آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ اﭘﻞ واچ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺪه ای از
ﮐﺎرﺑﺮان را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  ،watchOS 3.1.1ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺮی دوم اﭘﻞ واچ ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ اﺧﯿﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  watchOS 3.1.1دﯾﮕﺮ از روی ﺳﺮورﻫﺎی اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ  watchOS 3.1اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ،روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﺮی دوم اﭘﻞ
واچ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻋﻼﻣﺖ اﺧﻄﺎری ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﭘﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺴﯿﺎری از دارﻧﺪﮔﺎن اﭘﻞ واچ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Redditاﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  3.1.1ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﺗﻨﻬﺎ راه
ﺣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  watchOS 3.1.1در آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ دوﺑﺎره در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان
اﭘﻞ واچ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آن از ﺳﻮی اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﭘﻞ واچ آن ﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ.
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