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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران   مجله نت   
نوشین خنجری نویسنده:    

 

Build Number  و Version  در
 چطور پیدا کنیم؟ ور 10ویندوز 

 
شماره  که  باشین  نکرده  فکر  این  به  االن  تا  ی  شاید 

ازش که  ویندوزی  می  ساخت  چی  استفاده  کنین 
و   ی ویندوز کامپیوترتون چنده.هستش یا مثال نسخه

کنین. استفاده می  10بدونین که دارین از ویندوز    فقط
زمانبعضی وقت  ویندوز    ها مثال  موقع   10آپدیت  یا 

 ی ویندوزشه که نسخهافزاری خاص، نیاز مینصب نرم
اما خبیا شماره  بدونین،  رو  اون  ld Bui  ی ساخت 

Number وVersion    رو چطور پیدا کنیم؟   10در ویندوز
بررسی  با مجله با هم  تا  باشین  ران« همراه  »نت  ی 

 .کنیم
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کنین چی  استفاده می  ی ساخت ویندوزی که ازششاید تا االن به این فکر نکرده باشین که شماره 
استفاده    10بدونین که دارین از ویندوز    ی ویندوز کامپیوترتون چنده. یا فقطهستش یا مثال نسخه

شه که افزاری خاص، نیاز می یا موقع نصب نرم  10آپدیت ویندوز    ها مثال زمان کنین. بعضی وقتمی
 10در ویندوز    Versionو Build Number  ی ساخت اون رو بدونین، اما خبیا شماره   ی ویندوزنسخه

 .ی »نت ران« همراه باشین تا با هم بررسی کنیمرو چطور پیدا کنیم؟ با مجله

Build Number  ؟خوره به چه درد می  10در ویندوز 

روانه  رو Enterprise و  Home ،Professional هایویندوز با نام (Edition) سه مدل مایکروسافت،
 .شنبیتی ارائه می 32 بیتی و 64های مختلفی دارن و در دو نسخه بازار کرده که هر کدوم ویژگی

تونه بهتون کمک کنه که برای  ها« میو تفاوت آن 10های مختلف ویندوز نسخه »خوندن مقاله
 .بگیرین  تر تصمیمی مناسب با نیازتون، راحت انتخاب نسخه

کنه، به استفاده می یا شماره ساخت Build Numbers ده ازهایی که ارائه میشرکت در آپدیت این
بودن ویندوز رو فهمید. البته این   شه وضعیت آپدیتمی  Build Number این معنی که از روی

 .کاری نداره  شماره مخفی شده، ولی پیدا کردن اون هیچ

آخرین نسخه  10شه و ویندوز منتشر نمی ای از ویندوزی دیگهمایکروسافت ادعا کرده هیچ نسخه
کنه که نام  اصلی برای ویندوز منتشر می  (Update)خواهد بود. این شرکت هر سال دو آپدیت

گذاشته. اگه بخواین بدونین ویندوزی که دارین از اون  Creator’s Update آپدیت روآخرین 
 .کنین ویندوز رو چک Build Number کنین، آپدیت هست یا نه، باید شماره ساخت یامی استفاده 

 10نسخه و شماره ساخت در ویندوز 

اطالعات رو از دو راه  این .10در ویندوز  Version و Build Number حاال بریم سراغ پیدا کردن خب
 .ویندوزتون رو پیدا کنین، با من همراه باشین  Build Number خواینتونین پیدا کنین. اگه می می

https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/
https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/
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 About Windows از 10ویندوز  Build Number پیدا کردن

 

همزمان  ی ویندوزتون اینه کهترین روش برای پیدا کردن شماره ساخت و نسخهو ساده  اولین
 باز شد، داخل اون دستور Run که صفحهاز روی کیبورد بزنین. بعد از این R و Windows هایدکمه

Winver  رو تایپ کنین. 
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 10ویندوز  Version و Build Numer -1تصویر 

 .ش هستینشده اون چیزی هست که به دنبالبینین، موارد مشخصمی  1طبق چیزی که در تصویر 

Version 1909:  2019ل از سا 9ده آخرین آپدیت ویندوز شما مربوط به ماه نشون می  1909نسخه 
که همون  شهیا سال/ماه بصورت دو رقم دو رقم نمایش داده می YYMM هستش. )ورژن با فرمت

