iOS 9 yayınlandı! indirin!
Herkese merhaba,
Haziran ayından beridir beta testleri süren iOS 9, az önce
yayınlandı.
Apple’ın, WWDC2015’te de belirtmiş olduğu gibi, yeni iOS,
performans odaklı oldu.
iOS 9.0
Bu güncellemedeki güçlü arama ve geliştirilmiş Siri özellikleriyle iPhone’unuz, iPad’iniz ve
iPod touch’ınız daha akıllı ve proaktif hale gelir. iPad için yeni çoklu görev özellikleri
aynı anda iki uygulamayla (yan yana veya yeni Resim İçinde Resim özelliğiyle) çalışmanızı
sağlar. Ayrıca, Harita’daki ayrıntılı toplu taşıma bilgileri, yeniden tasarlanmış Notlar
uygulaması ve yepyeni News uygulamasıyla yerleşik uygulamalar daha da güçlü hale gelir. Ve
işletim sisteminin temel yapısındaki iyileştirmeler performansı artırır, güvenliği iyileştirir
ve size fazladan bir saate varan pil süresi sağlar.
Akıllı
• Proaktif yardım
◦
Siz yazmaya başlamadan önce bile ilişkili bilgileri
sunar
◦
Trafik durumunu kullanarak randevularınız için
çıkmanız gereken zamanı bildirir
◦
Belirli bir yerde veya günün belirli bir zamanında ne
dinlediğinizi öğrenir ve tercih ettiğiniz müzik ve ses uygulamalarınız
için çalma denetimlerini otomatik olarak görüntüleyebilir
◦
Mail’de bulunan bilgilere göre önerilen etkinlik ve
kişi ayrıntıları uygulamalara eklenir
• Siri iyileştirmeleri
◦
Kişisel fotoğraflarınızda ve videolarınızda tarihe,
konuma ve albüm adına göre arama yapın
◦
Siri’den; Safari, Mail, Notlar ve Mesajlar da dahil
olmak üzere uygulamalarınızda göz attığınız şeyler hakkında anımsatmalar
yapmasını isteyin
◦
Toplu taşıma yoluyla yol tarifi isteyin
• Spotlight araması iyileştirmeleri
◦
Spor skorlarını, hava durumu şartlarını ve hisse
senedi fiyatlarını alın
◦
Basit matematik hesaplamaları ve dönüştürmeler
◦
Kişi arama sonuçlarından mesaj, telefon araması veya
FaceTime araması başlatın
Yeni iPad Özellikleri
• Slide Over
◦
Bulunduğunuz uygulamadan ayrılmadan çabucak ikinci
bir uygulamayı kullanın
◦
Slide Over uygulamaları arasında kolayca geçiş yapın
◦
Apple uygulamaları ve etkinleştirilmiş üçüncü parti
uygulamalar için destek
• Split View
◦
İki uygulamayı aynı anda görüntüleyin ve bunlarla
etkileşimde bulunun
◦
Her iki uygulamaya da eşit derecede odaklanmak veya
bir uygulamaya öncelik vermek için görüntünüzün büyüklüğünü
değiştirebilme
◦
Apple uygulamaları ve etkinleştirilmiş üçüncü parti
uygulamalar için destek

