وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺮای  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﭘﺲ از ﻓﺎز ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ و اﺧﯿﺮا  ،iOSدﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ رﺳﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺎ
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ Google
 Nowو ﺳﯿﺮی اﭘﻞ ﻧﺪارد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر آن را ﯾﺎدآورﺗﺎن ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ  Google Nowاﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺮی ﺑﺴﺎزد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ.
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺗﺨﯿﻠﯽ در ﺳﺮی ﺑﺎزی  Haloاﺳﺖ و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﯿﺮی و
 Google Nowﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ورژن اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورژن  ،iOSﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﺒﺎرت
 ،Hey, Cortanaﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد  iOSاﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﻋﺒﺎرت
ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﺟﺎزه را
داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن را ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﺟﺪا از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و  ،iOSردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ زودی در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﻧﻮژن ﺗﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﺑﺮای

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSداﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ
زودی ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

