ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  ۱۰اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۳
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  10را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Phone Insiderرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ
ﻫﺎ را در روﯾﺪاد  21ژاﻧﻮﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  Vergeاﻃﻼع
داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﻦ وﯾﻨﺪوز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﺮات راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺷﺪن آن در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ و ﮐﻨﺴﻮل  Xbox Oneﻧﺎم ﺑﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ از ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻇﺎﻫﺮ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ داده و از

ﺗﻢ ﻫﺎی روﺷﻦ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از

وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن و وﯾﻨﺪوز  RTﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی )اپ ﻫﺎی( ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ و
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺎﯾﺪ در روﯾﺪاد  21ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن و وﯾﻨﺪوز  RTاﺳﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺎزه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Phone Insiderدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﻨﺪوز  10را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Insiderﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ راه اﻧﺪازی
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﭘﯿﺶ از
ﻋﺮﺿﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺎده ﺑﻮده

وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن و ﻃﺮح ﻣﺮﺗﺒﻄﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ و
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزﯾﺸﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎرات از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری و در  21ژاﻧﻮﯾﻪ از ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی
اوﻟﯿﻪ ای از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