•

Resim İçinde Resim
◦
Favori uygulamalarınızı kullanırken video izlemeye
devam edin
◦
Safari’deki videolar, FaceTime, Videolar ve
Podcast’ler ile etkinleştirilmiş üçüncü parti uygulamalar için destek
• QuickType iyileştirmeleri
◦
iPad’de daha kolay metin seçimi için çoklu dokunmatik
(Multi-Touch) hareketler
◦
iPad’de Kısayol Çubuğu ile metin düzenleme araçlarına
hızlı erişim
◦
Donanım klavyesi kestirmeleri desteği
◦
Tüm Unicode Emoji bayrakları için destek
Yerleşik Uygulamalar
• Harita iyileştirmeleri
◦
Seçilmiş büyük şehirler için toplu taşıma hatları,
giriş ve çıkışlarla istasyon ayrıntıları, sefer tarifeleri ve yol tarifi
desteği
◦
Çevrenizdeki yerleri; Yiyecek, İçecek, Alışveriş,
Eğlence vb. dahil olmak üzere kategoriye göre tarayın
◦
Katılımcı perakende konumlarındaki yer kartlarında
Apple Pay desteği belirtilir
◦
Yer kartları, referans noktaları ve şehirler için
Wikipedia bilgilerini içerir
• Yeniden tasarlanmış Notlar uygulaması
◦
Notlarınıza, yerleşik kamerayla veya Fotoğraf
Arşivi’nizden fotoğraflar ekleyin
◦
Kullanışlı yapılacaklar listeleri yaratın ve
tamamlanan öğeleri bir dokunuşla işaretleyin
◦
Yalnızca parmağınızı kullanarak aklınıza gelen bir
fikri çizin
◦
Paylaş menüsünü kullanarak diğer uygulamalardaki
ilginç öğeleri doğrudan kaydedin
• Yepyeni News uygulaması
◦
Favori gazetelerinizi, dergilerinizi ve web
günlüklerinizi okuyun veya milyonlarca konu arasından seçim yapın
◦
Harika tipografi ve yerleşimler, fotoğraf galerileri,
videolar, canlandırmalar ve daha fazlası
◦
Sizin İçin bölümünde ilgi alanlarınıza göre seçilmiş
makaleleri tarayın. Keşfet bölümünde kanal ve konu tavsiyelerini bulun.
News, ne kadar çok okursanız o kadar fazla kişiselleşir
◦
Makaleleri arkadaşlarınızla kolayca paylaşın veya
daha sonra okumak üzere (çevrimdışıyken bile) kaydedin
• Mail iyileştirmeleri
◦
Arama iyileştirmeleri, sonuçları, gönderene, alıcıya,
konuya veya seçeneklerin birleşimine göre filtreleyerek aradığınız
şeyleri çabucak bulmanıza yardımcı olur
◦
İşaretleme desteği, bir görüntü veya PDF ilişiğine
metinleri, şekilleri, hatta imzanızı kullanarak açıklama ekleyip geri
göndermenizi sağlar (Mail uygulamasından ayrılmadan)
◦
Aldığınız ilişikleri kolayca kaydedin veya yeni bir
ileti oluştururken iCloud Drive’dan veya diğer belge sağlayıcılarından
dosya ekleyin
• Apple Pay ve Wallet iyileştirmeleri
◦
Discover kartları desteği
◦
Ödül kartları ile mağazalara ait banka ve kredi
kartları desteği
◦
Ödemeyi daha da hızlı gerçekleştirmek için, Kilitli
ekranda Ana Ekran düğmesine iki kez basıp parmağınızı Touch ID üzerinde
tutarak yaklaşan bir ödemeye hazırlık yapabilirsiniz
• Yeni iCloud Drive uygulaması
◦
Yeni iCloud Drive uygulamasında tarihe, ada veya
Mac’inizde eklediğiniz etiketlere göre bir dosyayı kolayca aratın veya

dosyalara göz atın
◦

•

Dosyaları uyumlu herhangi bir uygulamada açın veya
seçtiklerinizle paylaşın
◦
Klasörleri ve dosyaları düzenleyin
◦
Ayarlar > iCloud > iCloud Drive bölümünde iCloud
Drive uygulamasını alın ve Ana Ekran’da Göster seçeneğini seçin
CarPlay iyileştirmeleri
◦
Kişileri kendi seslerinde duymanızı sağlamak amacıyla
sesli mesajları çalar
◦
Arabanın düğme denetimleri için tam destek; böylece
listelerde kaydırmak veya Harita’da görüntüyü çevirmek için bu düğmeleri
eğebilir ve döndürebilirsiniz
◦
Otomobil üreticilerinin CarPlay uygulamaları için
destek

