ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺸﮑﻼت آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ۱۰
را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻧﺼﺐ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰و ﺣﺘﯽ دردﺳﺮﻫﺎی
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ آن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﭻ آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۱۹ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﮐﺪ از راه
دور را ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ داد ،از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ آن ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ دردﺳﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﭻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﭘﭻ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺎم
ﻫﺎی ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  0x80073701, 0x800f0982, 0x800f081fﯾﺎ  0x800f0845ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ردﯾﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺒﻮت ﮔﺎه و ﺑﯽ
ﮔﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور و وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﺴﺨﻪ  ۱۹۰۳از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ
آن ﺧﺒﺮ داده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎه ﻣﯽ ﻗﺮار دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺗﺎ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺮزورﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﻣﻮﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  VB6، VBAو
ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص در ﺑﯿﻠﺪ  18362.295رﯾﺸﻪ دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ۱۰
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  ۸.۱و  ۷را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ره ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ ﮐﺪ  19H2ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان
اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

