اپ  SwiftKeyﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم
 iOSﺑﻪ روز ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
 SwiftKeyﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺷﺎﻣﻞ  iPhone ،iPadﯾﺎ  iPod touchرا در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و از  SwiftKeyﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﺒﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻐﺮات اﯾﻦ اپ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻢ ﺟﺪﯾﺪ 15 ،زﺑﺎن ﺗﺎزه ،ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ

در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﻤﺲ  3ﺑﻌﺪی و… ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﭘﻨﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 iOSاپ  SwiftKeyدر ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﻗﺘﯽ روی ﯾﮏ ﺳﺮی اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  18اﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎپ آپ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻓﺸﺎر
دادن ﮐﻠﯿﺪ اﻣﻮﺟﯽ ﻣﻮرد ﻇﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  Oxygenﺑﻪ  SwiftKeyاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻢ ﻫﺎ
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،زرد و… را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻢ
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻨﻮی  Designواﻗﻊ در ﮔﻮﺷﻪ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 SwiftKeyاﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺴﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن  7و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮاﯾﭗ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ )ﮐﺮﺳﺮ( ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  15زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ  SwiftKeyاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺤﺒﻮب SwiftKey

را ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSاز ﻃﺮﯾﻖ اپ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ و از آﺧﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ اپ
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

