آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ از وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک و ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۴و ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش

ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ،اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ در دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺷﺎره دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎره  ۱۴۲۷۹را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻘﻠﻪ

ﺳﺮﯾﻊ وﯾﻨﺪوز اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ﻗﺮار داد .ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ

ﺑﺎگ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮوژه اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎل اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻠﺪ  ۱۴۲۷۹ﺑﺮای ﺣﻘﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎرﮐﺮد )ﻫﻨﮓ

ﮐﺮدن( ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک ،ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳و  ۴ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد از ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎور ﯾﺎ ﺗﺮﮐﭙﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .راه ﺣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ» :ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد«.
اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ در ﺑﻼگ رﺳﻤﯽ وﯾﻨﺪوز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:

»ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک ،ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳و ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺗﻤﺎم ورودی ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .راه ﺣﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺎرد-رﯾﺒﻮت و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭘﯽ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ زودی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎد
ﺷﺪه از ﺑﯿﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻠﺪ ﺗﺎزه ﺗﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

