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ربیاسویب رصع  ققحت  رد  تفاسورکام  زودنیو ١٠  هناسوساج  ییاناوت  شقن 

روظنم هب  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  اب  شا  یراکمه تابثا  یاتسار  رد  یدانسا  اهراب  هک  تسا  یربراک  لماع  متسیس دیلوت  تکرش  نیرتگرزب  تفاسورکام  تکرش 
.تسا هدیدرگ  رشتنم  شناربراک  تاعالطا  تقرس 

.دنتسه نآ  نومزآ  تفایرد و  رظتنم  یدایز  دارفا  هدش و  رشتنم  تفاسورکام  زودنیو ١٠  یشیامزآ  هخسن  رضاح  لاح  رد 

.درب یم تقرس  هب  ار  دارفا  تاعالطا  رت  یا هفرح یتروصب  دنسپ ، ربراک  یرهاظ  اب  هخسن  نیا  هک  تسنیا  تیمها  زئاح  هتکن  اما 

: هب ناوت  یم تاعالطا  نیا  هلمج  زا  .دنک  یم لاسرا  طبض و  شناربراک  زا  راکدوخ  یناهنپ و  تروصب  ار  یرایسب  تاعالطا  تفاسورکام  لماع  متسیس زا  هخسن  نیا 

( لماع متسیس یور  یازجم  یاه  لیافورپ بسح  رب   ) ربراک مان  - ١

ناربراک لیمیا  - ٢

(Geo Location  ) ناربراک یگدنز  لحم  یکیزیف  تیعقوم  - ٣

 …( یرنه و لیاتسا  حرط ، گنر ، زا  معا   ) ربراک یاه  یدنم هقالع  - ۴

ربراک ینهذ  مظن  نازیم  عون و  - ۵

هدافتسا دروم  هدش و  هریخذ  یاه  لیاف عون  یماسا و  - ۶

( دنک یم فیصوت  ار  اه  هداد رگید  هک  تسا  یا  هداد اتید  اتم   ) ربراک یاهاتید  اتم  - ٧

( نیالفآ نیالنآ و   ) لماع متسیس یاضف  رد  هدش  ماجنا  یاهوجتسج  - ٨

یروف ناسر  مایپ یاه  هکبش ینتم ، یریوصت و  یتوص ، یاه  مایپ ینفلت ، یاه  سامت ریظن  یسامت  تاطابترا  هیلک  - ٩

ربراک یا  هکبش تاعالطا  - ١٠

 … متسیس و کی  ناربراک  دادعت  هدافتسا ، نامز  متسیس ، زا  هدافتسا  عون  نازیم و  ، HID، SID، Bios لماش هاگتسد  یرازفا  مرن یرازفا و  تخس تاصخشم  - ١١

 … ادص و نت  تسد ، ناتشگنا  پیات  مرف  مشچ ، هیبنع  تشگنا ، رثا  ریظن  درفب  رصحنم  کیرتمویب  یاه  هسانش - ١٢

لیاف متسیس تاعالطا  - ١٣

ربراک یناور  تیعضو  - ١۴

تنرتنیا اب  ربراک  راک  عون  نازیم و  - ١۵

( نیالفآ نیالنآ و   ) ربراک نابطاخم  تسیل  - ١۶

.دومن هراشا  متسیس  هب  هدش  بصن  مئاد  تقوم و  یاهرازفا  تخس هیلک   HID و - ١٧

یمتسیس و یاه  لیاف یوجتسج  درو ، زا  معا  نآ  فلتخم  یاهاضف  رد  هک  تسا  یتاملک  کت  کت هریخذ  زودنیو ١٠ ، تاعالطا  بسک  قیقد  یاه  هویش هلمج  زا 
.دنوش یم پیات  رگرورم 

