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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ رود؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺮدا ﻣﯿﺰﺑﺎن روﯾﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ 2016
ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺒﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اش ﺑﺮای
ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎل ﺑﭙﺮدازد.
در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  iOSروی وﯾﻨﺪوز  10ﺧﺒﺮ داد اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ

اﻧﮕﯿﺰی را در آﺳﺘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوز  10را در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی )ﺗﯿﺮ-ﻣﺮداد( ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و در ﺑﯿﻠﺪ اﻣﺴﺎل
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اراﺋﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آن ،ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ،ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﺒﺮﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ  2016ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  8ﺷﺐ ﻓﺮدا ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺳﺮﺧﻂ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ .در اداﻣﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از روﯾﺪادﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮدا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
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از آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺮﺗﺒﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺎگ ﻫﺎﯾﺶ رﻓﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮب

ﺧﻮد دارد.

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ از وﯾﻨﺪوز  10ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﺰری را در
ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن »دو وﯾﮋﮔﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ« ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی زﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و

ﺑﺴﯿﺎری اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎوی ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی زﻧﺪه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ اﻋﻼن ﻫﺎی درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻐﺮ در راﺑﻂ ﮐﺎﺑﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای را ﻫﻢ روی آﯾﻨﺪه
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در وﯾﻨﺪوز iOS ،و اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه ای از اپ اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز
 10ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﯿﻠﺪ  2016روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اپ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اپ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوزی را از ﻧﻮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮده

اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮل اﺳﮑﺮﯾﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺴﻮل اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد آن زود اﺳﺖ.

وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺑﻮد .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل  ،2015ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 400
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻬﺎ  1.1درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻮع
وﯾﻨﺪوز ﻓﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﻣﯿﺎ  950و ﻣﺪل  950اﮐﺲ ال را در
اواﺧﺮ  2015ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻓﺮوش اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ  57درﺻﺪی داﺷﺘﻪ و از  10.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  4.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  2015ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ  57درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺰان ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺳﺎل  2016ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اپ

ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل وﯾﻨﺪوز  10روی ﭘﯽ ﺳﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،ﮐﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی آن در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ رود .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻼش
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪاﻧﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10روی اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ .ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اپ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه اﻧﺪازی اﺳﺘﻮری ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻨﺴﻮل ﺑﮕﻮﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻠﺪ  2016از
اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای اﺟﺮا
روی ﭘﯽ ﺳﯽ و اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﺑﮕﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ در ﺧﺼﻮص اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﺳﺖ و ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ]ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی[ اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اپ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺎﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اپ اﺳﺘﻮر آﺗﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﺑﯿﺎورد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد ﺑﺎزی ﻫﺎ و اپ ﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻻﯾﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮدن
دارﻧﺪﮔﺎن اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ و  PS4را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد  E3ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻠﺪ ﻓﺮدا ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ.

ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ

ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﯿﺸﺘﺮی را از دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ رﻓﺘﻪ

رﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺑﻪ زودی اپ ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺠﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻢ.

آﻓﯿﺲ و ﮐﻼود

ﻧﻄﻖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ﻓﺮدا ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻀﺎی ﮐﻼود اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در  Azureو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﺑﺮی آن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﮐﻼود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻧﻄﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻠﺘﻔﺮم  Azureاﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
در ﻣﻮرد آﻓﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎی  Sunriseو  Wunderlistرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و وﻋﺪه داد ﮐﻪ  Sunriseﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ
ﺗﻘﻮﯾﻢ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اوت ﻟﻮک ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای  Wunderlistﭼﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  Swiftkeyو اپ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن  Talkoﻣﺤﺼﻮل  Ozzieرا
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ اپ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﯿﻢ
آﻓﯿﺲ ﺧﺒﺮ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؟
آدم ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ

وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ اﻣﺴﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﮐﻤﺘﺮی
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮا از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺎزه در وﯾﻨﺪوز 10

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.

رﯾﭻ ﺗﺮﻧﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه وﯾﻨﺪوز  10ﮐﺎرﺑﺮان را »وﺣﺸﺖ زده« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
رﯾﭻ ﺗﺮﻧﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﭘﺮوژه وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه

وﯾﻨﺪوز  10ﮐﺎرﺑﺮان را »وﺣﺸﺖ زده« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯿﺖ را ﭘﺎک ﮐﺮد.

اﺳﮑﺎت ﻫﻨﺴﻤﻞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت

»ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد« و او ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای روﺷﻦ
ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