Temel Yapı
•

Daha uzun pil ömrü
◦
Pilinizi şarj etmeniz gerekmeden önce fazladan bir
saate varan süre
◦
Kullanımda değilken ekranı kapatmak için yüzüstü
algılaması
◦
Düşük güç modu, pili fazladan üç saate kadar uzatmak
için aygıt performansını en iyi duruma getirir
• Yazılım güncellemeleri, indirme için daha az yer gerektirir ve daha sonra
yükleme seçeneği sunar
• iOS uygulamaları ve kullanıcı arayüzü artık daha hızlı kaydırma, daha düzgün
canlandırma ve daha iyi bir genel performans sunmak için Metal’i kullanır
• İki aşamalı kimlik doğrulama desteği ve Touch ID aygıtlar için saptanmış 6
basamaklı bir parolayla geliştirilmiş güvenlik
Diğer İyileştirmeler
• Yeni San Francisco sistem fontu
• Aradığınız kişi FaceTime araması için uygun değilse mesaj bırakma seçeneği
• Telefon uygulamasında paylaşma sayfasını kullanarak sesli mesajları paylaşın
• Veri algılayıcıları için uçuş ve paket takibi
• Sağlık uygulaması; üreme sağlığı, UV’ye maruz kalma, su alımı ve hareketsizlik
durumu veri türleri desteğini ekler
• HomeKit; motorlu pencereler ve panjurlar, hareket algılayıcılar ve ev güvenliği
sistemi aksesuarları için destek ekler
• Podcast’ler favori şovlarınızın en son bölümlerini bulmayı kolaylaştıran yepyeni
bir tasarıma sahiptir ve yeni bölümleri kullanabildiğinizde sizi haberdar eder
• Katılımcı operatörlerde iPhone yakınınızda olmasa bile iPad’de, iPod touch’ta ve
Mac’te Wi-Fi ile arama desteği
• Wi-Fi bağlanabilirliği zayıfken hücresel veriyi otomatik olarak kullanmak için
Wi-Fi Yardımı
• iOS’e Taşı uygulamasıyla bir Android aygıtının içeriğini aktarın; daha fazla
ayrıntı için adresini ziyaret edin
Genişletilmiş Dil Desteği
• Yeni PingFang Çince sistem fontu
• Çince QuickType için geliştirilmiş tahminler, öğrenme ve otomatik düzeltme
• 10 tuşlu Çince klavyede yeniden tasarlanmış noktalama girişi
• Sağdan sola kullanılan diller için yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü
•
Avusturya, Belçika (Fransızca ve Hollandaca) ve Norveç için Siri desteği
eklenmiştir
• Meksika için Spotlight araması desteği eklenmiştir
• Fransızca (Belçika), Almanca (Avusturya), Güceratça, Hintçe (Karakter Çevirisi),
Hindistan İngilizcesi, Pencapça, İspanyolca (Meksika) ve Telugu için yeni klavyeler
• Fransızca (Belçika), Almanca (Avusturya), Korece, Rusça, İspanyolca (Meksika) ve
Türkçe için giriş tahmini
• Hollandaca (Belçika), İngilizce (İrlanda, Filipinler, Güney Afrika), Fransızca
(Belçika), Almanca (Avusturya) ve İspanyolca (Şili, Kolombiya) için dikte desteği
• Fince ve Korece için yazım denetimi
• Hintçe, Norveççe ve İsveççe için tanım sözlüğü
• Fransızca-İngilizce ve Almanca-İngilizce için iki dilli sözlük

• Yeni Japonca otomatik düzeltme ve QuickType için iyileştirilmiş tahminler ve
öğrenme
• Arapça ve Hintçe için sayı sistemleri arasında geçme seçeneği
Kurumsal ve Eğitim
• Ayarlanmış bir iTunes Store hesabı olması gerekmeden uygulamaları doğrudan iOS
aygıtlarına atayın
• Microsoft Exchange ActiveSync v16 kullanan müşteriler için geliştirilmiş takvim
güvenilirliği
• Yerleşik IPSec ve IKEv2 VPN istemcileri için genişletilmiş Her Uygulama İçin VPN
desteği
• Uluslararası veri dolaşımı masraflarını sınırlamaya yardımcı olmak amacıyla
yönetilen uygulamalar için yeni ağ denetimleri
• Parolalarda, aygıt adlarında ve duvar kağıtlarında değişiklikleri önlemek veya
yönetilen aygıtlarda AirDrop’u etkisizleştirmek için yeni sınırlamalar
• VPN, ileri düzey içerik filtreleme ve kısıtlanmış Wi-Fi ağları için üçüncü parti
uygulama genişletmesi desteği
Erişilebilirlik
• Dokunma Kolaylıkları, fiziksel ve motor sınırlamalara sahip kişiler için ek
dokunmatik denetimler sağlar
• Özellikleri gereksiniminize göre düzenlemek veya kendi özelliklerinizi yaratmak
için Anahtarla Denetim Tarifleri
• VoiceOver kullanıcıları için Siri Sesleri desteği
• Ek AssistiveTouch özelleştirmesi
• Tuş Yineleme, Yavaş Tuşlar ve Yapışkan Tuşlar için donanım klavyesi desteği
• Sesin nerede çalınacağını seçmek için geliştirilmiş MFi işitme cihazı ses
yönlendirmesi
Bazı özellikler bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir; daha fazla bilgi için şu
adresleri ziyaret edin:
ve
Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret
edin:

http://support.apple.com/tr-tr/HT1222

