ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ
ﭘﻠﯿﺮ را ﺷﺮوع ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺣﺬف دﺳﺘﯽ ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ از وﯾﻨﺪوز ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار
و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن را از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﺬف ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ دﺳﺘﯽ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ۱۰
و  ۸.۱آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر  ۱۱و ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮورﮔﺮ اج ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ را در ۳۱
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۱) ۲۰۲۰دی  (۱۳۹۹ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اج ﻧﯿﺰ از ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۱۱دی ﻣﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر  ۱۱و ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ اج را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از
ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ از
 KB4561600ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  ۲۰۲۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﮐﻪ در ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺣﺬف دﺳﺘﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ آﭘﺪﯾﺖ  KB4577586را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻪ زودی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ  Windows Updateﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
اﺧﺘﯿﺎری ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻓﺰود از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﻤﺎم APIﻫﺎGroup ،
Policyﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه رﻓﺘﺎر ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﮔﺎری وﯾﻨﺪوز و
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد آﭘﺪﯾﺖ  KB4577586ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ  System Restoreﺑﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻧﺼﺐ آﭘﺪﯾﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺮده و ﯾﺎ وﯾﻨﺪوز را دوﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

