ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ  Google Earthدر دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ ارث ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﺮات  ۳۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺎوﻧﺘﻦ وﯾﻮ ،از اﻣﺮوز دارﻧﺪﮔﺎن
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮا روی ﻫﻤﻪ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ ارث را دﯾﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﺧﻮدﮐﺎر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ

ﮔﻮﮔﻞ ارث از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺧﯿﺮا ﺗﻐﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﺸﺎن از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺪون ﺻﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ را ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﯿﺎورد.
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ ﮔﻮﮔﻞ ارث
اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر آن دو ﺗﻐﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ دو ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﺮات زﻣﯿﻦ را از ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﺮﯾﺎل دﯾﺰاﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻂﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ آن ﺷﻠﻮﻏﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد و ﮐﺎرﺑﺮان راﺣﺖﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ ﮔﻮﮔﻞ ارث ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ  Maps Modeاﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ) (Google Mapsرﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را از درون دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺷﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ آﭘﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ را ﻫﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد و اﻧﺘﺨﺎب راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮی
دارﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﺮای آی او اس و
اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اپ اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

