آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم ﻣﯿﻨﯽ در ﺣﺎل ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم ﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در  12ﻣﻬﺮ ﻣﺎه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ در ﺣﺎل ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ و
ارﺳﺎل آن ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮی اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر آﮔﺎه
اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺟﻬﺖ ﺣﻞ آن ﯾﮏ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ آﭘﺪت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﻟﻤﺴﯽ روی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ را ﻧﯿﺰ ﺣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﺎی ﺧﺮاب ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ً
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ .ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ » «Ok Googleﯾﺎ » «Hey Googleﯾﺎ ﻓﺸﺮدن اﻧﮕﺸﺖ روی آن ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن آن ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از
آن داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ارﺳﺎل ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺸﮑﻞ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را روی ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ روی ﻫﻮم ﻣﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای
ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﭙﯿﮑﺮ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺻﺪای ﻫﺸﺪاری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،از آن ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺮﮔﺰ از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎوﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده در آﭘﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در  15ﻣﻬﺮ
اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﻞ آن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ
رود در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﺮﻓﻮن را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻼت » «Ok Googleﯾﺎ » «Hey Googleﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪودی از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻟﺬا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ
اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم ﻣﯿﻨﯽ از  27ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺣﻞ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

