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Mac os catalina public beta

Trang chủ » Cách cài đặt macOS 10.15 Catalina Public Beta Sau khi giới thiệu macOS 10.15 Catalina tại WWDC 2019, một ngày sau đó, Apple cho phép các nhà phát triển cài đặt macOS 10.15 Catalina thông qua chương trình Nhà phát triển Apple. Đối với người dùng thông thường muốn trải nghiệm macOS 10.15, họ sẽ phải đợi đến
tháng 7 khi macOS 10.15 Public beta được Apple phát hành. Để đăng ký Nhà phát triển Apple, bạn luôn phải chi khoảng 100 năm, vì vậy tôi quyết định đợi đến tháng 7 để cài đặt macOS 10.15 Public Beta. Sau gần một tháng chờ đợi, phiên bản Public Beta của macOS 10.15 cũng đã được phát hành để người dùng có thể trải nghiệm
nó. Trong bài viết này, tôi muốn hướng dẫn cách cài đặt macOS 10.15 Catalina Public Beta cho bạn. Lưu ý: Vì đây là phiên bản Beta, trong khi sử dụng macOS 10.15, có thể không chính xác và có nhiều ứng dụng sẽ không hoạt động trên macOS 10.15 Catalina, vì vậy bạn cần xem xét cẩn thận trước khi có ý định cài đặt macOS
Catalina public beta ngoại tuyến. Đầu tiên là đăng nhập bằng ID Apple. Hoàn thành ID Apple và nhấp vào đăng nhập Sau khi đăng nhập nhấp vào Sau khi nhấp vào Đăng ký thiết bị của bạn, Apple sẽ hiển thị cho bạn các bước cài đặt macOS 10.15 và bước đầu tiên quan trọng là Backup Mac. Bước tiếp theo là Đăng ký Mac bằng cách
tải xuống tệp Access Utility, phải là máy Mac của bạn để cài đặt macOS 10.15 Catalina Public Beta ngoại tuyến. Sau khi tải xuống, tiếp tục cài đặt macOSPublicBetaAccessUtility .dmg như bình thường. Ngay sau khi cài đặt xong macOS hiện tại trên máy Mac, bạn đang tìm kiếm bản cập nhật mới. Chờ một lúc trong khi bạn thấy bản
nâng cấp macOS Catalia Public Beta được hiển thị. Nhấp vào Nâng cấp ngay để bắt đầu tải xuống macOS Catalia Public Beta Sau khi tải xuống, trình cài đặt MacOS 10.15 Catalina đã có trong thư mục ứng dụng Bây giờ chỉ cần mở tệp cài đặt và cài đặt macOS 10.15 Public Beta sẽ bắt đầu. Việc cài đặt macOS Catalia Public Beta phổ
biến như cài đặt macOS Mojave trước đó, vì vậy bạn có thể tự làm điều đó. Và đây là màn hình của macOS Catalina sau khi cài đặt. Sẽ có một số biểu tượng mới của Apple TV và iTune đã trở thành âm nhạc. Chúc các bạn thành công! 0 0 giọng nói Review TwitterfacebookGoogle + LinkedInPin Các liên quan đến macOS Catalina beta
công cộng bây giờ được phát hành cho người dùng Macbook có thể tải về và cài đặt MacOS Catalina trên Macbook. Khi bạn cài đặt phiên bản beta công khai này, bạn trải nghiệm tất cả các tính năng thú vị của macOS 10.15 bao gồm slidecard - một tính năng cho phép bạn sử dụng iPad làm kính chắn con, thời gian sử dụng màn hình
tương tự như iPhone để giúp bạn giới hạn thời gian trên máy tính Macbook, ứng dụng Ghi chú và Nhắc nhở được nâng cấp mạnh mẽ, quy trình Ảnh mới hoặc tính năng khóa kích hoạt trên Mac.Trước khi cài đặt, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt macOS Catalina Public beta trên máy tính của mình. Máy tính hoạt động không ổn định có
thể gặp lỗi, một số ứng dụng có thể không hoạt động với MacOS Catalina Beta. Mặc dù Apple đang tung ra một phiên bản beta công cộng mà bất cứ ai cũng có thể cài đặt và sử dụng, nó thường chỉ phù hợp với những người thích chơi dòng, trải nghiệm các tính năng mới ... Và nếu máy tính Macbook của bạn là dành cho công việc, bạn
