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مقدمه

بيدارى مايكروسافت
به نظر مى رســد مايكروســافت تازه از خواب بيدار شــده است. تازه به 
دركى صحيح از شــرايط موجود دســت يافته اســت و ديگر مى داند كه براى 
حفظ ســوددهى (و از ديد بســيارى، حتى جلوگيرى از زيان و افول) در دنياى 
محاســبات همراه و ســرويس هاى ابرى چه بايد بكند. مايكروسافت با تأخير 
زياد وارد بازار تبلت ها و ابزارهاى پسادســكتاپ شــده و در اين مســير تنها 
به سيســتم عامل مشــهورش دل نبســته است، بلكه ســعى مى كند در حوزه 
ســخت افزار نيز به بازيگرى قدرتمند تبديل شــود. براى قدرتمندتر و غنى تر 
كردن سيســتم عاملش دســت به جيب شده و توسعه دهنده جذب مى كند و در 
همين حين كاربردى ترين نرم افزارش را نيز براى هماهنگى با اين اكوسيستم 

جديد به روز مى كند.
تمركز بيشــتر بر ابرها، ساده ســازى رابط كاربرى و عرضه نسخه هاى 
مختلف بر اساس نيازها و سخت افزار كاربران، همگى مؤيد اين نكته هستند كه 
مايكروســافت به شــدت روى آفيس 2013 سرمايه گذارى كرده است و آن را 
محصولى مى داند كه بايد به پيشــرفت و رواج اكوسيستم جديد مايكروسافت 
كمك شــايانى بكند. براى برآورده كردن چنين هدفى، مايكروسافت تغييراتى 
اساســى در اين مجموعه به وجود آورده اســت كه تركيب كامل با شبكه هاى 
اجتماعى، بهينه سازى رابط كاربرى براى تجهيزات لمسى و عرضه كل بسته 
و تك تــك نرم افزارهايش به صورت سرويســى با حق اشــتراك ماهيانه، از 
جمله مهم ترين آن ها هستند. در پرونده پيش رو درباره اين تغييرات به  تفصيل 
صحبت شده است. اما اين تمام ماجرا نيست. در اين ميان، به نظر مى رسد كه 
دو نكته ناگفته باقى مانده اســت. دو نكته اى كه نتيجه اى مهم به دنبال خواهند 

داشت؛ دوگانگى و رقابت!

دوگانگى
به نظر مى رســد مايكروســافت در آفيس 2013 هم نتوانسته است از شر 
ترديدهايش خالص شــود. همان دوگانگى و ترديدهايى كه در هنگام معرفى 
ســرفيس با آن مواجه بوديم، در آفيس هم به چشــم مى خــورد. ترديد ميان 
هماهنگــى كامل با ابزارهاى لمســى يــا باقى ماندن در موقعيــت يك برنامه 
دســكتاپ، ترديد ميان ظاهر پاك و پالوده مترو يا ريبون آشناى كاربران. در 
مقاالت پيش رو خواهيد ديد كه ظاهر نرم افزارهاى جديد آفيس «شــبه مترو» 

خوانده مى شــود(اگرچه خود نام مترو هم كنار  گذاشته شده است). تنها يكى 
از نرم افزارهاى هســته اصلى آفيس يعنى وان نوت اســت كه به صورت كامل 
براى ابزارهاى لمسى بهينه شده است و بقيه هنوز به صورت كامًال محسوس 

برنامه هاى مخصوص دسكتاپ هستند.
به نظر مى رســد مايكروســافت هنوز در مورد نســل آينــده ابزارهاى 
محاسباتى و حتى سيستم عاملى كه اين ابزارها اجرا خواهند كرد، ترديد دارد. 
به همين دليل آفيس بعدى همچنان روى ويندوز 7 هم اجرا خواهد شد و كامًال 
مترويى نشــده اســت و از همين رو است كه هنوز با دو مجوز دائم و مبتنى بر 

حق اشتراك عرضه خواهد شد.
 البته با در نظر گرفتن عظمت مايكروســافت و طيف گســترده مخاطبانى 
كــه دارد، به ويژه با در نظر گرفتن مشــتريان تجارى كــه همواره در پذيرش 
فناورى ها و سيســتم هاى نوين از كاربران عادى عقب تر هستند، اين ترديدها 
و مالحظات كامًال منطقى به نظر مى رســد. مايكروسافت آشكارا تصميم دارد 
حداقــل در آينده نزديك در همــه زمينه ها رويكرد دوگانــه و محافظه كارانه 
خــود را ادامه دهد. به همين جهت براى ســاخت ســخت افزارهايش از هر دو 
معمارى ARM و x86 استفاده مى كند تا بتواند هر دو كاربرد تبلت و پى سى را 
همزمان داشــته باشــد و در ويندوز جديدش، هم رابط مترو را معرفى مى كند 
و هم دســكتاپ قديمى را حفظ مى كند تا هيچ يك از كاربرانش (حداقل به دليل 
ســرخوردگى از رابط كاربرى) به پلتفرم هاى ديگر مهاجرت نكنند. در آفيس 
هم داســتان دقيقًا به همين منوال اســت. نرم افزارها براى لمس بهينه شده اند 
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تــا كاربران ابزارهاى لمســى راحت تر بتوانند از آن ها اســتفاده كنند، اما اين 
بهينه سازى در حد و اندازه اى نيست كه كاربران پى سى را رنجانده و از ارتقا 
مايوس كند. اين آفيس، هم با ويندوز 8 و هم با ويندوز 7 ســازگار خواهد بود 
تا ســازمان ها و مشــتريان محافظه كار فرصت تصميم گيرى براى مهاجرت 
به ويندوز 8 را داشــته باشــند و پس از آن هم با مشــكلى مواجه نشوند. حتى 
عرضه شــدن آفيس به صورت استريم با دريافت حق اشتراك را هم مى توان 
در چارچوب اين نگاه گنجاند. ارائه آفيس به صورت اســتريم شده، اين امكان 
را فراهم مى كند كه مايكروسافت نسخه به روز و مناسب سيستم عامل و ابزار 
محاسباتى كاربر را در اختيار او قرار دهد و او را به تبلت يا پى سى محدود نكند.

رقابت
نكتــه ديگرى كــه هنوز نمى تــوان دربــاره آن اظهار نظر كــرد، رابطه 
مايكروســافت با اپل اســت. مديرعامل مايكروسافت به صراحت اعالم كرده 
است كه به رقابت با اپل خواهد پرداخت و در هيچ عرصه اى اپل را رها نخواهد 
كرد تا يكه تاز ميدان باشــد. همين رقابت شــديد و جدى، عرضه نسخه جديد 
آفيس براى مك را با چالشى جدى مواجه مى كند. اگر مايكروسافت اين بسته 
نرم افــزارى را براى مك عرضه نكند، بســيارى از كاربرانى كه در محيط كار 
خود از ســخت افزارهاى اپل اســتفاده مى كنند، با مشكل مواجه شده و مجبور 
به استفاده از نسخه قبلى يا حتى مهاجرت به پلتفرم ويندوز خواهند شد. البته 
مايكروســافت اعالم كرده اســت كه همزمان با عرضه نســخه جديد، آفيس 

2011 مك نيز به صورت اســتريم عرضه خواهد شــد. اما نســخه 2011 مك 
همان نســخه اى است كه از هســته آفيس 2010 استفاده مى كند و بسيارى از 
قابليت هاى جديد و ارزشمند آفيس جديد (مانند تركيب با شبكه هاى اجتماعى، 
امكان كار گروهى روى يك سند و...) را در خود نخواهد داشت. افزايش سهم 
مكينتاش از فروش كامپيوترها و برترى مطلق در عرصه تبلت ها، عاملى است 
كه به احتمال زياد مايكروسافت را از عرضه آفيس 2013 براى مك و تحويل 

دادن يكى از برگ هاى برنده به رقيب، منصرف خواهد كرد.

نسل بعدى آفيس
به نظر مى رسد، براى از بين رفتن دوگانگى ها و ديدن چهره واقعى «نسل 
بعــدى ابزارهاى توليــد محتوا» بايد تا عرضه آفيس بعــدى صبر كرد. با در 
نظــر گرفتن دوره هاى 3 ســاله عرضه آفيس، تا آن زمــان تكليف ويندوز 8، 
متــرو و ابزارهــاى لمســى كامًال مشــخص شــده، كاربران (احتمــاًال حتى 
سخت گيرترين شــان) بــه ويندوز 8 مهاجرت كرده انــد و تكليف رقابت با اپل 
به احتمال زياد روشــن شده است. در چنين شرايطى، مايكروسافت مى تواند 
بى ترديد و بدون دو پاره شــدن رويكردها و راهبردها، آن محصول رؤيايى 
را توليد كند. آن اداره رؤيايى، ســاده و زيبا كه ســر بر ابرها مى ســايد و همه 
آرزوى كار كردن در آن را دارند، شــايد نســخه اى باشــد كه در سال 2016 
عرضه مى شــود، اما به يقين نســخه 2013 (به رغم تمام قابليت ها و امكانات 

جديدش) نخواهد بود!
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آفيس مايكروسافت، هميشه يار و ياور ويندوز بوده است. اگرچه بيشتر مورد تحقير واقع شده و اهميتش درك نمى شود، در نهايت همين بسته نرم افزارى 
است كه بارها و بارها جان ويندوز را نجات مى دهد. در حالى كه رويدادهاى معرفى ويندوز بسيار پر سروصدا بوده و با هيجان شديدى همراه هستند، آفيس 
كار دشوار عادت دادن كاربران با نسل هاى مختلف رابط هاى كاربرى را بر عهده دارد. آفيس قابليت ها و ويژگى هايى را فراهم مى كند كه باعث مى شود ناز 

و اداى كاربران كمتر شده و راحت تر به سيستم عامل ويندوز روى بي اورند (حداقل تا زمانى كه سرويس پك 2 عرضه شود).
اين وظيفه بر دوش آفيس 2013، نســخه جديد اين مجموعه نرم افزارى كه به تازگى در همايشــى در سان فرانسيسكو معرفى شد، بيش از ساير نسخه ها 

سنگينى مى كند. بالمر، مديرعامل مايكروسافت، در اين همايش گفت: «ما به شدت احساسى همانند سال 1995 داريم.»
در نگاه اول،  بايد گفت كه مايكروسافت هنوز «همه چيز» را در اين نسخه اوليه براى بررسى كنندگان آشكار نكرده است و به همين دليل، هنوز بسيارى 

از قابليت ها و ويژگى هاى اين نسخه ناگفته باقى مانده ، اما خطوط كلى و پايه هاى آفيس در اين نسخه اوليه هم به خوبى آشكار است.

 نويسنده: شون گاالگر    منبع: آرس تكنيكا    ترجمه: فرزانه برهمت

ريسك مايكروسافت براى بردن آيندهريسك مايكروسافت براى بردن آينده
كالود، لمس، شبكه هاى اجتماعى و برنامه هاى استريم شده، شالوده هاى آفيس 

بعدى خواهند بود
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در ايــن ويرايش، برخــى برنامه ها تنها ظاهرى جديــد را تجربه مى كنند 
اما در عملكردشــان تغيير چندانى حاصل نشــده است. اين وضعيت  به زودى 
با عرضه نســخه اصلى تغيير خواهد كرد. به عنــوان مثال، برنامه هايى نظير 
وان نــوت و Lync از وضعيتــى كه در هنگام عرضه رســمى خواهند داشــت، 
بســيار دور هستند. ســاير برنامه ها قابليت هاى افزوده فراوانى دارند كه در 
كنار تغييرات جزئى و بهينه سازى هاى گام به گام، داليل كافى براى ارتقا به اين 
نسخه را فراهم مى آورند. اما از ديد ما اساسى ترين تغييرات نه در قابليت هاى 
نرم افزارها، كه در ســاختار و بســته بندى و ارائه كل مجموعه رخ داده است. 
مايكروســافت پلتفرم آفيس را به شــدت با كالود، ســرويس هاى اينترنتى و 

شبكه هاى اجتماعى تركيب كرده است.
همچنين مايكروسافت به صورتى اساسى، شيوه خريد مصرف كنندگان 
و مشتريان سازمانى را تغيير داده است. كاربران، ديگر آفيس را نه به صورت 
يك ديســك در يك بسته بندى، كه به صورت سرويس مبتنى بر حق اشتراك و 

استريم شده دريافت خواهند كرد.
ايــن تغييرات بخشــى از يك تحول راهبردى بزرگ تر در مايكروســافت 
است. آفيس 2013 چيزى بيش از تازه سازى محصول توليد محتواى همه گير 
مايكروســافت اســت. مايكروســافت آشــكارا به آفيس 2013 به چشم نقطه 
اتــكاى راهبردى ويندوز و پلتفرم ابرى شــركت مى نگــرد. اين راهبرد، انتقال 
از ديد پى ســى محور به ديدى اكوسيستمى متشكل از انواع دستگاه ها، انتقال 
از نســخه هاى قديمــى ويندوز به وينــدوز 8 و انتقال از فــروش نرم افزار به 

اشتراك هاى كالود محور را شامل مى شود.
حتى اگر ويندوز 8 خيمه اصلى اين راهبرد باشد، آفيس است كه ستون هاى 

نگه دارنده اين خيمه را مى سازد:
  بــراى افزايــش اقبال عمومى به موبايل ها و تبلت هاى مايكروســافتى، 
 RT برنامه هاى مختلف آفيس در تمام دســتگاه هاى مبتنى بر ويندوز 8 نسخه
وجود خواهند داشــت و نســخه هايى از برنامه هاى اصلى اين مجموعه براى 

ويندوز فون هم در دسترس خواهد بود.
  براى كمك به انطباق ويندوز 8 روى پى سى ها، مايكروسافت ويژگى ها 
و قابليت هاى جديدى را (بيشــتر در حوزه رابط هاى كاربرى مبتنى بر لمس يا 
قلم) روى اين سيستم عامل جديد عرضه مى كند. همچنين نسخه هاى متروى دو 
برنامه آفيس براى نمايش قابليت هاى رابط كاربرى مترو عرضه خواهد شد.

