ﭘﺲ از ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺤﻮه آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪن
وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
اﻣﺮوز ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﯾﮏ ﺷﺎﮐﯽ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در دادﮔﺎه ﻣﯽ داد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ اﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰ﻫﺰار دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ را در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﻨﺪوز ۱۰
ً
اﺧﯿﺮا ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روﯾﮑﺮدی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه ،وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮدش را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺮوز »ﺗﺮی ﻣﯿﺮﺳﻮن« ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﻨﺪوز در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻐﺮ داده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان آن را
ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد آﻧﻬﺎ را در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز و ﻫﺸﺪار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ و واﺿﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﭘﺪﯾﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﭘﺪﯾﺖ و ﯾﺎ رد ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﭘﺪﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ از دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  ۷و  ۸ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز  ۱۰را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از
 ۳۰ﺟﻮﻻی ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ۱۱۹دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
وﯾﻨﺪوز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

