ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی One
 UI 3.0را اﻋﻼم ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮهای ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱اﺳﺖ و ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی
آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S20ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﮐﺜﺮ
ﺗﻐﺮات ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روی ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی One UI 3.0
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:

»اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روی راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص روی ﭘﻨﻞ Quick
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﯿﻦ آﻫﻨﮓ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد .ﭘﻨﻞ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻗﻔﻞ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺑﺮای اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ،اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی »ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ دوﮔﺎﻧﻪ« و

»ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ« را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ از  ۵دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی در  One UI 2.5ﺑﻪ ۱۰
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی در  One UI 3.0ﺧﺒﺮ داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮان
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

