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Introdução

Ao instalar o AMP para valores-limite em Windows, os usuários podem encontrar alguns códigos
de erro.

Códigos de erro de Windows
Códigos de saída do instalador

Os administradores que se usam a linha de comando comutam para instalar o AMP para valores-
limite que o conector deve estar ciente dos códigos de saída. Podem ser encontrados em
immpro_install.log no dobrador de %TEMP%.

Erro Descrição
0 Sucesso.
1500 Instalador já que é executado.
1618 Uma outra instalação é já em andamento.
1633 Plataforma Unsupported (isto é instalando 32 em 64 e vice-versa).
1638 Esta versão ou uma versão mais nova do produto já existem.
1801 Inválido instale o trajeto.
3010 Sucesso (a repartição exigida – será usada somente na elevação).

3017 Um erro do direcionador fez com que a elevação falhasse. Este computador é atualmente
desprotegido. Você deve recarregar o computador para recomeçar a proteção.

16001 Sua experimentação instala expirou.
16002 Uma repartição é pendente no sistema dos usuários que deve ser terminado antes de instalar.
16003 Sistema operacional Unsupported (isto é XP SP2, Win2000).
16004 Permissões inválidas do usuário (que não são executado como o admin).

16005 O AMP existente para o serviço do conector dos valores-limite já foi parado ou usa a proteção do
conector e a senha não foi fornecida.

16006

Características específicas ósmio posição (aumentadas escreva o filtro (EWF) ou com base em
arquivo escreva o filtro (FBWF)) são permitidos atualmente que interferem com o conector de
Windows. Desabilite as características e tente-as outra vez. Note que a posição OSes não está
apoiada oficialmente.

16007 A elevação do conector exige uma repartição terminar, mas a opção da repartição do bloco foi
configurada na política.

16008 A elevação do conector obstruiu devido à repartição pendente já exigida no computador.

16009 O apoio de assinatura do código SHA-2 para a correção de programa R2 de Windows 7 e de
Windows Server 2008 falta ( KB3033929).

16010 Um erro do direcionador fez com que a elevação falhasse. O conector reiniciado com sucesso e este
computador são protegidos atualmente.

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityAdvisories/2015/3033929

	AMP para códigos de saída do instalador do conector de Windows dos valores-limite
	Índice
	Introdução
	Códigos de erro de Windows


