ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن آنﻫﺎ

وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ روی ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از وﯾﻨﺪوز  7ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ) (2020و از وﯾﻨﺪوز  8.1ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ) (2023ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ از وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  7و وﯾﻨﺪوز  8.1زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎی "ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی
وﯾﻨﺪوز ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ" روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  12ﺣﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ!
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻨﺘﻞ
)ﮐﭙﯽ ﻟﯿﮏ( و ایامدی راﯾﺰن ) (Bristol Ridgeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل 2016
ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ایامدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ،اﻣﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آورد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .وﯾﻨﺪوز 10
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﻟﯿﮏ اﯾﻨﺘﻞ ،ﮐﻮالﮐﻮام  8996و ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل رﯾﺪج ایامدی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ«.
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ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژه
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﺪون ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎﻫﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورد ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﯾﮑﺴﺮی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﺳﮑﺎیﻟﯿﮏ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 2015
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اداﻣﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و در آﮔﻮﺳﺖ 2016
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﺳﮑﺎیﻟﯿﮏ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  7و
وﯾﻨﺪوز  8.1از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﮑﺎیﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  7و وﯾﻨﺪوز  8.1درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ  17ﺟﻮﻻی  2018ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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اج ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﯿﻨﮓ
ﻏﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد از وﯾﻨﺪوز  10ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2015ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎزول و
ﺑﺮادول اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ از ﺳﺎل  2018ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رود.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ روی
وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ راهﺣﻞ رﺳﻤﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮات ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز 10
اﺳﺖ.
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