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وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
زﻣﺎن اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ  ۳ﻫﻔﺘﻪای رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ.
اﻣﺮوز اﻣﺎ روز ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺣﺠﯿﻢﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﻐﺮ داد ،دﺳﺖ از ﺳﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺣﺬف ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی  ۶ﻫﻔﺘﻪای اﻧﺘﺸﺎر آن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ،ﻧﺴﺨﻪ
 ۸۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۲ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ.

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب و ﺣﺬف ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری  TLS 1.0و TLS 1.1
اﺷﺎره ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺑﺎگ ﺟﺰﺋﯽ ﺣﺬف
ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۳ﮐﺮوم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوم ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻬﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و اراﺋﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

آﻏﺎز آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ  NFCﺗﺤﺖ وب

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪرن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  NFCاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮓﻫﺎی  NFCﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ NFC .ﺗﺤﺖ
وب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ  APIﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮓﻫﺎی  NFCﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺰد آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﻮزهﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ،ﯾﮏ ﺗﮓ  NFCرا ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎورد.
وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اداری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎﯾﯽ را روی ﺗﮓﻫﺎی  NFCﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه
آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ/ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺒﺎر را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  NFCﺗﺤﺖ وب ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ،ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ورود را اﺳﮑﻦ

ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  NFCﺗﺤﺖ وب آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﭘﯿﺶ رود،

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۴ﮔﺮوم در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎم از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎم از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۷۹ﮐﺮوم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ HTTPS
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻮای
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  HTTPSﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی ﺟﺎوا ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺟﺪاول ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ  HTTPﻟﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻮای
ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ  HTTPSﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را در  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ،ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ iFrame ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ  HTTPSﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در ﻧﺴﺨﻪ ۸۰
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی رﺳﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ﻧﯿﺰ ﻋﮑﺲﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ  HTTPSﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ﺑﻮد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۸۱ﮐﺮوم ،ﻧﻮار آدرس
ﺷﻤﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آن را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

