دﻣﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی وﯾﻨﺪوز  10روی اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ورود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ اوﺿﺎع در ﮐﻨﮕﺮه
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻮد .در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،ﮐﻮﯾﻦ ﮔﺎﻟﻮ ،ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل وﯾﻨﺪوز  10ﮐﻪ روی اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻣﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و
اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ را داﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﻫﻤﭽﻮن  Mailﯾﺎ
 Photosﻧﺒﻮد .اﯾﻦ دﻣﻮ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎم ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ
دارد.
ﮔﺎﻟﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﮐﺲﺑﺎﮐﺴﻮان را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ورج ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی را ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ  SDKآزﻣﺎﯾﺸﯽ را در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﯿﻨﮑﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان ﻫﻨﻮز روی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺷﺪن را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻏﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Buildﮐﻪ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﮐﺲﺑﺎﮐﺲوان را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮔﺎﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب در وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم Host
 Web Appsﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ راه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز
آورده و ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ادﻏﺎم ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﻢ و دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
راه ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﺳﺎن از ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد .ﮔﺎﻟﻮا در اداﻣﻪ اﻓﺰود راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﺳﺎﺳﺎ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﮐﻨﺶﻣﺤﻮر را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی واﮐﻨﺶﻣﺤﻮر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎده اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶروی آنﻫﺎ ﮐﺎر و ﮐﺪﻫﺎی واﮐﻨﺶﻣﺤﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ روی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از دﺳﺘﮕﺎﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و اﮐﺲﺑﺎﮐﺴﻮان اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
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