ﺗﺤﻤﯿﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان

وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای ﻧﺼﺐ از ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد!

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﺗﻘﺎ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺧﺒﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ رخ داد زﯾﺎد ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﻮد .داﻧﻠﻮد ﺧﻮدﮐﺎر
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺣﺘﺎ از آن اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮐﻨﻮن
ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده و آنرا در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﭙﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  10داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون دردﺳﺮ ﺧﺎﺻﯽ آنرا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﻮﺷﻪ  Windows.~BT$را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  3.5ﺗﺎ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :حریم خصوصیام مهم است ،ولی ویندوز  10را نصب میکنم!

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ارﺗﻘﺎء آﺳﺎن ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ارﺗﻘﺎء ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ داﻧﻠﻮد ﺷﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ او آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ «.از ﻣﺎه
ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ آر اس ﺗﮑﻨﯿﮑﺎ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آن ﮔﺰارش
دادهاﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺪون آنﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،روی ﺳﯿﺴﺘﻢ آنﻫﺎ داﻧﻠﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی  :چگونه سیستم خود را به ویندوز  10ارتقا دهیم؟

اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ  KB3035583را از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده و در اداﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎزهﮐﺎر ﻫﯿﭻ
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺑﺎب ﻣﯿﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
اﺟﺒﺎر در ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  10و ارﺳﺎل ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﻮد .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :چگونه از دانلود خودکار فایلهای بهروزرسانیهای ویندوز 10
جلوگیری کنیم؟
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