Sobre o Parallels Desktop 10 for Mac
O Parallels Desktop 10 for Mac é uma grande atualização para o premiado software da Parallels para executar o Windows em um Mac.

Sobre essa atualização
Esta atualização do Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.1.1.28614) trata de questões gerais de estabilidade e desempenho e inclui as seguintes correções e melhorias:

•	Soluciona um problema com a instalação do OS X Yosemite em uma máquina virtual.
•	Fornece suporte FileVault para máquinas virtuais OS X.

Atualização Anterior
Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.1.0.28600)
O Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.1.0.28600) trata de questões gerais de estabilidade e desempenho e inclui as seguintes correções:
•	Soluciona um problema com o Parallels Desktop cancelando o desligamento do Mac.
•	Soluciona problemas com atalhos ausentes para discos virtuais no desktop do Mac.
•	Soluciona uma série de problemas com artefatos visuais em Coherence.
•	Soluciona problemas com o foco da janela do aplicativo em Coherence.
•	Soluciona um problema com aplicativos Metro que não iniciam no Windows.
•	Soluciona um problema com um erro de divisão de um disco rígido virtual.
•	Soluciona um problema de falha do Ubuntu 12.04 na reinicialização após a instalação de ferramentas do Parallels.
•	Soluciona um problema com a tecla NumLock não ficando ON.
•	Soluciona um problema com a inicialização EFI habilitada em máquinas virtuais não iniciando.
•	Soluciona um problema com as ferramentas Parallels prl_tg driver falhando na instalação.
•	Soluciona um problema com o alto uso da CPU ao conectar um dispositivo USB a uma máquina virtual.
•	Soluciona um problema de falha do programa Solid Edge em uma máquina virtual.

Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.0.2.27712)
O Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.0.2.27712) trata de questões gerais de estabilidade e desempenho e inclui as seguintes correções:
•	Soluciona um problema com a entrada acidental de teclado em Coherence.
•	Soluciona um problema com a instalação de ferramentas Parallels em máquinas virtuais Ubuntu 14.10.
•	Soluciona um problema com sons nativos distorcidos do sistema operacional Windows quando o LogMeIn está instalado.
•	Soluciona um problema com uso excessivo de CPU pelo processo prl_tools_service.exe em máquinas virtuais do Boot Camp.
•	Soluciona um problema com máquinas virtuais falhando ao desligar.

Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.0.1.27695)
O Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.0.1.27695) trata de questões gerais de estabilidade e desempenho. É recomendado para todos os usuários do Parallels Desktop.

Novidades no Parallels Desktop 10
Esta versão do Parallels Desktop 10 for Mac (versão 10.0.27675) inclui os seguintes novos recursos e melhorias: 

Novo Design
•	Novo centro de controle Parallels Desktop para gerenciar máquinas virtuais, com modos de visualização detalhados e minimalistas.
•	Novo design da marca inspirado no Yosemite.
•	Nova visualização rápida para máquinas virtuais. 
•	Cada máquina virtual agora tem seu próprio ícone no Dock, tornando mais fácil operar e controlar várias máquinas virtuais.

Feito para o Yosemite
•	Acesso ao iCloud Driver a partir do Windows. 
•	Compartilhamento de texto do Internet Explorer em um iMessage. 
•	Gerenciamento da máquina virtual diretamente do OS X Yosemite Spotlight.
•	Monitor de recursos na central de notificações Yosemite para executar máquinas virtuais.

