲ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻧﺘﺼﺎب »ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ«
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻮرﯾﻪ  2014ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اوﻟﯽ و اﺑﺮ اوﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه آﻓﯿﺲ ،ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد در ورد ،اﮐﺴﻞ ،اوتﻟﻮک ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺷﮑﻞ  (1آﻗﺎی »ﻟﻮ« ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ وی ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل  ،2009رﻫﺒﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
اﺑﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآوری در اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ .ﻣﺎ
دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﻔﮑﺮی اﻓﺮاد در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ«.

شکل  :1آقای لو ) (Luدر کنفرانس بیلد

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻤﯽ  -ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽرود ،دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﭘﺮوژهای ﻓﻮری را
در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ،
دادهﻫﺎی ﺿﺮوری را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه آﻓﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮﻋﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ را دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم و در ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻣﺎ،
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻌﻠﯽ آﻓﯿﺲ ،ﻧﻘﻄﻪ اوج ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺳﺎل و اﻧﺪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺪتزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ »ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﺮاف« ) (Microsoft Graphرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﻮکﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از داﺧﻞ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎﯾﺸﺎن و اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل
 ،2014آﻓﯿﺲ ﺑﺮای آﯾﭙﺪ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻏﯿﺮﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺲ زﯾﺎد ﺧﻮب ﺑﻮدن را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ  365را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،آﻓﯿﺲ از ﺟﻌﺒﻪای ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ
ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ.

شکل  :2نمای آفیس در سال 1990

ﻣﻔﻬﻮم »راﺑﻂ ﻣﺤﺎوهای« ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Buildﺑﻮد ،رؤﯾﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ اواﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  Microsoft Bob ،1990و “ Clippy” Oﬃce Assistantاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر آزاردﻫﻨﺪه و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ روش ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﭘﯿﺎمآوران ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽای ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن در ﺳﺎل 2014
ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ و ﺑﺮای  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ) (deliveryﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی
ﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮوز ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﮐﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﺮ دو ﺳﺎل و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮔﺮوه ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑﺎر .داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ) «.ﺷﮑﻞ (2

وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻪ اﺑﺰار
آﯾﻨﺪه آﻓﯿﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﻢ» .ﻻرﺳﻮن ﮔﺮﯾﻦ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺑﺰار ،ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻦ »ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺴﺎزم« ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖﻫﺎ ،روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ً ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ آن ﮐﻨﯿﺪ .در آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖﻫﺎ
از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ «.ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﯿﺪ.
در آﯾﻨﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻻرﺳﻮن ﮔﺮﯾﻦ ﺣﺪس
ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ روزی آﻓﯿﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻂ ﻣﺤﺎورهای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪا ،ﺻﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ) ،(gestureﻣﺘﻦ و ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻣﺤﺎوره دوﻃﺮﻓﻪ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدن از ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد «.دهﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻓﯿﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورد ،اﮐﺴﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه ،ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و ﺑﺎتﻫﺎ  1ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ

و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﻋﻤﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺷﻤﺎ در آﻓﯿﺲ و درک ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎرﺗﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت را در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﮏ ﺑﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮدهﻓﺮوش ،ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺘﻞ
زﻧﺠﯿﺮهای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ در وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آن ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻟﻮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎت » «Starbucksﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﻗﻬﻮهﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺎت از روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮع ﻗﻬﻮهای را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻔﺎرش
دﻫﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.

