ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﻨﺎور را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری رﺳﻤﺎً ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی دﺳﺘﯿﺎر

دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز در ﺳﺮ دارد.

ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ و در اواﺳﻂ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز
 ۱۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎل اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رد ِاﺳﺘﻮن«

ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺎده ﮐﺮده و ﻃﯽ آن دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ-دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ
را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺷﻨﺎور در وﯾﻨﺪوز ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ

در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورت ﺑﺮ روی اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺿﺮوری را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی داده را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﮐﻠﯿﭙﯽ«

ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﯿﻪ
اﻋﻼﻧﺎت ورودی را ﺻﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده و از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﺑﺎ آﻓﯿﺲ  ۳۶۵ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه در وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺎب ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﯿﺰ درک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﭼﻪ ﺳﻨﺪی ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاری

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﻮر را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ رد اﺳﺘﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﮐﺮدن دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ وﯾﻨﺪوز واﻗﻊ
ﻧﺸﺪه .ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ »ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ« ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن » «Action Centerرا ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺮوزی ﮐﺮده و در ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﻌﺪی اش اپ ﻫﺎ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ وﯾﺠﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ و رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ.

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺮوﯾﺴﯽ » «on-tapﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ “ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎو” ﺑﺮای ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ
در ﺑﺤﺚ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده و دﯾﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Bingوﯾﮋه ی اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎم

» «snapshots on tapﻣﻮرد ﻣﺤﮏ زدن ﻗﺮار داده ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدش را روی ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از روی دﯾﻮاﯾﺴﯽ
دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ روی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ از روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺤﺖ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ » «Task Communicationﻧﺎم
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
 ۱۰ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺧﺒﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ردﻣﻮﻧﺪی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی آﭘﺪﯾﺖ رد اﺳﺘﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮورﮔﺮ اج را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آﻣﺎده ﮐﺮده و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ

ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﻣﻮرد آن
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