không nên cài đặt nó. MacOS Catalina hỗ trợ MacBOOK nào? Nếu máy tính Mac của bạn đang chạy MacOS Mojave, máy tính vẫn được hỗ trợ bằng MacOS Catalina 10.15. Dưới đây là danh sách các tuổi thọ Macbook được hỗ trợ. MacBook Pro (2012 trở lên) MacBook Air (2012 trở lên) MacBook 12(2015 trở lên) iMac (2012 trở lên)
iMac Pro (2017 trở lên) Mac Pro (2013 trở lên) Mac Mini (2012 trở lên) Nói chung, bất kỳ máy tính Mac nào được ra mắt vào năm 2012 trở lên đều được Apple hỗ trợ nâng cấp lên MacOS Catalina mới nhất. Cách cài đặt MacOS Catalina Public Beta Lưu ý: Trước khi bạn làm như vậy, bạn cần sao lưu dữ liệu của mình trên máy tính
Macbook bằng Time Machine hoặc bất kỳ cách nào bạn muốn (điều này cực kỳ quan trọng vì khi cài đặt không chính xác, không mất dữ liệu trên máy tính của bạn) Truy cập trang web đăng ký beta của Apple tại đây để đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của bạn và sau đó chọn Đăng ký Máy Mac Go Down và chọn Tải xuống Tiện ích
truy cập beta công cộng macOS trong phần macOS. Ngay sau khi cấu hình hoàn tất, một cửa sổ cập nhật phần mềm xuất hiện, bạn đang chờ macOS 10.15 xuất hiện như hình dưới đây và nâng cấp steam ngay bây giờ để bắt đầu quá trình tải hệ điều hành xuống máy tính của bạn. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, màn hình Cài đặt
MacOS Catalina Beta sẽ xuất hiện. Bạn bấm Tiếp tục để bắt đầu quá trình cài đặt macOS Catalina trên máy Mac. Chọn ổ đĩa cài đặt macOS Catalina và chọn Cài đặt. Quá trình cài đặt sẽ mất một thời gian, sau khi cài đặt xong, máy tính Macbook sẽ khởi động lại với macOS Catalina Public beta. Kết luận Tất nhiên, quá trình sử dụng
phiên bản beta sẽ có một số lỗi nhất định, bạn có thể báo cáo lỗi đó cho Apple bằng ứng dụng Feedback Assistant. Điều này có thể giúp Apple cải thiện macOS Catalina khi ra mắt phiên bản chính thức. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn thấy nó không phù hợp để sử dụng thường xuyên do nhu cầu công việc, bạn có thể hạ cấp từ
MacOS Catalina xuống phiên bản macOS thấp hơn như macOS Mojave hoặc phiên bản bạn đã tạo bản sao lưu Time Machine sớm hơn và chờ phiên bản macOS Catalina chính thức được phát hành vào mùa thu này. Apple hôm nay đã phát hành phiên bản beta đầu tiên của macOS Catalina 10.15.4 cho nhóm thử nghiệm beta công
khai. Được biết, bản phát hành này xuất hiện chỉ 5 ngày sau khi cập nhật cho các nhà phát triển Của Apple. Theo trang iPhonehacks, những người thử nghiệm beta đã đăng ký chương trình thử nghiệm beta của Apple sẽ có thể tải xuống macOS Catalina beta mới bằng cách truy cập System Options &gt; Những người muốn trở thành
một phần của chương trình thử nghiệm beta của Apple có thể đăng ký tham gia thông qua một trang web thử nghiệm beta, cho phép người dùng truy cập iOS, macOS và beta tvOS. Theo ghi chú từ Apple, bản cập nhật macOS Catalina 10.15.4 mang lại giao tiếp hạn chế về thời gian sử dụng màn hình, một tính năng trước đây đã xuất
hiện trên iPhone và iPad với bản cập nhật iOS 13.3 và iPadOS 13.3. Tính năng này cho phép cha mẹ giới hạn người và thời điểm con cái họ có thể giao tiếp khi có ứng dụng giao tiếp. Ngoài ra, bản cập nhật mới giúp người dùng mua ứng dụng theo gói để được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau của Apple như iOS, macOS,
