دراپ ﺑﺎﮐﺲ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
دراپ ﺑﺎﮐﺲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﻨﺪوز  10اش ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎری اش ﺑﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ،از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻫﻢ زﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ
وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﺮات اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان
ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﺗﻐﺮ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ورد ،اﮐﺴﻞ ﯾﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻮم را در دراپ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ در ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻈﺮات ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات در دراپ ﺑﺎﮐﺲ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﻞ را
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر روی آن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اﻣﺮوز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
 Basic، Proو  Businessﺳﺮوﯾﺲ دراپ ﺑﺎﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراپ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ را آﺳﺎن ﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ زودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ آﺗﻠﻮک ﮐﻨﻨﺪ.
دراپ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﯿﻤﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

