ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص

ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﭙﺎرﺗﺎن را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮورﮔﺮ اﺻﻠﯽ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ روی ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؛
ﻣﺮورﮔﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻪ وﯾﮋه وب اﻣﺮوزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﮐﺸﻒ و درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻼﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﯾﻨﺪوز  10از ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس ﺑﺮای داﻧﻠﻮد
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺎره ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت وب را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﻋﺪه داده
اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﯾﻨﺪوز  10ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﻨﺪوز  10را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ  Windows Updateاﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ
را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آبوﻫﻮا و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻣﺎ از وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮواز در ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ روی وب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ،
ﻫﻤﺮاﻫﯽاش ﮐﻨﺪ .ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺮور ﺳﺎده و ﻣﺆﺛﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪهای از  Reading Viewدر ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ  Reading Listﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آنرا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آن دارﯾﺪ ،اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺻﻔﺤﻪ وب ﯾﺎ  PDFﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در  Readling Listﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ Reading View ،ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﺑﺮ روی ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
آﻓﻼﯾﻦ و روﻣﯿﻨﮓ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﯾﻨﺪوز  10و
ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﭙﺎرﺗﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از اﺳﭙﺎرﺗﺎن
ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻧﺎم  Noteﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  inkingﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب و ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻧﻈﺮات از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ واندراﯾﻮ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای وب اﻣﺮوزی
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﻪ  Edgeﻧﺎم دارد ،در وﯾﻨﺪوز  10ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر از ﻣﻮﺗﻮر  MSHTML.dllاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﭙﺎرﺗﺎن از ﻣﻮﺗﻮر  EdgeHTML.dllاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎدﭘﺬﯾﺮی و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮ ﺑﻠﻔﯿﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ وﯾﻨﺪوز ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎرﺗﺎن از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آنرا اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر  11ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﮐﺮوم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺪارد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮوم اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺰ
وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ از وﯾﻨﺪوزﻓﻮن  10اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺮوژه اﺳﭙﺎرﺗﺎن در ﻧﻈﺮ دارد در اداﻣﻪ راه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر ﮔﺎم ﺑﺮ دارد،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻨﺪوز 10
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻏﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر را در ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع
ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ اﺳﭙﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آنرا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ آنرا ﻓﻌﺎل ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری آنرا ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﭙﺎرﺗﺎن ﺣﺬف ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﭙﺎرﺗﺎن را ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮم ﮐﺎرﺑﺮان ﺿﻤﻦ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ داده و آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ اراﺋﻪ اﯾﺪهای در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﭙﺎرﺗﺎن از اﯾﻦ آدرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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