Nunca foi tão fácil
•	Configuração completa de uma máquina virtual simplesmente selecionando um perfil: Produtividade, Jogos, Design ou Desenvolvimento de Software.
•	Mais formas de configurar uma máquina virtual. Use o assistente Nova Máquina Virtual ou simplesmente arraste um arquivo de imagem OS para o ícone do Parallels Desktop no Dock ou clique duas vezes nele enquanto o Parallels Desktop estiver em execução.
•	Quando você instalar o Windows em uma máquina virtual (no modo de instalação Express), todas as suas configurações (fuso horário, data e formato de números, moeda, layouts de teclado, etc.) serão transferidas a partir do seu Mac.
•	Quando você conectar um disco rígido externo a uma partição NTFS, o Parallels Desktop sugerirá que você o conecte a uma máquina virtual do Windows para que você possa não apenas ler os arquivos, mas também gravá-los no drive.
•	Arraste os arquivos para a janela da máquina virtual no Dock para abri-los na máquina virtual.
•	Faça o login na sua conta Parallels usando o Facebook ou o Google Plus para registrar o Parallels Desktop, obter suporte e salvar a sua chave de ativação na conta.
•	PCs Windows com EFI com partições GPT agora podem ser migrados para uma máquina virtual.

Integração com o Mac
•	Insira os caracteres especiais OS X no Windows usando o menu Editar em uma máquina virtual.
•	A tela inicial do Windows 8 fica perto do Launchpad OS X: Os aplicativos da tela inicial do Windows 8 são mostrados na frente do desktop do OS X.
•	Um símbolo no ícone no Dock do Microsoft Outlook mostra o número de emails não lidos em sua caixa de entrada.
•	Compartilhe a partir do Windows usando as contas que você configurou no seu Mac (Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo, etc.) com um ícone Compartilhar ou um clique com o botão direito do mouse no Internet Explorer.
•	Arraste os arquivos do computador OS X host para uma máquina virtual OS X.
•	Salve e abra arquivos de aplicativos do Windows Microsoft Office no iCloud, Dropbox e Google Drive.
•	Menus Arquivo e Editar do OS X para aplicativos no Windows em modo Coherence.
•	Melhorias no modo do Coherence em alguns aplicativos do Windows que costumavam ter artefatos visuais em Coherence.
•	Clique com o botão direito do mouse no menu “Exibir no Windows Explorer” para arquivos no Finder.

Usabilidade
•	O novo assistente de espaço livre no disco orienta você no gerenciamento de Snapshots, estados da máquina virtual, limpeza de arquivos desnecessários do Parallels Desktop armazenados em cache e muito mais. 
•	Otimização do disco virtual em tempo real. Você não precisa mais compactar manualmente o disco virtual de uma máquina virtual. Agora, o seu disco virtual é automaticamente compactado enquanto você trabalha e a máquina virtual sempre consome somente o espaço em seu disco rígido que realmente precisa. 
•	Ao utilizar vários monitores, a tela inicial do Windows aparecerá no monitor onde você a abriu.
•	Novo layout do teclado Apple alemão-suíço disponível para máquinas virtuais.
•	Se você tentar suspender uma máquina virtual e não houver espaço suficiente em disco no Mac, a suspensão será automaticamente cancelada para evitar a perda de dados da sessão de trabalho atual.
•	Exclua o arquivo selecionado em uma máquina virtual Windows pressionando cmd+Backspace, assim como no OS X.
•	Veja o espaço disponível e necessário no disco no local escolhido para uma nova instalação da máquina virtual.
•	Quando as atualizações do Windows estão sendo instaladas em uma máquina virtual, o desempenho geral pode ser afetado. O Parallels Desktop mostra uma notificação para que você saiba qual instalação está em andamento.
•	Quando um aplicativo do Windows adiciona um atalho na área de trabalho, o atalho é exibido corretamente no desktop do OS X.

Desempenho
•	Até 2GB de memória de vídeo agora disponíveis para suas máquinas virtuais.
•	Até 16 núcleos de CPU e 64 GB de RAM agora disponíveis para suas máquinas virtuais.
•	Para melhorar o desempenho, duas CPUs são alocadas por padrão em máquinas virtuais criadas recentemente com sistemas operacionais modernos.
•	Movimentos mais suaves nas janelas no modo Coherence
•	Os documentos do Windows abrem até 48% mais rápido.
•	A vida útil da Bateria dura até 30% mais.
•	As máquinas virtuais usam até 10% menos memória do Mac.
•	A inicialização/desligamento do Windows está até 20% mais rápida.
•	O tamanho do pacote de instalação do Parallels Desktop está 30% menor, o que significa uma instalação mais rápida e downloads de atualização menores.
•	Desempenho mais rápido em dispositivos externos Thunderbolt e suporte para discos de 2 TB.
•	As operações de snapshots estão até 60% mais rápidas.