سسجت ار  ناربراک  تاعالطا  شیپ  زا  شیب  رگرورم ، یاهرازبا  اه و  یکوک هریخذ  دصر و  قیرط  زا  زودنیو ١٠  تکرش ، نیا  حیرص  ناعذا  ساسا  رب  نینچمه 
.دنک یم
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هجو چیه  هب  تاعالطا  نیا  زا  یرایسب  هکنآ  لاح  دنک  یم هدافتسا  شلماع  متسیس هب  ندیشخب  دوبهب  یارب  اهنت  تاعالطا  نیا  زا  هک  تسا  یعدم  تفاسورکام  تکرش 
.دنتسه دیفم  یتاعالطا  دصاقم  یارب  اهنت  دنرادن و  یکینکت  یرو  هرهب هبنج 

.دربب یپ  ربراک  یاه  یگژیو رگید  هب  ات  دنک  یم لیلحت  ار  یو  راتفر  لماع  متسیس ربراک ، طسوت  لیاف  ره  ندش  زاب  اب  تسا  هدرک  هفاضا  تکرش  نیا 

«. دنوش یم لرتنک  تفایرد ) لاسرا و   ) یلاقتنا یاهاتید  یمامت   » هک تسا  هدش  نایب  تحارص  اب  هحفص ، نیا  رگید  شخبرس  رد 

رایتخا رد  اهنت  تاعالطا  نیا  هک  هتشاد  زاربا  تیاهن  رد  ربراک ، زا  شا  یسوساج میظع  مجح  هب  تفاسورکام  فارتعا  زا  سپ  هک  تسنیا  هتکن  نیرت  هجوت لباق  و 
! دیامن راذگاو  شناراکمه  هب  تسا  نکمم  دنام و  یمن تکرش 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تفاسورکام  تکرش  ناراکمه  هک  تسنیا  لاؤس 

ربیاسویب هعماج  ققحت  رد  زودنیو ١٠  شقن  * 

یاه زاین  تسا ، اهنآ » زغم  ینوخ و  یلصا  یاه  نایرش رد  یقاحلا  یاه  تس پیچ قیرط  زا  دارفا  لرتنک   » ربیاسویب هعماج  رد  یلصا  فده  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.تسا یرگید  تاعالطا  ره  زا  رتشیب  رایسب  دارفا ، کیرتمویب  تاعالطا  هب  مشچ  جنپ  هعومجم  اصوصخ  ناهج  یربیاس  تاعالطا  یاه  نامزاس رامشیب  یتاعالطا 

بلق نابرض  عون  خرن و  یتح  یکشزپ » یرایمه   » و تینما » نیمأت   » هلمج زا  فلتخم  یاه  هناهب هب  هک  میشاب  ییاهرازبا  زورب  روهظ و  رظتنم  یدوز  هب  دیاب 
.دننک یم یریگ  هزادنا هتعاس  تروصب ٢۴  ار  ناربراک 

اساسا تسا و  تکرش  نیا  هدنیآ  کیژولویب  یاه  لماع متسیس هتشذگ و  کیناگرا  یاه  لماع  متسیس نایم  فطع  هطقن  تفاسورکام  تکرش  تالوصحم  رد  زودنیو ١٠ 
نآ یاه  توافت هک  ارچ  مینک  یم هدافتسا  نامدیدج  لوصحم  یارب  زودنیو ١٠  زا  زودنیو ٩ ، ناونع  زا  هدافتسا  یاجب   » تشاد نایب  هک  تفاسورکام  تکرش  یاعدا  نیا 

.ددرگ یم زاب  لماع  متسیس نیا  کیرتمویب  نیون  یاه  یسوساج هزوح  هب  تسا » لماع  متسیس ود  نایم  لومعم  یاه  توافت زا  رتشیب  رایسب  هخسن ٨ ، اب 

زودنیو ١٠ یصوصخ  میرح  تفاسورکام –  تیاس  بو هدافتسا : دروم  تاعالطا  عاجرا 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-privacy-statement
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