ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﭘﺪﯾﺖ  ۲۰۲۱وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از
راه ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﭘﺪﯾﺖ  ۲۰۲۱وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ ﻧﺎم » «21H1اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر از
راه ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ را در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﭻ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ  ۲۰۲۱وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ ﻧﺎم » «21H2و اﺳﻢ رﻣﺰ
»ﺳﺎن وﻟﯽ« ) (Sun Valleyرا ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺰ وﯾﻨﺪوز ۱۰
اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز ۱۰

اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﭘﺪﯾﺖ  21H1وﯾﻨﺪوز  ۱۰در واﻗﻊ ﺗﻐﺮ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ  20H2ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ

دراﯾﻮرﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۰۴ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و وﯾﻨﺪوز  20H2 ،2004 10و
 21H1ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﮐﺪ  ۲۰۰۴ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.

آﭘﺪﯾﺖ  21H1وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ آﯾﮑﻮنﻫﺎ ،آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺗﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ را در
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ ﮐﺎرﺑﺮان آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺰﺋﯽ دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻃﻼع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  ،Sun Valleyﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ روز ﺷﺪهای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ وﯾﻨﺪوز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ  21H1اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ زودی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  21H1را ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻻزم ،ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

