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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

 یهاول ی: بررس 11 یندوزو
لو  یدیوانتشار + و یخو تار 

 رفته
اعالم کرد،  2015طبق اخباری که ماکروسافت در سال 

ی ویندوزه. آخرین نسخه 10فکر میکردیم که ویندوز 
ی اما مایکروسافت قراره که در چند روز آینده از نسخه

رونمایی کنه. این  11ویندوز  جدید ویندوز، یعنی
تیر برگزار میشه. چند روز اخیر  3ژوئن یا  24رویداد، 

هم تصاویری از یک سایت چینی لو رفت که در اون 
رو نشون  10رابط کاربری و منوی استارت ویندوز 

رو بررسی کنیم  11میده. با ما همراه باشید تا ویندوز 
 .و ویدیویی از اون ببینیم
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ی آخرین نسخه 10اعالم کرد، فکر میکردیم که ویندوز  2015ت در سال طبق اخباری که ماکروساف
رونمایی  11ویندوز  ی جدید ویندوز، یعنیویندوزه. اما مایکروسافت قراره که در چند روز آینده از نسخه

تیر برگزار میشه. چند روز اخیر هم تصاویری از یک سایت چینی لو  3ژوئن یا  24کنه. این رویداد، 
رو نشون میده. با ما همراه باشید تا ویندوز  10در اون رابط کاربری و منوی استارت ویندوز رفت که 

 .رو بررسی کنیم و ویدیویی از اون ببینیم 11

 11اسم و تاریخ انتشار ویندوز 

 
اعالم کرده که  مایکروسافت. وجود نداره 11ای برای انتشار ویندوز هنوز تاریخ مشخص و تایید شده

ژوئن قراره راجع به نسل بعدی ویندوز صحبت کنه. احتماال در همون روز هم تاریخ انتشار  24در تاریخ 
 .رو اعالم کنه

مایکروسافت کامال واضح گفت  2015در سال  10های مختلف ویندوز نسخه و 10نتشار ویندوز با ا
ها و پیشرفت تکنولوژی احتمال پشتیبانی از ویندوز که این آخرین نسل ویندوزه. ولی با گذشت سال

ی وجود داره. نادال، مدیرعامل شرکت مایکروسافت، در سخنرانی از نسخه 2025، فقط تا سال 10
ی چنین ویدیوی دعوت مراسم رونمایی از نسخههمجدید با عنوان نسل بعدی ویندوز یادآوری کرده. 

ی درست میکنه. پس همه 11ی ای با طرح کلی مثل شمارهای رو نشون میده که سایهجدید، پنجره
 .باشه 11ی جدید، قراره ویندوز این دالیل نشون میدن که نسخه

 10و ویندوز  11تفاوت ویندوز 
 

https://netran.net/
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 .بینیدی جدید ویندوز رو میدر باال، یکی از تصاویر منتشر شده از نسخه

ترین تغییرات تری داره. شاید بشه گفت اصلیوجور و سادهظاهر جمع 10نسبت به ویندوز  11ویندوز 
قرار گرفتن و ظاهر  Taskbar ها وسطدیده میشه. آیکون Taskbar یا نوار وظیفه ویندوز در اون، در

بهتری به ویندوز دادن. عالوه بر اون، آیکون منوی استارت هم طراحی جدید داره. همچنین میشه به 
تر کسی متوجهش حی شده و شاید کمصورت گرد طراها اشاره کرد که برای اولین بار بههای پنجرهگوشه
 .بشه

وهوا، اخبار، وضعیت نام ویجت اضافه شده. این ویجت برای آبآیکون جدیدی هم به نوار ابزار، به
 .سهام و سایر محتوای وب هست

 

 ��.رو از لحاظ زیرساخت میشه تو عکس زیر کامال متوجه شد 11و  10فرق بین ویندوز 

یکیه و فقط در ظاهر  10زیرساخت و ماهیت با ویندوز   ی جدید از لحاظدر واقع، نسخه
 .یاد، دارنهایی نه خیلی ز تفاوت

https://netran.net/mag/windows-taskbar/
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طوری که ی کاربری ایکس باکس رو هم بهبود داده باشه. بهبه نظر میرسه که مایکروسافت تجربه

های ، قسمتGame pass با ویندوز جدید ادغام شده و دسترسی سریع به Xbox ی جدیدبرنامه
 .رو ارائه میده Xbox و فرشگاه Xbox اجتماعی شبکه

 
 

 .باقی مونده 10در تصاویر منتشر شده، نوار بازی ایکس باکس و حالت بازی ویندوز مثل ویندوز 
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 حرف آخر
روزرسانی رو اعالم صورت رسمی بهی که مایکروسافت بههایی که زدیم، تا زمانی حرفبا وجود همه

تونیم چیزی بگیم. در حالت کلی چیزایی که میدونیم محدود به تاریخ طور قطعی نمینکنه، ما هم به
هست. در  11ویندوز  ی جدید ویندوز یا هموناحتمالی انتشار، اسم احتمالی و ظاهر کلی از نسخه

 .که در این رویداد چه اتفاقی میفتهبینیم ی خیلی نزدیک، میآینده

 .وجود داره Microsoft Store ی تغییراتی عمده مثل اصالحشایعاتی هم درباره

 مرتبط:مقاالت 
 ترین روشدر ویندوز به آسان Microsoft فعال سازی اکانت

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

https://netran.net/mag/microsoft-account/
https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/

