ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﯿﺪ اﺧﺒﺎر و
آبوﻫﻮا ﺗﺴﮏﺑﺎر وﯾﻨﺪوز  10را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن وﯾﺠﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﺴﮏ ﺑﺎر وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ زودی ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ در ﺗﺴﮏ ﺑﺎر

وﯾﻨﺪوز  10ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ورزﺷﯽ،
ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻬﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم و اﻃﻼﻋﺎت آب و ﻫﻮا دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع ،ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرود ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2021و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ردﻣﻮﻧﺪیﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،در

دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺷﺒﮑﻪ »ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﻮز« ) (Microsoft Newsﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  4500ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﯽ روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺬف
و ﭼﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای وی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اواﺧﺮ ﺳﺎل  2021اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻏﯿﺮ
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

