ﺧﻄﺎی ﻣﻬﻠﮏ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲و
آﭘﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ در راه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺪادی از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  2اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رخ دادن آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دورﺑﯿﻨﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﻨﮕﺎم رخ دادن
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻋﺒﺎرت »دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﻬﻠﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه« را روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ »ﺧﻄﺎی ﻣﻬﻠﮏ« ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدد.
ﺣﺎل ﺗﯿﻢ ﻃﺮاح ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺘﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و در ﺣﺎل رﻓﻊ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ آﻧﻘﺪر ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮده
ﮐﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ رخ دادن
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﻣﻬﻠﮏ دورﺑﯿﻦ رخ دﻫﺪ و
ﺟﺰﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  2ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آن
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دورﺑﯿﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
راه ﺣﻠﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲ﺧﻮد را در »ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮواز« ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از
دورﺑﯿﻨﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ آوردن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در »«safe mode
ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ارﺳﺎل ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :دورﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ  2ﮔﻮﮔﻞ زﯾﺮ ﻧﻮر  LEDو ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ رﻓﺘﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد
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