 (.بزرگ است  Build تاریخ انتشار آخرین
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OS Build: شماره هم شماره ساخت ویندوز هستش. )این عدد بصورت دقیق مشخص میکنه  این
منتشرشده  های کوچیک Build زمانی ازکنین. در واقع نوعی خط استفاده می Build از کدام که شما

 (. ی شما هست تا نسخه Version از زمان انتشار

Windows 10 Pro :وعن Edition  ده ویندوز کامپیوترتون رو نشون می. 

 به صورت گام به گام  10آموزش نصب ویندوز  •
 10رفع مشکالت ویندوز  •
 10بر طرف کردن مشکالت رایج در ویندوز  •

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10-2/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10-2/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10-2/
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 Settings از 10ز پیدا کردن نسخه و شماره ساخت ویندو

 

 Setting بخش تونین ازاطالعات رو به همراه اطالعات بیشتر در مورد سیستم کامپیوترتون می این
 .سیستم بشین ماتوارد تنظی Start هم ببینین. برای این کار، باید از بخش
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کلیک  About رو انتخاب کنین و در انتهای منوی سمت چپ، روی System در این بخش باید
 .کنین

 
 10مشخصات مربوط به آپدیت ویندوز  -2تصویر 
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کنیم رو  می مواردی که نیازه تا بتونیم تشخیص بدیم از کدوم آپدیت ویندوز داریم استفاده  تمام
 .کنیمیمشاهده م  نیز نمونه اون رو 2تونیم در این بخش ببینیم که در تصویر می

یا  This PC و بقیه اطالعات ویندوز اینه که روی Build Number روش دیگه برای پیدا کردن یه
ای انتخاب کنید. صفحه رو Properties یکلیک کنید و گزینهسابق، راست My Computer همون

 .ویندوز رو از اونجا ببینید  تونید اطالعاتباز میشه که می About یمثل صفحه

 ر حرف آخ

 ای هم برای دیدن مشخصات سیستم وجود داشته باشه ولی خب کمیهای دیگهروش ممکنه
 Build هانطریق او شد ازای که میهای ساده تر باشن. ما سعی کردیم در این مطلب به راه پیچیده 

Number  و Version  اگر سوالی در این مورد داشتین، حتما در  .رو پیدا کرد، اشاره کنیم 10ویندوز
 .دیم بهشونخیلی زود پاسخ می  بخش نظرات مطرح کنین. من و همکارام

 ل سواالت متداو

Build Number   رو چطور پیدا کنیم؟ 10ویندوز   

کنین. داخل اون  رو باز Run تونیناز روی کیبورد، می R و Windows هایفشردن همزمان دکمه با
رو  شماره ساخت و ورژن ویندوز  شهای که باز میکنین. صفحه Ok رو بنویسین و Winver دستور

 .ده بهتون نمایش می 

   خوره؟پیدا کردن بیلد نامبر یا ورژن به چه دردی می

تون  سیستم ین نسخه ویندوز که رویتونین بفهمین آخر روی شماره ساخت و ورژن ویندوز می  از
ها برای نصب  شماره  که تاریخ نصب اون کی بوده. اطالع از ایننصب شده چی هستش و این

 .خوره درد می افزارها بهطور نصب بعضی از نرمهای ویندوز و همینآپدیت

Version 1909  یعنی چه؟  

رقم  )دو 2019مربوط به سال تون نصب شده آخرین نسخه آپدیت ویندوز که روی سیستم یعنی
 .سمت چپ( و ماه سپتامبر )دو رقم سمت راست، ماه نهم میالدی( هستش
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  ی ویندوزی که روی کامپیوترمون نصب هست رو چطور پیدا کنیم؟نسخه

رو   Aboutبشین، از سمت چپ در انتهای صفحه System وارد بخش Start این کار باید از برای
ی ویندوزی هستش که نسخه نوشته شده، Edition ای که در مقایلنسخهبزنین. در انتهای صفحه، 

 .تون نصب شدهروی سیستم


