ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز
 ۱۰ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺮوز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﭘﺪﯾﺖ وﯾﻨﺪوز  10را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﺎﻟﺒﯽ را در ﺧﻮد دارد .ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﺎزه را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻫﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ آﻣﺎده اﺳﺖ.
اپ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی

ﻣﺘﻨﯽ ،وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اپ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل ﺳﯿﺴﺘﻢ  iMessageاﭘﻞ و اپ  Messagesدر  OS Xداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ دو ﺑﺨﺸﯽ و راﺑﻂ ﮐﺎﺑﺮی داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻫﺎ دارد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان را آﻏﺎز
ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ

 IDآﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ  iMessageﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ آن ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭼﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﺎ اﯾﻦ اپ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری از ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس
روی وﯾﻨﺪوز  ،10ﺑﺮای ﺧﻮد رﯾﻤﺎﻧﺪر ﯾﺎ ﯾﺎدآور ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
رﯾﻤﺎﻧﺪر ﯾﺎ ﯾﺎدآور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ داده ﻫﺎی درﺳﺖ و زﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد درک ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﻨﺪوز  ،10ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺮورﮔﺮ اج را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺐ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎوس ﺧﻮد را روی ﺗﺐ ﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮی آن ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﺪ.
در ﻣﺮورﮔﺮ اج ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ) (Favoritesو آﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ  Readingﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻮک ﻣﺎرک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از وﯾﻨﺪوز  10را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﯿﻠﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮارﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ زﻧﺪه ﺗﺮ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ.
ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻢ وﯾﻨﺪوز  10داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﯾﮑﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ  Device Managerو  Registry Editorرا ﻫﻢ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ

ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮح وﯾﻨﺪوز اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻠﺪ  10565را از
ﻗﺴﻤﺖ وﯾﻨﺪوز آﭘﺪﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

