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Ios 13. 1 2 update

Apple phát hành iOS 13.1.2: Khắc phục một số lỗi quan trọng mà bạn cần cập nhật ngay Lập tức Apple ra mắt iOS 13.1.2 bất ngờ khắc phục một số lỗi tồn tại trước đó Tuy nhiên, khắc phục sự cố này chỉ bao gồm 72MB: Khắc phục lỗi trong quá trình sao lưu icloud khắc phục sự cố camera Sửa lỗi không thể kích hoạt lỗi có thể dẫn đến mất dữ liệu hiệu chuẩn Sửa chữa các phím tắt mà không thể chạy từ
HomePod giải quyết vấn đề ngắt kết nối Bluetooth trên một số phương tiện nhất định, cho các thiết lập - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm (cập nhật phần mềm).quantt5, thần, tienthanhgsm, linhson23, panda29 và 24 nội dung này khác như nhà » Tin tức công nghệ » Apple iOS 13.3.1 iPhone pin trâu sẽ giúp đỡ? Theo dự kiến, Apple đã cập nhật phiên bản iOS 13.3.1 cho điện thoại iPhone. Tuy nhiên,
bất kỳ bản cập nhật nào cũng sẽ vá và các tính năng mới. Nhưng cũng có những bản cập nhật mà người hâm mộ Apple tiếc nuối khi cài đặt. Hãy trải nghiệm bản cập nhật mới này với A-Smart. Có đáng không? Và chúng ta cần chú ý điều gì khi cài đặt? Apple phát hành bản vá lỗi iOS 13.4 và iPadOS 13.4, nhiều tính năng mới Xem thông tin chung về phiên bản iOS 13.3.1 Theo lịch công bố trước đó, rạng
sáng ngày 11/12, Apple đã chính thức phát hành phiên bản hệ điều hành iOS 13.3.1. Đây là bản cập nhật lớn thứ ba của iOS 13. Theo các trang tin công nghệ hàng đầu thế giới, bản cập nhật này sẽ có các tính năng mới. Ngoài ra, nó cũng sửa lỗi mà người dùng thường phàn nàn. Nhờ những tồn đọng này, hiệu suất trên iPhone cũng đã được cải thiện đáng kể. Và phiên bản này chỉ hỗ trợ iPhone từ 6S
trở lên. Đối với những người đang sử dụng các dòng: iPhone 5, iPhone 6,... Bạn không có nhiều kích thích. Apple House cũng sẽ cập nhật phiên bản vá iOS 12.4.4. Hiệu suất và độ an toàn của máy cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Dung lượng lắp đặt cũng không nhẹ nhàng, khoảng 650 MB. Mỗi loạt là khác nhau, khả năng này cũng sẽ thay đổi. Để cập nhật phiên bản này, chúng ta cũng chỉ cần thực
hiện thao tác đơn giản và quen thuộc: &gt; Cài đặt &gt; Cập nhật phần mềm. Các tính năng và cải tiến mới trong iOS 13.3.1 là gì? Việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng iPhone 11 nổi tiếng là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Apple. Tuy nhiên, người dùng đã phát hiện ra một lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Đây là lỗi vị trí. Lỗi này xuất hiện trên tất cả iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.
Một con chip với hiệu suất mạnh mẽ được tích hợp bởi Apple House. Và đặc biệt, người dùng liên tục được kiểm tra vị trí, ngay cả khi tình hình không được kích hoạt. Và trong thời gian ngắn nhất, với bản cập nhật iOS 13.3.1 này, Apple đã thêm các tùy chọn Gần đây nhất. Tùy chọn này cho phép bạn kiểm soát các yêu cầu sử dụng dịch vụ định vị iPhone 11 của mình. Các tính năng giới hạn giao tiếp bổ
sung được thêm vào công cụ thời gian sử dụng màn hình. Tính năng này cho phép bạn đặt giới hạn về thời gian đối tượng và giao tiếp. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng liên hệ với mọi người trong khoảng thời gian quy định. Nhưng khi hết thời gian, bạn chỉ có thể liên hệ với những người đã được chỉ định trước. Thêm tùy chọn để hiển thị nhãn dán memoji/animoji trên bàn phím biểu tượng cảm xúc.
