ویندوز X 10چیست و چه تفاوتی با دیگر نسخه های ویندوز دارد ؟

ویندوز X 10سیستمعامل ویژهی مایکروسافت برای دستگاههای تاشدنی است و بهدلیل برخورداری از قابلیتهای جدید ،از
نسخهی معمولی ویندوز  10متمایز شده است.
از سالها پیش ،شایعات مختلفی دربارهی احتمال معرفی گوشی تاشدنی مایکروسافت میشنیدیم .این شایعهها سرانجام مدتی پیش
به واقعیت تبدیل شدند و ردموندیها جدیدترین دستگاههای خانوادهی سرفیس را رونمایی کردند که در بین آنها ،محصولی تاشدنی
با نام سرفیس نئو بهچشم میخورد .سیستمعامل سرفیس نئو نسخهی تغییریافتهی ویندوز  10با نام ویندوز  10ایکس است.
مایکروسافت فعال قصد ندارد سرفیس نئو را به بازار عرضه کند؛ اما هرچه به تعطیالت سال  2020نزدیکتر شویم ،اخبار
مربوط به ویندوز  10ایکس داغتر خواهند شد و کمکم تمامی کاربران این نسخهی ویژه از ویندوز  10را خواهند شناخت.

مایکروسافت هنگام معرفی سرفیس نئو بهصورت رسمی اعالم کرد از مدتی پیش کار روی نسخهای از ویندوز  10را آغاز کرده
است که بهطور ویژه برای دستگاههای تاشدنی تولید میشود .
ویندوز  10ایکس را نمیتوانیم سیستمعاملی کامال جدید بهشمار بیاوریم و همانطورکه از نامش فهمیده میشود ،این سیستمعامل
اساسا همان ویندوز  10با قابلیتهایی جدید است .این دو نسخه از ویندوز  10چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟ درادامه ،ویندوز
 10ایکس را دقیقتر بررسی میکنیم.

رابط کاربری
بزرگترین تفاوت بین ویندوز  10ایکس و ویندوز  10معمولی را باید رابط کاربری آنها دانست .ویندوز  10معمولی برای
دستگاههایی نظیر لپتاپها و کمپیوتر رومیزی و تبلتهایی طراحی شده است که از نمایشگر معمولی بهره میببرند .در چنین
ویندوزی ،آیکونهای مختلف حاضر در منو استارت را در بخش پایینی صفحه میبینیم .در ضمن اپلیکیشنهای نوار وظیفه و
ساعت و تاریخ ،بهطور پیشفرض در بخش پایینی صفحه جای گرفتهاند .
در نسخهی ویندوز  10ایکس ،مکان آیتمهای یادشده تغییر میکند؛ زیرا ویندوز  10ایکس مخصوص دستگاههایی با نمایشگر
دوگانه است .درواقع رابط کاربری باید بهشکلی دستخوش تغییر شود که کاربر هنگام استفاده از آن با دو نمایشگر احساس راحتی
کند .براساس مطالب فاششده از ویندوز  10ایکس ،فعال پنج نکته را دربارهی رابط کاربری آن میدانیم.
بررسی تغییرات را با نوار وظیفه شروع میکنیم .براساس شایعات ،تغییرات رابط کاربری ویندوز  10ایکس درمقایسهبا ویندوز
 10معمولی بهشکلی خواهد بود که کاربر هنگام استفاده از دستگاههای مجهز به آن ،حس کار با محصولی شبیه به آیپد را تجربه
کند .آیتمهای مختلف ویندوز  10ایکس بیشتر در قسمتهای مرکزی رابط کاربری حضور پیدا خواهند کرد و تأکید ویژهای روی
استفاده از ژستهای لمسی در این نسخه از ویندوز خواهد شد .گفته میشود مایکروسافت روی سیستمی خاص با نام «اهرمها»
کار میکند .در توضیحی ساده باید بگوییم بهلطف این سیستم ،کاربر خواهد توانست بهسادگی با کشیدن انگشتش از پایین به باال،
نوار وظیفه را باال بکشد .این رویکرد در سیستمعامل  iPadOSنیز بهشکلی مشابه بهچشم میخورد.

افزونبراین ،تفاوت بزرگی بین منو استارت ویندوز  10ایکس و ویندوز  10معمولی دیده میشود .ظاهرا در دستگاههای
نمایشگر سمت چپ بهنمایش خواهد آمد .منو استارت ویندوز
دونمایشگره که به ویندوز  10ایکس مجهز هستند ،منو استارت در
ِ
 10ایکس درحقیقت در نقش النچری ظاهر خواهد شد که در قسمت باالیی آن ،نواری برای جستوجو در بین محتوا حضور
خواهد داشت .دیگر بخشهای این منو شامل فهرستی از اپلیکیشنها و وبسایتها خواهد بود و درضمن ،منو استارت قرار است
در بخش پایینی میزبان برخی محتوای پیشنهادی باشد که برای هر کاربر شخصیسازی میشود .در منو استارت ویندوز 10
ایکس برخالف ویندوز  10معمولی ،کاشیهای زنده ) (Live Tileحضور نخواهند داشت و آیکونها نیز متحرک نخواهند بود .