  در جهت فراهم آوردن راهى بهتر براى ســاخت ســرويس هاى ارزش 
افزوده مخصوص آفيس توســط شــركاى طرف ســوم (و همين طور كسب 
درآمد پايدار و مســتمر)، مايكروسافت API جديدى مبتنى بر HTML 5 و جاوا 
اســكريپت براى يكپارچه سازى ســرويس آفيس عرضه كرده است كه با نام 
رمز Agave شــناخته مى شود. البته اين شركت، سيستم قديمى VBA را هم در 

كنار تمام اين موارد حفظ كرده است.
  با عرضه آفيس به عنوان سرويســى ماهانه (هم براى كاربران و هم 
سازمان ها) كه به پلتفرم آفيس  365 (Office 365) متصل است، مايكروسافت 
اميــد دارد كــه بتواند برترى و ســلطه خود را در بازار دســكتاپ، در برابر 
رقباى كالود محور ديگر، مانند گوگل، حفظ كند. مايكروســافت به اين ترتيب 
قصد دارد كل سيســتم اقتصادى بازرگانــى نرم افزارهاى كاربردى خود را 

نيز متحول كند.
در نتيجــه، آفيــس 2013 همانند پلى به نظر مى رســد كــه دنياى قديمى 
دســكتاپ مايكروسافت را به آينده شــركت كه تركيبى از كالينت ها و كالود 

است، متصل مى سازد.

براى آزمودن دقيق نســخه اوليه آفيــس، ما آن را روى پلتفرم هاى 
مختلفــى نصــب كرديــم. تبلت هــاى وينــدوز 8 سامســونگ از طرف 
مايكروســافت براى آزمايش نسخه تبلت آفيس، در اختيار ما قرار داده 
شــد و خــود ما نيز مجموعه كامــل آفيس را روى ويندوز 7 و نســخه 

دسكتاپ ويندوز 8 نصب كرديم. 
بررسى هاى ما همچنين چندين حساب كاربرى از نسخه اوليه آفيس 
روى سرويس هاى به روز شده آفيس 365 را نيز شامل مى شود. براى 
آزمايش، آفيس را به يك محيط قديمى Exchange نيز متصل كرديم. برخى 
موارد، در اين نسخه ابتدايى كه ما در اختيار داشتيم هنوز در دسترس نبود، 
اما مايكروسافت آن ها را در يك نمايش اختصاصى به ما نشان داده بود. ما 
به چنين قابليت هايى، كه نتوانستيم آن ها را آزمايش كنيم، تنها به اختصار

 اشاره كرده ايم.
 در ايــن مقالــه به كل نرم افزار آفيس به عنوان يك مجموعه ادارى و 
همچنين آفيس 365 (Office 365)نگاهى گسترده تر خواهيم داشت. هدف 
اين اســت كه ببينيم آيا آفيس 2013 مى تواند تمام اجزاى راهبرد پلتفرم 

مايكروسافت را به هم متصل كند يا پلى به ناكجاآباد خواهد بود؟
پاســخ اين پرسش به اين بستگى دارد كه شما ديدگاه مايكروسافت 
در مورد جهان ويندوز محور را بپذيريد يا نه. بســيارى از ســازمان ها 
بــا پذيرش پلتفرم ويندوز/آفيس/كالود مايكروســافت منافع زيادى را 
نصيب خود خواهند كرد، البته همين تغييرات ممكن اســت درست مانند 
تغييرات اساســى رابط كاربرى آفيس در نسخه 2007، بسيارى را گيج 
كنــد. اما براى ديگرانى كه در حدود دو ســال پيش به نســخه جديد آن 
زمان (2010) مهاجرت كرده اند، تغييرات آن چنان زياد نيســت كه آنان 
را به ارتقا ترغيب كرده يا حتى به انتخاب مايكروســافت در برابر ساير 

فراهم كنندگان خدمات كالود متمايل كند. (شكل1)

در جست وجوى آفيس رويايى
پى. جى. هاف، نايب رئيس گروه آفيس مايكروســافت در يك نشست 
خصوصى معرفى پلتفرم آفيس، اعالم كرد كه برنامه ريزى براى آفيس 
2013 همزمان با برنامه ريزى تيم ويندوز براى ارائه ويندوز 8 آغاز شد. 
او مى گويد: «وقتى ما برنامه ريزى را شروع كرديم، نمونه هايى از بازار 
مصرف را بررســى مى كرديم تا ببينيم كه از نتايج كدام تغيير اساســى 

بايد بهره مند شويم.»
اين برنامه ريزى موازى باعث شــد كه هر دو گروه، روى ســه حوزه 
 «IT تمركــز كنند. حوزه نخســت چيزى بود كه به ســادگى «مصرفى كردن
ناميده مى شــد و ظهور و رواج تبلت ها و گوشــى هاى هوشمند را نيز شامل 
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مى شــد. هاف مى گويد: «پيش از اين كه تبلت ها و نســل هاى جديد تلفن هاى 
هوشــمند عرضه شــوند، ما فرصتــى را كه در اثر افزايــش تعداد و رونق 
ايــن ابزارها به وجود مى آمد، ديده بوديم.» تيــم آفيس تصميم به انجام هر 
كارى كــه مى گرفــت، بايد موبايل هــا و تبلت ها را نيز مد نظــر قرار مى داد. 
آن هــم نه تنهــا تبلت هاى x86، بلكــه تبلت هاى ARM و گوشــى ها هم بايد

 ديده مى شدند.
در درون مايكروسافت بحث هاى فراوانى بر سر اين نكته در گرفت كه 
آيا سيســتم هاى لمسى، رابط هاى كاربرى مهم بعدى هستند يا سيستم هاى 
تشــخيص صدا. سيستم هاى لمسى در اين مناقشه پيروز شدند؛ چه در تيم 
ويندوز 8 و چه در گروه توســعه آفيس و اين انتخاب به شدت طراحى رابط 
كاربرى برنامه ها در مجموعه آفيس را تحت تأثير قرار داد. اين برنامه ها بايد 
هم به عنوان برنامه هاى سنتى پى سى با صفحه كليد و ماوس كار مى كردند 

و هم با سيستم لمسى يا قلم روى تبلت ها سازگار مى بودند.
هــاف مى گويد كه هر دو تيــم ويندوز 8 و آفيس، «فرصت هاى فراوانى 
را در تعامل با مردم و شبكه هاى اجتماعى» مشاهده كردند كه «هم در ميان 
مصرف كنندگان و هم در قشــر پيشــرو ســازمان ها» وجود داشت. چنين 
توجهى به شــبكه هاى اجتماعى، پيش از اين نيز خود را در خريد شــركت 
Yammer توسط مايكروسافت و ارتباط قوى اين شركت با فيس بوك نشان 

داده بود.
برخى از يكپارچه ســازى هاى انجام گرفته با شبكه هاى اجتماعى، پيش تر 
و از طريق تلفيق ”Social Connector“ با سيســتم مديريت مخاطبان آوت لوك، 
راه خــود را بــه مجموعه آفيس باز كرده بودند. اما آفيس 2013 قابليت هاى كار 
گروهى و شــبكه هاى اجتماعى را به ســطحى باالتر ارتقا داده و آن ها را با رابط 

كاربرى بيشتر برنامه هاى آفيس ادغام كرده است.
مايكروســافت همچنين تعدادى قابليت مشابه شــبكه هاى اجتماعى؛ نظير 
پى گيرى كردن افراد (Follow) يا به روزرســانى وضعيت كاربر (Status) را به 

سرويس ابرى Office 365 كه از نو طراحى شده، افزوده است.
اما شايد بزرگ ترين روندى كه مايكروسافت قصد داشت آن را به صورتى 
عميق تر در آفيس پياده كند، كالود و سرويس هاى اينترنتى بود. هاف توضيح داد 
كه مايكروسافت از هنگام عرضه نسل قبلى آفيس (از طريق سرويس هايى مانند 
آفيس 365 و SkyDrive) سرمايه گذارى فراوانى را روى كالود انجام داده است. اما 
در نسخه جديد آفيس، كالود و سرويس هاى اينترنتى (چه متعلق به مايكروسافت 
و چه ساير شركايش) در مركز و خط مقدم تمام مجموعه جاى گرفته اند. شايد 
آشكارترين نمونه اين اتفاق، تغيير انقالبى مايكروسافت در شيوه عرضه آفيس 
2013 باشد كه آن را به صورت يك سرويس اشتراكى استريم شده از كالود نيز 

عرضه مى كند. (شكل2)

استريم، حق اشتراك و سينك
مايكروســافت بــا عرضــه آفيــس 2013، مــدل تجــارى ســنتى خود 
را كنــار نخواهــد گذاشــت. آفيــس 2013 هنــوز هــم بــه صــورت مجوزى 
مادام العمــر عرضــه خواهد شــد. حتى نســل بعدى ســرورهاى آفيس (نظير

 SharePoint، Exchange، Project و Lync Server) نيز به همين شــكل عرضه 
خواهند شد. مايكروسافت همچنين آفيس را روى ويندوز RT نيز عرضه خواهد 
كرد. بخشــى از مجموعه نرم افزارهاى آفيس (شــامل ورد، اكسل، پاورپوينت 
و وان نــوت) از پيش، روى تمام دســتگاه هاى ويندوزى مبتنى بر پردازنده هاى 

ARM نصب خواهد شد.
صفحـــه مديريت مجوز آفيس 365  اين امـــكان را فراهم مى كند كه 

ماشين هايى را كه نمى خواهيد آفيس داشته باشند، حذف كنيد.
شكل 4

ده عنصر اصلى ســـازنده آفيس 2013، به همراه لينكى به سرويس 
آفيس 365. سيلوراليت اين وسط زيادى است!

شكل 1

به محض نصب شدن، آفيس رؤياى سلطه بر جهان را به نمايش مى گذارد! شكل 2

Office 365 صفحه نصب آفيس 2013 در سايت شكل3
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اما تفاوتى ندارد كه هزينه اين مجموعه چگونه پرداخت مى شــود، عده 
كمى آفيس 2013 را روى ديســك هاى براق پالســتيكى، يا همان سى دى ها، 
دريافت خواهند كرد. چرا كه مايكروسافت تمام نسخه هاى مختلف مجموعه 
آفيــس 2013 و حتــى تك تــك نرم افزارهاى آن را به صورت اســتريم از 
طريــق كالود عرضه مى كند. اين موضوع هم ســرويس ابرى آفيس 365و 
هم نرم افزارهاى مســتقل آفيس براى كاربــران تجارى و مصرف كنندگان 
را شــامل مى شــود. اين حركت نشــانه اى از درك اين موضوع اســت كه 
بســيارى از ابزارهــاى محاســباتى ماننــد تبلت هــا و اولترابوك ها بدون 
درايوهاى نورى عرضه خواهند شــد. از ســوى ديگر اين روشــى مستقيم 
براى مبارزه با رقباى فراهم كننده خدمات ابرى است. هرچند مايكروسافت 
نســخه استريم شــده آفيس 2010 را نيز به همراه برنامه اشــتراك نسخه
 Professional Plus 2010 عرضــه كــرده اســت و از همــان فنــاورى
 Click and Run بــراى توزيــع نســخه آزمايشــى آفيــس 2010 ميــان 
مصرف كننــدگان ســود بــرده اســت، ايــن نخســتين بارى اســت كــه 
مايكروســافت تمــام برنامه هــاى موردنيــاز كاربــران را از طريــق 

كالود استريم مى كند.
تعامل مصرف كننده نهايى با آفيس 2013 به احتمال اين گونه خواهد بود: با 
خريد آفيس 2013 يا هر يك از برنامه هاى مســتقل آن از يكى از فروشگاه هاى 
خرده فروشى، به جاى دريافت جعبه محتوى DVD، خريدار به گفته هاف «كوپن 
يا كارتى» را دريافت مى كند كه شــماره مجوز و يك آدرس اينترنتى روى آن 
نوشته شده است. خريدار پس از آن يك فايل اجرايى كوچك را از اينترنت دانلود 
مى كند و با اجراى آن، آخرين نسخه نرم افزار به سيستم او استريم خواهد شد.
قابليت استريم شدن، اين امكان را هم براى مايكروسافت فراهم مى كند كه 
آفيس و اجزاى آن را به صورت سرويس هاى اشتراكى نيز عرضه و مجموعه 
آفيس را به ســاير سرويس هاى مبتنى بر كالود متصل كند. اين مدل اشتراكى، 
مزيت هايى را براى مصرف كنندگان و كاربران تجارى به همراه خواهد داشت. 
بــه عنــوان نمونه، مايكروســافت به ازاى هر مجوز امكان نصــب برنامه ها را 
روى حداكثر 5 دســتگاه فراهم مى كنــد و برنامه ها به صورت خودكار به روز 

خواهند شد.
هاف مى گويد: «ما فكر مى كنيم اين اصلى ترين راهى اســت كه مردم براى 
نصب آفيس روى چندين سيســتم، از جمله ابزارهاى قابل حمل، از آن استفاده 

خواهند كرد.»
همچنين مدل مبتنى بر حق اشتراك، امكان همسان سازى و اشتراك گذارى 
تنظيمات و مواردى مانند لغت نامه هاى شــخصى كاربران را ميان دستگاه هاى 
مختلــف فراهم مى كند. به گفته هاف، وقتى كاربر يك نســخه از آفيس را روى 
دســتگاهى جديد اســتريم كرده و با حســاب كاربرى آفيس خود در آن الگين 
مى كند، تمام تنظيمات و تغييراتى كه روى آفيس اعمال شــده اند، روى نســخه 

جديد او نيز اعمال مى شود.
در حال حاضر مايكروسافت اشتراك آفيس 2013 را به عنوان بخشى 
از چهار نسخه Premium از سرويس ابرى آفيس 365مى بيند كه يك نسخه 
مصرف كننده (Consumer) را نيز شامل مى شود. اين نسخه ها عبارتند از:

 Home Premium: بــراى حداكثر 5 كامپيوتر شــخصى كه شــامل 

ورد، پاورپوينت، اكســل، آوت لوك، اكســس، پابليشــر و وان نوت است و
 20 گيگابايت فضاى اضافى روى SkyDrive را هم به همراه خواهد داشــت. 
هاف مى گويد كه اشتراك هاى اين نسخه احتماال چندين دقيقه مكالمه رايگان 

اسكايپ را نيز به عنوان جايزه به همراه خواهند داشت.

