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استفاده شما مناسب  یبرا 10 ندوزیو یاز نسخه ها کیکدام  دیدان یو نم دیخود هست ندوزیو تیاگر به دنبال آپد
 .دیاست با ما همراه باش

 .میشما قرار ده اریدر اخت 10 ندوزینسخه و نیدر رابطه با بهتر  یاطالعات جامع تا

 یها نسبت به نسخه ندوزینسخه از و نیماکروسافت است ا 10 ندوزیتا به امروز و ندوزهایو نیاز پرامکانات تر  یکی
 داشته است. یار یبس شرفتیپ یقبل

 .شود یارائه م یتیب 64و  32در دو نسخه  10ندوزیو

 شد. میروبرو خواه ندوزیو نیمختلف ا یبا نسخه ها میینما یم 10ندوزیکه اقدام به نصب و یهنگام

 .مینداز یگنجانده شده است ب 10 ندوزینسخه و نیبه آنچه در آخر  ینگاه دییایب

 دارای چند نسخه است؟ 10ویندوز 

 .پردازیم نسخه مختلف است که در ادامه به توصیف بیشتر آن ها می 5دارای  10ویندوز 

1. Windows 10 Home 

2. Windows 10 Pro 

3. Windows 10 Enterprise 

4. Windows 10 Education 

5. Windows 10 S 
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Windows 10 Home 

که  10اگر چه این نسخه یکی از ابتدایی ترین نسخه ها است اما اکثریت قریب به اتفاق ویژگی های ویندوز 
 .احتماال درباره آن هاشنیده اید، در این نسخه گنجانده شده است

 .است10این نسخه از ویندوز از کم امکانات ترین و ارزان ترین نسخه در میان سایر نسخه های ویندوز 
 .باشد برای شما می 10اگر به دنبال کاربری ساده و آسان هستید این نسخه بهترین نسخه ویندوز 

Windows 10 Home ه آسان در کنار بهره همانطور که از نامش پیداست مناسب افرادی است که به دنبال استفاد
 .مندی از امکانات مختلف است

 .توان انتظار امنیت باال داشت در این نسخه نمی

 .شود افرادی همچون دانش آموزان، دانشجویان و گیمرها از این نسخه بهره ببرند پیشنهاد می
 ..است…و  game modeنسخه ویندوز هوم دارای ویژگی هایی از قبیل: تقویم، ایمیل، نقشه، عکس، 
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Windows 10 Pro 

 .است 10این نسخه از ویندوز برای افرادی که دارای کسب و کار و تجارت کوچک هستند بهترین نسخه ویندوز 
Windows 10 Pro ز داردعالوه بر تمامی ویژگی های نسخه هوم ویژگی های متعدد دیگری نی. 

 .ای برای هر دو نسخه پرو و اینترپرایز در نظر گرفته است مایکروسافت آپدیت های بسیار ویژه

ها و برنامه های شما محافظت  پرو با یک پوشش حفاظتی چندالیه از اطالعات، هویت، دستگاه 10نسخه ویندوز 
 .کند می

پرو گزینه بسیار مناسب برای  10کنید ویندوز ده میزمان از تب لت، لپ تاپ و یا سایر وسایل هوشمند استفا اگر هم
 .باشد شما عزیزان می
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Windows 10 Enterprise 

تر کرد. این نسخه مناسب برای سازمان ها  نسخه پرو را کامل 10مایکروسافت با انتشار نسخه اینترپرایز ویندوز 
 .باشد ارگان ها و موسسات بزرگ می

 .شود ارائه می E5 و E3 نسخه 2خود در  Enterprise 10جالب است بدانید ویندوز 

 .دارد Microsoft Desktop Optimization Pack های نسخه های قبلی را به همراه قابلیت تمام ویژگی E3 نسخه
استفاده  E3 ز نسخهاگرشما به عنوان یک مدیر نیاز دارید تا سیستم عامل تمامی کارمندان خود را کنترل نمایید ا

 .نمایید
اینترپرایز الزم است تا در ابتدا نسخه ویندوز پرو را تهیه نمایید سپیس از  10برای برخورداری از امکانات ویندوز 

 .طریق خرید الیسنس، ویندوز خود را به نسخه اینترپرایز ارتقا دهید
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Windows 10 Education 

 .استفاده از این نسخه تنها با مجوز رسمی امکان پذیر می باشد
فرض غیرفعال بود، اما در این نسخه این دستیار مجازی از همان ابتدا   صورت پیش های قبلی، کورتانا به در نسخه

 .فعال است

وجود  Enterprise وکار را که در های مرتبط با کسب تمامی قابلیت 10از ویندوز  Education محور یا نسخه آموزش
 .دهد داشته، ارائه می

گیرند در  هایی را که برای امر آموزش مورد استفاده قرار می تمام ویژگی Education به گفته مایکروسافت، نسخه
 .جهت بهره مندی برای آموزش است 10خود دارد و بهترین نسخه ویندوز 
های این نسخه  های خود، با استفاده از ویژگی هزمان با کاهش هزین کند تا هم این موضوع به مدارس کمک می

 .آموزان فراهم شود تری برای دانش ها و محتوای نامناسب را غیرفعال کنند تا بستر آموزشی مناسب اجرای بازی
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Windows 10 S 

 ترین نکاتی که باید در رابطه با این نسخه بدانید این است که تمامی برنامه هایی که در این نسخه اجرا مهم
 .شوند حتما باید از میکروسافت استور دانلود شده باشند می

 .غیر قابل تغییر است است که Edge و الزم است بدانید که مرورگری که در این ویندوز وجود دارد

 .امنیت اطالعات در این نسخه در باالترین سطح خود قرار دارد
های بسیاری  می باشد و با توجه به ویژگی 10یندوزبه همین علت اینترپرایز گران ترین نسخه در بین نسخه های و

 .که دارد احتماال از پایداری بیشتری نیز برخوردار خواهد بود
 .این نسخه میتواند برای کارهای مهندسی، رندرینگ، سه بعدی سازی و فوتوشاپ بهترین نسخه باشد

 کدام است؟ 10بهترین نسخه ویندوز 

با توجه به انواع مختلف و ورژن های متفاوتی که از این ویندوز وجود دارد هر نسخه مناسب برای یک نوع 
 .توان گفت که کدام یک از دیگری بهتر است کاربری است و نمی

 .و شما باید متناسب با نیاز خود از یکی از این ورژن ها استفاده نمایید
ابتدا نیاز سنجی نمایید و متناسب با نیاز  10ر یک از نسخه های ویندوز پس در نتیجه قبل از خرید و یا دانلود ه

 .را انتخاب نمایید 10ورژن مختلف ویندوز  5خود یکی از انواع 

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2021/01/Windows10S.jpg


 

 

 9صفحه 
   www.rahaco.net           10215452: تلفن             1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 نتیجه گیری

که نیازهای مختلف مشتریان را شامل  مایکروسافت مانند گذشته نسخه های مختلفی از ویندوز را ارائه می دهد 
 .شود می

 .وانند از نیازهای مصرف کنندگان گرفته تا مشاغل کوچک و بزرگترین شرکت ها را ساپورت کندت این نسخه می
خود را انتخاب نمایید و الزم است بدانید  10پس در نتیجه باتوجه به کارایی که مدنظر دارید بهترین نسخه ویندوز 

 .ی خود بسیار کار آمد است هریک از این ورژن ها در نوبه

 .قالل طالیی استاکنون زمان است
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