ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﻮﻻﺗﻮر وﯾﻨﺪوز 10Xرا ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد؛ اﭘﺪﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در  ۹۰ﺛﺎﻧﯿﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﺌﻮ و  Duoﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪ و وﯾﻨﺪوز  10Xﻫﻤﻪ
را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺪای از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ  SDKﺑﺮای ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی در

ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﻮﻻﺗﻮر وﯾﻨﺪوز  10Xو اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮی وﯾﻨﺪوزی ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از  Developer Dayﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص
داده و از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .وﯾﻨﺪوز  10Xﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ از ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ اپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻓﻀﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺬاﺑﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اپ  Mailدر
وﯾﻨﺪوز  10Xﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺎم و اﺑﺰارﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوز  10Xرا ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺎص از وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر از آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺎدی در وﯾﻨﺪوز ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺷﻮ ﺧﺒﺮی

ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10Xاﺟﺮای اپ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺰوﻟﻪ )ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺳﺒﮏ( اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد

ﺗﻐﺮات ﺑﯽ دﻟﯿﻞ در رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ اپ ﻫﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻞ در
اﺟﺮای اپ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮﻻﺗﻮر ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺖ اپ ﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز  10Xﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﻣﻮﻻﺗﻮر را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

وﯾﮋوال اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﻨﺪوز و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﺑﻊ  CSSو ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮای ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اپ

ﻫﺎی وب در دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﺑﺎ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در دﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎص از وﯾﻨﺪوز را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ  OSرا در
ﮐﻤﺘﺮ از  ۹۰ﺛﺎﻧﯿﻪ داﻧﻠﻮد ،ﻧﺼﺐ و رﯾﺒﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺪﯾﻮن ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ،
دراﯾﻮرﻫﺎ و اپ ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :وﯾﺪﯾﻮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

