وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وﯾﻨﺪوز - ۱۰
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ را در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم وبﺳﺎﯾﺖ  ،Petriاﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﯾﻨﺪوز  10Xﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻓﻌﻼ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.

وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻓﯿﺲ دوﺋﻮ و ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻧﺌﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺳﺮﻓﯿﺲ دوﺋﻮ

ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻧﺌﻮ و وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ ﻫﻨﻮز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖ »وﯾﻨﺪوز ﺳﻨﺘﺮال« ﮔﺰارش اﻣﺮوز را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آزﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ

وﯾﻨﺪوز  10Xرا در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﻼ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ Sun
 Valleyوﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.

آﭘﺪﯾﺖ  Sun Valleyﻇﺎﻫﺮا درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ
اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره روی وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﯾﮑﺲ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﺟﻮد دارد،
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ در روﯾﺪاد
ﻣﺨﺼﻮص وﯾﻨﺪوز درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺎزه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﻨﺪوز  10Xﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺴﺘﺮ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
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