ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﭘﺪﯾﺖ
اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ

ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺳﻨﺸﺎل ﻓﻮن و ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی وانﭘﻼس ،ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﻫﻮاوی ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻮﻧﯽ ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﻋﻼم

زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز از زﻣﺎن دﻗﯿﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ،ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﻌﺒﻪ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از اراﺋﻪ »اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« آﭘﺪﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی در ژاﻧﻮﯾﻪ ) 2019ﺣﺪودا ﺳﻪ
ﻣﺎه دﯾﮕﺮ( ﺑﺮای دو دﯾﻮاﯾﺲ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9و ﻧﻮت  9ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮت  8و  S8در ﺻﻒ ﺑﻌﺪی درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی روی ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی

ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﺘﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز زﻣﺎن دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮐﺴﭙﺮﯾﻨﺲ  10ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای در راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﺮ آﯾﺪی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Truecallerﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  VoLTE/VoWiFiﺑﺮای ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دوم در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت 8
 Duosو ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

