ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن وﯾﮋه ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮوم دﯾﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ
»ﻧﺸﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ« ) (Badge of Shameﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﮐﺮوم ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در وﺑﻼگ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم در آﯾﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪ )ﭼﭗ( ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ از اﺣﺘﻤﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﯾﺮ ﻟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﮐﺮوم ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دﯾﻮاﯾﺲ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻮدﯾﻨﮓ ﯾﺎ اﺳﭙﻠﺶ ) (Splash Screenو ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮار ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﯿﻦ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد ،ﻧﻮار ﺑﻪ رﻧﮓ
ﺳﺒﺰ و اﮔﺮ دﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺗﯿﻢ ﮐﺮوم در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﮔﺬاری ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮔﻮﮔﻞ در روﯾﺪاد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮوم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﺟﺮای آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
»اﺣﺘﻤﺎﻻ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﯿﻢ ﮐﺮوم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺪام از ﮐﻠﻤﻪ
ً

دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﺮﯾﻊ از ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮرد اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

