ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ اﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ و
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از آﭘﺪﯾﺖ  Sun Valleyوﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ Action Center
)ﯾﺎ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ( و ﮔﺮدﺗﺮ ﺷﺪن زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن را ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ  Sun Valleyاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺎزه ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ را ﺑﺮای اﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ
آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  ۱۰آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ  Sun Valleyﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺶ اﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ
از وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺮس آزﻣﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
وﻟﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دیﺑﺎﮔﯿﻨﮓ وﯾﮋوال اﺳﺘﻮدﯾﻮ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری
ﻓﻠﮓ  WindowsShellExperienceHost.exeﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.

در ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﮕﯿﺮه ﺟﺪﯾﺪی در
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮاﯾﭗ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ اﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﭘﺪﯾﺖ  Sun Valleyوﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از
وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺷﻨﺎور ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻂ

ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻠﺪ  ۲۰۲۱ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از وﺑﻼگ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺬف ﺷﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﻦ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زاوﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮه آن ﮔﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﺎﺪ ،ﻫﺸﺪار و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

