ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Spacesﺑﻪ زودی در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان وب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﻮﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Spacesرا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  iOSو از
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ وب ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Jane Manchun Wongﺿﻤﻦ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ  Spacesرا در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان وب

ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﺴﺨﻪ وب روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Spacesﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح از ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روی ﻧﺴﺨﻪ وب را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ »ورج« اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
وب ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ  Spacesدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺮار دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ وب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻼبﻫﺎوس ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان  – iOSﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ آن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ – ﻗﺮار دارد رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺴﮑﻮرد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ
ﺧﺮﯾﺪ آن را دارد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Spacesﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺎقﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﮔﭗ ﺑﺰﻧﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﮐﻼبﻫﺎوس از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﺳﻠﮏ و اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻨﻮز اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ وب ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

