ﮐﺎﻫﺶ  35درﺻﺪی ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد

اﮔﺮ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺣﺠﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد در ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﯽ ﺣﺠﻢ داﻧﻠﻮد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮﻓﺪاران وﯾﻨﺪوز و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
 Creators Updatesرا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن داﻧﻠﻮد
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی
ده وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﻨﺪوز 10
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم وﯾﮋهای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ) (UUPﺳﺮﻧﺎم
 Uniﬁed Update Platformﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق "ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی داﻧﻠﻮدی ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪه" ﻧﺎم دارﻧﺪ .در اﺻﻼح ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ
ﻓﻘﻂ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ داﻧﻠﻮد ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و از آن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻟﻮرا ﺑﺎﺗﻠﺮ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺪﻫﺎ و وﺻﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن  Creators Updatesﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻠﺪ ﮐﺎﻣﻞ را
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﻞ ﮐﺎراﮔﻮﻧﯿﺲ رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺪازه و ﺣﺠﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﯽ در ﺣﺪود  35درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز اﯾﻨﺴﺎﯾﺪرﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻢ ﺣﺠﻢﺗﺮ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در درازﻣﺪت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
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