ِ
ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
از ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوز  10را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ

ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺑﯿﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از وﯾﻨﺪوز  10را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﭻ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺘﯽ از
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﮑﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را دارد.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ
اﻓﺸﺎﮔﺮی و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه ای
ﺑﺴﺎزﯾﻢ و در آن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻢ.

او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10را راه اﻧﺪازی ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ رﯾﺰ ﺗﻐﺮات
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ]آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ[ را ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آی ﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﻣﺮوز ﻻﯾﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﺮات ﺗﺎزه ای را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ردﻣﻮﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺴﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺤﺖ اﺳﻢ رﻣﺰ ِ
رداﺳﺘﻮن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻠﺪ آن
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

