اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺣﻀﻮر اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ

ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﻣﺮورﮔﺮ اج از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز 10
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰی وﯾﻨﺪوز  10ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺒﺮی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در
ﻣﺮورﮔﺮ اج ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻓﺰوﻧﻪ  Page Analyzerدر ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻮر ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮورﮔﺮ اج ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای دﻧﯿﺎی وب ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ وبﮔﺮدی ﻧﺎﺗﻤﺎم اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
اﻣﺎ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
روز دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
زاک ﺑﺎودن از ﺳﺎﯾﺖ وﯾﻦﺑﺘﺎ و ﺑﺮد ﺳﺎﻣﺰ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮرﺗﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردهاﻧﺪ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺮورﮔﺮ اج را در ﺑﯿﻠﺪ  RS1ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﯿﻠﺪی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع آن وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر از
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ وبﮔﺮدی ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﭼﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
Microsoft Translator extension
اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از  50زﺑﺎن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،آﯾﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ
در ﻧﻮار آدرس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی اﯾﻦ آﯾﮑﻦ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
Reddit Enhancement Suite extension
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺎژولﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ردﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
Mouse Gestures extension
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺮی وﻇﺎﯾﻒ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻣﺎوس
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ
ﺑﺎﻻ ﮐﺮدن ﻣﺎوس زﺑﺎﻧﻪ ﺟﺎری را ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎوس از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ  WindowsBlogltaliaﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﻓﺰوﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Page Analyzerﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Voloron.jsﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﻪ Page
 Analyzerوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در ﺑﯿﻠﺪ وﯾﻨﺪوز 10
رداﺳﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 WindowsBlogtaliaدر ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ  Page Analyzerﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آنرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وب در آورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ

اج اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﮐﻪ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آرم ) (ARMﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﮔﺎری دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
آنرا اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻠﺪ  14284ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/news/world/3107 :

