آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان را
ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺟﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی
وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
آﭘﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺪ  KB4541335ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در روز  5ﻓﺮوردﯾﻦ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻫﺪف آن رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎگ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﻧﺴﺨﻪ
 1909و  1903ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ در زﻣﺎن ﺑﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ آﺑﯽ ﻣﺮگ )ﺑﻠﻮ اﺳﮑﺮﯾﻦ( و
ﭘﯿﻐﺎم  whea_uncorrectable_errorﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
در زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻟﭙﺘﺎپ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻻ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻢ ﻫﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ آﭘﺪﯾﺖ  KB4541335اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺼﺐ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮای رﻓﻊ آن
اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﭘﺪﯾﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ:
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Settingsﺑﺮوﯾﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Update & securityﺑﺮوﯾﺪ
در ﭘﻨﺠﺮه ای ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد روی  Windows Updateاز ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
روی  View update historyو ﺳﭙﺲ روی  Uninstall updatesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ،آﭘﺪﯾﺖ  KB4541335را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Uninstallرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ  KB4541335رﻓﻊ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

