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Microsoft varustaa Windows, iOS, Android, Mac ja Linux-kehittäjät tavoittamaan
miljardeja ihmisiä
Yhtiö julkaisee uusia kehitysvälineitä, työkaluja, sekä pilvipalveluita ja tuottavuuspalveluita, jotka on suunniteltu kaikille kehittäjille.

Microsoft julkisti keskiviikkona uusia ominaisuuksia Windows 10:een, ja valikoiman ohjelmistokehitystyöpaketteja (SDK) auttamaan kehittäjiä tuomaan
heidän Web-, .NET-, Win32-, Android- ja iOS-lähdekoodinsa Windows 10:een. Microsoft julkaisi vuosittaisessa Build-tapahtumassaan myös uusia Microsoft
Azure -tietopalveluita älykkäille sovelluksille; Visual Studio ja .NET -työkaluja sekä ajoympäristöt Windows, Mac ja Linux -alustoille; ja
ohjelmointirajapintoja joiden avulla sovelluskehittäjät pystyvät rakentamaan monipuolisia sovelluksia Office 365:lle.

”Microsoftilla on kunnianhimoisia tavoitteita eri alustoille jotka tuovat kehittäjät Windowsiin, Azureen ja Officeen”, sanoi Microsoftin toimitusjohtaja Satya
Nadella. ”Yhdessä me luomme henkilökohtaisempia ja älykkäämpiä kokemuksia, jotka auttavat miljardeja ihmisiä saavuttamaan enemmän.”

Windows 10 tarjoaa ainutlaatuiset mittasuhteet ja avaa uusia alustamahdollisuuksia kehittäjille

Microsoft esitteli useita uusia Windows 10 -ominaisuuksia, aina uusista sovellusten mahdollisuuksista skaalautua eri laitteiden välillä uusiin tapoihin
rakentaa koodia Windows 10:lle. Kuvatakseen mahdollisuuksien laajuutta, yhtiö julisti päämääräkseen saada miljardi aktiivista Windows 10 -käyttäjää
tilikauteen 2018 mennessä.

Microsoft kertoi yksityiskohtaisemmin miten kehittäjät voivat luoda yksittäisen sovelluksen joka skaalautuu kaikkien Windows 10-laitteiden välillä,
mukautuen eri näyttökokoihin. Universaalin Windows-alustan (Universal Windows Platform) avulla kehittäjät voivat sovittaa sovelluksiaan kunkin laitteen
yksilöllisiin ominaisuuksiin, integroida Cortanan ja Xbox Live -palvelut sovelluksiinsa, tarjota luotettavia kaupankäyntikanavia, luoda hologrammeja ja
julkaista sovelluksensa Windows-kaupassa. Microsoft kertoi myös miten sovellukset voivat osana Universaalia Windows-alustaa skaalautua ulkoiselle
näytölle puhelimen Continuum-teknologiaa (jatkuvuus) käyttäen, mahdollistaen puhelimen käyttämisen PC:n omaisesti työ- tai viihdekäytössä.[1]

Windows-kauppa tarjoaa myös yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen Windows 10 -asiakkaille kattaen koko tuotevalikoiman, ja tehden hyvien sisältöjen
löytämisestä entistäkin helpompaa – mukaan lukien sovellukset, pelit, musiikin, videot ja muun sisällön.[2] Maksutoiminnot käyttävät hyväkseen laajaa
valikoimaa suosittuja maksuvaihtoehtoja, sisältäen kaikki ekosysteemit huomioon ottaen kattavimman operaattorilaskutusmahdollisuuden, joka tukee yli
90:ää operaattoria. Esimerkiksi USA Today, WeChat, Disney ja Netflix Inc. tekevät jo sovelluksia Windows-kauppaan.

Microsoft toivotti kaikki sovelluskehittäjät tervetulleeksi universaalille Windows-alustalle julkistamalla neljä uutta ohjelmistokehitystyökalua, jotka helpottavat
Web-, .NET-, Win32-, iOS-, ja Android-lähdekoodien tuomisen Windows-kauppaan minimaalisilla muutoksilla. Tämä mahdollistaa sen, että
sovelluskehittäjät voivat aloittaa jo olemassa olevan koodipohjan avulla (kuten Android tai iOS), integroida sovelluksensa Universal Windows Platform-
alustan avulla, ja jakaa uusi sovelluksen Windows-kaupan kautta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös uuden Microsoft Edge, joka on Windows 10:n uusi selain. Sen uudet ominaisuudet helpottavat kehittäjien sovellusten
löytämisessä sekä tulevaisuudessa laajennettavuudessa JavaScriptiä ja HTML:ää käyttäen.

