Microsoft anuncia versão do Windows 10 para Governo
Chinês
Date : 23 de Maio de 2017
A Microsoft realizou hoje um evento em Shanghai onde, além do novo Surface Pro, anunciou
também uma versão exclusiva do Windows 10 para Governo Chinês. Esta versão "adaptada"
do Windows 10 é baseada no Windows 10 Enterprise Edition e cumpre todos os requisitos
exigidos pelo Governo Chinês.

São muitas as novidades que a gigante Microsoft tem apresentado nos últimos meses. Desta
vez a empresa anunciou o novo Surface Pro e também uma versão exclusiva do Windows 10
para o Governo Chinês. O Windows 10 China Government Edition, como já foi baptizado, foi
desenvolvido pelo CMIT, um grupo de trabalho com elementos da Microsoft e da China
Electronics Technology Group (CETC).
No seu blog, Terry Myerson (o chefe da divisão do Windows na empresa), referiu que esta
versão do windows cumpre todas as exigências do Governos Chinês, quer ao nível da
segurança, gestão, etc. Esta versão do Windows não virá, por exemplo, com o OneDrive.
The Windows 10 China Government Edition is based on Windows 10 Enterprise Edition,
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which already includes many of the security, identity, deployment, and manageability
features governments and enterprises need. The China Government Edition will use
these manageability features to remove features that are not needed by Chinese
government employees like OneDrive, to manage all telemetry and updates, and to
enable the government to use its own encryption algorithms within its computer systems.

A tecnológica chinesa Lenovo será uma das primeiras a empresas a comercializar PCs
com Windows 10 China Government Edition. Terry Myerson revela ainda que o Windows 10 é a
versão do Windows mais segura até ao momento sendo, por exemplo, usada pelo
Departamento de Defesa Americano, ministério da defesa Italiano e Departamento de Saúde
Australiano.
via Microsoft
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