ﺑﻠﻮﺗﻮث آﯾﻔﻮن  XSو آﯾﻔﻮن  XS Maxﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻓﺮوم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻼم

ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﺮادات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻓﺮوم ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ.
راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل ﭘﺎک ﮐﺮدن اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻗﺪام ﻣﺠﺪد
ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﺎ ،ﺳﻮﺑﺎرو ،آﺋﻮدی و ﻣﺮﺳﺪس ﻫﻢ اﻋﻼم

ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از او

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﺖ ﺧﻮدرو را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﯿﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

ﻣﻮرد ﺟﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ
ﮔﺰارش ﺷﺪه و آﯾﻔﻮن  Xو آﯾﻔﻮن  ۸ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪی  iOS 12ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ

ﭘﯿﺶﺗﺮ و در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  ۷و ﮐﯿﺖ ﺧﻮدروی  BMWﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻪ  iOS 10ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺸﮑﻞ اﺧﯿﺮ و اﺧﺘﻼﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﭘﻞ در ﮐﻮچ ﺑﻪ  iOS 8و در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻏﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ را ﻣﻘﺼﺮ اﯾﺮادات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻮﺳﻂ  SIGاﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از آﯾﻔﻮن XS Max

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

