ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی
اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﮐﻪ
ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻫﺎی  Messagingو  Videoرا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﺑﯿﻠﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در واﻗﻊ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻗﺒﺎل اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

در اﺻﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از
وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﮑﺎﯾﭗ ،ﺻﺮﻓﺎ اپ  Messagingآن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن

اپ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  SMSدر وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Messagingﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮد در اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اپ ﺟﺪﯾﺪ  Videoﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
ﺑﻪ  Facetimeدر ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در وﯾﻨﺪوز را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺘﺎ را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
)ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه( اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻫﻤﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا روی
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  10را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ را ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل آﭘﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎﯾﭗ

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﯿﺎورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