Trong các phiên bản đầu tiên của iOS 13, Apple đã cài đặt hai loại nhãn dán trên cùng một nhãn dán thông thường. Điều này làm phiền người dùng. Tính năng này sẽ giúp bạn tối ưu hóa khi sử dụng biểu tượng cảm xúc. Tạo video mới trong khi cắt tỉa video trong ứng dụng Ảnh. Một bản cập nhật khác là bảo mật tính năng. Khi trình duyệt Safari có thể khóa bảo mật FIDO2 thông qua cổng nguồn, USB
hoặc NFC. Với việc iOS 13.3.1 lắng nghe và nhận phản hồi từ người dùng giúp khắc phục tình trạng tồn đọng, Apple đã đưa ra bản sửa lỗi cho rất nhiều tính năng tốt trên bản cập nhật iOS này: sửa lỗi, tải nội dung thư sự cố, xóa thư. Xử lý sự cố con chạy không thể tiến hành khi đặt phím không gian xuống. Giải quyết chụp màn hình, ghi âm, hiển thị lỗi trạng thái khi sử dụng 3G/4G. Smart Reversal cho
phép người dùng tắt chế độ tối khi bật. Tăng tốc độ sạc khi sử dụng các loại sạc không dây Bản cập nhật này có giúp pin iPhone trâu hơn? Theo kinh nghiệm của kỹ thuật viên Tuấn Hoàng tại Asmart, tuổi thọ của iPhone dài hơn bình thường. Đặc biệt, khi trải nghiệm trên iPhone X so với cùng một phương pháp sử dụng, máy tiết kiệm hơn 18% so với bình thường. Khi được thử nghiệm trên một số thiết bị
khác như iPhone 8+ và iPhone 11 Pro, nó cũng làm giảm đáng kể lượng pin tiêu hao. Điều này chứng tỏ bản cập nhật iOS 13.3.1 đã giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ pin khá tốt. Tuy nhiên, Asmart cũng tiết lộ các trường hợp trễ pin xuất hiện trên iPhone 7 Plus. Sau khi cập nhật, máy tiêu thụ pin so với phiên bản 12.2.3. Lỗi này là do xung đột phần mềm. Khi bạn mắc lỗi trên, bạn chỉ cần thực hiện thao tác: Đặt
lại tất cả các thiết đặt &gt; &gt; Thiết đặt Chung &gt; Cài đặt. Tùy chọn này là chính xác trên hàng đầu tiên và không xóa dữ liệu hoặc hình ảnh ở tất cả. Nếu bạn không thể khắc phục lỗi khi cài đặt iOS 13.3.1, bạn nên mang nó đến Asmart Care để được hỗ trợ miễn phí. Sao lưu iOS 13.3.1 Những điều quan trọng cần lưu ý trước khi cập nhật sao lưu dữ liệu là điều quan trọng đầu tiên bạn cần làm. Mặc dù
quá trình cập nhật thường không xuất hiện lỗi, cung không phải là không thể. Bạn có thể sao lưu dữ liệu của mình trên iCloud, MacBook,... Đây là những tùy chọn bảo mật hàng đầu. Lưu ý rằng trên một số thiết bị, Finder sẽ rút lui nhanh hơn iTunes đó. Dọn dẹp bộ nhớ và sạc pin hoàn toàn Như đã đề cập ở trên, dung lượng của bản cập nhật này không nhẹ, khoảng 650MB (xấp xỉ. GB). Vì vậy, công suất
Chuẩn bị trước là một điều quan trọng. Bạn có thể xóa ảnh và dữ liệu không cần thiết. Hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết và dài unsimid. Asmart có khoảng 3-4GB bộ nhớ được đề nghị cho bạn. Sạc đầy pin cũng là một điều quan trọng. Bất kể khi nào được cập nhật trên bất kỳ thiết bị nào. Bạn cũng có thể tính phí và cập nhật. Mức pin bổ sung không phải là rất quan trọng. Thông báo kết nối
mạng. Kiểm tra tính tương thích của thiết bị Một số thiết bị có thể không tương thích với iOS 13.3.1. Chúng tôi không nghĩ rằng bạn nên cập nhật vội vàng. Đặc biệt là dòng iPhone từ 8 trở xuống. Bạn sẽ nhận được thông tin từ các diễn đàn, tin tức công nghệ, Asmart và fanpage của chúng tôi. Nhớ tất cả thông tin đăng nhập trên máy Nếu bạn nhớ, khi cập nhật iOS 12.1.3, hệ thống cũng yêu cầu người
dùng nhập lại tài khoản iCloud/Apple ID. Nếu mật khẩu không thể được khôi phục, nó rất mệt mỏi. Xin vui lòng lưu ý của nó một lần nữa. Trải nghiệm video khi sử dụng asmart trên iOS 13.3.1 hy vọng thông tin này từ Asmart có thể giúp bạn cập nhật phiên bản iOS 13.3.1 thành công nhất. Thông tin và ghi chú đã được phát hiện trước khi cập nhật. Chúng tôi vẫn ở đây, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Và chúng
tôi hoan nghênh những tin tức iPhone mới nhất với chúng tôi. iPhone của bạn bị nóng khi lướt Facebook và cách khắc phục bản cập nhật iOS 13 cho iPhone và bạn sẽ có các tính năng mạnh mẽ và cải tiến hiệu suất nhanh trên phiên bản iOS 13 này. Một trong những tính năng hấp dẫn là chế độ iPhone Darkmode còn được gọi là iPhone Dark Interface. Chế độ tối cho iPhone sẽ thay đổi tất cả các giao