مسئله شخصى مى شود! اطالعات مربوط به تم كه در هنگام نصب اعمال 
مى شوند، همه جا و هر زمان كه در يكى از كپى هاى آفيس الگين مى كنيد، با شما خواهند بود.

شكل 5

پنجره Popup مديريت حســـاب كاربرى در ورد، امكان تغيير دادن 
حساب مورد استفاده را بدون نياز به خارج شدن از نشست ويندوز فراهم مى كند.

شكل 6

دكمـــه Sync در رابـــط جديـــد SkyDrive Pro روى ســـايت
 Office 365 (فلش قرمزرنگ بخشـــى از برنامه نيســـت). با كليك اين دكمه در هر فولدر 

كالينت SkyDrive Pro به آن پوشه متصل مى شود.

شكل 7

با كليك روى دكمه Sync، كالينت SkyDrive Pro ظاهر شده و محل 
مورد نظر روى سيستم را براى همسان سازى محتواى صفحه مى پرسد.

شكل 8
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  Small Business Premium: بــراى حداكثر ده كاربر، كه شــامل 

ورد، پاورپوينت، اكســل، آوت لوك، وان نوت، اكسس، پابليشر، اينفوپث 
 Exchange خواهد بود. عالوه بر اين، ايميل هاى مبتنى بر (Lync) و لينك
و نســخه تجارى SkyDrive را نيز براى اشــتراك گذارى اسناد به همراه 
خواهد داشــت. هر كاربر امكان نصب برنامه هاى آفيس 2013 را روى 

حداكثر پنج كامپيوتر خواهد داشت.
  ProPlus: درست همانند اشتراك Office Professional Plus كنونى 

 Small Business Premium آفيس 2010  است و شامل همان نرم افزارهاى
خواهد بود. اين اشــتراك براى 25 كاربر در نظر گرفته شده و هر كاربر 
امكان نصب آفيس روى پنج كامپيوتر را خواهد داشــت. اين نســخه از 
اشــتراك مى تواند به يك اشــتراك ايميل و همكارى آفيس 365  افزوده 

شود يا به تنهايى مورد استفاده قرار بگيرد.
  Enterprise: كه شــامل نســخه كامل ســازمانى ســرويس هاى 

Exchange Online ، SharePoint Online و Lync Online خواهد بود.

كاربــران مــك هــم نبايــد احســاس ناراحتــى كننــد؛ چرا كــه 
مايكروســافت اعــالم كــرده اســت Office 2011 بــراى مــك نيــز 
هنــگام نهايــى شــدن ايــن اشــتراك ها در بيــن گزينه هــا موجــود

 خواهد بود.

در آزمايش هايــى كــه بــا نســخه ProPlus و يــك اتصــال اينترنتى 
20 مگابيت بر ثانيه تجارى انجام شــد، توانستيم آفيس 2013 را در كمتر از
 دودقيقه به راه بياندازم و برنامه ها را، در حالى كه عمليات مربوط به آن ها 
در پس زمينه اســتريم مى شــد، اجرا كنيم. به يقين، اين يك نسخه آزمايشى 
بــود و مجبــور نبوديم با تعــداد زيادى از كاربران، روى ســايت مبتنى بر

آفيس 365 كه براى پشتيبانى از آزمون راه اندازى شده بود، رقابت كنيم.
براى شروع نصب، من به يك سرورآفيس 365 كه توسط مايكروسافت 
براى اين آزمايش راه اندازى شــده بود، متصل شــديم. اين دقيقًا مشــابه 
چيزى اســت كه كاربــران ProPlus و Home زمانى كه براى نخســتين بار 

كالينت هايشان را نصب مى كنند، با آن روبه رو خواهند شد. (شكل 3)
اگر شما يك كپى از برنامه را روى يك سيستم ديگر نصب كرده باشيد، 
صفحه بعدى كه مشاهده خواهيد كرد، صفحه مديريت مجوزها است. در اين 
صفحه شما مى توانيد مجوز آفيس 2013 را از روى برخى از كامپيوترهايى 
كه در اختيار داريد، پاك كنيد. به اين صورت آن   ها ديگر جزء  پنج سيســتم 

داراى مجوز شما نخواهند بود. (شكل 4)
براى شروع نصب، شما برنامه نصاب استريم Click-to-Run را دانلود 
مى كنيــد. پس از نمايش يك انيميشــن در ابتــداى كار، برنامه نصاب امكان 
تنظيم برخى گزينه هاى پايه را براى شما فراهم مى كند كه در تمام مجموعه 
آفيس (حداقل تا آن جا كه تم ها پشتيبانى مى شوند) اعمال مى شوند. (شكل 5)

براى كاربرانى كه از يك پى ســى به پى ســى ديگر يا از دســتگاهى به 
دســتگاه ديگــر مى روند، اين امكان فراهم مى شــود كه مجــوز آفيس را از 
كامپيوترى كه ديگر استفاده نمى كنند به دستگاهى جديد منتقل كنند و براى 
مديران سيستم كنترل مجوزهاى هر يك از سيستم هاى تحت مديريت شان 
ســاده تر مى شــود. استفاده از حســاب كاربرى آفيس براى الگين كردن به 
برنامه هــاى آفيس، امكان انتقال تنظيمــات، اتصال به محتواى SkyDrive و 
چيزهايى شــبيه لغت نامه هاى شخصى به سيســتم هاى جديد را به سادگى 
فراهــم مى كند. به اين ترتيب، كاربــران از همان چيدمان و تنظيمى كه روى 

كامپيوترهاى ديگر داشته اند، استفاده خواهند كرد.
ايــن موضوع امكان افزودن قابليت هاى جديد و جالبى را به برنامه هاى 
آفيــس فراهم مى كند. به عنوان مثــال، ورد و پاورپوينت مى توانند موقعيت 
كاربر را در يك ســند به خاطر بســپارند. به اين ترتيب، وقتى فايل براى بار 
بعدى باز مى  شــود، كاربر كارش را درست از همان جايى كه آن را متوقف 
كرده، ادامه خواهد داد. در اين هنگام فرقى نخواهد داشت كه فايل قبًال روى 

همين سيستم ويرايش شده است يا خير.
نكته ديگر اين كه الگين كردن با حســاب هاى كاربرى آفيس حتى روى 
كامپيوترهايى كه نســخه آفيس شخص ديگرى را اجرا مى كنند، كار خواهد 
كرد. كاربران مى توانند بدون نياز به خارج شدن از نشست جارى ويندوز، 
بين نســخه هاى محلى و حســاب هاى كاربرى شان در آفيس جابه جا شوند 
و به تنظيمات شــان (و همين طور فايل هاى SkyDrive و ساير سرويس هاى 

ابرى خود) دسترسى داشته باشند. (شكل 6)
 بيشــترين كاربرد اين قابليت در اداراتى خواهد بود كه از سيستم هايى 
براى كارهاى خاص (و نه افراد خاص) يا دســتگاه هاى اشــتراكى استفاده 
مى كننــد. اين قابليت ها همچنيــن مى توانند در كتابخانه ها و ديگر مكان هايى 
كه افراد «زمان» كار با سيستم را اجاره مى كنند؛ اما نمى توانند فايل هايشان 
را به صورت محلى ذخيره كنند، محبوب باشند. امكان وارد شدن به حساب 
كاربرى و دسترســى به تنظيمات شــخصى روى يك كامپيوتر اشتراكى و 

 SkyDrive Pro ،زمانى كه شما تعيين كرديد فايل ها به كجا منتقل شوند
از شما دعوت مى كند كه فرآيند همسان سازى فايل ها را مشاهده كنيد.

شكل 10

رابط اشـــتراك گذارى در برنامه هاى آفيس، گزينه هاى مختلفى را براى 
اشتراك گذارى فراهم مى كند. يكى از اين گزينه ها ايجاد يك URL براى اشتراك گذارى فايلى 
است كه روى سرورهاى مايكروسافت ذخيره شـــده يا به يك سرور SharePoint پست 
 Web player شده است. گزينه هاى ديگر، ارسال سند به صورت ايميل يا ارائه آن از طريق
هستند. زمانى كه شما سندى را مستقيما روى وب به اشتراك مى گذاريد، مى توانيد افراد را 
مستقيمًا از داخل برنامه آفيس به همكارى دعوت كنيد يا يك URL درست كنيد تا براى عده 

زيادى از همكاران ارسال شود.

شكل 9
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ســپس الگ آوت كردن و از بين رفتن تمام تنظيمات و ردپاها، براى كســانى 
كه به قابليت هاى كامل يك نرم افزار آفيس احتياج دارند و نســخه تحت وب 

تمام كارايى موردنظرشان را فراهم نمى كند، نيز جذاب خواهد بود.

ذخيره سازى، اشتراك گذارى و رويكرد«اجتماعى»
اما به يقين اين قابليت جابه جايى بدون دسترسى به فضاى ذخيره سازى 
ابرى، فراهم نخواهد شــد و ذخيره سازى ابرى يكى از نكات كليدى طراحى 
آفيــس 2013 اســت. هرچنــد آفيس 2010 ممكن اســت امــكان اتصال به 
SkyDrive يا سرويس هاى SharePoint را داشته باشد، اما در آفيس 2013 

اين قابليت ها ظاهر نهايى نســخه كاربران عادى و هســته و ريشــه نسخه 
تجارى را تشكيل خواهد داد. به همين دليل، اين فضاى ذخيره سازى نقشى 
اساســى در گزينه هاى مختلف اشــتراك آفيس بازى مى كند. وقتى شــما با 
حســاب كاربرى شخصى يا تجارى تان در آفيس الگين مى كنيد، برنامه هاى 

آفيس به صورت پيش فرض، اسناد را روى كالود ذخيره مى كنند.
براى كاربران عادى، اين فضاى ذخيره ســازى ابرى، SkyDrive خواهد 
بود. كاربرانى كه اشــتراك آفيس را خريدارى مى كنند به صورت خودكار 
20 گيگابايــت فضــاى SkyDrive اضافى (در كل 27 گيگابايت) را در اختيار 
خواهند داشــت. براى كاربران تجارى كه به آفيس 365 متصل مى شــوند، 
گزينه هاى ديگرى نيز وجود دارد. يكى از اين گزينه ها SkyDrive Pro است. 
اين گزينه كه بخشى از سرويس SharePoint روى آفيس 365 است، بيشتر 
شبيه گوگل درايو عمل مى كند و امكان اشتراك گذارى اسناد با افراد خاص 
و تعيين سطح دسترسى آن ها (مشاهده يا ويرايش) را فراهم مى كند. با اين 
سرويس، همچنين امكان ايجاد پوشه هايى براى اسناد كارى فراهم مى شود؛ 

كه با ساير دستگاه هاى كاربر همسان سازى مى شوند.
ايجــاد يك كتابخانه با قابليت همسان ســازى، از طريق آفيس 365 
بســيار ســاده و سرراست است. يك دكمه Sync درست در گوشه باال و 
ســمت راست هر يك از صفحات كتابخانه وجود دارد. كليك كردن روى 
اين دكمه، صفحه را به برنامه SkyDrive Pro، كه در سينى (Tray) سيستم 
اجرا مى شود، متصل مى كند. اين برنامه يك نسخه محلى از اسناد ايجاد 
مى كند تا امكان ويرايش اســناد حتى در هنگام قطعى شــبكه نيز وجود 

داشته باشد. (شكل 7و8)
ذخيره سازى ابرى همچنين، به همكارى روى اسناد نيز كمك خواهد 
كرد و برخى از قابليت هاى برنامه هاى آفيس دقيقًا به همين منظور ايجاد 
شــده اند. شــما مى توانيد اسناد را به طور مســتقيم از داخل برنامه هاى 
آفيس روى SkyDrive به اشــتراك بگذاريد. يك رابط كاربرى در هر يك 
از برنامه هاى آفيس، ايميلى را براى كسى كه قرار است با شما همكارى 
كند، ارســال مى كند كه حاوى لينكى به آدرس ســند مورد نظر اســت. 

