อ ัพเดต SONY Xperia เป็นแอนดรอยด์ Lollipop
ด้วยโปรแกรม PC Companion
หลังจากที่ต้องรอคอยมาเป็ นเวลานาน ในที่สดุ สมาร์ ทโฟน Xperia
รุ่นต่างๆ ของ SONY ก็สามารถอัพเดตให้ เป็ นระบบแอนดรอยด์ Lollipop ได้
แล้ ว ชนิดที่วา่ ได้ กนั แบบถ้ วนหน้ าเลย โดยการอัพเดตระบบนี ้ ล่าสุดจะมีให้
เลือกทังการอั
้
พเดตโดยตรงจากสมาร์ ทโฟน และการอัพเดตด้ วยโปรแกรม PC
Companion จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เลย
สาหรับผู้ที่ยงั ไม่ทราบว่าสมาร์ ทโฟน Xperia ที่ตวั เองใช้ อยู่ขณะนี ้
สามารถอัพเดตให้ เป็ นระบบแอนดรอยด์ Lollipop ได้ หรื อยัง ก็สามารถดูได้
จากศูนย์อพั เดตภายในเครื่ อง ซึ่งในกรณีที่เป็ น Xperia Z1 ตอนนี ้จะมี
หมายเลขเวอร์ ชนั 14.5.A.0.242 แสดงขึ ้นมาว่าพร้ อมดาวน์โหลด และสามาถ
สัง่ อัพเดตจากได้ เลย แต่ถ้ายังไม่แน่ใจหรื อยังไม่เคยทาด้ วยตัวเองมาก่อน ขอ
แนะนาให้ อพั เดตด้ วยโปรแกรม PC Companion ดังรายละเอียดที่จะอธิบาย
ต่อไปนี ้ ซึ่งก็ไม่ได้ ย่งุ ยากอะไรเลย
สิ่งที่จำเป็ นต้ องมี
แน่นอนว่าต้ องมีสมาร์ ทโฟน Xperia ที่ต้องการอัพเดต และควรอยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งานโดยแบตเตอรรี่ อย่างน้ อย 60 เปอร์ เซ็นต์ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ พีซีหรื อโน้ ตบุ๊ก
ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ มีสายสัญญาณ USB สาหรับเชื่อมต่อสมาร์ ทโฟนเข้ า
กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสุดท้ ายที่ขาดไม่ได้ เลยก็คือ โปรแกรม PC Companion ของ
SONY ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี จากหน้ าเว็บไซต์
http://support.sonymobile.com/th/tools/pc-companion/

ในตัวอย่างนี ้จะเป็ นการอัพเดตโดยใช้ สมาร์ ทโฟน SONY Xperia Z1 แต่มี
วิธีการต่างๆ นันก็
้ จะไม่ตา่ งไปจาก Xperia รุ่นอื่นๆ ดังนันใครที
้
่ต้องการอัพเดตแอน
ดรอยด์โดยใช้ โปรแกรม PC Companion นี ้ก็สามารถทาตามได้ เลย

เริ่มต้ นกำรอัพเดต
เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม PC Companion มาแล้ วให้ ตดิ ตังให้
้ เรี ยบร้ อยก่อน จากนันเชื
้ ่อมต่อสมาร์ ทโฟนเข้ ากับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ด้วยพอร์ ต USB แล้ วเปิ ดโปรแกรม PC Companion ขึ ้นมา ซึ่งถ้ าสมาร์ ทโฟนที่เชื่อมต่อนัน้ เป็ นรุ่นที่สามารถอัพเดตเป็ น
เวอร์ ชนั ใหม่อย่างในเวลานี ้ได้ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้ ทราบทันที ซึ่งถ้ าต้ องการก็ให้ คลิกที่ปมุ่ Update ได้ เลย

ในหน้ าต่างโปรแกรมถัดมา ให้ คลิก Update อีกครัง้ และเริ่มต้ นกระบวนการอัพเดตโดยคลิกที่ปมุ่ Start ในหน้ าต่าง
โปรแกรม โดยในขันแรกนี
้
้ โปรแกรมจะอธิบายรายละเอียดเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการอัพเดตให้ ทราบ ซึ่งให้ คลิก Accept ผ่านไปได้ เลย
จากนันโปรแกรมจะสอบถามว่
้
าต้ องการนาสมาร์ ทโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ไปใช้ งานก่อนหรื อไม่ เนื่องจากขันตอนนี
้
อ้ าจจะใช้ เวลานาน (ขึ ้นอยู่
กับความเร็วอินเทอร์ เน็ต) และยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับสามารถโฟน ซึ่งถ้ าต้ องการก็ให้ ตอบ Yes แต่ถ้าไม่ก็ตอบ No จากนันโปรแกรม
้
จะเริ่มต้ นดาวน์โหลดข้ อมูลสาหรับการอัพเดตจากอินเทอร์ เน็ต
ในระหว่างที่กาลังดาวน์โหลดข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตนี ้ หาก
คุณต้ องการใช้ สมาร์ ทโฟนก็สามารถนาออกจากเครื่ องได้ เช่นกัน (หาก
ก่อนหน้ านี ้ตอบ No) โดยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ ว โปรแกรมจะแจ้ งให้
ทราบ ซึ่งก็ให้ เชื่อมต่อสมาร์ ทโฟนเข้ ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกครัง้

ก่อนที่จะเริ่มต้ นการอัพเดตโปรแกรมจะแจ้ งให้ ทราบว่ามีอะไร
ที่คณ
ุ ต้ องระวังหรื อต้ องปฏิบตั ติ ามบ้ าง ซึ่งขันตอนนี
้
้ให้ คณ
ุ คลิกตอบที่
ท้ ายข้ อความ I have read and understood … และคลิกที่
Continue เพื่อเริ่ มทาการอัพเดต โดยสมาร์ ทโฟนจะถูกปิ ดเครื่ องโดย
โปรแกรม PC Companion ซึ่งในระหว่างนี ้ห้ ามแตะต้ องหรื อนา
สมาร์ ทโฟนออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เด็ดขาด
เมื่ออัพเดตเสร็จแล้ ว โปรแกรมจะแจ้ งให้ ทราบและให้ นา
สมาร์ ทโฟนออกจากเครื่ อง และให้ เปิ ดขึ ้นมาทางาน เพื่อเริ่มต้ นอัพเดตซอฟต์แวร์ และระบบที่เกี่ยวข้ อง จากนันก็
้ เป็ นอันว่า สมาร์ ทโฟน
Xperia Z1 (ตัวอย่างนี ้) ได้ รับการอัพเดตเป็ นแอนดรอยด์ Lollipop อย่างสมบูรณ์ แล้ ว
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
นอกจากตัวเลขเวอร์ ชนั แอนดรอยด์ที่เปลี่ยนไปเป็ น
5.0.2 แล้ ว สิง่ ที่เห็นได้ จากการอัพเดตนี ้ยังประกอบด้ วย
- ไอคอนมีขนาดใหญ่ขึ ้น
- หน้ าล็อคสกรี นแบบใหม่
- มีการบอกระยะเวลาการชาร์ จ
- เมื่อเล่นเพลงด้ วยแอพ Walkman พื ้นหลังจะเปลี่ยนเป็ น
ปกตามเพลงที่เล่น
- Widget นาฬกิ าแบบใหม่ (ขนาดเล็กลง)
- หน้ า Multitasking แบบใหม่
- แถบการแจ้ งเตือนและปุ่ ม On Screen แบบใหม่
- และอื่นๆ อีกมากมาย

