ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﯾﻨﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻐﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در راﺑﻂ ﺳﻨﺘﯽ  Ribbonﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ » «Fluent Designﺑﻬﺒﻮد

ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺗﻐﺮات آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﮑﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،دارک ﻣﻮد و ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮار اﺑﺰار
روﺑﺎن ) (Ribbonاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آنﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎدهﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

»ﺟﺎن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ« ،ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﺑﻂ

ﮐﺎرﺑﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﺗﻐﺮات راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  ۳۶۵ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺪ از ﻫﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮار اﺑﺰار را در
ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﺮات اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

»از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،روﺑﺎن ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار از دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم
از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ آﯾﻨﺪه دﺳﺘﻮرات را ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ«.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر راﺑﻂ روﺑﺎن را ﺳﺎل  ۲۰۰۷وارد دﻧﯿﺎی آﻓﯿﺲ ﮐﺮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﻦ راﺑﻂ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ راﺑﻂ را ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و وب ﺳﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﺳﺎدهﺳﺎزی
راﺑﻂ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻐﺮات راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﯾﻨﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺎﻻی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻓﯿﺲ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه اﯾﻦ راﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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