مقالههای مرتبط:
•

ویندوز X 10برای گجتهایی با نمایشگر دوگانه رونمایی شد

•

ویندوز  10ایکس منو استارت جدیدی دارد

ﻋﻼوهﺑر آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﮐﺎرﺑر ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ روش ھﺎی ﺟدﯾدی ﺑﺎ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎ و ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ راﺑط ﮐﺎرﺑری وﯾﻧدوز  10اﯾﮑس
ﺗﻌﺎﻣل ﺑرﻗرار ﮐﻧد .وﯾﻧدوز  10ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﮫ طور وﯾژه ﺑرای ﮐﯾﺑورد و ﻣﺎوس طراﺣﯽ ﺷده اﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ وﯾﻧدوز  10اﯾﮑس
ازطرﯾﻖ ﻟﻣس ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻔﺎوت درﺧورﺗوﺟﮭﯽ در ﮐﺎرﮐردن ﺑﺎ آن ھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی
«درگ اﻧد دراپ» و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ وﯾﻧدوز  10در ﻧﺳﺧﮫ ی اﯾﮑس ﺑﮭﺑودھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺧواھﻧد دﯾد .ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ھﻧﮕﺎم ﻣﻌرﻓﯽ
اوﻟﯾﮫ ی وﯾﻧدوز  10اﯾﮑس ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﺎرﺑران ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف را در ﺑﯾن دو ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر دﺳﺗﮕﺎهﺷﺎن
.
ﺑودﯾم
ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﻧﻧد .درﺿﻣن ،اﻣﮑﺎن ﻗراردادن ﭘﻧﺟرھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕرھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ را ﺷﺎھد
ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺻﻔﺣﮫ ی ﻗﻟف وﯾﻧدوز  10اﯾﮑس ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﮐرده اﺳت .در ﻧﺳﺧﮫ ی اﯾﮑس وﯾﻧدوز  ،10ﺻﻔﺣﮫ ی ﻗﻠف
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾد و ﺑرای ردﮐردن آن ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺷﯾد .اﻓزون ﺑراﯾن ،روی ﺻﻔﺣﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻠﯾدی
ﻣﺟﺎزی ﺑرای واردﮐردن رﻣزﻋﺑور دﺳﺗﮕﺎه دﯾده ﻣﯽﺷود .طﺑﻖ ﺷﺎﯾﻌﮫ ھﺎی اﺧﯾر ،ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت در وﯾﻧدوز 10اﯾﮑس ،ﻣﻧو ﺗﻧظﯾﻣﺎت
را ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﺎزطراﺣﯽ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ دﯾﮕر ﻻزم ﻧﺑﺎﺷد ﺑرای ﭘﯾداﮐردن ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﯽ ﺧﺎص ،در ﺑﯾن ﻣﻧوھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻧﺎوﺑری
ﻣﺷﻐول ﺷوﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎﮐﻧون اﺳﮑرﯾنﺷﺎﺗﯽ از ﻣﻧو ﺟدﯾد ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﺎش ﻧﺷده اﺳت .ﻓﺎﯾل اﮐﺳﭘﻠورر وﯾﻧدوز  10اﯾﮑس ﻧﯾز ﻗرار اﺳت
ﺑﺎزطراﺣﯽ ﺷود ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﯾ ل اﮐﺳﭘﻠورر ﭘﯾ ﺷرﻓﺗﮫ (  )Modern File Explorerﯾﺎد ﮐرده اﻧد .ظﺎھرا
اﯾ ن ﻧﺳﺧﮫ از ﻓﺎﯾلاﮐﺳﭘﻠورر ﺑﮫ طور وﯾژه ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎ ﻧﯽ از ژﺳت ھﺎی ﻟﻣﺳﯽ  .ﭘﯾوﻧد ﺳﺎزی ﺷده اﺳت