(شكل 9و10)
اگرچه به تمام قابليت هاى ويرايش همزمان موجود در نرم افزارهاى 
تحت وب (حتى نســخه هاى آفيس تحت وب) دسترسى نخواهيد داشت، 
آفيس حداقل به شــما اطالع مى دهد كه چه كســى در حال كار روى سند 
اســت و تغييرات چه زمانى انجام شــده اســت. به عنوان مثال در ورد، 
برنامه به شــما هشدار مى دهد كه شــخص ديگرى هم در حال ويرايش 
اين ســند است يا اين كه ســند آماده به روزرسانى شده است. همچنين 
امكان اعمال تغييرات در سند را فراهم كرده و محل هايى را كه ويرايش 

شده اند، به سادگى مشخص مى كند. (شكل 11 و 12 و 13)

اين قابليت همكارى در تكميل سند، يكى از جاهايى است كه قابليت هاى 
كم وبيش اجتماعى آفيس، خود را نشــان مى دهند. مايكروسافت «آگاهى 
برنامه هاى آفيس نســبت به افراد» (People Awareness) را به شــدت 
افزايش داده اســت. عالوه بر قابليت مشاهده افرادى كه سند را ويرايش 
كرده انــد يا كســانى كه كامنت گذاشــته اند، اطالعات حســاب كاربرى 
آفيس كه به تمام كاربران نســبت داده شده است، امكان يكپارچه سازى 
نرم افزارهــاى اصلى آفيس با آوت لوك، Lync و ســاير ســرويس ها را

 فراهم مى كند. (شكل 14)
برخى از اين كارها از طريق Social Connector آفيس اتفاق مى افتد. اين 
ابزار كه در ابتدا به عنوان بخشــى از آوت لوك 2010 معرفى شــد، اطالعات 
تماس افراد را از فيس بوك، لينكد  اين، پيام رسان ويندوز اليو، Xing و ديگر 
شــبكه هاى اجتماعى و همين طور سايت گروهى آفيس 365 (سرويس ابرى 
SharePoint) جمع آورى مى كند. هاف عنوان كرد كه API اين ابزار باز خواهد 

بود و به اين ترتيب، فراهم كنندگان شــبكه هاى اجتماعى مى توانند رابط هاى 
اختصاصى خود را براى كار با آفيس توليد كنند.

با خريد Yammer كه به تازگى صورت گرفته اســت، مايكروســافت به 
وضوح قصد دارد كه استفاده از شبكه هاى اجتماعى را در سازمان ها ترويج 
دهد. كريس اشنايدر (Chris Schneider) يكى از مديران ارشد ارتباطات در 
بخش آفيس مايكروســافت،در اين باره مى گويد: «Yammer ارائه سرويس 
مســتقل خــود را ادامه خواهد داد اما به تدريــج و در طول زمان، ارتباطات 
بيشــترى را بــا  SharePoint، Dynamics، آفيــس 365 و اســكايپ عرضه 

ورد اعالم مى كند كه به روزرســـانى هاى يك كاربر ديگر آماده اعمال 
است. كليك كردن روى Save فايل را با تغييرات فرد ديگر و تغييراتى كه شما انجام داده ايد، 

همسان سازى مى كند.

شكل 12

زمانى كه شخصى يك سند به اشتراك گذاشته شده را باز مى كند، آفيس 
به شـــما هشدار مى دهد. در ورد شما مى توانيد به ويرايش سند ادامه دهيد، اما در اكسل سند 

براى شما در حالت فقط خواندنى به نمايش در مى آيد.

شكل 11
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خواهد كرد.» اگرچه به طور مســتقيم و به صورت رســمى به نســخه اى از 
Yammer براى Social Connector آفيس اشاره نشده است، اما به يقين اين 

نسخه در حال آماده شدن است. (شكل 15)
اين موضوع ما را به سمت يكى ديگر از عناصر اجتماعى كه درآفيس 365 
معرفى شده، هدايت مى كند: قابليتى به نام Newsfeed. بخشى از اين قابليت 
افزوده سرويس آفيس 365 كه همراه با عرضه آفيس 2013 راه اندازى خواهد 
شــد، صفحه پروفايل كاربران اســت. يك Newsfeed شخصى كه كاربران 
مى تواننــد وضعيت (Status) خــود را در آن اعالم كرده و افراد يا صفحات 
ديگــر را دنبال (follow) كنند. وقتى شــخصى كه شــما او را در آفيس 365 
دنبال مى كنيد وضعيت خود را تغيير دهد، يا زمانى كه در صفحه  ِشيرپوينتى

هشــدار  ايميــل  يــك  شــود،  داده  تغييــرى  مى كنيــد،  دنبــال  كــه   
دريافت خواهيد كرد.

ايــن اطالعــات Newsfeed حتــى در برنامه هاى آفيس هــم به نمايش 
در مى آيند. وقتى كســى سندى را ويرايش مى كند كه براى شما حائز اهميت 
اســت، يا زمانى كه شخصى روى يك سند كامنت مى گذارد، شما مى توانيد 
 Newsfeed روى نام فرد كليك كنيد و كارت مشخصات او را بيرون كشيده و
او را ديده يا با او از طريق Lync چت كنيد يا برايش ايميل بفرســتيد. ســاير 
قابليت هاى شــبه اجتماعى، به صورت مســتقيم در داخل اســناد پشتيبانى 
مى شــوند. به عنوان مثال، كامنت هاى اسناد به صورت رشته اى (پرسش و 

پاسخ) ديده مى شوند.

تحويل مدرن 
مايكروســافت اينترنــت و كالود را به شــيوه اى ديگــر و به عنوان 
ابــزارى بــراى تحويل محتــوا و خدمات، نيز در آفيس گنجانده اســت. 
يكــى از جنبه هــاى اين اقــدام، تركيب مســتقيم محتــوا (محتوايى كه 
پيش تر، از طريق يك  ســايت ميزبانى مى شــد) با رابــط كاربرى آفيس 
2013 اســت. جنبه ديگر برنامه ريزى بازارى اســت براى ســرويس ها 
و برنامه هاى افزوده اى كه توســط مايكروســافت يا شركايش توسعه 
داده مى شــوند؛ چه بر بستر سيســتم ابرى آفيس 365 عرضه شوند يا 

در جايى ديگر. 
نمونه نخســت اين موارد، مجموعه اى از تمپليت هاى آفيس اســت. 
عالوه بر نمونه هايى كه به همراه آفيس 2013 اســتريم مى شوند، برخى 
از آن ها روى ســايت office.com مايكروســافت ميزبانى خواهند شد. 
برخى از اين تمپليت ها، تمپليت هاى مناسبتى، مثًال براى دعوت به جشن 
روز اســتقالل يا مســابقات تيم هاى بيس بال خواهند بود. هاف مى گويد 
كــه به اين ترتيب كاربران اين امكان را مى يابند كه بدون جســت وجوى 
زياد در وب، به تمپليت هاى مناســب حال و هواى هر زمان دســت يابند. 
همين طور اين امكان براى گروه ســازنده آفيس فراهم مى شــود كه در 
طول ســال كلكســيون تمپليت ها را غنى تر كنند. اگر كاربران تمپليتى را 
براى استفاده مداوم بپسندند، مى توانند آن را به باالى فهرست تمپليت ها 

سنجاق كنند. (شكل 16)
اما سرويس هاى پيچيده ترى هم از طريق كالود يا سرورهاى آفيس 
عرضه مى شــوند. مايكروسافت مجموعه جديدى از رابط هاى كاربرى 
آفيس 2013 را بر مبناى HTML 5 و جاوا اســكريپت فراهم كرده اســت 
كــه اجازه مى دهد ســرويس هاى مختلف، درســت در خود برنامه هاى 
آفيس مورد اســتفاده قرار بگيرند. هاف با استفاده از آوت لوك، تعدادى 
از آن ها را كه در پيش نمايش فعلى وجود نداشــتند، نشان داد. اپلت هايى 
كه در داخل پيام ها ظاهر شــده و با تشــخيص آدرس موقعيت را روى 
نقشــه تعييــن مى كنند، با تشــخيص تاريخ و زمــان، قرارهاى مالقات 
تقويــم را يادآورى مى كنند و كلماتى مثل Follow Up و عبارات مشــابه 
را درك كــرده و بــه صــورت خودكار پيشــنهاد دنبال كــردن پيام ها

 را مى دهند.
بــه گفته هاف، اين برنامه ها به صورت مســتقيم به همراه ســرور 
Exchange عرضــه خواهند شــد. اما همان API براى توســعه دهندگان 

ســازمانى و همين طور شــركت هاى ثالث در دســترس خواهد بود تا 
افزونه هــاى اختصاصــى خــود را بــراى SharePoint، Exchange و 
برنامه هاى كالينت آفيس توســعه دهند. اين افزونه ها همچنين از طريق 

يك فروشگاه آنالين براى فروش عرضه خواهند شد.
Visual Basic for Applica را رهــا  ons يــا VBA ،مايكروســافت
نخواهــد كرد. موتــور VBA هنوز به صورت كامل با آفيس 2013 همراه 
خواهد بود. اما كامًال واضح اســت كه مايكروسافت مى خواهد آفيس را 
به سمت همان فريم ورك توسعه اى ببرد كه براى محيط متروى ويندوز  8 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 

متروپليس
تمام اين تغييرات در معمارى، در قالب رابط كاربرى جديدى عرضه 
مى شــود كــه زبان طراحى آفيــس 2007 و 2010 (منوهاى Ribbon كه 

كليك كردن روى نام يك نويســـنده ديگر ســـند، اطالعات تماس او 
از جمله وضعيت (Status) او در شـــبكه هاى اجتماعـــى را در قالب يك كارت به نمايش 
 ،Lync در مـــى آورد. در اين كارت يك آيكـــون براى تماس با فرد مورد نظـــر از طريق

برنامه ريزى يك مالقات يا ارسال ايميل از طريق آوت لوك وجود دارد.

شكل 14

وقتى شما يك سند را كه چند نفر آن را ويرايش كرده اند، همسان سازى 
كرديد، تغييراتى كه ساير نويسندگان از زمان شروع كار شما روى آن اعمال كرده اند، با رنگ 

سبز هاى اليت مى شود و يك كادر محاوره اى به اين موضوع اشاره خواهد كرد.

شكل 13
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كاربران دســكتاپ به ســادگى با آن آشنا هستند) را به ارث برده است. 
اما در همين حال، ســعى شده اســت كه محيط براى سيستم هاى لمسى 
مناســب تر شــود. هاف مى گويد كه برخى از سيســتم هاى تشــخيص 
ســخت افزار در آفيــس 2013 گنجانده شــده اســت و به ايــن ترتيب، 
آفيــس تشــخيص مى دهد كه روى چه دســتگاهى نصب شــده اســت 
و حتــى روى دســتگاه هايى كه هــم قابليت هاى پى ســى معمولى و هم 
قابليت هاى لمسى را دارند، تشخيص مى دهد كه در هر لحظه كدام حالت 

فعال شده است.
اين همان مشــكلى اســت كه تيم ويندوز 8 با آن روبه رو بودند. اما 
آفيس 2013 نمى توانســت تنها براى ويندوز 8 توســعه داده شــود. اين 
نرم افــزار بايد روى پوســته آئروى ويندوز 7 به همان ســادگى محيط 

تخت ويندوز 8 كار مى كرد.
براى يك برنامه پى سى، اين رابط جديد مناسب به نظر مى رسد. زيرا 
كمينه گرايى مترو را تا نيمه پياده كرده است و اين امكان را فراهم مى كند 
كــه حواس كاربر به جاى رابط كاربرى روى كار اصلى متمركز شــود. 
هرچند برخى تغييرات نســبت به آفيس 2010 كمى گيج كننده هســتند؛ 
مثًال آن چه پيش از اين در برنامه هاى آفيس Backstage ناميده مى شــد 
(جايى كه تنظيمات تمام نرم افزارها ذخيره شــده و جايى كه كاربران از 
طريق آن با ســرويس هاى Back-End تعامل مى كردند)، اكنون در تمام 
نرم افزارهاى آفيس به منوى File منتقل شــده است. اين ابزارها در كنار 
Save و Save As قــرار گرفته انــد؛ در حالى كه عمًال هيچ ربطى به فايل ها 

ندارند.
اگرچه آفيس 2013 شايد به آن حجم عظيم بازآموزى، كه در انتقال 
از نسخه 2003 به 2007 مورد نياز بود، احتياجى نداشته باشد، كاربر به 
زمان زيادى براى هماهنگ شدن با زبان بصرى آفيس جديد نياز خواهد 
داشت. اما اين ريسكى است كه براى انتقال افراد از دوران قديم به جديد 
بايد پذيرفت و شايد با مدل مبتنى بر حق اشتراك كه به روزرسانى ها را 
به صورت خودكار براى كاربران فراهم مى كند، مايكروسافت راحت تر 
بتواند خود را با بازخوردهاى كاربران وفق دهد و نيازى نباشد كه براى 

اين كار تا سال 2016 صبر كند.