watchOS,... Theo: iPhonehacks Trợ giúp làm cho các bản phát hành tiếp theo của iOS, iPadOS, macOS, tvOS và watchOS tốt nhất của chúng tôi cho đến nay. Là một thành viên của phần mềm Apple Beta, bạn có thể tham gia vào việc thiết kế phần mềm của Apple bằng cách xem trước lái thử và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Tìm hiểu thêm về các bản phát hành tiếp theo. Đăng ký Đã là thành viên? Là thành viên của phần mềm Apple Beta, bạn có thể đăng ký thiết bị của mình để truy cập các bản beta công khai của mình và dùng thử các tính năng mới nhất. Bạn có thể cung cấp phản hồi trực tiếp cho Apple bằng ứng dụng Trợ lý Phản hồi. Tối qua, Apple đã
chính thức phát hành phiên bản beta công khai đầu tiên của macOS Catalina, bản cập nhật lớn tiếp theo của hệ điều hành cho các mẫu Mac. macOS Catalina: hỗ trợ ứng dụng iPad, có thể làm cho iPad sang màn hình thứ hai Apple loại bỏ hoàn toàn màn hình bảng điều khiển và các vật dụng. macOS Catalina Có khá nhiều tính năng
mới thú vị được Apple cập nhật trong phiên bản macOS mới này, bao gồm hỗ trợ từ các nhà phát triển đến các ứng dụng iPad cổng trực tiếp trên máy tính Mac; Đồng thời, phần mềm iTunes - đã trở thành một huyền thoại liên quan đến tên của Apple - sẽ bị xóa và thay thế bằng các ứng dụng nhỏ hơn. Apple dự kiến sẽ phát hành phiên
bản chính thức của macOS Catalina vào mùa thu tới. Nhưng đêm qua nó đưa ra phiên bản thử nghiệm beta công cộng đầu tiên của Catalina cho tất cả người dùng muốn trải nghiệm nó. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên cài đặt phiên bản beta này trên máy tính phụ Mac mà bạn hiếm khi sử dụng trong nhà. Mặc dù được thử
nghiệm bởi phóng viên công nghệ The Verge, phiên bản beta này hoạt động tương đối trơn tru và trơn tru, không đảm bảo sự ổn định của các phiên bản thử nghiệm này; Vì vậy, bạn không nên cài đặt nó trên máy tính chính mà bạn thường xuyên (hoặc chủ yếu) sử dụng cho công việc. Ngoài hai thay đổi dễ nhận biết nhất được đề cập
ở trên, macOS Catalina cũng mang lại nhiều thay đổi và cải tiến mới, từ những cải tiến lớn như ứng dụng nhắc nhở lời nhắc được thiết kế lại hoàn toàn, đến những cải tiến nhỏ hơn nhưng cũng rất hữu ích, chẳng hạn như chia sẻ thư mục trên dịch vụ đám mây iCloud Drive. Chúng ta hãy xem xét ngay cả các tính năng mới mà bạn có
thể mong đợi trong phiên bản macOS 10.15 khi nó được chính thức phát hành trong vài tháng tới. Ứng dụng iTunes được chia thành các ứng dụng nhỏ hơn, bao gồm Apple Music, Podcast và TV Apple, cuối cùng đã nói lời tạm biệt với ứng dụng iTunes cho máy tính Mac, bằng cách chia nhỏ phần mềm từng cực kỳ nặng do bị nhồi nhét
nhiều tính năng trong ba ứng dụng nhỏ có chức năng chuyên biệt hơn , bao gồm: Apple Music, Apple Podcast và Apple TV. Công ty cho biết các ứng dụng này sẽ có hiệu suất tốt hơn, nhưng hiện tại nó chỉ ở giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, vì vậy thật khó để so sánh chính xác sự khác biệt tốc độ giữa ba phần mềm mới này và iTunes
gốc. Ứng dụng Apple Music là cổng đưa người dùng đến dịch vụ nghe nhạc đăng ký của công ty, nhưng đồng thời nó cũng có thể đảm nhận chức năng quản lý thư viện nhạc truyền thống của bạn, giống như iTunes đã làm trước đây. Vì vậy, nếu bạn là một người am hiểu công nghệ và biết âm thanh âm nhạc, lưu một bộ sưu tập các tệp
nhạc ở định dạng Lossless của Apple cùng với hàng chục danh sách phát thông minh, đừng lo lắng: tất cả dữ liệu quý giá sẽ được chuyển an toàn sang ứng dụng mới. Và tất nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng này để mua album hoặc bài hát riêng lẻ nếu bạn không quan tâm đến các mô hình dịch vụ theo phong cách đăng ký như
