ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﺑﻪ
ﯾﮏ »ﮐﯿﻨﮑﺖ« ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ زودی ﯾﮏ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای »داﺷﺒﻮرد« ﮐﻨﺴﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه از راه رﺳﯿﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﺮای اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ،وﻇﯿﻔﻪ ای اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ » «Kinectدر ﻣﺮاﺳﻢ  E3اﺷﺎره ای ﻫﻢ ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا در ﯾﮑﯽ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﮑﺖ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺻﺪای ﺷﻤﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ،آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﮐﻨﻮن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻨﮑﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی داﺷﺒﻮرد اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺷﺎره داﺷﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﯾﮏ
ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن و در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ،ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮی ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون
ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺑﺎزی.
ﻇﺎﻫﺮ داﺷﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ آﻧﮑﻪ در واﻗﻊ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺎورد .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮوری
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺮای اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

