وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد وﯾﻨﺪوز  10را ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺮﺿﻪ آن را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﻢ از ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﻨﺪوز  10در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﻮ ﺑﻠﻔﯿﻮره در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای زﻣﺎن
ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10اراﺋﻪ داد“ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ .ﻣﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد”.
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺮاه آرام ﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ
آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻠﻔﯿﻮره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ
ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ،ﺷﺮوع ﻣﻮج ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺎ ﭘﯽ
ﺳﯽ اﺳﺖ”.
وی در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ و
ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی وﯾﻨﺪوز  10را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ آﭘﺪﯾﺖ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﻨﺪوز  10را ﭘﺲ از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  8.1رخ داد .ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯽ ﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﻠﻔﯿﻮره اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وی دﻗﯿﻘﺎ اﺷﺎره ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﭘﺎﺰ ﺑﻪ اوج
ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺎﺰ ﺑﻪ اج اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻔﯿﻮره در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره داﺷﺖ .اوﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻋﻼم زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ دﻗﯿﻖ

وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ زود اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ داد .دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﻧﻪ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10در اﺑﺘﺪا ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد و
ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ آن ﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺴﺖ،
ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از وﯾﻨﺪوز  10ورژن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
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