ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﯾﺘﻮﺖﻫﺎی ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه را
ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﺗﻮﺘﺮ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت »ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه« ﯾﮏ ﺗﻮﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ رﯾﺘﻮﺖﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ از اﺑﺘﺪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎدﮔﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﻦ ﻫﺮ ﺗﻮﺖ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﮏ ،ﺑﺎزﻧﺸﺮ ،و ﺛﺒﺖ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺑﺎزﻧﺸﺮ دو

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای رﯾﺘﻮﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺧﺎص در
ﺗﻮﺘﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد درﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺨﺶ رﯾﺘﻮﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺗﻮﺘﺮ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎتﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺰای
رﯾﺘﻮﺖﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه در ﻧﺴﺨﻪ  iOSﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺮﻫﺎی ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻟﯿﻨﮏ

ﺗﻮﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻐﺮات ﻣﻮﻗﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﺗﻮﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺛﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ داﺋﻤﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان » ،«Jane Manchun Wongﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس اپ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ
دارد ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﻞ ﻗﻮل-ﺷﻤﺎر« ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﻮﺖﻫﺎی ﮐﻮت ﺷﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

