ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

آﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان دارد .دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در اﻗﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد
دارد ،اﻣﺎ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدیAPI ،ﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی وﯾﻨﺪوز رخ دﻫﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﻨﻞ وﯾﻨﺪوز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﺴﺎﻟﺖآور
و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ از ﺧﯿﺮ آن ﺑﮕﺬرد!
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ وﯾﻨﺪوز اﯾﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻏﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی را در وﯾﻨﺪوز  7ﮐﻠﯿﺪ زد .اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز  8ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ
ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ وﯾﻨﺪوز ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﻧﺪون ﻟﯽ ﺑﻼﻧﮏ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﺌﻮال ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ "ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﻨﻞ وﯾﻨﺪوز اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ" ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را آﻏﺎز
ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را در وﯾﻨﺪوز  10ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  10اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮی را ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز را ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻨﺪ .ﻟﯽ ﺑﻼﻧﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻨﺪوز ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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