ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ روز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

اﻧﺘﺸﺎر آﻓﯿﺲ  2016؛ آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻓﯿﺲ  2016در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه(
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﯾﻨﺪوزی آنرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﮏ آنرا در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮏ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365زودﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻓﯿﺲ  2016ﻣﮏ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  9ﺟﻮﻻی آنرا
ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،آﻓﯿﺲ  2016را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
آﻓﯿﺲ  365ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داد .آﻓﯿﺲ  2016در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﮏ و دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ
) (Ribbonﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺒﮏ وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻢ  OS Xﺑﻮده و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ،
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی
وﯾﮋﮔﯽ ادﻏﺎمﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی واندراﯾﻮ را ﺑﻪ آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ اﻓﺰود .اﻓﺰوده ﺷﺪن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﻨﺎد روی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن،
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﻨﺎد و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻣﮏ آﻓﯿﺲ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎی آﻓﯿﺲ  2016را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورد ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،اﮐﺴﻞ ،آﺗﻠﻮک و وانﻧﻮت در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

مطلب پیشنهادی:

چرا دو نسخه متفاوت از آفیس برای ویندوز  10ارائه میشود؟

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ،آﻓﯿﺲ  2016را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش  ) WinFutureﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد(
آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ) (Homeو ﺣﺮﻓﻪای ) (Professionalوﯾﻨﺪوز در ﺗﺎرﯾﺦ 22
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻢ رﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
آنرا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه وﯾﻨﺪوز
 10اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮای اﻓﺮادی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ
ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در آﺗﻠﻮک  ،2016ﺿﻤﯿﻤﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داده و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وﯾﮋﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ورد  2016و اﮐﺴﻞ  2016ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ورد ﺟﺪﯾﺪ آنرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻼدرﻧﮓ در ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ آﻓﯿﺲ
 2016ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ روی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﺑﯽ آﻓﯿﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی را در ﮐﺴﺒﻮﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ آﻓﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهای را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﻮﮔﻞ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﻨﻬﺎ روی ﻧﺴﺨﻪ وﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ  QuickOﬃceرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ وﯾﮋه  ،iOSآﻧﺪروﯾﺪ و ﺣﺘﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی و ﻣﮏ آﻓﯿﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  22ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ را ،زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻓﯿﺲ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ورج ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،آﻓﯿﺲ  2016در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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