ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  Creators Updateوﯾﻨﺪوز ۱۰
ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺸﺐ در روﯾﺪاد رﺳﻤﯽ  Surfaceﺟﺰﺋﯿﺎت آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  10را اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  Creators Updateﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ،ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﭘﺮدازی
ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در  Creators Updateدر ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ
ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 3D :ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ،و ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ اﻓﺮاد .ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻢ.

ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﯾﻨﺪوز  10را ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻔﺮی از دوﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی« را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای  3Dﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ  ،Surfaceﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﮑﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ آن را وارد  Paintﮐﺮده و ﺗﻐﺮاﺗﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮔﺬر از ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺮور ﻣﺘﻦ ﻫﺎی
دوﺑﻌﺪی ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزﯾﻢ«.

 Paintو  PowerPointﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از

اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در روﯾﺪاد اﻣﺮوز دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات را اراﺋﻪ داد ،ﮐﻪ
دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ  Paintو  PowerPointرا ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻠﻖ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای 3D
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﺮم اﻓﺰار  Paint 3Dﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده ای را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده ،و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ  SketchUpﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺷﯿﺎء
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ را وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﯿﺎء ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺮده،
و ﺳﭙﺲ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای را ﺑﻪ ﺻﻮرت  3Dﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز
ﻗﺪم ﻫﺎی اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در اداﻣﻪ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﻃﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اچ ﭘﯽ ،دل ،ﻟﻨﻮو ،اﯾﺴﻮس و
اﯾﺴﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﺶ درﺟﻪ آزادی و ﻗﯿﻤﺖ  300دﻻر
ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮادﮐﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎزی و ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﻫﺎ
ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی  Beamدر ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در
آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  10ﯾﻌﻨﯽ  Creators Updateﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ

ﮔﺸﺘﻪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺨﺶ  Arenaدر ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ
ﻻﯾﻮ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪ ای اﻣﺘﯿﺎزات را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﺟﺮای ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد در ﻧﻮار اﺑﺰار
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪان ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در آﭘﺪﯾﺖ  Creatorsوﯾﻨﺪوز  10ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ

اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰودن ﺷﮑﻠﮏ ﻫﺎ و ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻌﺸﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روی دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

آﭘﺪﯾﺖ  Creatorsﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﻨﺪوز
اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