همه چيز به گردش پول برمى گردد
اما در نهايت مســئله آفيس، مســئله پول اســت! ميزان فروش براى 
مايكروســافت و شركايش. آفيس مدت ها اســت كه يكى از منابع اصلى 
درآمــد مايكروســافت بوده اســت و بنا بر برخــى تخمين ها 70 درصد 
بــازار جهانى را در اختيار دارد. اما به واســطه مــدل مجوزدهى دائمى، 
در نســخه هاى اخير، بازده آن رو به كاهش نهاده اســت. ميزان فروش 
آفيس 2010 بســيار كمتر از آفيس 2007 بود. دليل اين امر، شــايد اين 
بــود كه اين ارتقا چندان الزامى و اساســى به نظر نمى رســيد يا شــايد 
بــه اين دليل كه بســيارى از كاربران آفيس هاى قديمــى با محيط جديد 
بيگانــه بودند يا به ســراغ ديگر گزينه هاى موجود رفتــه بودند. اين امر 
ديگر شــركايى را نيز كــه برنامه هاى مبتنى بر آفيــس توليد مى كردند، 

تحت فشار گذاشته بود.
زمانــى كه مايكروســافت آفيس 365 را راه انــدازى كرد، نقطه تنش 
ديگرى به اين مجموعه افزوده شــد. اگرچه فروشــندگان مى توانســتند 
خدمــات مبتنــى بر آفيــس 365 را ارائه كنند، نمى توانســتند به صورت 

مســتقيم از مشــتريان پول بگيرند يا ســرويس را با نام و نشان تجارى 
خودشــان عرضه كنند. كارى كه به سادگى با Google Apps امكان پذير 

بود.
مايكروسافت اين مشكل را در كنفرانس شركاى جهانى در تورنتو حل 
كرد: Office 365 Open كه به شــركا اجازه مى دهد مستقيمًا از مشتريان 
پول دريافت كنند. همراه شــدن آفيــس 2013 با آفيس 365 (كه جزئيات 
آن از طرف مايكروسافت هنوز اعالم نشده است) را هم به آن بيافزاييد. 
به اين ترتيب، چرخه پولى ارتقاها نيز شكســته مى شــود و فروشندگان 

مايكروسافت دوباره بين مايكروسافت و مشتريان قرار مى گيرند.
در ســمت مصرف كنندگان نيز مدل مبتنى بر حق اشــتراك وعده اى 
رويايى به نظر مى رسد. محصوالت مبتنى بر حق اشتراك، موفقيت اندكى 
در دنياى ســرگرمى داشــته اند. البته NetFlix در اين ميان يك استثنا به 
شــمار مى رود. مايكروســافت هم مدت ها است دسترسى به نسخه هاى 
رايگان و وبى ابزارهايش را از طريق Docs.com و ســاير ســرويس ها 
فراهم كرده اســت. اگر مايكروسافت اين ســرويس ها را با قيمت خوبى 
عرضه نكند، تنها مشــتريان اندكى را جذب خواهد كرد. هرچند سيســتم 
آزمايــش و بعد خريد، مى تواند برخى افراد را به خريداران مجوز دائمى 

آفيس تبديل كند.
در هــر صــورت، اين مدل خدمات (اگر موفق شــود) بــه اين معنا 
خواهد بود كه مايكروســافت مى تواند هزينه عرضه آفيس را به شــدت 
كاهــش دهــد و در همين حيــن، آن را بــه جريانى دوبــاره از پول نقد 
تبديل كند. و اين ممكن اســت به تنومندترين ســتون خيمه آفيس 2013 

تبديل شود!

در ورد، اكســـل و پاورپوينت مى توان تمپليت هاى ديگرى را درست 
از طريق رابط كاربرى ايجاد سند جديد جست وجو كرد.

شكل 16

گفت وگوى من درباره Yammer، كـــه به لطف Newsfeed، قابليت 
شبكه اجتماعى اختصاصى آفيس 365 ، ممكن شد.

شكل 15
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ورد مايكروسافت پركاربردترين نرم افزار واژه پرداز در كل دنيا است. درست همانند اكسل، ورد نيز بيش از آن كه يك نرم افزار باشد، يك پلتفرم است. 
اين نرم افزار مجموعه اى در حال گسترش از قابليت هاى حيرت انگيزى را عرضه مى كند كه به جز مخاطبانى خاص، ساير افراد از آن استفاده نمى كنند.

اگرچه همه گيرى و رواج ورد، فرمت فايلى آن را به استاندارد واژه پردازى تبديل كرده است، سنگينى و زياد بودن تنظيمات و اجزا (و البته هزينه آن) 
باعث شده كه جذابيت خود را براى كاربران، دانشجويان و حتى كسب وكارهاى كوچك به طور روزافزونى از دست بدهد. 

نرم افزارهاى ابرى Google Docs، محصوالت اپن ســورس نظير LibreOffice و برنامك هاى موبايل با قابليت واژه پردازى، در حال كم كردن برترى و 
فراگيرى ورد (و به صورت كلى آفيس) هســتند. ورد به رغم همه غنا و عمق اش، از كاهش مداوم «ســادگى كار» رنج مى برد و در حالى كه نســخه مبتنى بر 
وب آن، امكان ويرايش گروهى و همزمان اسناد را به صورت آنالين فراهم آورده است، نسخه دسكتاپ كمترين اتصال به كالود را به همراه داشته است.

 منبع: آرس تكنيكا   نويسنده: شون گاالگر   مترجم: فرزانه برهمت

ورد ورد 20132013: نگاه نخست: نگاه نخست
كار گروهى، ابزارهاى مربوط به محتوا و قابليت وارد كردن پى دى اف

 ارزش هزينه كردن براى ورد 2013 را دارد
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Microsoft   Word   2013
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ورد 2013 مســيرى طوالنى را براى رفع اين مشــكالت طى كرده 
اســت. اين نســخه برخى از مفاهيم طراحى مبتنى بر متروى ويندوز 8 
را مورد اســتفاده قرار داده و در عين پاكيزه كردن كامل رابط كاربرى، 
هنوز به عنوان يكى از برنامه هاى دسكتاپ ويندوز 7 (و نسخه دسكتاپ 

ويندوز 8) اجرا مى شود. 
همچنين برخى قابليت ها نظير قرار دادن يك شــىء embedded در 
داخل يك ســند، را به رابط كاربرى افزوده اســت كه هم با ماوس و هم 
با سيســتم لمســى به خوبــى كار مى كنند. عالوه بر ايــن، به رغم بهبود 
قابليت هاى كار گروهى در ورد 2010، مجموعه جديدى از اين قابليت ها 

را نيز عرضه مى كند.
درايــن مقالــه،  به اختصــار جذاب ترين ويژگى هــاى ورد را مورد 

بررسى قرار مى دهيم.

لباسى تازه
نخســت به ســراغ رابط كاربرى برويم. ورد 2013 به شدت وام دار 
زبــان بصرى مترو اســت. به ايــن معنى كه بيشــتر بن مايه هاى رنگى 
پنجره ها حذف شده اند.(شــكل1)  نوارهاى Ribbon هنوز وجود دارند، 
اما اگر آن ها را نمى خواهيد، مى توانيد به ســادگى آن ها را مخفى كنيد. به 

ويژه اگر از ابزارهاى لمسى استفاده مى كنيد.
به واســطه وجود منوهاى حســاس بــه محتــوا، مى توانيد بخش 
اعظــم رابــط كاربــرى ورد را مخفــى كنيد. به عنــوان مثــال، زمانى 
كــه متنــى را انتخاب (Highlight) مى كنيد يا در قســمتى از ســند كليك 
راســت مى كنيد، منويى حســاس به محتواى انتخاب يا كليك شده ظاهر 
مى شــود كه دســتورات معمول و گزينه هاى مربوط بــه قالب بندى را 

در خود دارد. (شكل2)

منوهاى حســـاس به محتواى ورد 2013. هنگامى كه متنى را انتخاب 
مى كنيد، جعبه بااليى كه مربوط به قالب بندى است با پيش بينى امكان تغيير استايل، روى 

صفحه نمايش ظاهر مى شود.

شكل2

نمايي كلي از رابط كاربري ورد 2013 شكل1
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كالود و كار گروهى
درســت همانند ســاير نرم افزارهاى بسته آفيس 2013، ورد 2013 
نيز براى كار با كالود طراحى شــده اســت. اين نرم افزار عالوه بر مدل 
ســنتى و هميشــگى مبتنى بر مجوز، به صورت يك اشــتراك اســتريم 
شــده نيز عرضه مى شــود. شما مى توانيد با اســتفاده از همان حساب 
كاربرى ويندوز (البته اكنون ديگر ويندوز اليو ناميده مى شود) كه براى 
دسترسى به ســرويس ذخيره سازى ابرى اسكاى درايو (SkyDrive) و 
ســاير سرويس هاى ابرى مايكروسافت مورد اســتفاده قرار مى گيرد، 
در ورد 2013 الگين كنيد. يا از يك حســاب Office 365 اســتفاده كنيد 
تا به يك فضاى ابرى تجارى (مختص شــركت خودتان) متصل شــويد. 
بــراى اطالع از ســاير جزئيــات مى توانيد به مقاله نخســت اين پرونده 

مراجعه كنيد.
بــا اتصال به هر يك از اين دو نوع ســرويس ابرى، ورد به صورت 
خودكار به تنظيمات و ترجيحات شــما و البته به فايل هاى ذخيره شــده 
در فضاى ابرى شــما دسترســى پيــدا مى كند. اين يكــى از قابليت هاى 
كليــدى ورد در زمينــه كار گروهى اســت، هرچند بــه صورت كامل به 
شــما و به اين نكته وابســته است كه اسنادتان را در فضاى ابرى ذخيره 
كنيد. زمانى كه شــما از يك حســاب كاربرى آفيس به حســاب ديگرى 
برويد، بدون اين كه نياز باشــد از حســاب كاربرى ويندوز خارج شــده 
و دوباره الگين كنيد، به فهرســت آخرين فايل هاى حســاب جديد آفيس، 
فايل هاى لغت نامه اختصاصى آن حســاب و همين طور ســاير تنظيمات 
و ترجيحــات آن دسترســى خواهيد داشــت. اين قابليــت مطمئنًا براى 
يك كامپيوتر اشــتراكى و يا يك ايســتگاه كارى در يك ســازمان، عالى 

خواهد بود. (شكل3)
بــراى به دســت آوردن چنيــن قابليــت جابه جايى، دسترســى به 
فايل هايتان از هر پى ســى يا دســتگاهى كه ورد را اجرا مى كند، شما بايد 
فايل هايتــان را روى كالود ذخيره كنيد. به همين دليل براى كاربرانى كه 
مشــترك سرويس ورد شده اند، فضاهاى اســكاى درايو و ِشيرپوينت 
(SharePoint) محل هــاى پيش فــرض براى ذخيره اســناد خواهد بود. 

(شكل 4)
همچنين اســكاى درايو و  ِشيرپوينت مبناى قابليت هاى كار گروهى 
در ورد 2013 هســتند. اشــتراك گذارى و ويرايــش همزمان، مبتنى بر 
دسترســى عمومى به يك فايل اســت كه از طريق يك سرور  ِشيرپوينت 

يا اسكاى درايو به اشتراك گذاشته شده باشد.
زمانــى كــه گزينــه Share را از صفحه File ورد انتخــاب كنيد، اين 
امكان براى شــما فراهم مى شــود كه لينكى با آدرس اسكاى درايو را از 
طريق ايميل براى همكاران تان ارســال كنيد يا حتى آن را در شــبكه هاى 

اجتماعى پست كنيد.
ويژگى همكارى در نگارش (Co-Authoring) به شما اجازه مى دهد 
از يك ماشين به ماشين ديگرى برويد و سند واحدى را در حالى كه روى 
ماشــين ديگرى باز اســت، ويرايش كنيد. مى توانيد همزمان با شخصى 
ديگر، از راه دور، روى يك ســند كار كنيد. وقتى چندين نفر در حال كار 
روى يك سند هستند، يك پيغام هشدار در قسمت پايين سمت چپ رابط 
كاربرى ورد به نمايش در مى آيد كه تعداد افراد در حال كار روى ســند 
را نشــان مى دهد. اگر ماوس را روى آيكون نشان دهنده تعداد افراد نگه 
داريد، نام آن ها به نمايش در خواهد آمد. روى يكى از اسامى كليك كنيد 

سورپرايز! شـــون گاالگر در حال ويرايش اين سند است. مى توانيد 
ببينيد كه چه كسى آن را به صورت زنده به اشتراك گذاشته است.

شكل5

به نظر مى رســـد كه تغييرات ذخيره شـــده اند. زمان همگام ســـازى
فرا رسيده است!
شكل6

صفحه File در ورد 2013 براى ذخيره فايل ها، فضاهاى ابرى را پيش 
از فضاهاى محلى سيستم كاربر نشان مى دهد.

شكل 4

ورد مى داند شما كه هستيد و فايل هايتان كجا ذخيره شده اند. شكل3
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تا اطالعات تماس او را ببينيد يا با او گفت وگوى متنى، صوتى يا تصويرى 
داشته باشيد يا به او ايميل بزنيد. (شكل 5)

ورد قســمت هايى از سند كه ويرايش مى كنيد را به خاطر مى سپارد 
و آن را با يك براكت در اطراف قسمتى كه پس از آخرين ذخيره سازى، 
ويرايــش كرده ايــد، نشــان مى دهد. ورد ايــن اطالعات را بــراى تمام 
ويرايش كنندگان ســند ارســال مى كند و از آن براى ادغام تغييرات در 
نســخه ذخيره شــده روى كالود در هنگام ذخيره كردن و همگام سازى 
ســند اســتفاده مى كند. هنگامى كه شما ســند را ذخيره مى كنيد، ورد به 
ساير كاربران اطالع مى دهد كه يك به روزرسانى انجام شده است. ساير 
كاربران مى توانند اين به روزرسانى را در نسخه خودشان اعمال كنند كه 
به صورت متنى با هاى اليت سبز به سند افزوده مى شود. (شكل 6 و7 )

اين دقيقًا همان قابليت ويرايش همزمانى نيســت كه با اســتفاده از 
Google Docs يــا EtherPad بــه آن دســت خواهيد يافــت، اما بهبودى 

فوق العاده نســبت به قابليت هاى نســخه قبلى ورد دســكتاپ به شمار 
مى رود. البته در نسخه قبلى شما عمًال هيچ قابليتى در اختيار نداشتيد!

