ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »روزﻫﺎی ﺧﺎص« ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﻨﺎوری ،دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ روزﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ« ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم »روزﻫﺎی ﺧﺎص« در آن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
»روزﻫﺎی ﺧﺎص« ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺑﺎزی ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی راﯾﺞ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه را در ﺧﻮد دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎزه ی آن ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زودی در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮوﯾﺲ  TestFlightﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻔﻮن آن ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوزﻓﻮن و اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﻤﻮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮردﺑﺤﺚ
از وﯾﮋﮔﯽ روزﻫﺎی ﺧﺎص آن اﺳﺘﻔﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺷﺎن در  25دﺳﺎﻣﺒﺮ
)وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ( اﯾﻦ روز را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

