ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از آﻓﯿﺲ  2016اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻓﯿﺲ  2016آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
آﻓﯿﺲ  2016ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻓﯿﺲ  2016در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺎ آﻓﯿﺲ  2013دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ آﻓﯿﺲ  2016ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی دﻧﯿﺎی ﮐﻼود در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

مطلب پیشنهادی :چرا باید از آفیس  2016استفاده کنیم )بخش اول(

Sunrise Calendar
آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﻠﻮک اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  sunrise Calendarرا ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ  sunriseﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک Foursquare ،و  Triplatﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ او ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ رﺧﺪادی را در ﯾﮏ
رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ sunrise ،آن رﺧﺪاد را ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﮔﺮ ﺟﺰء اﻓﺮادی
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  sunriseرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ آﮔﺎه
ﺷﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ روﯾﺪادی را ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﯾﺎ  Foursquareاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻟﺒﺘﻪ  Sunriseﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  Sunriseرا در ﺳﺎل  2013در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﯾﮋه ﺑﺮای آیﻓﻮن ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮد و آنرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آﻓﯿﺲ  2016اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Tell Me
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎده آﻓﯿﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و وﻗﺖﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ از
ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی اﺳﻨﺎد ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  Tell meﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻨﯽ را دارﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻨﯽ را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﻓﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎن وارد ﺷﺪه در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
رﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻓﻮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ  Times New Romansﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت  Change fonts to Times New Romansرا وارد ﮐﺮده و روی دﮐﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی Tell
 meﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ Tell me ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را ﻧﯿﺰ

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در آﻓﯿﺲ  2016در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
Oﬃce Lens
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ  Cloud Connectدر ادوﺑﯽ  Oﬃce Lensﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺳﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درون ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪ ﻫﺘﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ادارهای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺗﺎقﺗﺎن در رﺳﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﮑﺴﯽ را از
رﺳﯿﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آنرا ﺑﻪ درون  Oﬃce Lensﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
اﺳﺖ را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﺳﻨﺪ را ﺑﺮای ﺣﺴﺎبداری ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ذﺧﯿﺮه آنﻫﺎ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و وﯾﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ
اﺳﻨﭗ ﺷﺎت ﺳﺎده ،و وﯾﺮاﯾﺶ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻮا )on the
 (ﬂyاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
Delve
اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اراﺋﻪﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از آنﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺰاران اﯾﻤﯿﻞ در ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان
ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  Delveﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ Delve .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺎب ﺑﺮای اﺳﻨﺎد آﻓﯿﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  Delveاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺎرﯾﺦ آنﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺎب را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺎریﺗﺎن ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻫﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎری ﺧﻮد را روی ﻫﺎب ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
Outlook
ﺷﺎﯾﺪ آﺗﻠﻮک ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .در ﮐﻨﺎر ادﻏﺎمﺳﺎزی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺗﻠﻮک ،آﺗﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ واندراﯾﻮ دارد.
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ را از ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،آﺗﻠﻮک ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی
واندراﯾﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﮐﺴﻞ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﺗﻠﻮک ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﮐﺴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮدار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽ  Tell meﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﮐﺴﻞ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ  Tell meاﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ Tell me ،ﺑﺪون
درﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از) Waterfall :ﻣﺎﻟﯽ(،
) Treemapﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ() Sunburst ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ() Box and Whisker ،ﺟﻌﺒﻪای(Histogram، Pareto ،
)آﻣﺎری(
In Closing

 In Closingﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  7دﻻر ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  70دﻻر را ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
Sway
 Swayﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درﺑﺎره آن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ Sway .ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪﻫﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻟﻤﺴﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اراﺋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪوﯾﯽ را درون ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس  URLو ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی
آنرا ﻧﺪارد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺮوژه Swayرا ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
آﻓﯿﺲ  2016اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ را روی آن اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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