ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﮐﭙﺪ ﻓﻮرس ﺗﺎچ در OS X El
 Capitanﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی دارد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺗﺮﮐﭙﺪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮوی  ۲۰۱۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ و  ۱۲اﯾﻨﭽﯽ اﭘﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮرس ﺗﺎچ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد

را ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺪ  FFﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  2Xاﻟﯽ  60Xرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر وارده ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮرس ﺗﺎچ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺗﺮک
ﭘﺪ ،دﯾﮑﺸﻨﺮی ﻣﮏ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ) .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن  ۳اﻧﮕﺸﺖ روی ﺗﺮﮐﭙﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد (.اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ  OS Xﺑﻪ ﻧﺎم  ،El Capitanﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه از وﯾﮋﮔﯽ

ﻓﻮرس ﺗﺎچ در ﺗﺮﮐﭙﺪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی دﻟﺨﻮاه
ﺧﻮد را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻮرس ﺗﺎچ در ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ روی ﻧﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،از ﻓﻮرس ﺗﺎچ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت وی در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻮﭼﮏ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد ،و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،از ﻓﻮرس ﺗﺎچ روی ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮی  ۳۶۰درﺟﻪ از آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  El Capitanﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎ ﻗﺮار دارد و ﻓﻌﻼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺗﻌﺎﻣﻼت در
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺰ و اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ از El
 Capitanﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد از وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮرس ﺗﺎچ در
دﯾﮕﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوم ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

