ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﺲﮔﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ

دﻋﻮت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ

ﮔﻮﮔﻞ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺪروﯾﺪ  Mاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی و اﺻﻠﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ  Mﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ ام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ  Mﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺣﺲﮔﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Android Payرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ادﻏﺎم ﺷﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺲﮔﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﺎوری ﺣﺲﮔﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺷﺎن ادﻏﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻪ
از دﯾﺮوز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ و آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .روﯾﺪاد  Google I/Oﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ در ﻣﺤﺪودهای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد
ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد .ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از 50
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻟﺮی ﭘﯿﭻ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎزهای از ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺧﻮد را از
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
اﮐﻨﻮن از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺤﺒﻮب اﭘﻞ ،آیﻓﻮن و آیﭘﺎد و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦﺗﺮ از ﮔﺬرواژه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ
از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ و
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﭘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎچآیدی را
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Mintو آﻣﺮﯾﮑﻦ اﮐﺴﭙﺮس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Amazon.comو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دارپ ﺑﺎﮐﺲ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮﻧﯿﭙﺮ رﯾﺴﺮچ ﺗﺎ ﺳﺎل  2019ﻣﯿﻼدی ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از  770ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را داﻧﻠﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ درون آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ ،M
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ را در زﻣﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه  iOSاﭘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی  Play Storeﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﻫﻤﭽﻮن  Targetاز ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ادﻏﺎمﺳﺎزی وﯾﮋﮔﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ
ﺧﻮد وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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