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ﻫﺎی

اﻧﺪروﯾﺪی

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت
ﮐﯿﻮﺳﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﭼﻪ دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ دارد،
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﯿﻢ را از ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ

ﺳﺨﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و… اﻗﺪام ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺘﺶ
ﻧﻤﺎﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺧﻮدﺗﺎن.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ راﻫﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻤﺎرت ﮐﯿﻮﺳﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ را از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ

اﯾﻦ راﻫﮑﺎر از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﻬﺮان
ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ را در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺒﻮد و اﻣﻨﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺑﻪروز

ﮐﺮدن اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ .راهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﭘﺪﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را آﭘﺪﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ،راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم  Smart Kioskﺑﺮای ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

اﺳﻤﺎرت ﮐﯿﻮﺳﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ  Smart Kioskرا ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﮐﯿﻮﺳﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ  USBﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻓﻌﻠﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ دارد .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ،
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪروﯾﺪ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﻤﺎرت ﮐﯿﻮﺳﮏ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﮐﺎر ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن اوج ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﭘﺪﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ اﻟﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوﺳﻪ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮدن ﺳﺮاغ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای دﺳﺘﮕﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در

ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در اﺳﻤﺎرت ﮐﯿﻮﺳﮏ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ
ﺳﺎده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﻤﺎرت ﮐﯿﻮﺳﮏ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )(021-42132
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻤﺎرت ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه  Smart Kioskﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﯾﺎدﺷﺪه ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ  Smart Kioskﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ و در زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15دﻗﯿﻘﻪ،
اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

