ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﯾﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ

Microsoft Edge؛ ﺗﺎزهﻧﻔﺲ دﻧﯿﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﯾﺪﻧﺖ  7ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻧﺴﺨﻪ  41و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪ  37ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﺑﺰار ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ  Edgeﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﺑﺰاری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ روی ﺻﻔﺤﺎت وب
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »دﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻢ ،دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺘﻮای وب و داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ از وب ﺑﻮد،
اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ آنﻫﺎ و ﻧﺸﺎن
دادن ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن  HTML5ﻗﺪرت ﻃﺒﯿﻌﯽ آنﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺬب ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

شکل  :1موتورهای مورد استفاده اینترنت اکسپلورر و مایکروسافت Edge

دو ﺑﺮج در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  8اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪ
وﯾﮋه دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﮐﺎرﺑﺮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋهای از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﺮو ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ؛ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دو ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺠﺰا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺒﻠﯽ و
ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Edgeﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و از
ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ  10151رﺳﻤﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Edgeﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد )ﺷﮑﻞ) .(1اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر رﻧﺪر
ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeدر روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﺗﺮاﯾﺪﻧﺖ ) (Tridentﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ روی آن ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ(.

آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺟﺎزه داد ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻔﺤﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﻗﺮار ﻧﺪارد .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ رﺳﻤﺎ ً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Edgeﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ روﺑﻪرو ﺷﻮد؟ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻧﺒﺎزد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Edgeرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2نمای ظاهری دو مرورگر )در سمت راست اینترنت اکسپلورر و در سمت چپ مایکروسافت (Edge

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ )دﺳﺘﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ( اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و روی آﯾﮑﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد .روش دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اچ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪای را در اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Open With Internet Explorerﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﮐﺴﭙﻠﻮرر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

شکل  :3گزینه پشتیبانی از پروتکل  HTTP2بهصورت پیشفرض فعال است.

از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ) HTTP 2.0ﺷﮑﻞ (3؛ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮔﺰﯾﻨﻪ Enable SmartScreen Filter؛ ﺣﺬف ﮔﺰﯾﻨﻪ  Enable Strict P3P Validationاز ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ؛ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Manage media licensesﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﺑﺰار و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از  HTML 5اﺷﺎره ﮐﺮد.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ  Edgeاﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و از ﺗﺮاﯾﺪﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم  MSHTMLﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن در ﻧﺴﺨﻪ  11.0.1اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Windows Updateدر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﺑﺨﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ
وارد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺎده و در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4فهرستی از بهروزرسانیها را همراه با جزییات در بخش  Windows Updateمشاهده میکنید.

ﻣﺮورﮔﺮ Edge
ﺳﺎﯾﺖ  ZDNetﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺰارش داد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ
اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر اﺳﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﮐﺴﭙﻠﻮرر  11ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﮔﺎری در وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ  2015ﺳﺎﯾﺖ ورج ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺑﯿﺶﺗﺮی درﺑﺎره اﺳﭙﺎرﺗﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ دﺳﮑﺘﺎپ و ﻫﻢ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ آن ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  21ژاﻧﻮﯾﻪ
رﺳﻤﺎ ً از ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس  2015در ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ 10049
در اﺧﺘﯿﺎر آزﻣﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ  ،2015اﺳﭙﺎرﺗﺎن رﺳﻤﺎ ً ﺑﻪ  Edgeﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد و ﻟﻮﮔﻮ ﺟﺪﯾﺪ
آن ﺑﺎ ﺣﺮف اﺧﺘﺼﺎری ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف  eاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5سمت راست لوگوی مایکروسافت  Edgeو سمت چپ لوگوی اینترنت اکسپلورر

