ٍیٌذٍس  ( 8قغوز اٍل )
ؽزکز هبیکزٍعبفز کِ یکی اس ثشرگشزیي ؽزکز ّبی هَجَد در سهیٌِ ًزمافشار ٍ عخز افشارّبی کبهذیَسزی اعز دظ
اس ارائِ  ٍ Windows XPهَفقیز در اجزای آى ،اقذام ثِ ػزضِ ٍیٌذٍس ً Vistaوَد کِ دارای هؾکالسی در ارائِ
خذهبر ثَد ٍ کوشز اس آى اعشقجبل ؽذ .ایي ؽزکز دظ اس ؽکغز در دزٍصُ  Vistaثب ارائِ ٍیٌذٍس  7کِ اس لحبظ
عیغشوی ٍ گزافیکی ثغیبر ثْشز اس  Vistaػول ًوَد هجذدا ثبسارّبی جْبًی را در اخشیبر گزفز .

اس دیگز قبثلیز ّبی ایي عیغشن ػبهل:
 - 1ارسجبط عزیؼشز ثب اعشفبدُ اس  ٍ USB 3ثلَسَص 3
 - 2رهشگذاری کبهل ّبرددیغک
 - 3حغبعیز ًغجز ثِ ًَر هحیط
 - 4سؾخیص چْزُ کبرثز ثزای الگیي
 - 5الگ اٍر کزدى اؽبرُ هی کٌٌذ.

الجشِ هب ّوِ ًکبر را در هَرد عیغشن ػبهل ثؼذی هبیکزٍعبفز ًوی داًین .اهب درثبرُ اطالػبر در دعز کِ هی
سَ اى ثب اطویٌبى خبطز اس آًْب صحجز کزد ٍ ،رٍس ثِ رٍس ًیش در حبل افشایؼ اعز هی سَاى ثحض کزد دظ در اداهِ
هطلت ثب هب ّوزاُ ثبؽیذ سب چٌذ هَرد قطؼی اس قبثلیز ّبی کلیذی ٍیٌذٍس ّؾز را ثیبثین .

سبریخ اًشؾبر ٍیٌذٍس  8اٍاخز عبل  2111یب اٍایل  2112اعز .

ایي سبریخ  2الی  3عبل ثؼذ اس ارائِ ٍیٌذٍس  7اعز .الجشِ ایي سب سهبًی اعز کِ  ، Steven Sinofskyرئیظ سین
Windowsهی گَیذ کِ ًوی خَاّذ سیز قَلؼ ثشًذ ٍ دزٍصُ ٍیٌذٍس  8را سٍدسز اس هَػذ آى فبػ کٌذ ،احشوبال
هبیکزٍعبفز سبریخ دیزسزی اػالم خَاّذ کزد ٍ سٍدسز هحصَل خَد را سحَیل ثبسار هیدّذ.
در ّ Windows 8یچ جشئی ًغجز ثِ ٍرصى قجلی حذف ًؾذُ ٍ کغبًی کِ ثب ٍیٌذٍس  7کبر هی کٌٌذ ثب ایي ٍیٌذٍس ّن
ثِ راحشی هی سَاًٌذ ارسجبط ثزقزار کٌٌذ.
در ٍاقغ ٍیٌذٍس ٍ , 8یٌذٍس  7ثْیٌِ عبس ؽذُ ٍ کن ایزادسز ثزای کبر آعبى سز ّوزاُ ثب ًوبیی جذیذ ٍ دلذذیز اعز.
ٍیٌذٍس  8ثز رٍی  211عیغشن هخشلف سغز ؽذُ ٍ ًشبیج ایي سغز ّب ّوِ هَفقیز آهیش ثَدُ  .سؼذاد سیبدی ًزم
افشار ثِ صَرر دیؼ فزض ثز رٍی ٍیٌذٍس ً 8صت ؽذُ اعز  .اس یک جولِ هی سَاى ٍیٌذٍس 8را ّوبى ٍیٌذٍس  7ثب
عزػز ٍ کیفیز ثبالسز ٍ الجشِ ثب ًوبیی دلذذیز سز در ًظز گز فز.
اهب اس دیگز ٍیضگی ّبی ٍیٌذٍس  8هی سَاى ثِ 128ثیشی ثَدى آى اؽبرُ کزد کِ یک ؽبّکبر در ػزصِ ی ًزم افشار اعز.
هی سَاى ٍیٌذٍس  8را ّوبى ٍیٌذٍس  7ثب عزػز ٍ کیفیز ثبالسز ٍ الجشِ ثب ًوبیی دلذذیز سز در ًظز گزفز

 ( Hibernateثِ خَاة رفشي ) ٍ  ( Resumeآغبس هجذد ) خَاّذ داؽز
ثب اعشٌبد ثِ  Profileیک ًفز در سین ٍیٌذٍس قزار اعز یک  API Hibernate/Resumeجذیذ ٍجَد داؽشِ ثبؽذ .یؼٌی
حشی هیسَاًذ  Hibernateؽذى در سهبى ّبی  Resumeعزیغ سز ثبؽذ ،الجشِ اگز هَفق ؽًَذ آى را ثِ کذ ًْبیی سجذیل
کٌٌذ .

قبثلیز جذیذ اعشفبدُ اسCloud
ثزای درک ایي قبثلیز جذیذ ثبیذ ثب  Cloud Computingآؽٌب ثبؽیذ .ایي قبثلیز اهکبى اعشفبدُ ؽوب اس هحیط
Cloudرا فزاّن هی کٌذ ( فزض کٌیذ یک ٍیٌذٍس آًالیي داریذ ثِ ّوزاُ یک ّبرد درایَ آًالیي کِ ثب یک ًبم کبرثزی ٍ
یک رهش ػجَر هی سَاًیذ ثِ ایي ٍیٌذٍس ٍ ّبرد درایَػ اس ّوِ جبی دًیب هشصل ؽَیذ ٍ اس آى اعشفبدُ کٌیذ )!

اهکبى دیزٍی ٍیٌذٍس  8اس دعشگبُ ّبی الکشزًٍیکی
هبیکزٍعبفز در ًظز دارد ًغخِ جذیذ عیغشن ػبهل خَد را اس حبلز هبؽیي  -هحَر خبرج کزدُ ٍ
ثِ صَرر کبرثز -هحَر ارایِ دّذ .ایي هغئلِ ثِ ایي هؼٌی خَاّذ ثَد کِ ٍیٌذٍس  8هی سَاًذ سهبًی کِ
ؽوب اس رایبًِ ؽخصی ثِ لخ سبح ٍ ثِ دعشگبُ ّبی دیجیشبلی کَچکسز هٌشقل هیؽَیذ ،خذهبر
هشٌبعت ثب ؽوب را ارایِ دّذ.

سوبؽبی فیلنّبی  HDدر سلَیشیَى ّبی ثی عین
ٍیٌذٍس  8قبثلیز عبسگبری ثب اًَاع دعشگبُ ّبی الکشزًٍیکی اس جولِ گیزًذُ ّبی سلَیشیًَی را دارد ٍ هی سَاًذ اهکبى
سوبؽبی فیلن ّب ثب کیفیز ثغیبر ثبالی  HDرا فزاّن کٌذ .ثز ایي اعبط کبرثز هیسَاًذ لخ سبح خَد را رٍؽي کٌذ،
فیلن هَرد ًظز خَد را در ایٌشزًز ثیبثذ ٍ ،ثب یک کلیک آى را ثِ صَرر ثی عین ثِ سلَیشیَى خَد اًشقبل دادُ ٍ آى را
سوبؽب کٌذ .

اداهِ دارد ...

