دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻓﯿﺲ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ؟

ﺗﺎزهﻫﺎی آوتﻟﻮک ،وانﻧﻮت Visio ،و Project

ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﭼﻬﺎر ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺰرگ ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ
روی ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ  Tell meﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎدر
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در اﮐﺴﻞ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﮐﺴﺲ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری
ﮔﺮوﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ در ورد و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺼﺮی در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آوتﻟﻮک،
وانﻧﻮت Visio ،و  Projectاز دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﻓﯿﺲ  «2016اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

آوتﻟﻮک 2016
آوتﻟﻮک از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻃﺮفدارن ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آوتﻟﻮک وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آوتﻟﻮک ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ آوتﻟﻮک  2016ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آوتﻟﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪای ﮐﻪ در ﻧﻮار رﯾﺒﻮن ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1الصاق آسان محتوا به ایمیلها باعث تسریع انجام وظایف میشود.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را از واندراﯾﻮ ،واندراﯾﻮ وﯾﮋه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
دو ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﺼﺎﻗﯽ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﯿﻤﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻘﻂ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﻣﺠﻮز وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

Outlook 2016 Groups
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آوتﻟﻮک  ،2016اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺟﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮوهﺑﻨﺪی روش ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد:
• اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان و ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دارﯾﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  Groupsدر آوتﻟﻮک  ،2016ﮔﺮوهﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦﺑﺎﮐﺲ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﻋﻀﺎ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2گروهبندی باعث به وجود آمدن وحدت رویه در کارها میشود.

• ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻼﻗﻪ
ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آﻓﻼﯾﻦ ﻗﺮار دارﯾﺪ،
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3اضافه کردن گروههای مورد علاقه بهسادگی امکانپذیر است.

• ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
• ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ  ،Groupsﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﭘﯿﺎم درون ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را  Likeو ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم
ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  Likeﻣﯽﺧﻮرد ،اﻋﻼﻧﯽ در آوتﻟﻮک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف اﻋﻀﺎ در آوتﻟﻮک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺴﺖوﺟﻮ
آوتﻟﻮک  2016ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺟﺴﺖوﺟﻮی
ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ Exchange Server 16 ،ﯾﺎ ﻣﯿﻞﺑﺎﮐﺲ آﻓﯿﺲ  365ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
آوتﻟﻮک ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
ﻣﯿﻞﺑﺎﮐﺲ ﺧﻮد را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ردوﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژهای را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮ وارد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را از Exchange 2016
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از  Clutterﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ
 Clutterﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ را از ﻣﯿﻞﺑﺎﮐﺲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد Clutter .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دادهاﯾﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و از ﭼﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ  Clutterﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  Clutter :4روشی کارآمد برای خلاصی از دست ایمیلهای ناخواسته به شمار میرود.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  Clutterدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ و ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ  Clutterارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪClutter .
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.

ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭼﯿﻨﯽ و ژاﭘﻨﯽ
در آﻓﯿﺲ  ،2016دو ﻓﻮﻧﺖ ژاﭘﻨﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﻣﺪرنﺗﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورد ،اﮐﺴﻞ ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،آوتﻟﻮک و وانﻧﻮت در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

EAI
) EAIﺳﺮﻧﺎم  (Email Address Internationalizationوﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی در آوتﻟﻮک  2016ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را از ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻗﺮار دارد ،ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﺎدی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و از ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آوتﻟﻮک  2016اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ آوتﻟﻮک  ،2016آﻓﯿﺲ 365
ﻫﻨﻮز از ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

Tell me
 Tell meﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ در ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻋﺚ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در ﮐﺎدر  Tell meوارد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﺎرت را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ  Readingدر اﯾﻦ ﮐﺎدر ﻓﺮﻣﺎن Reading Pane ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎدر ﮐﻠﻤﻪ  Printرا وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  Tell me :5سعی میکند ،فرامین مرتبط با لغت وارد شده را به کاربر نشان دهد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ در ﮐﺎدر  Tell meﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻣﺎن آﺧﺮی را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ .(6

شکل  :6دسترسی آسان به فرمانهایی که بهتازگی اجرا شده است ،به کاربر کمک میکند در وقت خود صرفهجویی کند.

Visio 2016
 Visioﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻧﺮماﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﻢ دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً وﯾﮋوال دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دادهﻫﺎی اﮐﺴﻞ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﺪ دﯾﺎﮔﺮام ﺧﻮد را ﺑﻪ دادهﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ .اﻣﺎ  Visio Professional 2016ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﮐﺴﻞ و ﻣﺘﻦ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﺎﮔﺮام  Visioدر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Dataﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Quick Importرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7اتصال به دادههای اکسل تنها با یک کلیک امکانپذیر است.

ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎی  Visioﺑﺎ IRM
 Visio Professional 2016اﮐﻨﻮن وﯾﮋﮔﯽ ) IRMﺳﺮﻧﺎم  (Information Rights Managementرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Infoرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺨﺶ  Protect Diagramﮔﺰﯾﻨﻪ  Restrict Accessرا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  :8ویژگیهای امنیتی آفیس در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است.

وﯾﮋﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  IRMدر آوتﻟﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،اﮔﺮ
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Visioرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺪرن Oﬃce Layouts
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮحﺑﻨﺪی در آﻓﯿﺲ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Visio 2013ﻣﺪرنﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ روی زﺑﺎﻧﻪ  Fileﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Newرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت
 Oﬃce Layoutاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(9

شکل  :9در تصویر تفاوت دو الگو را مشاهده میکنید.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺮﯾﺾ ) (Landscapeﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه  Visio 2016ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Newرا اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺒﺎرت  Site Planرا ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ .دهﻫﺎ ﺷﮑﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮوزی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ .(10

شکل  :10همان گونه که در تصویر مشاهده میکنید ،جزییات بسیار متفاوت شدهاند.

در ﻣﺠﻤﻮع Visio ،ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﮑﻞﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Visio 2013ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﻢ دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت زﯾﺎد را دارد .ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد
ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮم ﺧﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺟﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ  2016اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
BPMN Diagram, Detailed Network Diagram, Microsoft SharePoint 2016 Workﬂow, UML Class,
UML Sequence, UML Use Case Value Stream Map

وانﻧﻮت 2016

وانﻧﻮت اﯾﻦ روزﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
در وﯾﻨﺪوز  10ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای روی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﮐﺮده و آن را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ درﺧﺸﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ ،ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را دارد .اﻣﺎ وانﻧﻮت ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ  2016ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ از وانﻧﻮت 2013
اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ وانﻧﻮت  2013را دارﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وانﻧﻮت  2016ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وانﻧﻮت را
اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ 2013
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ادﻏﺎمﺳﺎزی وانﻧﻮت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ را روی وب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را روی ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻌﺪ
از آنﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دﺳﺖﺧﻂ ﺧﻮد را
ﺑﺎ وانﻧﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Oﬃce Lens
 Oﬃce Lensﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ .ﯾﮏ روش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت از واﯾﺖﺑﺮدﻫﺎ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ ،ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎر ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ
ﺷﺪن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ Oﬃce Lens .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن
از ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ از وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﻧﺪروﯾﯿﺪی و
آیﻓﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ.

Clip the web with Clipper
 OneNote Clipperﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﮐﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺒﻂ
ﮐﻨﯿﺪ OneNote Clipper .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺸﺎﻧﯽ  onenote.com/clipperدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖClipper .
در ﻧﻮار  Favoriteﻣﺮورﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد.

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی
ﮐﻼود ﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .در وانﻧﻮت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ روی واندراﯾﻮ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .وانﻧﻮت ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،وﯾﺮاﯾﺶ ،ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی و ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،آیﭘﺎد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺪروﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ از آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﻣﺮورﮔﺮی ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی  Visioو ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ
را در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وارد ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ و دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی  Visioدر
وانﻧﻮت از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Insertﺑﺮوﯾﺪ ،دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای اﮐﺴﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را از ﺻﻔﺤﺎت اﮐﺴﻞ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده را درون ﺧﻮد دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻣﺠﻤﻮع،

ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وانﻧﻮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﭼﻨﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺟﮑﺖ 2016
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺟﮑﺖ  2016ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آن
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺶرﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮوﺟﮑﺖ ﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﭘﺮوﺟﮑﺖ  2016ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻫﺮم  Multiple timelinesرا در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺎزﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزه ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﻫﺮ زﻣﺎنﺑﻨﺪی
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(11

شکل  :11تفکیک بازههای زمانی از یکدیگر پیشرفت قابل توجهی به شمار میرود.

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ روی ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه
ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ  Project Professional 2016و  Project Onlineﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺬاﮐﺮه
در اﯾﻦ ﺑﺎره را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از Project
 Professional 2016ﯾﺎ  Project Pro 2016وﯾﮋه آﻓﯿﺲ  365ﮐﻪ ﺑﻪ  Project Onlineﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ Project Standard 2016 .ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در  Project Onlineﻣﯽﮔﯿﺮد ،او اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ ،او ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ درﺻﺪ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(12

شکل  :12مدیر در پروجکت بهراحتی توانایی مشخص کردن بازه زمانی مورد نیاز برای استفاده از یک منبع را دارد.

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ﯾﺎ آن
را رد ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ را در  New Resources Plan Viewﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را داده ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(13

شکل  :13زمانی که تعامل به پایان رسید ،مدیر پروژه اقدام به تخصیص منابع به وظایف مشخص شده در پروژه میکند.

Tell me
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ  Tell meدر ﭘﺮوﺟﮑﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎدر
ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را دارﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ در ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ ﻋﺒﺎرت
 Baselineرا وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎدر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Show baseline ،Set Baseline ،Show Slippageو ...را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ .(14

شکل  :14این کادر بهصورت هوشمند دستورات را به کاربر نشان میدهد.
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