ﻣﻌﺮﻓﯽ “ﻟﻨﺰور”؛ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﺮاک ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﺮاک ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ اﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﻮب ،آﭘﺎرات و ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻼگ ،ﻫﻤﻮاره از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده ،در آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه اش ﻟﻨﺰور را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮان آن را ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﻧﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻟﻨﺰور ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﺺ اﺷﺘﺮاک ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﻟﻨﺰور را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﻧﺴﺖ،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اش دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را در ﻟﻨﺰور ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﻨﺰور از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ،ذﺧﯿﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﮔﺎﻟﺮی ،اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ آﻟﺒﻮم ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

در واﻗﻊ ﻟﻨﺰور ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﺷﺘﺮاک ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻢ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭘﯿﺮو
ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ اﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻨﺰور )در ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ( در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .در ﻣﻨﻮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ و ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﮐﻠﻮب ،آﻟﺒﻮم ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﺗﺄﺪ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻧﯿﺰ در ﻟﻨﺰور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﮔﺎﻟﺮی ﺑﻪ ﻟﻨﺰور وارد
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﺮاﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮش ﮐﺎدر
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ )ﻣﺮﺑﻌﯽ ،اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی( و  13ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻟﭽﺴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﭘﻠﻮد ﻋﮑﺲ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻦ ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﮓ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ،آﭘﻠﻮد وﯾﺪﺋﻮ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﻮر و رﻧﮓ و ﻓﻮﮐﻮس ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ
در ﻟﻨﺰور اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ اﯾﺪه از ﺳﺮورﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﭘﺎرات ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ای ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ در ﻟﻨﺰور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو ﭼﻪ در  iOSو ﭼﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﻗﺎدرﯾﺪ ﺑﻪ
ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻟﻨﺰور ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام،
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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