ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ زودﻫﻨﮕﺎم

ده وﯾﮋﮔﯽ وﯾﻨﺪوز  8ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز  10ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

وﯾﻨﺪوز  8ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
دﺳﮑﺘﺎپ رﻗﻢ زﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وﯾﻨﺪوز  8ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﯾﺎ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﯾﻨﺪوز
 10آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ و ﮐﺎرﭘﺴﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟

 -1ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع )(Start Screen
ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ وﯾﻨﺪوز  8ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  8ﮐﺎرﺑﺮان از ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  8ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ را در آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.

اﻣﺎ اوﺿﺎع آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
وﯾﮋه ،ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻨﺘﯽ دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز  10ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع را ﺑﻪ درون ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
وﯾﻨﺪوز  7و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زﻧﺪه رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع ﻗﺮار دارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد) .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از وﯾﻨﺪوز  10ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪﺷﺮوع در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮد( اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ و
ﻣﺎوس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺮدن آنرا روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ
دارﻧﺪ.

 -2ﻣﻨﻮی ﭼﺎرم
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع ،ﭼﺎرم ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ وﯾﻨﺪوز  8ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،2011زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﭼﺎرم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی زﯾﺎدی از آن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎ،
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را داﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﺎرم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻨﺘﯽ
دﺳﮑﺘﺎپ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﮐﻤﻪﻫﺎی
ﭼﺎرم را در ﯾﮏ ﻣﻨﻮی ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎدهﺗﺮ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -3دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر
وﯾﻨﺪوز  8ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪرن ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ و ﯾﮏ
راﺑﻂ دﺳﮑﺘﺎپ ﺳﻨﺘﯽ ،اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮان را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻣﺪرن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻨﺘﯽ دﺳﮑﺘﺎپ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از آن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺪرن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ
ﺳﺎزﮔﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮوژه ﻣﺮورﮔﺮ دﯾﮕﺮی در وﯾﻨﺪوز  10در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮورﮔﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺎراﺗﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻗﺮار دارد.

 -4ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
در وﯾﻨﺪوز  ،8اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺎوس را در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ را داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺎوس را در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽداد،
دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای دو ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ داﺷﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان اﻏﻠﺐ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺎوس را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد روی
آن ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﮐﺠﺎ
ﻗﺮار دادن ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻣﺎوس در وﯾﻨﺪوز  10ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

People Hub -5
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Poepleﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎسﻫﺎ ،اﯾﻤﯿﻞ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﭼﺖ در وﯾﻨﺪوز  8ﺑﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Peapleرا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ راﺑﻂ واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﻓﻮری و اﯾﻤﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،در وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  People Hubرا ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Peopleﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﺎده ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Windows Media Center -6
 Windows Media Centerدر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی آنﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺎیﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎل  2009ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  7ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮای
وﯾﻨﺪوز  8در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ Windows Media
 Centerﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه در آﯾﻨﺪه وﯾﻨﺪوز ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در وﯾﻨﺪوز  ،10اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Media Centerﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ.

Windows RT -7
 Windows RTﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ از آن در ﻋﺼﺮ وﯾﻨﺪوز  10ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد Windows RT .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه از
وﯾﻨﺪوز  8ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Surface RTو  Surface 2ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ARMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ را داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺧﻮد وﯾﻨﺪوز  RTﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان در آن دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز  8را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز  RTدﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺨﻪ  2آنرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ Surface .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  ARMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪای
ﮐﻪ دارای ﻣﺤﯿﻂ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 -8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺒﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی داد ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ ﻣﺘﺮو اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺪرن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺷﻤﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﺪازه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ از وﺟﻮد ﯾﮏ اﺟﺒﺎر اﺳﺖ.

 SkyDrive -9ﺑﻪ  OneDriveﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  8ﺳﺮوﯾﺲ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ،اﺳﮑﺎیدراﯾﻮ )(SkyDrive
ﻧﺎم داﺷﺖ .اﻣﺎ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ واندراﯾﻮ ) (OneDriveﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم دﻫﺪ .در وﯾﻨﺪوز ،10ﺷﻤﺎ ﻧﺎم آنرا واندراﯾﻮ و ﻧﻪ
اﺳﮑﺎیدراﯾﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺸﺪه و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ
در وﯾﻨﺪوز  8ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ در در وﯾﻨﺪوز  10وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز
 10ﺑﺎز ﮔﺮدد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

 -10ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ) (Shareﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرم وﯾﻨﺪوز  8ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﺪهای ﮐﻪ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آنرا دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آنرا روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﭘﺴﺖ از
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .وﯾﻨﺪوز  8ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽداد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

در اﺻﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻫﻤﭽﻨﺎن در وﯾﻨﺪوز  10وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺿﺎﻓﯽﺗﺮی را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Photosﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دﮐﻤﻪ ﻣﻨﻮ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮه را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
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