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ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری آﻓﯿﺲ 2021ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی و آﻓﯿﺲ » «LTSCﺑﺎ ﻫﺪف
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ  2019ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  365ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ردﻣﻮﻧﺪیﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻐﺮات ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ اراﺋﻪ
ﻧﺪادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ آﻓﯿﺲ  2021از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﻬﺒﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ) (Dynamic Arraysو XLOOKUP
در اﮐﺴﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻐﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آﻓﯿﺲ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی را اﺑﺘﺪا روی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
آﻓﯿﺲ  365اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺟﺎرد اﺳﭙﺎﺗﺎرو« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  365در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری آﻓﯿﺲ 2021ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

» در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری از آﻓﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ده ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
اﺑﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
اﺑﺮی ﻧﺪارﻧﺪ«.
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻓﯿﺲ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ روﯾﻪ ﻣﺪاوم و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ  LTSCﺑﻪ
ﻣﺪت  5ﺳﺎل از ﺳﻮی ردﻣﻮﻧﺪیﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ده درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎری آﻓﯿﺲ ﭘﺮوﻓﺸﻨﺎل ﭘﻼس ،آﻓﯿﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ  LTSCو آﻓﯿﺲ وﯾﻨﺪوز  LTSC 10در ﻧﯿﻤﻪ دوم  2021ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻓﯿﺲ  LTSCآورﯾﻞ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ
آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  2021در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻓﯿﺲ  2021ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪارد و اواﺧﺮ ﺳﺎل  2021ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ دو
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ دارای ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  32و  64ﺑﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه  OneNoteدر دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

