ﻓﯿﺴﺒﻮک اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم
 Roomsﺑﺮای  iOSﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۳
ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻣﺮوز اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Roomsرا ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻗﺎدرﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در آن ﻣﺘﻦ ،ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ
 Roomﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ
اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﺖ روم ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻌﻦ
ﮐﺮده ،ﭘﺴﺘﯽ را در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺴﺖ دادن
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺰاﺣﻢ را از ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻢ و واﻟﭙﯿﭙﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ،آﯾﮑﻦ ﻻﯾﮏ را ﺗﻐﺮ داده و ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Roomsﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد.
 Roomsدر واﻗﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج از ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در  Roomsﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
 Roomsﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ  Redditﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮ و
ﺧﻠﻮت ﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﭘﯿﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ QR
 Codeﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺣﺪاث ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﭘﯿﮏ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از او
ﺗﻘﺎﺿﺎی وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻟﯿﻨﮏ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ  QR Codeﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ  QR Codeدر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ورود ﺑﻪ  ،Roomsﺧﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎش ﻣﯿﻠﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻣﯿﻠﺮ

ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﯿﺴﺒﻮک در آﻣﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی  Branchرا در ﭘﺮوﻧﺪه
ﺧﻮد دارد و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ در ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ.
اﯾﺪه او ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺤﺜﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ای
اﺳﺖ ،ﺑﺎ دﻋﻮت ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺴﺖ اﺳﭙﻤﯽ در آن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
روﻧﺪ.
 Roomsرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎ و آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
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