دو مورد از ابزارهاى كار گروهى كه از قبل در ورد وجود داشــتند، 
در اين نســخه بهبود چشــم گيرى داشــته اند. نخســتين مورد، قابليت 
ردگيرى تغييرات (Track Changes) اســت كه ما براى ويرايش همزمان 
اسناد به وفور از آن استفاده مى كرديم. سيستم اين ابزار عالمت گذارى 
در گذشته، همه يا هيچ بود. شما مى توانستيد تمام تغييراتى را كه توسط 
هريك از ويرايش كنندگان ســند انجام شــده بود، بــا هاى اليت رنگى و 
متن هــاى خط خورده مشــاهده كنيد، يا همه آن هــا را پنهان كنيد. يكى 
 Simple Markup ،در اين نســخه Track Changes از قابليت هــاى جديد
ناميده مى شــود كه در ابتدا عالمتى را در حاشــيه صفحه به نمايش در 
مى آورد كه نشــان مى دهد كدام قســمت ها ويرايش شده اند. كليك روى 
اين عالمت ها دقيقًا به شــما نشان مى دهد كه كدام قسمت ها و توسط چه 

كسانى ويرايش شده  است. (شكل 8و9)
كامنت هاى (يادداشــت ها)داخل متن نيز به روزرســانى شــده اند. 
به جاى اســتايل كامنت هاى قبلى كه شــبيه يك بالون كارتونى بود، ورد 
2013 درســت همانند پســت هاى فيس بوك، اجازه درج كامنت هاى بين 
خطوط را هم فراهم مى كند. بازبينى كنندگان يك ســند، اكنون مى توانند 
در همان كادر كامنت به يكديگر پاســخ دهند. مى توان روى نام كســانى 
كه كامنت گذاشــته اند، كليك كرد تا همانند نويسندگان همكار، اطالعات 
تماس با ايشــان ظاهر شــود. شــما مى توانيد ببينيد كه چه كسى كامنت 
گذاشته است، از طريق Lync با او چت يا گفت وگو كنيد، يا از طريق ايميل، 

او را به خاطر گرامر ضعيف اش به باد انتقاد بگيريد. (شكل 10)
تمپليت هــا در ورد 2013   نيــز به كالود متصل هســتند. عالوه بر 
تمپليت هايى كه به صورت محلى و به همراه ورد نصب مى شوند، اتصالى 
به ســايت Office.com مايكروسافت نيز وجود دارد. اين اتصال به شما 
اجــازه مى دهد درســت در صفحــه File يعنى همان جايــى كه يك فايل 
جديد ايجاد مى كنيد و بســيار شــبيه صفحه Start ويندوز 8 اســت، به 
دنبال تمپليت هاى جديد بگرديد. مايكروســافت براساس فصل هاى سال 
و ســاير موارد، محتواى كتابخانه تمپليت هــاى آنالين را در پس زمينه 
به روز مى كند. وقتى شــما تمپليتى را مى يابيد كه از آن خوشتان مى آيد، 
چه آنالين باشد و چه به صورت محلى ذخيره شده باشد، مى توانيد آن 
را در باالى فهرســت تمپليت ها ســنجاق (Pin) كنيد. تركيب تمپليت هاى 

وقتى شما روى دكمه Save يا Update Available در نوار پايين رابط 
ورد كليك مى كنيد، به شما اطالع مى دهد كه تغييرات با رنگ سبز هاى اليت خواهند شد.

شكل7

،Simple Markup و انتخاب كردن Track Changes با روشن كردن قابليت
 خطوط قرمز در حاشيه صفحه نشان مى دهند كه كدام قسمت هاى متن ويرايش شده اند.

شكل8

براى ديدن تغييرات روى خط قرمز كليك كنيد و با نگه داشتن ماوس روى 
تغييرات ببينيد چه كسى آن را اعمال كرده است.

شكل9

يك رشته از كامنت ها در يك كادر واحد در ورد 2013 شكل 10
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محلــى و كتابخانه آنالين تمپليت ها كه در قالــب رابط كاربرى با امكان 
جست وجو ارائه شده اند، يافتن تمپليت هاى مناسب از پيش  آماده را براى 

كاربران بسيار راحت تر مى كند. (شكل 11)
يكى ديگر از قابليت هاى ورد كه به امكانات كالود مجهز شده است، 
Automa) است. زمانى  c Bookmarking) قابليت نشانه گذارى خودكار
كه شــما يك ســند را بسته و در ماشــين ديگرى (يا روى همان ماشين 
نخســت) آن را باز مى كنيد، ورد به كمك يك نشــانه به خاطر مى سپارد 
كه شــما در كجاى سند بوده ايد و به شما پيشنهاد مى كند كه در صورت 
تمايــل بــه همان محل برويــد. اگر در حال كار روى ســند بزرگى (مثل 
بررســى آفيس 2013!) باشــيد، اين قابليت، بازگشــت و تمركز دوباره 
روى كار را به شــدت سرعت مى بخشد. اما استفاده از اين قابليت هم در 

صورتى ممكن  است كه سند خود را در كالود ذخيره كنيد. (شكل 12)

فراتر از كاغذ: محتواى غنى وب و ويرايش پى دى اف
مدت زمانى طوالنى اســت كه مايكروســافت قابليت هايى را به ورد 
مى افزايد كه نشان از درك يك موضوع دارد: تمام محتواهاى ايجاد شده 
با ورد، لزومًا چاپ نخواهد شد. به عنوان مثال، آفيس 2010 قابليت هايى 
نظير يكپارچه ســازى با پلتفرم هاى وبالگ نويسى را در خود داشت. اما 
ورد 2013 راه هاى جديدى را براى استفاده از ويديوهاى وبى در درون 
اســناد ارائه كرده اســت؛ خواه اين ويديوها از وب گرفته شــده باشند 
يا روى اســكاى درايو يا ِشيرپوينت ذخيره شــده باشند. ورد همچنين 
مى توانــد تصاويــر را از اينترنت گرفته و به ســادگى آن ها را داخل يك 
ســند درج كند. در هر دو حالت گفته شــده، رابط جديد جاى گذارى اشيا 
در ورد، به كاربر اجازه مى دهد كه اندازه و موقعيت شــىء را مشــخص 
كرده و نحوه قرارگيرى متن پيرامون آن را نيز از طريق منوهاى حساس 
به محتوا تنظيم كند. در نتيجه شــما مى توانيد تصاوير را از طريق رابط 
لمسى نيز به دقت جاى گذارى كرده و آن ها را به سادگى قالب بندى كنيد. 

(شكل 13 و14 و 15 و 16)
يكى ديگر از قابليت هاى جديد ورد 2013 امكان درج پى دى اف است. 
در گذشــته، انتقال محتوا از يك فايل پى دى اف به يك ســند ورد نيازمند 
 (Reforma ng) و قالب بنــدى دوباره (Paste) چســباندن ،(Cut) برش
بــود. اما در ورد 2013 فايل هاى پــى دى اف مى توانند به صورت كامل 
در ســند ورد درج شــوند. اين قابليت تمام متن ها، جدول ها و تصاوير 
را به اشــياى محلى ورد تبديل مى كند كه قابل ويرايش نيز هســتند. شما 
مى توانيد اين فايل را در قالب DOCX (سيستم فايلى ورد) ذخيره كنيد يا 

آن را دوباره به قالب پى دى اف تبديل كنيد. (شكل 17)

ورد به عنوان يك ابزار مطالعه
يكى از آخرين تغييراتى كه در رابط كاربرى ورد به چشم مى خورد، 
حالت ديد Reader است. اين ديد در اصل براى تبلت ها و سيستم لمسى 
طراحى شــده است و اين امكان را براى كاربر فراهم مى كند كه يك فايل 
را در حالــت فقط خواندنى (Read Only) و با ورق زدن صفحات مختلف 
آن به چپ و راســت مطالعه كند. اين ويژگى در راســتاى يكى ديگر از 
جاه طلبى هاى مايكروســافت ايجاد شــده كه قصــد دارد قالب فايل هاى 
ورد را نه تنها به عنوان استاندارد توليد، كه به عنوان استاندارد مصرف 

محتوا نيز معرفى كند. (شكل 18)

از زبانــــه Internet در Ribbon گزينــــه Online Pictures را 
انتخاب كنيد. اين گزينه جعبه جســــت وجويى را براى تســــهيل سرقت(! )تصاوير 
اينترنتى يا استفاده از تصاوير آزاد براى زيباسازى اسناد شما باز خواهد كرد. اين جعبه 

جست وجو مى تواند SkyDrive يا سرور SharePoint شما را هدف بگيرد.

شكل13

يــــك ابزار جانمايى بــــا راهنمايى هاى خاص خــــود و منوهاى 
حســــاس به محتوا بــــراى قالب بندى و تعييــــن چيدمان متن نســــبت به تصوير، 
اين امكان را براى شــــما فراهم مى كنــــد كه به دقت و ســــادگى، محتواى خود را 

تنظيم كنيد.

شكل14

ورد، محلى كه شما آخرين بار روى سند كار كرده ايد را به خاطر مى سپارد 
و پيشنهاد مى كند كه شما را به آن جا منتقل كند.

شكل12

انتخاب تمپليـــت از صفحه File ورد 2013، قابليت جســـت وجوى 
تمپليت هاى كالود براساس كليدواژه را نيز در خود دارد.

شكل11
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نتيجه گيرى
من از فهرست تغييرات اين نسخه از ورد، تنها قسمت اندكى را معرفى 
كردم. ورد شــايد بيش از هر نرم افزار ديگرى از مجموعه نرم افزارهاى 
اصلى آفيس، دســت خوش تغيير شــده اســت؛ حتى اگر بسيارى از اين 

تغييرات بهينه سازى هاى جزئى امكانات موجود باشند.
اما مايكروســافت بايد تغييراتى اساســى را مدنظــر قرار مى داد تا 
بتوانــد اين ارتقاى نســخه را توجيه كرده و همين طــور با رقبايى نظير
 Google Apps و ساير نمونه هاى مبتنى بر كالود رقابت كند. ورد 2013 
بايد با ويندوز 7 هم ســازگار باشد تا بتواند پاسخ گوى مخاطبان اصلى 
مجموعه نرم افزارى آفيس (شركت ها و كسب وكارهايى كه به احتمال تا 
حداقل يك سال، از مهاجرت به ويندوز 8 خوددارى خواهند كرد) باشد. 
به همين دليل تنها، قرار دادن پوســته اى مترو مانند روى رابط كاربرى 
ورد نمى تواند دليل كافى براى اين مهاجرت به نســخه 2013 فراهم كند. 
براى كســانى كه در محيط دســكتاپ از ويندوز 7 به ويندوز 8 مهاجرت 
مى كننــد نيز آفيــس 2010 به خوبى در محيط دســكتاپ ويندوز 8 كار 

خواهد كرد.
 قابليت هايى كه در اين مطلب به آن ها اشــاره شــده است، به احتمال 
بــه انــدازه كافى مهم هســتند كه تعداد زيادى از كاربــران را به ارتقاى 
نرم افزارشــان ترغيب كننــد. همچنين وعده تداوم ســرمايه گذارى در 
زمانــى طوالنى تــر (به صورت پرداخت حق اشــتراك و نــه هزينه كاال 

به صورت يكجا) نيز موردى به درد بخور است.
با حجم عظيم اسنادى كه در فرمت پى دى اف وجود دارند و اين همه 
فرم هاى الكترونيكى كه به صورت پيش فرض در قالب پى دى اف ذخيره 
شده اند، قابليت درج فايل هاى پى دى اف در ورد 2013 به تنهايى مى تواند 
براى مهاجرت بســيارى به اين نســخه جديد كافى باشــد. اين موضوع 
به خصــوص در زمينه هاى دولتى كــه فايل هاى پى دى اف در حال زوال 

هستند، مشهودتر است.
تغييــرات مربــوط به كارهاى گروهى نيز يكــى از مهم ترين ويژگى ها
 اســت. با پيدا شــدن راهى براى اتصال دســكتاپ به شبكه هاى سازمانى 
و اجتماعــى،   مايكروســافت حداقــل تا حدودى به گــوگل و ابزارهاى 
كار گروهى در Google Docs نزديك شــده اســت. اين گزينه در مورد 
ســازمان هايى كــه پيش تر پلتفــرم ادارى و كالود محور Office 365 را 
خريــدارى كرده انــد، به يك بــرد قطعى تبديل مى شــود. حتى در ميان 
كســب وكارهاى كوچك و نويسندگان آزادى كه به دنبال ابزارى ارزان 

و آشنا مى گردند نيز وضع به همين منوال خواهد بود.
درصــد زيادى از موفقيــت ورد و همين طور آفيــس، به قيمتى كه 
مايكروســافت براى سرويس اشــتراك خود تعيين خواهد كرد، بستگى 
دارد. با اســتريم شــدن نرم افزار از كالود، نگرانى هاى مربوط به نصب 
وصله هاى امنيتى يا به روزرسانى هاى معمول از بين خواهند رفت و اين 
بسيار ارزشمند است. اما اين قضيه تغييرى اساسى در اقتصاد نرم افزار 
نيز به شــمار مى رود؛ درســت همانند انتقال از سيستم خريد خودرو به 
سيستم اجاره آن. با استفاده از اين ويرايش، به يقين بسيارى از نگرانى هاى 
مربوط به نگه دارى نرم افزار از ميان خواهند رفت، اما زمانى كه پرداخت 
هزينه براى آن را متوقف كنيد، دارايى شما نيز از ميان خواهد رفت. البته، 
 Google Docs هر زمان كه دوره اشتراك تان به انتها برسد، مى توانيد به

مهاجرت كنيد!