Apple Music. Với các tùy chọn truyền thống, Apple vẫn cung cấp cho bạn các mục như For You, Browse và Radio. Apple cũng sẽ thêm màu sắc vào giao diện của ứng dụng, một thay đổi thú vị so với giao diện màu xám xỉn của iTunes trước đó. Đối với podcast và ứng dụng Apple TV, chúng trông và hoạt động chính xác giống như phiên
bản iOS tương ứng. Ứng dụng Apple TV hỗ trợ đầy đủ tất cả các kênh Apple TV, vì vậy bạn có thể phát trực tuyến nội dung từ các kênh như HBO, Showtime và nhiều mạng TV khác ngay bên trong ứng dụng (miễn là bạn phải đăng ký các dịch vụ đó). Apple cũng hỗ trợ công nghệ Dynamic Range (HDR) rộng và công nghệ âm thanh
Dolby Vision cho ứng dụng TV. Ứng dụng Podcast cung cấp cho người dùng một giao diện đơn giản, rõ ràng giúp dễ dàng theo dõi các ứng dụng và nguồn yêu thích của bạn. Tính năng Sidecar làm cho iPad trở thành màn hình phụ của Apple Mac có thể mượn ý tưởng từ một số ứng dụng của bên thứ ba như Luma Display để phát triển
một tính năng mới được gọi là Sidebar trong macOS Catalina, cho phép người dùng sử dụng iPad làm màn hình phụ cho máy tính Mac. có dây; Apple cho biết hiệu suất của hai phương pháp kết nối này là như nhau. Qua kinh nghiệm thực tế, phóng viên The Verge nhận thấy quảng cáo của Apple nói chung là đúng, nhưng chế độ kết
nối không dây vẫn có thể có một số sai sót trong phân đoạn thử nghiệm đầu tiên này. Hơn nữa, phương pháp kết nối không dây chỉ hoạt động trong phạm vi 10 mét (khoảng 30 feet) vì Apple sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối giữa Mac và iPad bằng cách sử dụng các tính năng sidecar. Hơn nữa, bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ đầu
vào bút stylus cho phép bạn vẽ hoặc chỉnh sửa tệp của mình bằng Apple Pencil ngay lập tức mà không cần cập nhật bổ sung để hỗ trợ. Chúng bao gồm Adobe Lightroom, Illustrator và một số người khác như Affinity Photo. Nếu bạn không phải là chuyên gia về đồ họa hoặc thiết kế, Sidecar vẫn đóng một vai trò hữu ích trong việc ghi chú
trên tài liệu PDF hoặc ký văn bản trên máy Mac. Apple Pencil cũng có thể thực hiện các thao tác trỏ và in giống như một con chuột máy tính thực sự. Và bạn gần như sẽ buộc phải sử dụng những cử chỉ này nhiều hơn bạn nghĩ, bởi vì ở chế độ Sidecar, chạm hoặc duyệt ngón tay của bạn trên màn hình cảm ứng của iPad của bạn sẽ
không thể sử dụng được. Apple đã cố tình không hỗ trợ điều hướng cảm ứng ngón tay ở chế độ Sidecar, vì công ty không coi macOS là một nền tảng được tối ưu hóa cho thao tác cảm ứng. macOS được sinh ra để sử dụng với chuột và trong trường hợp này, Apple Pencil sử dụng như một công cụ thay thế cho chuột trong trường hợp
người dùng sử dụng iPad làm kính chắn gió phụ. Tuy nhiên, vẫn có hai ngoại lệ nhỏ: Nếu bạn vuốt ngón tay từ trên xuống dưới ở cạnh phải của iPad, thanh công cụ dọc, bao gồm lệnh, tùy chọn, điều khiển, phím shift, sẽ xuất hiện cùng với phím hoàn tác. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện thao tác nhấp chuột phải, bạn cần giữ nút điều
khiển trên thanh công cụ ở trên và sử dụng Bút chì để chạm vào vị trí bạn muốn nhấp chuột phải vào màn hình iPad. Nếu ứng dụng bạn đang chạy hỗ trợ Touch Bar, ứng dụng đó cũng sẽ xuất hiện ở cuối màn hình iPad (ngay cả khi MacBook bạn đang sử dụng không có đường cảm ứng). Sidecar, tuy nhiên, vẫn không hoàn hảo. Để mở
