 ۱۱ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی One UI 3.0
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UIاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
از آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده .اﺧﯿﺮا راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﺮای
ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﮐﺮهایﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺎدی ﻫﻢ دارد.

اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﻤﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  ۱۱ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

 .۱دوﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن و آﻧﻼک دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دوﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﻟﯽ در ﺻﻔﺤﻪ،
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎم ﻻﻧﭽﺮ  One UIﮐﺎراﯾﯽ دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻼک ﮐﺮدن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن و آﻧﻼک دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ دوﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ
زدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Advanced Features > Motions and gesturesﺑﺮوﯾﺪ.

 .۲ﭘﯿﻦ ﮐﺮدن اپﻫﺎ در ﻣﻨﻮی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻮی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری را ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ اپ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻣﻨﻮی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺗﺎن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ آﯾﺘﻢ را ﭘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﻣﻨﻮی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در
اداﻣﻪ روی اپ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻦ ﮐﺮدن ) (Pinرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺠﺰا در ﻣﻨﻮی اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .۳ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ
اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﯾﺮﺑﺎد ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ روی ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ISO ،ﯾﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺎﻟﺖ  Pro Videoدر اپ دورﺑﯿﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .۴ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﮑﯿﺸﻦﻫﺎ
ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ آن

دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺪس زد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ > Settings
 ،Notifications > Advanced settingsآن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .۵ﮐﭙﺸﻦ و ﺗﺮاﻧﻮﯾﺴﯽ زﻧﺪه
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﭙﺸﻦ و ﺗﺮاﻧﻮﯾﺴﯽ زﻧﺪه اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱را ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده.

وﯾﮋﮔﯽ ﮐﭙﺸﻦ زﻧﺪه ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪا را ﺑﻄﻮر ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮاﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را درون ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار داده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Accessibility > Hearing enhancementsﺑﺮوﯾﺪ.

 .۶دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وﯾﺠﺖﻫﺎی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﯾﺠﺖﻫﺎی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ را در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺑﻬﺒﻮد داده .وﯾﺠﺖﻫﺎ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،روﺗﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪای ،آب و ﻫﻮا و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﺠﺖﻫﺎی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ در اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﺳﺎﻋﺖ
ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺳﻮاﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن وﯾﺠﺖﻫﺎی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﺎ

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Lock screen > Widgetsﺑﺮوﯾﺪ.

 .۷ﺗﻐﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس
ﺷﻤﺎ در  One UI 3.0ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ روی ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏ  Layoutﮐﺎﻣﭙﮑﺖﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ  Layoutﯾﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اپ ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در آﺧﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ Call
 backgroundرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Layout
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 .۸ﻣﺸﺎﻫﺪه آﯾﮑﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﺗﻮس در  ،One UI 3.0آﯾﮑﻮنﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر از ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ > Settings
 ،Notifications > Advanced settings > Show notification iconsﺗﻐﺮی در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﮐﺮهایﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺠﺎی آﯾﮑﻮن آنﻫﺎ در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ
را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 .۹ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﮔﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﭙﯿﭙﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﻮارد

دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ > Settings

 Lock Screen > Always On Displayﺑﺮوﯾﺪ.

 .۱۰ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮدازش
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮدازش ) (Enhanced Processingدر راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  CPUو  GPUﮔﻮﺷﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺷﺎرژدﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﯾﺎ اﺟﺮای اپﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ Settings > Battery and device care
 > Battery > More battery settingsﺑﺮوﯾﺪ.

 .۱۱ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺮﭘﻠﯿﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  ،One UI 3.0ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺮﭘﻠﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱وﺟﻮد دارد و ﮐﺮهایﻫﺎ

در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.0را روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری دارد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

