ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم  iOSﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از Face ID
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺮوم  iOSاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺐﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﺎﮔﻨﯿﺘﻮ ) (incognitoرا ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ  Face IDﯾﺎ Touch

 IDاﺣﺮاز ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه اﭘﻞ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ آﯾﭙﺪ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اپﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را دارﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﺘﺎی

ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوم  iOSﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻣﺮوﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت داده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﮐﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﯽ

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺪود ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮور
ﺻﻔﺤﺎت وب ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و دﯾﮕﺮ ردﯾﺎب ﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ،ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻢ
از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Analytics، Ad Managerو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ .در اﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره وارد ﮐﺮوم ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮده ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ اﺣﺮاز ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺮوم  ۸۹اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Face IDﯾﺎ  Touch IDﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮور ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ وب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺐﻫﺎ را ﻗﻔﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

