ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺘﺎ از  - iOS 10دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺑﺘﺎی ﺳﻮم از ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن  iOS10اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ،ﻫﻮاداران اﭘﻞ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و آن را روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﺘﺎ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف روزﻫﺎی آﺗﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻐﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﺎﻓﺎری Mail/روی iCloud
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺘﺎی دوم از  iOS 10ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ

ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﺘﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Mailﯾﺎ ﺳﺎﻓﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی iCloud
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

Rest Finger to Open
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺘﺎی دوم از  iOS 10اراﺋﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﺮاداﺗﺶ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ .اﻣﮑﺎن ﻓﻮق ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Accessibilityﻗﺮار دارد درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Touch IDو
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﮕﺸﺖ روی دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  iOS 10ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻫﺴﺖ روﺷﯽ اﻧﺪک ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻗﻔﻞ
ﮔﺸﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻻزم ﺑﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دﮐﻤﻪ ﻫﻮم را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  iOS 9را زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎ
 Improve Activityﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪ  iOS 10ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Healthاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
و اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮای اﭘﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﺪ.

ﺳﯿﺮی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﺳﯿﺮی ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم  App Supportدارد ﮐﻪ ﺣﺎوی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و
ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را

دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﺪ.Settings> Siri :

ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم
در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎگ ﻫﺎی »ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ از ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﻔﻞ« ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ  iOS 10ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ
راه ﮔﺮﯾﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺪون اﺗﻼف زﻣﺎن ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
آن ،دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از روی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Messagesﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﮐﺮاپ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺎزی  Pokemon Goرﻓﻊ ﺑﺎگ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺎزی  Pokemon Goدر ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﺎی ﻗﺒﻠﯽ از  iOS 10ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ
اﯾﺮاد در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری در 3D Touch Quick Actions
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺘﺎ از  iOS 10ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮاداﺗﺶ رﻓﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﯾﺎ  Shareدر 3D Touch
 Quick Actionsﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ آﯾﮑﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزﺧﻮرد »ﻟﺮزﺷﯽ« در زﻣﺎن ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  6اس و  6اس ﭘﻼس ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﻔﻞ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻟﺮزﺷﯽ از آن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ آﯾﻔﻮن ،اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﺻﺮﻓﺎ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﺪای ﮐﻠﯿﮏ از ﮐﯿﺒﻮرد ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﯿﺒﻮرد رﺳﻤﯽ  iOS 10در ﺑﺘﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺪای ﮐﻠﯿﮏ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ دوم از آن ،اﯾﻦ

ﺻﺪا ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺠﺪدا در ﺑﺘﺎی ﺳﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪ از  iOS 10اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽ رود در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

