ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﻤﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از وﯾﻨﺪوز  ۷اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۹
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از
وﯾﻨﺪوز  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻼ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ
ً
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮدن وﯾﻨﺪوز ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ .ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﻨﺪوز  ۷را دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان

 PCدر دﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ﺳﻮن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﻤﺎم
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش  Digital Analytics Programدوﻟﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۹روی  ۱۸.۹درﺻﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ وﯾﻨﺪوز  ۷ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻣﺎرﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ روی ﺣﺪود  ۸.۵درﺻﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی
وﯾﻨﺪوز  ۷ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
واﺿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ  NetMarketShareﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۷از ﺑﺎزار ﺣﺪود  ۲۱.۷درﺻﺪ اﺳﺖ Global Stats .ﻧﯿﺰ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۷را ﺣﺪود  ۱۷.۷درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺘﮑﻢ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۷در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد و آﻣﺎر واﻗﻌﯽ
ً
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه داده ﺗﺎ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۷در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
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