ﺑﺮای آﭘﺪﯾﺖ راﯾﮕﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺗﺎ  ۸ﻣﺮداد ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن از وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ
زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در روز ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ وﯾﻨﺪوز  ،10اراﺋﻪ راﯾﮕﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ  119دﻻر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 8ﻣﺮداد اﻣﺴﺎل ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺼﺐ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ آﭘﺪﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ

آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وﯾﻨﺪوز  8در ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ

ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از
ﻓﺮوش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده .وﯾﻨﺪوز
 10ﺣﺎﻻ روی  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و روزاﻧﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و

دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ داده و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻘﻂ
در ﻣﺎه ﻣﺎرس 63 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ اج زﻣﺎن ﺻﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻓﻌﻼ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وﯾﻨﺪوز اورﯾﺠﯿﻨﺎل  120دﻻری اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ  8ﻣﺮداد اﻣﺴﺎل ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺰرگ در  8ﻣﺮداد ،وﯾﻨﺪوز 10
را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺮم اﻓﺰار  120دﻻری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ
راﯾﮕﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ ،ﺑﺮاﯾﺎن روﭘﺮ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ده دﻟﯿﻞ ﺑﺮای آﭘﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ:

