ﮔﻮﮔﻞ از  Smart Canvasروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ اﯾﺪه
ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻼﯾﻦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮔﻮﮔﻞ در روﯾﺪاد  I/Oﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ از  Smart Canvasروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﺰاری
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻓﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل وﯾﺮاﯾﺶ آن ﺷﻮﯾﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﺎ  Smart Canvasﻗﺼﺪ دارد ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ Smart Canvas .ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ،ﻧﻘﺸﻪ راه ﭘﺮوژه و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻣﺠﺎزی در ﮔﻮﮔﻞ داﮐﺰ را
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ @ دﯾﮕﺮان را ﻣﻨﺸﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از

اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ رو را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ رای ﮔﯿﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﭘﺎ را ﯾﮏ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دراﯾﻮ و ﺷﯿﺘﺰ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﭼﺖ روم ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر روی ﺷﯿﺘﺰ ﯾﺎ
داﮐﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ و اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺳﺎدهﺗﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎدر ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻧﻤﺎی دورﺑﯿﻦ را روی ﮐﺎرﺑﺮ زوم ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ زﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ روﯾﺪاد اﺷﺎرات ﺧﻼﺻﻪای ﺑﻪ  Smart Canvasو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺖ داﺷﺘﻪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

