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گوگل هر بار با قابلیت های جدید خود، کاربرانش را حیرت زده میکند. این بار به سراغ دوستداران سریال فرندز رفته

است. فرندز که یکی از محبوب ترین سیتکام ها در سراسر جهان است دوستداران و طرفداران بسیاری دارد. به همین

خاطر گوگل هم یک ترفند جدید ایجاد کرده است که شما با جست و جوی نام های مونیکا گلر، ریچل گرین، فیبی بافی،

چندلر بینگ، راس گلر یا جوی تریبیانی در گوگل بتوانید یک دیالوگ معروف از آن ها را به صورت صوتی بشنوید تا به

این صورت لبخندی بر لبان شما نمایان گردد.
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معرفی سریال فرندز

سازندگان کمدی دوستان یا همان فرندز که در واقع نوعی سیتکام است، در مجموع 236 قسمت را در طول ده سال به ما

داده اند تا با تماشای آن لذت ببریم. در سایت های فارسی زبان نیز این سریال موجود است و میتوانید آن را با

زیرنویس چسبیده دانلود و در تلفن همراه، لپتاپ یا کامپیوتر شخصی خود مشاهده کنید.

بسیاری از افراد که با این سریال آشنا نیستند، فکر می کنند که یک کمدی سطحی است و چیز قابل توجهی در آن وجود

ندارد. اما واقعیت چیز دیگری است. تک تک شخصیت هایی که در این سریال حضور دارند کامال غنی و جذاب اند و با

این که تعداد قسمت های آن 236 تاست اما به هیچ عنوان از دیدن آن سیر نخواهید شد و دلزده تان نمیکند.

بسیاری از افراد از این سریال برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده میکنند و مدرسان زیادی هم مبنای آموزش های خود

را روی همین سریال قرار میدهند. یعنی سعی میکنند تا با استفاده از دیالوگ هایی که در آن برقرار است، به زبان آموزان

نکات مهم و سخت را آموزش دهند.

از جذابیت های این سریال همینقدر باید گفت که بسیاری از  افراد بعد از این که یک دور آن را مشاهده می کنند، برای

دفعات بعدی هم دوباره سراغ همین سریال می آیند و بارها و بارها آن را مشاهده خواهند کرد.

خوب است بدانید که تهیه کنندگی این سریال را مارتا کافمن و دیوید کرین بر عهده داشتند.

سال گذشته به افتخار 25 ساله شدن این سریال، گوگل این ترفند جالب را درون خود جای داد. البته شاید فکر کنید که

یک سالی است که از به وجود آمدن این قابلیت گذشته است اما به نظر ما آنقدری ارزشش را دارد که هم اکنون

بخواهیم این ترفند را با شما به اشتراک بگذاریم.

ترفند گوگل براي سریال فرندز

برای مثال اگر راس گلر را تایپ کنید، نماد یک مبل ظاهر خواهد شد و یک جمله معروف از راس برای تان پلی میشود.

همچنین با هر بار کلیک روی مبل صفحه به سمت چپ و راست حرکت خواهد کرد.

اگر نام فیبی بافی را تایپ کنید، تک آهنگ او به نام «گربه بدبو» پخش خواهد شد.

وقتی نام مونیکا گلر را تایپ میکنید، نمادی از شست و شو به شما نشان خواهد داد و صدای جیر جیر تمیز کردن به

گوش خواهد رسید.
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اگر نام ریچل گرین را تایپ و جست و جو کنید، نمادی از مدل موی معروف او را نشان میدهد که در طول سال ها در

حال تغ�ر است.

اگر نام جویی تریبیانی را سرچ کنید نمادی از پیتزا نشان داده میشود و یک جمله معروف  از آن هم پخش خواهد شد.

اگر هم نام چندلر بینگ را سرچ کنید، صندلی معروف چندلر به همراه عکس اردکش نمایش داده میشود.

توجه: برای این که بتوانید از این ترفند گوگل استفاده کنید الزم است که حتما نام این کاراکترها را به صورت انگلیسی

جست و جو کنید. میتوانید نام انگلیسی آن ها را با یک سرچ ساده در گوگل به دست آورید.

 

این اولین باری نیست که گوگل با ترفندهای خاص خود کاربرانش را هیجان زده و غافلگیر میکند. این بار هم به

طرفداران سریال فرندز که کم هم نیستند، این ترفند جالب را هدیه کرده است.

 

سواالت پرتکرار

هنگامی که نام شخصیت های سریال فرندز را جست و جو میکنید، مشاهده خواهید کرد که یک نماد از این

شخصیت ها در گوگل به نمایش گذاشته میشود و صدایی نیز پخش خواهد شد.

اوال که باید حتما نام این شخصیت ها را به انگلیسی تایپ کنید و دوما فقط نام یکی از آن ها را بنویسید.

ترفند گوگل براي سریال فرندز چیست؟ -

نام شخصیت هاي فرندز را نوشتم  اما اتفاق خاصی در نتایج گوگل مشاهده نشد. علت آن چیست؟ -

جستجو …
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