آﻓﯿﺲ از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز
»ﮔﺮی ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻓﻠﯿﮑﯿﻨﮕﺮ« ) ،(Gerri Martin-Flickingerﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،در ﻧﻄﻖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ،اﻓﺰوﻧﻪای را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
داﺧﻞ اوتﻟﻮک ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻓﯿﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ (3

شکل  :3گری مارتین فلیکینگر در کنفرانس بیلد

ﮔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺎ ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺼﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻋﺬابآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺎرت را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﮑﺮ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ ،وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ً ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮدش ﮐﺎر داﻧﺶورزان
 2وارد ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻃﻮل روز در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ«.
راهاﻧﺪازی ﺗﺠﺎرت در اوتﻟﻮک ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺪه ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻓﯿﺲ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﺮاف ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،دادهﻫﺎ را از آﻓﯿﺲ  365ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﯿﻠﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﻣﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل » «DocuSignﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭼﻨﺪ
ﺧﻂ ﮐﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﮔﺮاف ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب آدرس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮاف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درک ﻋﻤﯿﻘﺶ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﯿﺲ ،365
درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادی درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺧﺎرج از اداره اﺳﺖ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد DocuSign .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻓﯿﺲ  365اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ (4

شکل  :4در کنفرانس بیلد ،مایکروسافت دمویی از نحوه عملکرد  DocuSignرا در تقویت هوش سازمانها از طریق
مایکروسافت گراف به نمایش گذاشت.

ﻓﺮاﺗﺮ از وﯾﻨﺪوز
آﻓﯿﺲ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ ،اﻧﺪروﯾﺪ و وب ،ﮐﻤﯽ ﺟﺬابﺗﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﯾﺎدآور ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﺮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻓﯿﺲ را از اﺻﻞ ﭘﯽﺳﯽ ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ،
ﻓﺮﻣﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻻرﺳﻮن ﮔﺮﯾﻦ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺸﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﻓﺰودهاﯾﻢ .در ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﺮحﺑﻨﺪیﻫﺎی pixel-
 perfectﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﮑﺘﺎپ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ) «.ﺷﮑﻞ (5

شکل  OneNote :5در اپل واچ

ﻻرﺳﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﭘﻞ واچ  OneNoteآﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ راﺑﻄﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ )وﯾﻨﺪوز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( را در ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص
ورودی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﺮده و از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺻﺪا ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ «.ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ،اﻧﮕﯿﺰه
اﺳﺘﻔﺎده از  OneNoteدر اﭘﻞ واچ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺎ راﺑﻂ ﻧﺪارد؛ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  OneNoteاﭘﻞ واچ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺰن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ  OneNoteﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﻣﺤﯿﻂ -اﯾﻨﮑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن -ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺰا ﯾﺎ ﮔﺮوه ،ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺪرت ،دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ «.اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻻرﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ وﺟﻮد
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Surfaceو ﻗﻠﻢ آن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن در راﺑﻂ و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻮذ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﻮﻫﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ«.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻮاراﺑﺰار ﻧﻮﭘﺎی رﯾﺒﻮن را در آﻓﯿﺲ  2007ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،رﯾﺒﻮن در ﻣﯿﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ راﺑﻂﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻗﺮار دارد و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﯾﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا ،ﭼﺖ و ﺣﺮﮐﺎت
ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن  1.2ﺑﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻮﻋﯽ
ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺎر وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﻼف رﯾﺒﻮن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ آﻓﯿﺲ ﺷﺪ،

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻌﻠﯽ آﻓﯿﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آﻓﯿﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻻرﺳﻮن ﮔﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ راﺑﻂ رﯾﺒﻮن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
ﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً رخ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی دارﻧﺪ «.وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ » :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺎرﻫﺎی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻓﯿﺲ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را ﻧﻮﻧﻤﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﻤﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .1ﺑﺎتﻫﺎ ) (botﺑﻪﻋﻨﻮان رﺑﺎتﻫﺎی روی وب ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮلﺷﺪه را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 (knowledge worker) .2ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ اﺳﺖ.
=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﮐﺴﻞ(

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ اول :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ورد(

وﯾﺪﯾﻮ :ﺑﺎ ﮐﻼود در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی آﺗﻠﻮک
( 2016

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،راﻫﺒﺮد ﯾﺎ اﻟﺰام؟

 30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ(

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

اﮐﺴﺲ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

ﻣﻨﺒﻊ:
ﻓﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 26ﺧﺮداد 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/are-network/3519 :

