ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ  MIUIﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  MIUIرا از ﺳﺎل  2010روی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ رﺳﻤﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺮای
ﺗﺴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺣﺎﻻ در ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ Mi
 Commuinityﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ از ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﮐﺮده و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ادﻣﯿﻦ ﺑﺎ آیدی  Elaine2046اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﯿﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی  MIUIرا از ﺗﺎرﯾﺦ  1ﺟﻮﻻی )دﻫﻢ ﺗﯿﺮ( ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ
ﺑﺎگﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﯿﻠﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ  MIUIﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ روی رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ روی ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ
 MIUIﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺧﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 MIUIﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮ از
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ در
ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﻪ  MIUIدو ﻧﺴﺨﻪ دارد؛ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﯿﻠﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﻮده و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪی در آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

