وﯾﻨﺪوز  ۱۰از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ »اس ﻣﺪ« ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اس را ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم » «S Modeﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی آﺗﯽ از وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻮ ﺑﻠﻔﯿﻮره
ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻤﺎ آن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد.
وی در ﺗﻮﺖ ﺧﻮد آورده:

ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۱۰اس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اس ﻣﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻮر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد آن درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﯿﻮه ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از وﯾﻨﺪوز  ۱۰اس ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اس ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻫﻮم) Enterprise ،ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( و
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺮو در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ دارد.
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ردﻣﻮﻧﺪی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺮﻓﯽ درﻣﻮرد ﺗﻐﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اس ﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده و
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل  ۲۰۱۹رخ ﻧﺪﻫﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ،در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺮوم او ِاس ) (Chrome OSﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺳﺒﮏ ﺗﺮ از وﯾﻨﺪوز را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار
دﻫﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ.
وﯾﻨﺪوز ِ 10اس از ﻟﺤﻈﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪود  15ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن
ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ِ 10اس ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی

ﻓﻠﺶ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﺎده ﺷﻮد.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