Korostaakseen Windows 10:n tuomia mahdollisuuksia, Microsoft kertoi kehityksestä joka on tapahtunut alle sadassa päivässä siitä kun Microsoft
HoloLens, maailman ensimmäinen itsenäinen Windows 10:llä toimiva holografinen tietojenkäsittelyalusta, julkistettiin, ja esitteli miten eri asiakkaat, kuten
Trimble, Case Western Reserve University ja Cleveland Clinic käyttävät tätä innovatiivista uutta teknologiaa.

Lisätietoja Windows 10:stä ja Microsoft HoloLensistä löytyy Blogging Windows -blogista.

Azure ja Visual Studio auttavat sovelluskehittäjiä tekemään älykkäitä sovelluksia useille eri alustoille ja laitteille



Microsoft antoi esimakua Azure SQL elastic database palvelusta, joka tuo sovelluskehittäjille mahdollisuuden hyötyä jopa tuhansien tietokantojen
palveluista, tehokkaasta resurssikulutuksesta, sekä parhaasta hinnasta ja suorituskyvystä julkisessa pilvipalvelussa. Isojen tietovarastojen puolelta
Microsoft esitteli ensimmäisenä palveluntarjoajana Azure SQL Data Warehouse:n, suurten tietomäärien, erityisesti tietovarastointin tarkoitetun MPP-
arkkitehtuuriin pohjautuvan pilvipalvelun, joka skaalautuu dynaamisesti sekunneissa. Microsoft esitteli myös Azure Data Lake:n, avoimen ja voimakkaasti
muuntautumiskykyisen tietosäilön, joka tukee petatavu-kokoluokan tietovarantoja, ja tarjoaa suurnopeuksisen integraation Azure HDInsightin, Azure
Machine Learningin, Clouderan ja Hortonworksin kanssa, jolloin suuresta määrästä dataa saa nopeasti käsityksen.

Auttaakseen kaikkia sovelluskehittäjiä olemaan tuottavampia, Microsoft julkisti uusia kehitysvälineitä ja ajoalustoja useille eri käyttöjärjestelmille.
Esikatselussa Windows-, Mac- ja Linux-alustoilla, Visual Studio Code on maksuton koodikeskeinen editori, joka on optimoitu Web- ja pilvisovelluksille.
Viedäkseen eteenpäin työtään avoimen lähdekoodin ja .NET-yhteisöjen kanssa, Microsoft julkaisi esiversion .NET Core:sta Windows-, Linux- ja Mac OS X -
alustoille. Microsoft julkaisi myös Visual Studio 2015 Release Candidate:n, joka helpottaa ohjelmointia ja sovellusten levitystä Windows-, Linux-, iOS- ja
Android-alustoilla. 

Office tarjoaa sovelluskehittäjille mahdollisuuksia tavoittaa useampia käyttäjiä ja rakentaa älykkäitä ratkaisuja

Microsoft esitteli sovelluskehittäjille lisää keinoja tavoittaa 1,2 miljardia Office-käyttäjää, muun muassa uusi Office Graph API, laajennetut add-in-
ominaisuudet iPad:lle ja Outlook:lle, sekä yhtenäiset API-ohjelmointirajapinnat. Yhtenäiset API:t OneNote:n, Outlook:n, ja OneDrive:n välillä, Office Graphiin
yhdistettynä, auttavat sovelluskehittäjiä helpottamaan asiakkaita ja organisaatioita saamaan enemmän irti arvokkaimmasta ja käyttökelpoisimmasta
datastaan.

Lisätietoja Microsoft Azure:Sta, Visual Studio:sta ja Office Graph API:sta löytyy täältä.

Lisätietoja:

Tom Toivonen, liiketoimintajohtaja, Microsoft, tom.toivonen@microsoft.com, p. 050 342 9998

*****

[1] Lanseerauksen aikaan rajoitettu valikoituihin premium-luokan puhelimiin. Ulkoisten monitoreiden pitää tukea HDMI-sisääntuloa. Lisälaitteet myydään
erikseen. 
[2] Sovelluksen saatavuus ja käyttäjäkokemus saattaa vaihdella markkinoittain. 
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