ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻘﺸﻪ
وﯾﻨﺪوز  ۱۰آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ  Creatorsﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  ،10ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Mapsاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در  Mapsﺧﺒﺮ داده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮ و روان ﺗﺮی از ﮐﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از روش

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی داده ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﮐﺎرﺑﺮان  Mapsوﯾﻨﺪوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﭙﺲ وﯾﻨﺪوز از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  Mapsﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
آن روی ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
 Surface Dialﺟﺪﯾﺪ و  Narratorرا ﻫﻢ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،اﮔﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Locate Meﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ را ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ  Collectionsﻧﺎم دارد ،ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی Maps
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی  HERE Mapsرا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.

ﻣﭙﺲ وﯾﻨﺪوز  10ﺣﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم

ﭘﯿﻤﻮدن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از
ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ

ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ  APIﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮑﺎری راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی( را در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اپ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ وﯾﻨﺪوز  10اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮی آن ﺑﺮ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ رده ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

