ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻓﯿﺲ  ۲۰۱۶ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺣﺪودا دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ )ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎه ﻣﺎرس( ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻓﯿﺲ  2016را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و آن را
ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ITدر اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ،روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ای )ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن آﻓﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻓﯿﺲ را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎﺗﯿﺎ
ﻧﺎدﻻ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﮕﻨﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻓﯿﺲ  2016ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎرد اﺳﭙﺎﺗﺎرو ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻓﯿﺲ ﻫﻢ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪﻧﺶ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻓﯿﺲ  2016ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻐﺮات ﺗﺎزه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻓﯿﺲ
 2013ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﻓﯿﺲ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﻼود دارد و ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اوت ﻟﻮک را ﺑﺎ
 OneDriveﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﯿﻨﮏ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻌﺪادی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
آﻓﯿﺲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  Tell Meاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺮچ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ و ﯾﺎ  Clutteﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﺎدات ﺷﻤﺎ ،اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ ﺗﺎن را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﻓﯿﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﻨﺎد وردی

اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻫﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ وب ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮای
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ آﻓﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﻨﺎد ،ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮای ورد و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ و اﮐﺴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻓﯿﺲ  2016را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