Funcionalidades Pro
•	Se você possui botões personalizados do mouse definidos em um mouse com 3 ou mais botões, eles funcionam em aplicativos do Windows que permitem ajustá-los.
•	Baixe dispositivos do Internet Explorer a partir do assistente Nova Máquina Virtual para avaliá-los. Teste o seu site ou aplicativos em diferentes versões do Internet Explorer.
•	Clones vinculados: crie facilmente clones rápidos de máquinas virtuais e com espaço em disco eficiente.
•	O provedor Vagrant permite que você instale automaticamente e configure máquinas virtuais com a ajuda de CLI e de arquivos de configuração de texto. 
•	O VMCS shadowing auxilia um melhor aninhamento de desempenho VT-x.
•	Agora, você pode importar máquinas virtuais Microsoft e compartilhar facilmente discos virtuais VirtualBox.
•	Quando você está trabalhando com várias máquinas virtuais simultaneamente, cada máquina virtual possui um ícone do Dock, facilitando alternar entre elas usando cmd+Tab.

Jogos
•	Suporte pronto para uso para mouse com 3 ou mais botões para jogos.
•	Perfil de jogos para máquinas virtuais para melhorar a experiência em jogos. 
•	Correção gama automática para os jogos em máquinas virtuais Windows. 

Linux 
•	As ferramentas Parallels para Linux agora possuem atualizações automáticas.
•	Agora, as pastas compartilhadas no iCloud, Google Drive e DropBox estão disponíveis para Linux.
•	A latência de rede para os clientes Linux foi melhorada em 300%.
•	Use KVM ou Xen para testar e desenvolver soluções de virtualização do Linux em seu Mac selecionando “Habilitar virtualização aninhada” na configuração de hardware da máquina virtual.
•	As impressoras conectadas ao seu Mac já estão disponíveis para Linux.
•	As máquinas virtuais Linux preservam suas resoluções de tela no modo de visualização de Janela após uma reinicialização.

Somente para Parallels Desktop for Mac Enterprise Edition
•	Gerenciamento de política de dispositivos USB de máquinas virtuais com base no tipo de dispositivo (discos externos, câmeras, cartões inteligentes, etc.).
•	Os administradores podem personalizar a barra superior no centro de controle do Parallel Desktop com qualquer conteúdo, emitidos para o Parallel Desktop Enterprise instalado em todos os Macs de terminal.
•	Atribuição de identificadores de recursos para máquinas virtuais.
•	Configuração do atraso de inicialização de máquinas virtuais que começam a partir de qualquer computador Mac ou inicialização do Parallels Desktop.
•	Suporte FileVault 2 para máquinas virtuais OS X.
•	Suporte NetBoot para máquinas virtuais OS X.

Requisitos de sistema

Hardware:
Um computador Mac com processador Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 ou Xeon (processadores Core Solo e Core Duo não são mais suportados) 
No mínimo, 2 GB de memória (são recomendados 4 GB de memória)
Cerca de 850 MB de espaço em disco no volume de inicialização (HD do Macintosh) para a instalação do Parallels Desktop. 
Cerca de 15 GB de espaço em disco para cada máquina virtual. 
SSD (memória flash) é recomendado para maior desempenho.

Software:
OS X Mavericks 10.9.4 ou mais recente
Mac OS X Mountain Lion 10.8.5 ou mais recente
OS X Lion 10.7.6 ou mais recente
Kernel 64 bits (visite http://support.apple.com/kb/HT3770 para saber mais)
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