دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﮔﻞ

ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻧﺼﺐ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ )ﻟﯿﻨﮏ
داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن(

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ وﯾﮋه آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و روی وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ وﯾﮋه آﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎی آﻧﺪروﯾﺪی ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ  Homeﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  Google Nowﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ،Ok Google
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ  Hey Cortanaآنرا از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻫﻢﯾﺎر  Google Nowﯾﺎ رﻗﯿﺐ آن
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﻨﺪوز  10و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ در وب ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺮوازﻫﺎ و ﺣﺘﺎ آواز ﺧﻮاﻧﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آنرا دارد.

ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎی آﻧﺪروﯾﺪی ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ Home
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  Google Nowﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،Ok Googleﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ  Hey Cortanaآنرا از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺷﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی  Google Nowرا ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼﺋﻖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺸﺎر ﺑﺮ  Google Nowﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﮔﻮﮔﻞ را
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﮋه آﻧﺪروﯾﺪ را روی ﺑﯿﻨﮓ اﻋﻤﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه
آن اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده ،و در اداﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در ﻧﺴﺨﻪ  Android Marshmallowاراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم Now
 on Tapﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

مطالب مرتبط:
سلام بر کورتانا
مایکروسافت زیر تیغ تیز منتقدین به خاطر نقض حریم خصوصی
تنها هفت کشور از کارایی اصلی کورتانا بهره میبرند!

وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﺪی را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮدﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی را دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ دﮐﻤﻪ  homeرا ﻓﺸﺎر داده و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ از ﺑﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﻨﮓ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﻨﮓ از ﻧﻘﺸﻪ داﻧﺶ و ﮔﺮافﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﮓ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﯾﺪه ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ در آن ﻗﺮار
دارد ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﻗﺪام دﯾﮕﺮی APIﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮافﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ  APIﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان آنﻫﺎ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
اﺑﺘﺪا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ وﯾﻨﺪوز  10و ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن  iOSﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ  APIرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ  Dev Centerدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ
اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﺎگ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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