اﭘﻞ ﮐﺎرﻫﺎ آﻣﺎده آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻨﯽ آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﻪروز ﺷﺪه از آﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  Mac OS 10.10ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ آﻓﯿﺲ  2011وﯾﮋه ﻣﮏ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ آﻓﯿﺲ ﻣﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
اداﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد آﻓﯿﺲ  2016را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺒﻼ وانﻧﻮت و آوتﻟﻮک را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻪروز ﺷﺪه وﯾﮋه ﻣﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد) .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  31اﮐﺘﺒﺮ  2014ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه آوتﻟﻮک ﺑﺮای ﻣﮏ را ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻖاﺷﺘﺮاک آﻓﯿﺲ 365
ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آﻓﯿﺲ وﯾﮋه ﻣﮏ را در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل 2015
ﻣﯿﻼدی و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آنرا در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2015ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ(.

ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎرس ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ  2016ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ورد ،اﮐﺴﻞ و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
ﮐﻪ از  Mac OS 10.10اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ از
اﯾﻦ آدرس ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر آﻓﯿﺲ  2011ﻣﮏ اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺴﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر  Auto-Updateﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻫﺮ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  60روز از ﻋﺮﺿﻪ آن از ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زودﺗﺮ از آﻓﯿﺲ  2016ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2015ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد،
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه
وﯾﻨﺪوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
داﺷﺖ (.ارﯾﮏ وﯾﻠﻔﺮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل آﻓﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد آﻓﯿﺲ  2016ﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺒﮏ و ﻇﺎﻫﺮ آﻓﯿﺲ ﮐﻪ آنرا ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ«.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪه ﻣﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای روﺑﺎن ) (Ribbonاﺳﺖ .روﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪ
وﯾﻨﺪوزی آن ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ رﺗﯿﻨﺎ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ "اﺗﺼﺎل اﺑﺮی" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎ واندراﯾﻮ ،واندراﯾﻮ ﺗﺠﺎری،
ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ و آﻓﯿﺲ  365ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد روی
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻓﯿﺲ روی آنﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎبﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ در آﻓﯿﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ روی آﻓﯿﺲ وﯾﮋه آﻧﺪروﯾﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن روی آﻓﯿﺲ وﯾﮋه ﻣﮏ و در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن از ﻃﺮﯾﻖ آﻓﯿﺲ روی آیﭘﺎد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ورد  2016وﯾﮋه ﻣﮏ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﮑﺎری در ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی

) (Co-Authoringﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺒﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﮑﺎری در ﻧﮕﺎرش
ﺑﯽدرﻧﮓ  Real-Time Co-Authoringﺟﻮاﺑﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺴﻞ ،اﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻓﯿﺲ وﯾﻨﺪوز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ) Presenter viewﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ روی اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ (.ﮐﻪ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ  iOSوﺟﻮد دارد ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ آنﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در دو ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ آﻓﯿﺲ ﻣﮏ و آﻓﯿﺲ وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد،
آﻓﯿﺲ ﻣﮏ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی اﺳﺖ.
وﯾﻠﻔﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی آﻓﯿﺲ  365و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺧﻮد را روی آﻓﯿﺲ وﯾﮋه
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺮای آﻓﯿﺲ وﯾﮋه  iOSاﻧﺠﺎم داد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻓﯿﺲ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺑﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺣﻖاﺷﺘﺮاک آﻓﯿﺲ  365ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﻠﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ  2016وﯾﮋه ﻣﮏ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ «.ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای آﻓﯿﺲ  2016ﻣﮏ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖاﺷﺘﺮاک آﻓﯿﺲ  365ﻧﺪارد ،اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ..
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