ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ

وﯾﻨﺪوز  :10ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎن

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  10روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع  5.21درﺻﺪ از
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﺳﻮی  ،NetMarketShareوﯾﻨﺪوز
 7ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  57.67درﺻﺪ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ .وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ  4.75درﺻﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﺳﻤﯿﺘﯽ اﭘﻞ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را
ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز 10ﻫﻨﻮز در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی راه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  8.1ﺑﺎ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ  11.39درﺻﺪ و وﯾﻨﺪوز  XPﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ  12.14درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در
زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺎﮐﻨﻮن روی  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ،ﻟﭗﺗﺎپ و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎزار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﯾﻨﺪوز 10
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ وﯾﻨﺪوز  10اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎل اول ،ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  7و وﯾﻨﺪوز  8.1اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف
وﯾﻨﺪوز  8ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﮐﺎﻣﻼ رادﯾﮑﺎﻟﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ،وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎم آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻔﯿﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ
اﺳﻨﭗ ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اچ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼن ﭘﯿﺎمﻫﺎ ) (Action Cetnerرا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورد.

ﻣﺮورﮔﺮ اچ ،ﺗﺎزه وارد آﯾﻨﺪهدار
ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﻮﭘﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اچ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 2
درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻤﺎم ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ را در ﻣﺎه اول ﺑﺎزار از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻣﺮورﮔﺮ اچ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺮوم ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻮزﯾﻼ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اچ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ reading

 ،viewدﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ روی ﺻﻔﺤﺎت وب و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎده از آن
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اچ ،ﮐﺎرﺑﺮان
وﯾﻨﺪوز  10را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺮورﮔﺮ اچ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض وﯾﻨﺪوز  10در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
آنﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان داﺋﻤﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﺮوم و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ،در ﺣﺎل ﮐﺎر روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  WebMﻧﻤﻮﻧﻪای از آنﻫﺎﺳﺖ WebM .ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ وﯾﺪوﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
 HTML5ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻣﺮورﮔﺮ اچ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده
اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه
وﯾﻨﺪوز  10و ﻣﺮورﮔﺮ اچ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
اﺳﮑﺎﯾﻠﯿﮏ ﺧﻮد را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2015ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﺳﮑﺎﯾﻠﯿﮏ از ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻪداری ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮏرادار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  500ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻟﭗﺗﺎپ و ﺗﺒﻠﺖ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﮑﺎﯾﻠﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﮑﺎﯾﻠﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ ،روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ آرزو دارد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﻬﻢ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﺳﮑﺎﯾﻠﯿﮏ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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