trang web bằng Safari, bạn vẫn cần sử dụng chuột hoặc phím mũi tên mac trên bàn phím iPad để cuộn trang. Vì Bút chì được thiết kế để hoạt động như một con trỏ chuột truyền thống, bạn không thể sử dụng Bút chì để duyệt hoặc cuộn trang (Bút chì sẽ chỉ có thể bôi đen đối tượng thay thế. Logic, điều này là hợp lý, nhưng chỉ khi không
biết, người dùng có thể gặp khá nhiều kích thích. Thứ hai, Sidecar chỉ có thể được kích hoạt từ máy tính Mac, vì vậy bạn không thể bật nó từ iPad của mình. Cuối cùng, Sidecar chỉ có chức năng truyền dữ liệu hình ảnh được hiển thị trên màn hình. Bạn không thể phát âm thanh trên máy Mac thông qua loa iPad Pro. Ứng dụng iPad cho
Mac: Mac Software Store bùng nổ Project Catalyst đã cung cấp cho các nhà phát triển một cách rất dễ dàng để chuyển các ứng dụng iPad sang nền tảng macOS, đồng thời cung cấp tính linh hoạt và các công cụ họ cần cung cấp cho người dùng trải nghiệm tương tự như phần mềm macOS gốc. Các công cụ điều khiển bằng cảm ứng
được tự động chuyển sang thao tác chuột và bàn phím. Nhưng các nhà phát triển vẫn có thể tùy chỉnh nhiều hơn một chút để làm cho các ứng dụng tương thích với các tiêu chuẩn của các ứng dụng Mac trước đó, chẳng hạn như thanh menu điều khiển hàng đầu, phím tắt, hỗ trợ Touch Bar và thanh bên mờ đục. (Chưa kể, các nhà phát
triển cũng cần phải thiết kế lại các biểu tượng trong ứng dụng, bởi vì biểu tượng trên iOS nếu đặt trên dock của macOS trông rất lạ.) Nếu các ứng dụng sử dụng các tính năng mới của iOS 13 như chế độ nền tối, chúng cũng sẽ tương thích với macOS Catalina. Catalyst sẽ mang lại một làn sóng các ứng dụng mới neo mac app store, đã
được lén lút xung quanh với sự phong phú của các cửa hàng ứng dụng trên nền tảng iOS trong nhiều năm. Tại hội nghị WWDC vừa qua, Apple đã trình bày một số ví dụ về các ứng dụng macOS của bên thứ ba được tạo thông qua dự án Catalyst và trong tương lai, khi Catalina chính thức ra mắt vào mùa thu tới, số lượng ứng dụng
thuộc loại này sẽ tiếp tục tăng lên. Máy chia phim và những người yêu thích phim chắc chắn đang chờ đợi sự xuất hiện của các ứng dụng như Netflix và Amazon Prime Video xuất hiện trên máy tính Mac (và nếu chúng hỗ trợ cả hai tính năng cho phép người dùng tải xuống phim để xem ngoại tuyến, càng tốt). Chắc chắn bạn, những độc
giả đọc bài viết này cũng có một danh sách các chương trình làm việc yêu thích hoặc phổ biến mà bạn muốn chúng xuất hiện trên macOS? Apple làm mọi thứ có thể để giữ cho nó hoạt động và cung cấp các hiệu ứng hữu ích, đồng thời giúp các nhà phát triển dễ dàng và dễ sử dụng để đưa các ứng dụng iPad của họ lên nền tảng máy
tính để bàn macOS. Apple cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho người dùng nhiều ứng dụng chính của mình cho Mac, được thiết kế dựa trên Project Catalyst. Tin tức, Trang chủ, Cổ phiếu và Voice Memos ứng dụng đầu tiên mang từ iOS đến phiên bản Mojave của MacOS năm ngoái đã đi theo một số lời chỉ trích, nhưng Apple cho biết công ty
đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho phiên bản năm nay. Ứng dụng Podcast năm nay trên Catalina chạy trên công nghệ của Catalyst, trong khi hai ứng dụng anh chị em khác, Apple Music và TV, là các ứng dụng Mac truyền thống. Find Min, ứng dụng Reminders được thiết kế lại và tính năng thời gian sử dụng màn hình Giống như các
