آﭘﺪﯾﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.1ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ
 A70sو  A90 5Gﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.1ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱را ﺑﺮای دو ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A70sو ﮔﻠﮑﺴﯽ  A90 5Gﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.1ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮوز ﺷﺪه

اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ »ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ« در ﺻﻔﺤﻪ اﻋﻼنﻫﺎ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۲۱ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی

را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی One UI 2.5
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A70Sﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻧﺴﺨﻪ  A707FDDU3CUC6و
ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  A90 5Gﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻧﺴﺨﻪ  A908NKOU3DUC3ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دو

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﭻ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A70sدر ﻫﻨﺪ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﮔﻮﺷﯽ  A90 5Gدر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪهای ﻫﻤﺮاه
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ زودی ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »اس » ،«۱۰اس » ،«۲۰ﻧﻮت » ،«۱۰ﻧﻮت » ،«۲۰ﺳﺮی زد«
و »ﺳﺮی آ« ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ اس  ۶و اس  ۷ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ۱۱
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر آن در اﯾﺮان ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ Settings > Software

 update > Download and installوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ آن
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 3.1ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