سازگاری با اپلیکیشنها و دستگاهها
یکی از مهمترین مباحث مربوط به ویندوز  10ایکس ،به اپلیکیشنها و دستگاههایی مربوط میشود که قرار است به این
سیستمعامل مجهز شوند .از همان زمان انتشار شایعات اولیه دربارهی ویندوز  10ایکس ،شمار زیادی از کاربران بحث
درزمینهی آن را شروع کردند .مایکروسافت پیشتر نسخههای ویژهای از ویندوز را با نام ویندوز  RTیا حتی ویندوز 10
اس معرفی کرده است که برخی محدودیتها شامل حال آنها میشود .درضمن درحالحاضر ،ویندوز  10روی پلتفرم آرم با
برخی محدودیتهای خاص روبهرو است .کاربران مایکروسافت با استناد به همین موضوع ،نگرانی خود را از محدودیتهای
احتمالی ویندوز  10ایکس ابراز کردند .
براساس آنچه تاکنون از رسانههای مختلف شنیدهایم ،مایکروسافت رویکردی متفاوت برای نسخهی ایکس ویندوز  10در پیش
گرفته و قصد دارد تاحدممکن شمار اپلیکیشنهای سازگار با آن را افزایش دهد .گفته میشود تمامی اپلیکیشنهای ویندوز  10یا
اپلیکیشنهای  Win32قابلیت اجرا روی ویندوز  10ایکس را دارند که اتفاقی مهم و مثبت بهشمار میآید .درضمن ،محدودیتی
درزمینهی دانلود اپلیکیشن از فروشگاه داخلی ویندوز با نام مایکروسافت استور متوجه کاربران ویندوز  10ایکس نخواهد بود .
مایکروسافت قصد دارد درکنار ویژگیهای یادشده ،تالش بیشتری برای توسعهی اپلیکیشنهای ویندوز  10ایکس کند تا کاربران
حس بهتری به آن داشته باشند .براساس شایعههای جدید ،سازندگان اپلیکیشنها برای اینکه اپلیکیشنشان روی ویندوز  10ایکس
اجرا شود ،به انجام کار اضافهای مجبور نیستند .درواقع ،آنان اپلیکیشن خود را برای ویندوز  10میسازند و آن بهصورت
خودکار خودش را با ویندوز  10ایکس و دستگاههای دونمایشگره تطبیق میدهد .

کدامیک بهتر است؛ ویندوز  10یا ویندوز  10ایکس؟

به سؤال مهم مربوط به ویندوز  10و ویندوز  10ایکس مایکروسافت میرسیم :کدامیک از آنها میتوانند بیشتر کاربردی باشند؟
فعال بسیار زود است که بخواهیم این سؤال مهم را جواب دهیم؛ بااینحال برای پاسخ به این پرسش باید برخی موارد مهم را در
نظر گرفت .در سال  2020و هنگام عرضهی دستگاههای دونمایشگرهی مجهز به ویندوز  10ایکس به بازار ،اگر بخواهید یکی
از آنها را تهیه کنید ،باید بهخاطر داشته باشید که تجربهی کاربری این دستگاهها با دستگاههای فعلی تفاوتهایی عمده دارد .باید
در ویندوز  10ایکس به منو استارت و نوار وظیفهی جدید عادت کنید .فراموش نکنید مایکروسافت همچنان تمرکز و تأکید
ویژهای بر ویندوز  10میکند و همچون گذشته آن را بهروزرسانی خواهد کرد .بنابراین ،اگر از دستگاه مجهز به ویندوز 10
معمولی استفاده میکنید ،مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد.
ﺗﺎ زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر رﺳﻣﯽ وﯾﻧدوز  10اﯾﮑس زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت
امروزه هنگام خرید لپتاپ جدید ،به نسخهای رسمی از ویندوز  10بدون پرداخت هزینهای اضافه دسترسی پیدا میکنید.
درضمن ،اگر بهدنبال خرید قطعات سیستم هستید ،میتوانید یکی از نسخههای اصلی ویندوز  10را بخرید یا نسخههای فعالنشدهی
آن را دانلود کنید .براساس شایعههای جدید ،ویندوز  10ایکس از این لحاظ با ویندوز  10معمولی تفاوتهایی خواهد داشت .
ظاهرا ویندوز  10ایکس قرار است اساسا در انحصار دستگاههای دونمایشگره باشد .البته شایعههای دیگری نیز شنیدهایم که طبق
آنها ،احتمال دارد ویندوز  10ایکس برای لپتاپهای سنتی نیز دردسترس قرار گیرد؛ البته این شایعه تاکنون تأیید نشده است.
بنابراین ،براساس آنچه تاکنون میدانیم ،باید بگوییم ویندوز  10ایکس قرار است در انحصار محصوالت دونمایشگره نظیر
سرفیس نئو و دیگر محصوالتی باشد که اچپی و دل و لنوو روانهی بازار خواهند کرد .بهعبارتدیگر ،امکان خرید ویندوز 10
ایکس بهصورت جداگانه وجود نخواهد داشت .ویندوز  10ایکس قرار است سیستمعاملی باشد که از همان ابتدا جزوی از
دستگاهتان است و از این حیث به اندروید و iOSشباهت دارد.
مایکروسافت تاکنون تاریخ انتشار دقیق ویندوز  10ایکس را مشخص نکرده و فقط نسخهی اولیهی آن را در کنفرانس اخیرش
بهنمایش گذاشت؛ کنفرانسی که با محوریت دستگاههای سرفیس برگزار شد .مایکروسافت در آن زمان گفت دستگاههای مجهز به
ویندوز  10ایکس قرار است در فصل تعطیالت  2020روانهی بازار شوند .این یعنی تا نوامبر  2020یا دسامبر  2020ویندوز
 10ایکس به بازار عرضه نخواهد شد.