يافتن ويديو و درج آن در ورد از طريق Online Videos نيز درســـت به 
 SkyDrive همين شكل كار مى كند.  شما مى توانيد از موتور جست وجوى بينگ استفاده كنيد يا
يا SharePoint خود را بگرديد. ويديوها به صورت يك تصويربند انگشـــتى وارد مى شوند و 

همان ابزارها ومنوهاى حساس به محتوا وظيفه قالب بندى آن ها را به عهده خواهند داشت.

شكل15

به جاى پخش درجا، ورد يك پخش كننده ويديو را در پيش زمينه باز 
مى كند. اين سيستم درست مشابه سيستم استفاده شده در پاورپوينت است.

شكل 16

يك پى دى اف قديمى را در ورد 2013 باز كنيد. تغييرات اندكى در آن 
ايجاد كنيد، اكنون دليلى براى به روزرسانى رزومه قديمى تان خواهيد داشت.

شكل 17

حالت ديد Reader براى جابه جايى سريع در يك سند يا ورق زدن 
صفحات مختلف آن با اســـتفاده از سيستم لمسى مناسب است. به اين دقت كنيد كه پنل 

ناوبرى، سرآيندها (Header) را در درون متن يافته و نمايش مى دهد.

شكل 18
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دوست داشته باشيد يا نه، پاورپوينت يكى از مهم ترين ابزارها در زرادخانه كاربران تجارى است. درست همانند ورد و اكسل، پاورپوينت هم نرم افزار 
بزرگى است. مهم ترين تمركز پاورپوينت 2013 بر ساده سازى كاربردهاى واقعى و استفاده هاى معمول و بردن بيشترين بهره از امكانات موجود بوده است 

و نه بر افزودن ويژگى هاى جديد به محصولى كه خود از امكانات گوناگون اشباع شده است.
همانند ساير نرم افزارهاى آفيس 2013، پاورپوينت 2013 هم پوششى تازه به تن كرده است. آيكونى جديد و حال و هوايى «مترو» گونه دارد و عالوه 

بر اين ها، اين نرم افزار تا حد زيادى با كالود يكپارچه شده است.

 نويسنده: پيتر برايت    منبع: آرس تكنيكا     ترجمه: فرزانه برهمت

پاورپوينتپاورپوينت20132013: نگاه نخست: نگاه نخست
اين نسخه ارائه هاى بد را متوقف نخواهد كرد، اما گامى به جلو خواهد بود
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 (Template) با راه اندازى نرم افزار شما با نمونه هاى متنوعى از الگوها
مواجه مى شــويد كه مى توانيد براى ســاخت ارائه مورد نظر خود از آن ها 
استفاده كنيد. تمپليت هاى پاورپوينت موضوعات جديدى نيستند. نكته تازه، 
آماده بودن نســخه هايى با نسبت 16:9 است كه به پيش فرض اين نرم افزار 

تبديل شده اند. (شكل1)
بيشــتر تغييرات در پاورپوينت 2013 حول اين موضوع و هدف شــكل 
گرفته است كه كارهايى را كه كاربران پاورپوينت پيش از اين انجام مى دادند، 
اندكى ساده تر كند. مايكروسافت دريافته  است كه كاربران پاورپوينت اغلب 
از آن براى ترسيم اشكال مختلف و دياگرام ها استفاده مى كنند. هرچند جاى 
بحث وجود دارد كه ويزيو ابزار بهترى براى انجام چنين كارهايى است، با 
اين حال، ابزارهاى ايجاد اشكال مختلف، توسعه و گسترش يافته اند تا ايجاد 

شكل هاى دلخواه را از طريق تركيب اشكال قبلى ساده تر كنند.
به همين ترتيب كاربران پاورپوينت اغلب ســعى دارند كه رنگ  متن ها و 
تصاوير را با هم سازگار كنند و به همين دليل اكنون ابزار «قطره چكان» نيز 
به پاورپوينت افزوده شــده كه به كاربران اجازه مى دهد رنگ هاى تصاوير 

را انتخاب كرده و در جاهاى ديگر استفاده كنند.
براى افزايش ســازگارى و همخوانى ميان اساليدها، الگوها مى توانند 
راهنمايى هايى را فراهم كنند تا اجزاى هر صفحه براساس آن ها چيده شود. 
تمپليت ها همچنين مى توانند تم هاى رنگى مناســب را نيز پيشــنهاد كنند. به 
اين ترتيب، تمام كســانى كه از الگوها اســتفاده مى كنند، از رنگ هاى درست 

استفاده كرده و اجزاى ارائه را نيز در جاى درست قرار مى دهند.
يكى ديگر از موضوعاتى كه در اين نســخه بهتر شــده است، گزينه اى 
براى اســتفاده از چارت ها اســت كه امكان استفاده از نمودارها، گراف ها و 
جدول هاى اكســل را در ارائه هاى پاورپوينت، آن هم بدون ازدســت رفتن 
كارايــى آن ها، فراهم مى كند. عالوه بــر چارت هاى بهبود يافته، پاورپوينت 
2013 از فرمت هاى ويديويى بيشترى براى درج در ارائه پشتيبانى كرده و 
امكان پخش ادامه دار يك تكه موسيقى در طى چند اساليد (يا حتى كل ارائه) 

را فراهم مى كند.
ابزارهــاى كار گروهــى در كل بســته آفيــس 2013 بهبــود يافته اند 
و پاورپوينــت نيــز از اين امر مســتثنى نبوده اســت. در پاورپوينت 2010 
كامنت هاى اساليدها تفاوت اندكى با برچسب هاى كاغذى معمول داشتند. در 
پاورپوينت 2013 با نمايش كامنت ها در كنار اساليدها و فراهم شدن امكان 
پاســخ گويى به آن ها از سوى كاربران، اين كامنت ها كاراتر شده و مفهومى 

شبيه به كامنت هاى ورد پيدا كرده اند.
ايــن كامنت هــا نيز بــا كالود يكپارچه شــده اند. شــما مى توانيد روى 
گزينه هاى تماس يك شــخص كليك كرده و توســط Lync با او چت كنيد يا 

براى او ايميل بفرستيد.
همچنيــن در فضــاى ابــرى، پاورپوينــت مى توانــد تصاويــر را از 
office.com، شــبكه هاى مجازى و ســاير ســرويس ها دريافت كند. شــما 

مى توانيد يك تصوير را به طورمستقيم از وب و بدون ذخيره كردن آن  روى 
كامپيوتر، به پاورپوينت منتقل كنيد. 

در نهايت، حالت نمايشى Presenter، تر و تميز و مرتب شده است. اين 
حالت اساليدها را روى يك نمايشگر و اطالعات مورد نياز ارائه دهنده (نظير 
يادداشت ها و اساليد بعدى) را روى نمايشگر ديگرى به نمايش در مى آورد. 
اين حالت در دو زمينه بهبود يافته اســت. نخست اين كه ارائه دهنده مى تواند 
روى نمايشــگرى كه اســاليد را نشان مى دهد، زوم كرده و توجه مخاطبان 

را بــه بخش خاصى از اســاليد جلــب كند. ارائه دهنده همچنين يك شــبكه 
هدايت كننده جديد نيز در اختيار خواهد داشت. اين شبكه هدايت كننده، اجازه 
مى دهد كه ارائه دهنده براى مثال، يكى از اســاليدهاى اضافى يا اختيارى را 
كه به صورت ضميمه آماده شــده اند، در حين نمايش يك اساليد به نمايش 
درآورد؛ بدون اين كه نياز باشــد تمام اســاليدهاى ميانى را تا رســيدن به 

اساليد موردنظر ورق بزند.(شكل 2)
پاورپوينــت 2013 نظر افراد را نســبت به ايــن برنامه عوض نمى كند. 
ايــن نرم افزار هنوز پاورپوينت اســت و هنوز بــراى ارائه هاى بد هم از آن 
اســتفاده خواهد شد. اگرچه شايد اين واقعًا مشــكل پاورپوينت نباشد، اما 
مســئله اين اســت كه پاورپوينت نمى تواند از تبعات منفى سيستم استفاده 
كاربرانش خالص شــود. بى شــك اين نســخه پاورپوينت از تمام اسالفش 
قدرتمندتــر اســت. قابليت هــا و امكانات جديد و بهبوديافتــه اين نرم افزار، 
هرچند به نسبت اندك و معمولى هستند، اما پاورپوينت را به نرم افزار بهترى

 تبديل كرده اند.

پاورپوينت 2013 با ظاهر و حال و هواى تازه اش شكل 1

حالت نمايشـــى Presenter كه اســـاليد فعلى و بعدى و همچنين 
يادداشت هاى اساليدها را نمايش مى دهد.

شكل 2
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وان نوت، برنامه يادداشــت بردارى مايكروســافت، حاصل مدت ها تالش اين شركت در زمينه ايجاد يك برنامه بى رقيب براى كامپيوترهاى لوحى بوده 
اســت. در طى اين ســال ها وان نوت توانســته است گروهى از هواداران اندك اما متعصب را گرد خود جمع كند. هواداران وان نوت كاربرانى هستند كه اين 

كتابچه رنگارنگ و يكپارچگى آن با قلم ها و استايلوس را مى پرستند. اما به هر حالت وان نوت هيچ گاه آن استقبال همگانى را تجربه نكرد.
وان نوت تنها برنامه مايكروســافت اســت كه از ابتدا براى سيستم هاى لمسى ساخته شده است، اما رويكرد «قديمى» به لمس، يعنى استايلوس را هدف 
گرفته است. با عرضه ويندوز 8، مايكروسافت سرانجام اعتراف كرد كه يك رابط موفق لمسى حتمًا بايد به جاى استايلوس، مبتنى بر لمس با انگشت باشد. 
به نظر مى رســد كه اكنون ديگر مايكروســافت فهميده باشــد كه الزامات و محدوديت هاى ورودى مبتنى بر لمس انگشت، به رويكرد جديدى براى طراحى 

رابط كاربرى نياز خواهد داشت.

 نويسنده: پيتر برايت    منبع: آرس تكنيكا     ترجمه: فرزانه برهمت

وان نوت وان نوت 20132013: نگاه نخست: نگاه نخست
كاربران موبايل مى توانند منتظر تغييرات بزرگى باشند، اما تنها كاربران نكته بين 

مى توانند متوجه تغييرات نسخه دسكتاپ شوند!
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Microsoft   OneNote  2013
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در پاسخ به اين نيازها، مايكروسافت نه يك 
نســخه كه دو نسخه جديد از وان نوت را عرضه 
كرده اســت. يك نســخه معمولى دسكتاپ كه از 
نســخه فعلى 2010 مشــتق شــده است و روى 
هر دو سيســتم عامل ويندوز 7 و ويندوز 8 كار 
خواهد كرد. نسخه ديگرى از وان نوت با سيستم 
متــرو نيز عرضه خواهد شــد كه بــراى كار با 

انگشت بهينه شده است.
وان نوت يكى از دو نرم افزارى اســت كه در 
بســته آفيس 2013 با چنيــن رويكردى مواجه 
شــده اســت. نرم افزار دوم، كالينت Lync است. 
ســاير نرم افزارهاى آفيس 2013 نرم افزارهايى 
كامًال مختص دســكتاپ هســتند. ما اين شانس 
را داشــتيم كه با نرم افزار دســكتاپ چند روزى 
كار كنيم. درباره نســخه مترو نيز زمانى كه در 

دسترس قرار بگيرد، صحبت خواهيم كرد.
از ميان تمــام نرم افزارهــاى آفيس 2013 
وان نوت دسكتاپ، كم ترين ميزان تغييرات را به 
خود ديده است؛ هرچند بى شك براى استفاده از 
جلوه هاى بصرى جديد به روز شده است. تغيير 
اندكــى هــم در چيدمان ابزارهــا به وجود آمده 
اســت. فهرســت كتابچه هاى متفاوت موجود، 
به جاى نوار كنارى در يك ليســت پايين افتادنى 
(Drop-down) در بــاالى صفحــه بــه نمايش 

در مى آيد. (شكل 1)
وان نوت طاليــه دار يكپارچگى محصوالت 
مايكروســافت با كالود اســت؛ ايــن برنامه از 
همسان ســازى كتابچه هاى مختلــف از طريق 
SkyDrive و SharePoint و همچنيــن ويرايــش 

همزمان (توســط دو كاربر) پشــتيبانى مى كند. 
مايكروســافت حتــى كالينت هــاى متعددى را 
براى پلتفرم هاى متفاوت موبايل نظير آندروئيد، 
آى فون، آى پد و ويندوزفون عرضه كرده است. 
اين شــركت ادعا كرده است كه در نسخه 2013 
عمليات همسان ســازى سريع تر خواهد بود، اما 
ميزان اين افزايش سرعت هنوز قابل اندازه گيرى 

نيست.
ايــن افزايــش ســرعت همسان ســازى و 
پشــتيبانى از دســتگاه هاى مختلف بــا قابليت 
 (Resume Reading) «از  ســرگيرى خوانــدن»
كامل تر شــده اســت. وان نوت موقعيت شما در 
كتابچــه فعلى را ذخيــره مى كند. به اين صورت 
مى توانيد در هنگام عوض كردن دســتگاه مورد 
اســتفاده (مثــًال انتقال از كامپيوتــر به موبايل) 
درست از نقطه اى كه كار را متوقف كرده ايد، آن 

را از سر بگيريد.

