ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ راﺣﺖﺗﺮ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻓﯿﺲ را روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار داد

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ را روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار داد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اس ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﻫﻤﭽﻮن
ورد ،اﮐﺴﻞ ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،آوتﻟﻮک ،اﮐﺴﺲ و ﭘﺎﺑﻠﯿﺸﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد از ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ازار ﺳﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ و ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﮔﯿﻒ
Gifybot؛ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﯿﻒ در ﺗﻠﮕﺮام
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10اس ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز  10اس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺠﺎری روﺑﺮو ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻓﺰوده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
آنرا دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وﯾﻨﺪوز را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد را روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل وﯾﻨﺪوز  8درسﻫﺎی ﻻزم را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار  Centennial Desktop Bridgeﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺰار ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دارﻧﺪﮔﺎن ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی
ﺳﺮﻓﯿﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10اس ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪای از آﻓﯿﺲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻗﺒﺎل وﯾﻨﺪوز  10اس ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را
در ﻧﺴﺨﻪای از آﻓﯿﺲ ﮐﻪ روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ  32ﺑﯿﺘﯽ آﻓﯿﺲ را وﯾﮋه وﯾﻨﺪوز  10اس داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﻓﯿﺲ از
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وانﻧﻮت را ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار
ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  UWPﺑﺮای ﻧﺼﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  10اس ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﺮاه آﻓﯿﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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