ứng dụng tương đương trên iOS, Apple sẽ cập nhật ứng dụng Reminders trên macOS, cung cấp một thiết kế hoàn toàn mới và các tính năng nâng cao hơn. Tìm ứng dụng của tôi, một sự kết hợp của tìm thấy bạn bè của tôi ứng dụng và Tìm iPhone của tôi (hoặc Mac cho macOS), cũng sẽ xuất hiện trên phiên bản mới của MacOS
Catalina. Apple cho biết tìm ứng dụng của tôi có thể tìm thấy máy tính Mac của bạn ngay cả khi chúng không được kết nối với mạng Wi-Fi, nhờ tín hiệu Bluetooth. Nếu máy Mac của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bất kỳ thiết bị hoặc thiết bị Mac nào bất kỳ hoạt động nào xung quanh máy bị mất có thể báo cáo vị trí của máy định mệnh cho
máy đo tổng thể, và sau đó vị trí mới nhất của thiết bị sẽ được cập nhật liên tục để tìm ứng dụng của tôi để kiểm tra người dùng dễ dàng. Báo cáo của Apple về vị trí của thiết bị bị mất này đã được công ty công bố để sử dụng mã hóa đầu cuối và tiêu thụ rất ít dữ liệu di động hoặc tuổi thọ pin cho các máy khác. Apple cũng sẽ đưa tính
năng Screen Time từ iOS lên macOS Catalina. Bạn có thể truy cập tính năng này trực tiếp từ ứng dụng Tùy chọn Hệ thống. Giống như phiên bản iOS, tính năng Thời gian sử dụng trên máy Mac cũng sẽ hiển thị cho bạn khi bạn sử dụng từng ứng dụng. Bạn có thể đặt giới hạn và đặt khoảng thời gian cho ngày bạn không muốn sử dụng
bất kỳ ứng dụng nào. Bạn cũng có thể đặt giới hạn về việc sử dụng các nhóm ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như trò chơi điện tử hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, Apple cũng cho phép cha mẹ kiểm soát hoạt động liên lạc của con mình trên máy tính của họ - ví dụ, chỉ để họ chỉ có thể liên hệ với những người có tên trong danh bạ của họ.
Đồng bộ hóa iPhone và iPad với ... Finder Breaking up iTunes có nghĩa là Apple cần phải tìm cách để có được đồng bộ hóa dữ liệu với iPhone và iPad ở đâu đó. Trước đây, nhiều người đã gợi ý rằng Apple sẽ tích hợp tính năng này vào ứng dụng Apple Music; Trên thực tế, Apple đã chọn đồng bộ hóa dữ liệu iPhone và iPad với ứng
dụng Finder của macOS. Về cơ bản, màn hình thiết lập cho tính năng này không có gì thay đổi so với khi nó ở trong iTunes, chỉ hơi khác nhau trên trang web. Và như Apple đã hứa tại WWDC, không có cửa sổ tự động nhảy ra khỏi màn hình (và gây ra rất nhiều khó chịu) khi bạn kết nối iPhone / iPad với máy tính nữa (mỗi khi bạn kết nối
thiết bị iOS với máy Mac, cửa sổ iTunes sẽ tự động bật lên). Chỉ cần sử dụng công cụ tìm để đồng bộ hóa, sao lưu hoặc khôi phục thiết bị iOS của bạn. Điều khiển bằng giọng nói - một bước tiến mới trong việc hỗ trợ người khuyết tật Apple đã cho thấy một video hiển thị Voice Control trên sân khấu WWDC gần đây và nhận được nhiều
lời khen ngợi từ những người tham dự sự kiện. Tính năng này cho phép người dùng Mac (cũng như các thiết bị iOS/iPadOS) chỉ điều khiển toàn bộ thiết bị bằng giọng nói. Và để xem tính năng này thực sự hoạt động như thế nào, hãy xem video dưới đây được thực hiện bởi Apple và được hiển thị tại WWDC mới nhất. Hệ thống của
Apple đủ thông minh để phân biệt giữa các lệnh của người dùng và giọng nói chính tả khi họ muốn nhập vào ứng dụng. Vì vậy, đừng lo lắng rằng tin nhắn bạn gửi sẽ bao gồm các lệnh ở đây gửi. Apple cho biết chất lượng chính tả của công ty đã được cải thiện đáng kể. Một số cải tiến nhỏ khác - Phần mềm mail trên Catalina sẽ cho
