ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﻢﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار

از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺪروﯾﺪ را ﭘﺎک و وﯾﻨﺪوزﻓﻮن  10ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﻨﺪوز  10ﺣﺴﺎب زﯾﺎدی ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز ،10
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮا روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،در
ﻧﻈﺮ دارد راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺰد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﻬﻢ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮی را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮد .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار  WinHecﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﺗﺮی ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه وﯾﻨﺪوز در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺳﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﮐﻪ آنرا ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺗﺮی ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﻨﺪوز 10
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آﻧﺪروﯾﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
روﯾﺪاﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﻪای
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در ﭼﯿﻦ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ دارد ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WinHecاﻋﻼم
ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻟﮑﺎن  Xiaomi M4اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ  Windows 10 ROMﺟﺪﯾﺪ را روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
آﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪای از وﯾﻨﺪوزﻓﻮن  10اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮا روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار آﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﻨﻮی ﺑﻮت دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از آن ﺳﻌﯽ در ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ) ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وﯾﻨﺪوز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد و ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ از وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ دارد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Windows 10 ROMرا ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﺷﺪ
اﻧﻔﺠﺎری ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان  Mi 4اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻧﺲ آزﻣﺎﯾﺶ وﯾﻨﺪوز  10را روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .در وﯾﺪوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﯾﮏ وﺑﻼگ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ،
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮن  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﺪروﯾﺪ روی  Xiaomi Mi 4ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان ﮐﺎر ﮐﻨﺪ
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻼﺣﺎت دارد .وﯾﻨﺪوزﻓﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﺷﮑﺎل ﺑﺰرگ دارد ،ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
راﻫﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﺘﻮان روی وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﯿﻮوﯾﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل
آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
را روی وﯾﻨﺪوزﻓﻮن  10اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻮل ﯾﺎ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﺪوزی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن
را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو رامﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  M4ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ رامﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﭼﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ وﻓﺎدار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ
ﻫﺪف اراﺋﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮد آﻧﺪروﯾﺪ را دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر از واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ
روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﺳﻮق دﻫﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و اﮔﺮ Windows 10
 ROMﻫﻤﭽﻨﺎن راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آنرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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