ﻻﻧﭽﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﺣﺎﻻ از ﺗﺎﯾﻢ
ﻻﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ روﯾﺪاد ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻻﻧﭽﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ دﺳﺘﺨﻮش
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ  Your Feedﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ،اﺧﺒﺎر و ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه

اﺳﺖ.در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻻﻧﭽﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا ،روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ و
ﺷﻮد.
ﻣﯽ
داده
ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﻣﺘﯿﺎزات

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﮐﻪ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﻮل اراﺋﻪ آن را داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﻼ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺘﺎ
ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮔﻮﺷﯽ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮوررﮔﺮ اج در ﭘﯽ ﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺑﮕﺮدی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎی ﺻﻮررت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اپ ﻫﺎی آﻓﯿﺲ را روی ﮔﻮﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮده اﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺐ اﺧﺒﺎر در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن وﯾﺠﺖ ﺧﺒﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮی
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﯾﮓ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺐ  Glanceﯾﺎ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺪ
ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺮراﺳﺖ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﺠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻻﻧﭽﺮ  ۵.۰از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ در
دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗ ﺗﺎپ ۲؛  ۸۵ردﺻﺪ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