ﻧﺎم  Edgeﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ  10151ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن در وﯾﻨﺪوز  10ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ و از آن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺳﻤﺎ ً ﻧﺎم  Edgeرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﮑﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ  Edgeﺑﺎ ﻫﺪف
ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﮐﺎﻫﺶ دردﺳﺮﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
 Edgeﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Edgeﻣﺮورﮔﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ ﮐﻪﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  Edgeاز ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ  EdgeHTMLﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﺗﺮاﯾﺪﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ وب ﻣﺪرنﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ  Edgeاز ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺘﯿﻮاﮐﺲ ) (ActiveXو  Browser Helper Objectsﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ودر ﻋﻮض از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮﺗﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭘﻮﯾﺎ ،ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺮار دارد.
 اﻣﮑﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﻫﻤﺮاه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در واندراﯾﻮ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری. ادﻏﺎمﺳﺎزی ﺑﺎ  Reading Listﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن  Reading Modeﮐﻪ ﺑﺮایﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
 Edgeﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎراﯾﯽ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﯾﺪﻧﺖ  7ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻧﺴﺨﻪ  41و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪ  37ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Edge ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ
از دﯾﮕﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﻣﻮزﯾﻼ و اﭘﺮا ﻗﺮار دارد.

شکل  :6رابط کاربری مایکروسافت  Edgeشبیه مرورگر اینترنت اکسپلورر است.

اﺟﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ Edge
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آﯾﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ در ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(6زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ را در
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7سایتهای کاربردی که مخاطبان زیادی دارد ،در بالای فهرست به کاربر نشان داده میشود.

ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ Edge
اﺑﺰار ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ  Edgeﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﺑﺰاری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ روی ﺻﻔﺤﺎت وب را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
اﺑﺘﺪا روی آﯾﮑﻦ  Make a web Noteﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮار اﺑﺰار
ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  :8دسترسی آسان از جمله ویژگیهای  Make a web Noteبه شمار میرود.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺸﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 :Penاﻧﺪازه و رﻧﮓ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :Highlighterﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ وب را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

 :Eraserاﮔﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
 :Add a typed Noteاﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 :Clipاﻣﮑﺎن ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻔﺤﻪ وب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Add a typed Noteﮐﺎدری
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ .(9
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﮐﻪ درون ﮐﺎدر ﻗﺮار دارد،
اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﯾﺎدداﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

شکل  :9کادر ویژه یادداشتنویسی در اختیار کاربر قرار میگیرد.

Save
ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﺴﮏ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺎم
ﯾﺎدداﺷﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏ Create new folder
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Addﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(10

شکل  :10ذخیرهسازی یادداشت

Share
از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﮐﻤﻪ  Saveﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در Reading
 Listﯾﺎ  Onenoteاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Reading Listاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(11

شکل  :11یادداشت ذخیره شده در  Reading Listظاهر میشود.

Exit
ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﺑﺰار ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ از دﮐﻤﻪ  Exitاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

Reading View
ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﻮﺳﻂ  Edgeدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮدReading View ،
اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ وﺑﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(12

شکل  :12فقط محتوای صفحه نشان داده میشود.

Settings
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ) (...در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(13ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ) InPrivateﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ دادهﻫﺎ در
زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه( ،ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﭼﺎپ ،ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎری در ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ،ارﺳﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  :13تنظیمات مایکروسافت  Edgeاز پیچیدگی کمتری نسبت به اینترنت اکسپلورر برخوردار هستند.

ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Settingsﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻨﻮ ﻗﺮار دارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎ
زﺑﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻧﺸﺎن دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺎک ﮐﺮدن دادهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(14

شکل  :14دسترسی به تنظیمات استاندارد شبیه اینترنت اکسپلورر

در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪﻧﺎم  Advanced Settingsﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(15

شکل  :15روشن یا خاموش کردن تبلیغات ،فعال بودن یا نبودن فلشپلیر و ...از تنظیمات قرار گرفته در این پنجره است.

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ!
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺑﺎره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدن ﯾﮏ ﺳﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در  Edgeﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﮐﺘﯿﻮاﮐﺲ در  Edgeﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  HTML5ﻗﺮار دارﻧﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ در ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر  11ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ در وﯾﻨﺪوز  10در
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ «.ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2007ﻣﯿﻼدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻠﺶﭘﻠﯿﺮ ادوﺑﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از آن ﻧﺴﺨﻪ  5ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از آن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و از  HTML5اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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