ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ

ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﻄﻊ ﺻﺪای ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﻮزﯾﻼ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﺻﺪا را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم و ﺳﺎﻓﺎری اﭘﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎرس
 2009ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺣﺴﺎن اﺧﮕﺮی رﻫﺒﺮ ﻓﻨﺎوری وب در ﻣﻮزﯾﻼ درﺑﺎره اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﻣﻮزﯾﻼ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﮑﻮﻧﯽ را ﺑﺮای زﺑﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا را روی اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺶ را ﻫﻢرده ﺑﺎ ﺻﻮت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  APIﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
او در اداﻣﻪ اﻓﺰود ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺻﻮت و وﯾﮋﮔﯽ ﻗﻄﻊ ﺻﺪا ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﻮزﯾﻼ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در  31ﻣﺎرس 2009
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺼﺮی در ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺻﻮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺻﺪا را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺻﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻧﯿﺰ آﯾﮑﻨﯽ را ﺑﺮای ﺻﻮت در زﺑﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻗﻄﻊ ﺻﺪا را در آن زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻓﺎری ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪه ﺻﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻗﻄﻊ ﺻﺪا را ﻣﯽدﻫﺪ.
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