phép bạn chặn người gửi vì bạn không muốn nhận email từ họ, tắt thông báo về cuộc hội thoại qua email và tự động hủy đăng ký nhận email từ các tổ chức kinh doanh thương mại chỉ với một cú nhấp chuột. - Bảo mật Khóa kích hoạt sẽ có sẵn trên các máy tính mac bị bỏ quên hoặc bị đánh cắp và hoạt động theo cách tương tự như
iOS, nhưng chỉ có thể được sử dụng trên các máy tính có chip bảo mật T2 được tích hợp vào chúng. Hiện tại, danh sách các model tích hợp chip này bao gồm MacBook Pro 2018 trở lên MacBook Air 2018, Mac mini 2018 và iMac Pro. Giống như trên iPhone, khi máy Mac của bạn được chèn vào chế độ bị mất, bạn sẽ cần phải nhập mật
khẩu cho tài khoản ID Apple của mình để sử dụng. Ngoài ra, bạn không thể khởi động bên ngoài hệ điều hành trong chế độ phục hồi (lưu) và sử dụng công cụ tiện ích đĩa để làm trắng đĩa cứng để bỏ qua lớp bảo mật khóa kích hoạt. - Thông tin tài khoản ID Apple của bạn xuất hiện ở đầu ứng dụng Tùy chọn Hệ thống, giúp truy cập
nhanh chóng và dễ dàng các công cụ quản lý tài khoản. Bây giờ, với Catalina, người dùng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu ID Apple của họ ngay trên máy tính Mac. - Trước đây, bạn có thể sử dụng Apple Watch để mở khóa máy Mac của mình; và với phiên bản mới này của MacOS Catalina, bạn có thể làm nhiều hơn nữa. Bạn có thể
sử dụng đồng hồ thông minh của Apple để xác thực và truy cập danh sách mật khẩu được lưu trữ trên máy tính của bạn, xác thực cài đặt ứng dụng, xem ghi chú bị khóa chỉ bằng cách chạm vào vòng quay của đồng hồ hai lần. - Ứng dụng phải yêu cầu bạn cấp quyền truy cập khi họ muốn truy cập các thư mục tài liệu, tải xuống, Máy tính
để bàn hoặc thư mục được lưu trữ trên đám mây iCloud Drive. Ngoài ra, họ cũng phải được cấp quyền truy cập các thiết bị lưu trữ bên ngoài được kết nối với mac. - macOS Catalina sẽ hoạt động trên một phân vùng hệ thống chỉ đọc để ngăn chặn các tập tin hệ thống quan trọng bị xóa hoặc ghi đè, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ điều
hành. -Hình ảnh ứng dụng onmacOS được cải thiện chậm hơn so với phiên bản iOS. Tại Catalina, ứng dụng cũng cung cấp trải nghiệm đọc ảnh và hỗ trợ bộ nhớ mới, nhưng thiếu nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ mà Apple mang đến cho ứng dụng Photos trên iOS 13 - đặc biệt là đối với video. - Các ứng dụng 32 bit sẽ không còn
được hỗ trợ trên macOS Catalina nữa. Kết thúc rồi. Họ sẽ không thể hoạt động trên hệ điều hành mới. Do đó, nếu bạn có bất kỳ ứng dụng 32 bit còn lại nào trên hệ thống của mình, phần mềm sẽ hiển thị cho bạn danh sách các ứng dụng đó, với cảnh báo rằng chúng sẽ không hoạt động trở lại sau khi nâng cấp. Một khía cạnh khác mà
Apple chưa thực sự cải thiện trên hệ điều hành macOS Catalina là tốc độ. Phó chủ tịch phần mềm của Apple Craig Federighi đã không đề cập đến bất kỳ cải tiến nào về hiệu suất của hệ điều hành mới tại hội nghị WWDC, và có vẻ như Apple hài lòng với những gì Mojave đã làm. Làm việc để đưa ứng dụng iPad vào máy Mac với nhiều
tính năng Catalina có thể đã chiếm tất cả các sóng của bản cập nhật năm nay, vì vậy nó có thể không được cho đến năm tới mà chúng ta đang chứng kiến một bản cập nhật tập trung vào khía cạnh hiệu suất. Đối với bản cập nhật này, Apple đang chú ý nhiều hơn đến các tính năng mới và mở ra kỷ nguyên của các ứng dụng của bên
thứ ba chạy trên macOS. Quang Huy Đọc thêm
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