وان نوت اســتفاده از منابعى متنوع، شامل 
تصويــر، صداهــاى ضبــط شــده و ويديو را 
پشتيبانى مى كند. مايكروسافت اكنون پشتيبانى 
از اسناد اكسل و ويزيو را نيز به وان نوت افزوده 
است كه اين محتواها به صورت پيش نمايش هايى 

زنده در كتابچه ها ديده مى شوند.
درباره قابليت استفاده از جدول هاى اكسل، 
بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اكنون جدول هاى 
وان نوت مى توانند به صفحات گســترده اكسل 
توكار تبديل شــده و از اين طريق دسترســى به 
امكانات محاســباتى و بصرى ســازى قدرتمند 

اكسل را نيز فراهم مى كنند.
اين تمام تازه هاى نسخه دسكتاپ  وان نوت 
2013 بود. به يقين نســخه مترو بسيار جذاب تر 
خواهد بود. بخشــى از اين جذابيت مديون منوى 
شعاعى جديدى است كه براى سيستم هاى لمسى 

طراحى شــده است. اما نسخه دسكتاپ كم ترين 
ميزان نوآورى را در خود دارد. به نظر مى رسد 
وان نوت 2013 نرم افزارى دوست داشتنى براى 
تمام هواداران متعصبش خواهد بود، اما باز هم 

اقبال عمومى را تجربه نخواهد كرد.

ى 
ل 
ه 
د 

ت 
ر 
ى 
ى 

نمايى از ظاهر نرم افزار دسكتاپ وان نوت شكل 1

دكمه ها و كليدهاي كنترلي بزرگ براي لمس با انگشت بهبود يافته اند. شكل2
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روزگارى، خيلى پيش از آن كه اســتيو بالمر عبارت  sum(Profits)= را در يكى از خانه هاى صفحه گســترده نســخه اول اكســل وارد كند (كنايه از 
محاســبه ســود و زيان شــركت مايكروسافت)، من از راه آموزش كار با ويزى كالك و لوتوس1-2-3 پول خوبى به دست مى آوردم. حتى يكى از دوستان و 
همكاران سابق من، كمك كرد تا  نسخه دموى لوتوس 1-2-3 را فعال كنيم و به همين دليل، عالقه من به صفحات گسترده چيزى بيش از يك عالقه ساده و 
ســطحى اســت. همزمان با رشــد اكسل و دور شدنش از زمانى كه تنها يك نسخه كپى از ويزى كالك بود (يا يك كپى از لوتوس 1-2-3 كه خود يك كپى از 
ويزى كالك بود!)، اين نرم افزار بيشــتر و بيشــتر روى انواع ديگرى از تحليل و آناليز داده ها تمركز كرد. تحليل داده هايى از وب يا داده هاى كســب وكارهاى 

مختلف كه دامنه وسيعى از فايل هاى الگ خام تا انباره هاى داده را شامل مى شد.

   نويسنده: شون گاالگر    منبع: آرس تكنيكا     ترجمه: فرزانه برهمت

اكسل اكسل 20132013: نگاه نخست: نگاه نخست
قابليت هاى جديدى مانند Flash Fill برخى مشكالت پردازش داده و اعداد را حل خواهد كرد
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Microsoft  Excel  2013

پس نبايد چندان تعجب كرد كه بيشــتر تغييراتى كه در نسخه 2013 
اكســل اعمال شــده اســت (البته به جز رابط كاربرى جديد با تم مترو) 
معطوف به تحليل داده ها بوده اســت. قابليت هاى جديد و مهم اين نسخه 
(يك سيستم پركردن خودكار با قابليت تشخيص الگو، مجموعه اى جديد 

از ابزارهاى تعاملى ايجاد نمودار و راهى بسيار ساده تر و سريع تر براى 
ايجــاد جدول هاى Pivot تحليلى) تمامًا تبديل داده هاى خام به چيزهايى 
بــا قابليت تحليل ســاده تر را هدف گرفته اند. مــا در اينجا، نگاهى كلى به 

تغييرات اساسى اعمال شده در طراحى آفيس 2013 خواهيم داشت. 
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در اينجا به صورت مختصر جالب ترين و جديدترين تغييرات اعمال 
شــده در كدهاى اكســل را بررسى خواهيم كرد. نكته قابل ذكر اين است 
كه در اين نوشــته ما نگاهى به قابليت هاى ابتدايى نســخه جديد اكســل 
خواهيــم انداخت، اما چندان درباره قابليت هــاى افزوده اى كه جزئى از 
نسخه Office Professional Plus اكسل خواهد بود، عميق نخواهيم شد. 

(شكل 1و2)

پروتكل شبح 
اگر با داده هايى كه با كاما از هم جدا شــده اند يا ســاير داده هايى كه 
به صورت انبوه در اكســل درج مى شــوند، كار كرده باشيد (داده هايى 
نظيــر الگ هاى تحليل وب، الگ هاى خطاى ســرورها يــا گزارش هاى 
ســتونى مين فريم ها كه در قالب متنى هســتند) به احتمال، وقت زيادى 
را به منظور تالش براى اســتخراج بيت هاى اطالعات و قالب بندى آن ها 
در ســتون هايى مجزا براى آناليز و تحليل صرف كرده ايد. بيت هايى كه 
به واســطه جداكننده هاى غيرمعمول درهم پيچيده و غيرقابل اســتفاده 

شده اند. 
به نظر مى رســد تيم اكسل مايكروســافت نيز از اين قضيه خبردار 
شده اند، چرا كه يكى از تكان دهنده ترين قابليت هاى نسخه نمايشى اكسل 
2013 قابليت Flash Fill است. اين قابليت در واقع نوعى منطق پس زمينه 
اســت كه آن چه را شــما در سلول هاى يك ســتون درج مى كنيد به طور 
مداوم تحت نظر گرفته و به دنبال يافتن الگويى در آن ها مى گردد. اگر در 
ايــن داده ها الگويى بيابد كه مثــًال داده هاى يك خانه را با اطالعات متنى 
خانه هاى كنارى پيوند مى دهد، به صورت خودكار ســاير مطابقت ها را 
به صورت شــبح گونه (Ghost) در ســتون موردنظر شما درج مى كند. 

(شكل3)

پرش به نتايج
يكى ديگر از تازه هاى اكسل 2013، قابليتى حساس به محتوا است كه 
تحليل ســريع يا Quick Analysis ناميده مى شود. وقتى شما محدوده اى 
از داده ها را انتخاب مى كنيد، اين قابليت به شــما كمك مى كند تا از ميان 
مجموعه اى از انواع عمليات تحليلى پيشنهادى، يكى را براى اعمال روى 

داده ها انتخاب كنيد. (شكل4 و 5 و 6 )

نمودارها
 يكى ديگــر از گزينه هاى Quick Analysis نمودارهاى پيشــنهادى 
اســت. ايجاد يك نمودار خوب واقعًا دشــوار اســت و در اختيار داشتن 
نمودارهاى پيشــنهادى كه با نگه داشتن ماوس روى گزينه هاى مختلف 
ظاهر مى شــوند، مى تواند حداقل انتخاب نوع مناسب براى شروع كار را 

ساده تر كند. 
گزينه هايى كه از طريق Quick Analysis به شــما عرضه مى شــود، 
امــكان تفكر و تصميم گيرى در مورد نمودارى كه بيشــترين همخوانى 
را بــا محتواى شــما دارد، فراهم مى كند. (شــكل7) اما ايــن نمودارهاى 
پيشــنهادى تنها نقطه شروعى براى ايجاد بصرى سازى هاى قدرتمندتر 

است. 
زمانــى كــه نمودار مناســبي را در محل صحيح داشــته باشــيد، 
يكــى از قابليت هــاى كوچــك و ارزشــمندى كــه مايكروســافت بــه 

همانند ديگر برنامه هاى آفيس 2013، اكسل مى خواهد تمام داده هاى 
شـــما را در فضاى ابرى نگه دارى كند و زمانى كه شما يك فايل خام و تازه را باز مى كنيد، 
 office.com تمپليت هاى محلى (آفالين) اكســـل را در كنار نمونه هايى از كتابخانه ابرى

مشاهده خواهيد كرد.

شكل 1

رابط كاربرى صفحات گسترده اكسل همانند word و ساير نرم افزارهاى 
بسته آفيس، ظاهر و حال و هوايى مترويى دارد و به نظر مى رسد به گونه اى تنظيم و طراحى 
شده است كه هم روى كامپيوترهاى شخصى مرسوم و هم روى تبلت كار كند. اكسل 2013 
همانند ديگر نرم افزارهاى اصلى، رابط ريبون را از آفيس 2010 به ارث برده اســـت. اما اين 
رابط را مى توان به آســـانى مخفى كرد و در حالت لمســـى نيز به صورت پيش فرض مخفى 

خواهد بود.

شكل 2

قابليت جديد Flash Fill در اكســـل 2013 الگوهاى محتوايى را كه 
شما در ستون ها وارد مى كنيد، بر اساس اطالعات ستون هاى كنارى يافته و ساير اطالعاتى 
را كه با اين الگو مطابقت دارند، به صورتى شـــبح گونه براى شما درج مى كند و با تأييد 

شما، آن ها را به صورت خودكار در خانه ها درج خواهد كرد.

شكل3
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اكســل جديــد افزوده اســت و مى تواند به كار شــما بيايــد، پويانمايى 
نمودارهــا اســت. وقتى كــه داده هاى مرتبــط با يك نمــودار را تغيير 
مى دهيــد، موتور نمودار اكســل، اين تغييرات را به صورت انيميشــن 
بــه شــما نشــان مى دهد تا متوجــه اثر ايــن تغييــرات در تصويركلى 

كار شويد.

آن چه در اكسل نمى يابيد
بزرگ تريــن نقص در ويژگى هاى جديد اكســل، به عنوان جزئى از 
يك مجموعه متمركز بر كالود، فقدان آشــكار ابزارهاى همكارى و كار 
گروهى است. اين نرم افزار به هيچ وجه سعى نكرده است امكاناتى را كه

 Google Docs براى ويرايش همزمان و اشــتراكى صفحات گســترده 
فراهم مى كند، شبيه سازى كند. 

اگرچه برخى از اين قابليت ها به اشكال گوناگون، از طريق برنامه هاى 
وبــى آفيس در SkyDrive، Office 360 و SharePoint حضور دارند، اما 
هنوز نسخه هاى وبى اكسل يا ساير برنامه هاى اصلى آفيس را آزمايش 

نكرده ايم.
در عــوض،  هنگامى كه شــما يــك فايل اكســل را روى يك پلتفرم  
ذخيره سازى ابرى (مثًال SkyDrive  يا SharePoint) به اشتراك بگذاريد و 
شخص ديگرى آن را براى ويرايش باز كند، پيغامى مبنى بر قفل بودن آن فايل 
دريافت خواهيد كرد. در اين هنگام مى توانيد آن را به صورت فقط خواندنى

 (Read Only) بــاز كنيد يا يك كپــى را در كامپيوتر خود ذخيره كرده و 
روى آن كار كنيد. 

ايــن راه حــل حداقل كاربــران صفحه گســترده را از ويرايش هاى 
متناقض، خطاهاى محاسباتى و از دست رفتن يكپارچگى داده ها در يك 

فايل اكسل مصون نگاه مى دارد. (شكل 8)
براى كاربران باتجربه اكســل، ويژگى هاى جديد اكســل به تنهايى 
نمى تواند محركى براى مهاجرت به نســخه جديد باشــد. اما هنگامى كه 
اكســل را بــه عنوان جزئى از بســته آفيس 2013 در نظــر بگيريم، اين 
برنامه در زمينه ساده ســازى فعاليت ها گامى به جلو برداشــته اســت. 
كاربرانى كه گاه و بى گاه با اكســل ســر و كار دارند، به يقين از كمكى كه 
نســخه جديــد به آن ها مى كند تا همانند يك حرفــه اى كار كنند، رضايت 

خواهند داشت.

وقتـــى محـــدوده اى را انتخـــاب مى كنيـــد، اكســـل 2013 جعبه
 Quick Analysis را به نمايش در مى آورد. روى آن كليك كنيد. مجموعه اى از قالب بندى ها، 
نمودارها، محاسبات و عمليات هاى جدول هاى Pivot پيشنهادى به شما نشان داده خواهد شد.

شكل4

Forma مى توانيد  ng براى نمونه در زيـــر گزينه هاى قالب بندى يا
گزينه افزودن ميله هاى داده به مقادير ســـتون ها را انتخاب كنيد تا به اين صورت، اندازه 
آن ها نســـبت به يكديگر را بهتر مشـــاهده كنيد يا با افزودن مقياس هاى رنگى، مقادير 

محدوده هاى خاصى را مشخص كنيد.

شكل5

گزينه ديگر قالب بندى اســـتفاده از نشانه هاى رنگى براى مشخص 
كردن مقاديرى باالتر از يك حد معين است تا به اين ترتيب، توجه را به مقادير و عناوينى 

كه مثًال بودجه زيادى به خود اختصاص داده اند، جلب كنيد.

شكل 6

ابزار نمودارهـــاى پيشـــنهادى Quick Analysis مى تواند باعث 
صرفه جويى زياد در زمانى شود كه صرف سر و كله زدن با نمودارها مى كنيد.

شكل 7

اگرچه اكســـل از ابزارهاى همكارى و كار گروهى كه در word فراهم 
شده، بى بهره اســـت، امكان اشتراك گذارى صفحات گسترده ذخيره شده در SkyDrive يا 
كتابخانه SharePoint را از طريق ارســـال لينك براى همكاران ممكن مى كند و درست 
همانند word مى توانيد لينك را از طريق Office Social Connector API به شـــبكه هاى 

اجتماعى ارسال كنيد.

شكل8


