ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﮐﺎﺑﻮس وار ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاری
اﭘﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آذر ۱۳۹۶
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﭘﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﺑﻮس واری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮا از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﮏ او اس در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎگ در ﻧﺴﺨﻪ »ﻫﺎی ﺳﯿﺮا« ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ادﻣﯿﻦ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ،آﭘﺪﯾﺖ وﯾﮋه ای را ﺑﺮای
رﻓﻊ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد اﻣﺎ وﺟﻮد اﯾﺮادی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺧﺠﺎﻟﺖ آور در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
 macOSواﻗﻌﺎً ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ داﺷﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی اﭘﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:

اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از
 macOSﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه .ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺷﺮﻣﺴﺎرﯾﻢ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﻢ ﺑﺮای وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن .ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ،از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی رخ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺼﺐ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان در اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و اﭘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای روش رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد.
اﭘﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﭘﭻ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﮏ او اس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ
اﭘﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭘﭻ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد آن را در آﭘﺪﯾﺖ  10.13.1ﻣﮏ
او اس ﻫﺎی ﺳﯿﺮا ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ
آﭘﺪﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎگ دﺳﺘﺮﺳﯽ ادﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ
ﻣﺠﺪد ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﮏ را رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
دوﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﭻ را ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﮏ او اس ،ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎگ  iOS 11ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از آﯾﻔﻮن ﻫﺎ را رأس ﺳﺎﻋﺖ  12:15ﺑﺎﻣﺪاد دوم دﺳﺎﻣﺒﺮ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﭘﻞ ﺑﺮﺧﻼف زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،آﭘﺪﯾﺖ  iOS 11.2را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،اﭘﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺎﺳﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی  macOSو  iOSﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ،در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارد.

اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ  iOSرا در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارد و
ﻓﻌﻼ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻫﺮ اﯾﺮاد ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ً
اﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺘﺎب زده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ را در درازﻣﺪت زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