diện của ứng dụng trên iOS của bạn từ trắng sang đen, đồng thời tiết kiệm pin đáng kể trên các thiết bị sử dụng màn hình OLED và cũng sẽ bảo vệ mắt tốt hơn khi sử dụng điện thoại thông minh vào ban đêm. Về hiệu suất, ứng dụng iOS 13 nói riêng sẽ tăng tốc độ khởi chạy hai lần và kích thước ứng dụng cũng sẽ giảm 50%. Đối với các thiết bị hỗ trợ mở khóa FaceID, tốc độ mở khóa cũng sẽ nhanh hơn
30%. Và có rất nhiều điều mới mẻ khác dành cho bạn trên iOS 13, nếu bạn chưa nhận được thông báo cập nhật iOS 13 trên iPhone, bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới để cập nhật iOS 13 trên thiết bị của mình. Cách cập nhật iOS 13 developer beta 2 cho iPhone Theo tùy chỉnh hàng năm, khi WWDC được sử dụng, Apple sẽ ra mắt các phiên bản phần mềm mới bao gồm iOS, WatchOS, MacOS,
TVOS dưới dạng beta cho các lập trình viên. Mặc dù Apple khẳng định rằng nó là một phiên bản beta cho các lập trình viên và người dùng muốn trải nghiệm các tính năng mới sớm hơn, nâng cấp beta công khai có thể được sử dụng sau này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không được lập trình nhưng vẫn nâng cấp lên iOS beta. Biết được điều này, Apple đã cho họ mac chạy MacOS 10.15 beta cho
người dùng hoặc 11 beta để nâng cấp lên iPhone, iPad 13 beta cho iPad. Dưới đây là hướng dẫn nâng cấp iOS 13 Beta 2 trên iPhone mà không cần sử dụng ứng dụng hoặc bất kỳ phần mềm kết nối máy tính nào. Bước 1: Đầu tiên nhấp vào liên kết này bằng cách sử dụng trình duyệt safari trên iPhone của bạn. Sau đó bấm cài đặt. Tiếp theo, thiết bị của bạn sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu máy tính của
bạn. Bước 2: Cài đặt để đồng ý với các điều khoản của Apple và sau đó nhấp vào cài đặt bên dưới. Bước 3: Ngay sau đó sẽ có một bảng yêu cầu thiết bị của bạn tiếp tục, nhấp vào khởi động lại và tiến hành đặt lại máy. Sau khi khởi động lại, đi tới Thiết đặt &gt; Thiết đặt Chung &gt; Cập nhật Phần mềm và bấm Tải xuống và Cài đặt. Lưu ý rằng vì đó là iOS 13 beta 2, sẽ có rất nhiều lỗi. Nếu bạn cần sự ổn
định, bạn không nên sử dụng iOS 13 Beta 2. Hãy cùng chờ đến khi phiên bản iOS 13 chính thức ra mắt vào mùa thu này. Bước 1: Để cập nhật iOS 13 cho iPhone trước, bạn phải có phần mềm 3uTools cho máy tính của mình. Click vào đây để tải về 3uTools cho máy tính của bạn khi nhấp vào tập tin cài đặt và chọn cài đặt. Nhấp vào khởi chạy để chạy 3uTools trên máy tính của bạn sau khi cài đặt
3uTools. Bước 2: Khi bạn khởi động 3uTools, bạn sẽ thấy thông báo bắt buộc được cài đặt, nhấp vào trình điều khiển cài đặt để cài đặt trình điều khiển mới nhất cho trình điều khiển Apple. Bước 3: Kết nối iPhone với máy tính của bạn, một khi bạn đã nhìn thấy thông tin của iPhone trong phần thiết bị của bạn, nhấp vào Nâng cấp và JB. Trong bản nâng cấp và giao diện JB, bạn sẽ thấy phiên bản iOS 13
beta, bạn có thể nhận thấy tên phiên bản trong cột phiên bản firmware và trong cột tên firmware. Sau khi chỉ định phiên bản nâng cấp của iOS 13, hãy nhấp vào tải xuống, chờ tải xuống hoàn tất, sau đó nhấp vào nâng cấp để nâng cấp iOS 13 lên iPhone của bạn. Tùy thuộc vào tốc độ mạng của bạn, lượt tải xuống iOS 13 sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn. Nhưng thường mất khoảng 10-20 phút. Sau khi tải
xuống iOS 13 và nhấp vào nâng cấp, bạn sẽ thấy bảng nhắc nhở flash hỏi xem bạn có muốn sao lưu dữ liệu không. Nhấp vào Sao lưu ngay để sao lưu, sau đó nhấp vào Flash để nâng cấp lên iOS 13. Xin lưu ý rằng khi nâng cấp, hãy đảm bảo bạn không sử dụng điện thoại hoặc rút cáp được kết nối với máy tính trong khi cài đặt. Sau khi cập nhật iOS 13 trên iPhone, điện thoại của bạn sẽ tự tiếp tục và
đăng nhập vào phiên bản phần mềm iOS 13. Hy vọng với hướng dẫn nâng cấp iOS 13 trong bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật hệ điều hành iOS mới nhất trên thiết bị của mình. Thứ ba, ngày 02 tháng bảy năm 2019 11:52 11:52
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