آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  T-Mobileﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻠﻮ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  T-Mobileﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻠﻮ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﯾﻦ
اﻓﺮاد اﺑﺘﺪا ﺻﻔﺤﻪ ای آﺑﯽ رﻧﮓ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ری اﺳﺘﺎرت
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ ی آﻧﻬﺎ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۶ ،۶ﭘﻼس و  ۵اس ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ و در
ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۱۰اﻟﯽ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از  iOS 8ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  8.1ﯾﺎ  8.3اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮ روﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ T-Mobile
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ Reddit
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ
رود ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﺎرد رﯾﺴﺖ ری اﺳﺘﺎرت ﺷﺪن ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎن
را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ و  T-Moblieﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اش ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪن اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ  iTunesﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت  factory restoreاﻗﺪام ﮔﺮدد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﺮاد ﮐﺎر در ﮐﺠﺎ ﺑﻮده و آﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ
ً
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﭘﻞ ﯾﺎ  T-Mobileﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺪاده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

