آﯾﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰آﻣﺎده اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ آن را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ،ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﺎم وﯾﻨﺪوز ،ﭼﻨﺪان ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮب و ﺑﺪی را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﻢ
اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در  ۲۹ﺟﻮﻻی ،راه زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای را ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن وﯾﻨﺪوز  ۱۰در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه؛ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﻣﺎه دﯾﮕﺮ.
اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰آﻣﺎده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﯾﻨﺪوز  ۱۰در دوره ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ اش ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه .ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﯿﻠﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺎگ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزار
دﻫﻨﺪه ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ
ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ،در اﺻﻞ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ای از آن را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ » ،«۱۰آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ و

از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ
ﻫﻤﻪ درﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاده و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن دارد ﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻌﺪا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﭘﭻ ﻫﺎ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺮ روی آن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،در روز اول ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮآوازه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی
وﯾﻨﺪوز ،وﺟﻬﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.

اﮐﻨﻮن ،ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﻌﻠﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز از ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﯾﺪه آل ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺘﻪ )ﮐﺪ (10130

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﻣﯽ
روﯾﺪ ،داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺮش ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  driverﻫﺎ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت وﯾﻨﺪوز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ،ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  ۷و  ۸را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن،
ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺒﺮد .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻠﺪ ﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ،

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از زﻣﺎن اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ده ،وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ رﯾﺸﻪ ای ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮادات ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ی
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را
ﺑﺮ روی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎگ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ی دﯾﮕﺮی از وﯾﻨﺪوز ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮ روی وﯾﻨﺪوز
 ۱۰و ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺸﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی ﺑﺎگ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ
ﺑﺎگ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ،ﺑﺎ ﭘﭻ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
وﯾﻨﺪوز  ۱۰در روز  ۲۹ﺟﻮﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ،
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ی ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮش ﮐﺮدن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دراﯾﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرت ﺻﺪا را ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،در روز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰری ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در  ۲۹ﺟﻮﻻی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ،ﭘﭻ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و رﻓﻊ ﺑﺎگ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  ۸ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،در روز

اول ،ﭘﭻ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭘﭻ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ۱۰
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ را اراﺋﻪ ﻣﯽ داد ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ
دو ﺑﯿﻠﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﻨﺪوز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  ،۱۰در  ۲۹ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع،
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺒﻮد وﯾﻨﺪوز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ارﺗﻘﺎﯾﺶ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای زﯾﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ی »ﭘﺎک« از وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺸﻐﻮل در ﺗﯿﻢ وﯾﻨﺪوز ،ﺷﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﻣﺎه ژوﺋﻦ و ﺟﻮﻻی ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﺗﺎ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
وﯾﺴﺘﺎ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺸﺘﻢ از وﯾﻨﺪوز ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ از وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای
درآﻣﺪزاﯾﯽ از آن ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﯾﻨﺪوز  ۱۰در روز اول ﻋﺮﺿﻪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺎدی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اراﺋﻪ وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ» ،دراﯾﻮر«ﻫﺎ و در اﺻﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد .وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ی ﻫﻔﺘﻢ از
وﯾﻨﺪوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺲ ﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺳﺨﺖ
اﻓﺰارﻫﺎی وﯾﻨﺪوزﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از
وﯾﻨﺪوز ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺣﺘﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدد .وﯾﻨﺪوز  ،۱۰در اﺻﻞ ﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره آن را ﺑﻪ روز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎده ،در اﺑﺘﺪا اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان در اﺑﺘﺪا،

ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

