ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﭽﻪ در اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی وﻃﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ،ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﻨﺰور ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن آﺷﻨﺎﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻮان و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دارای ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﻧﺰدﯾﮑﺎ« ﺷﺪه؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺘﻦ ﺑﺎ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دور و ﺑﺮﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺘﻮس ﻫﺎ و ﻋﮑﺲ
ﻫﺎی ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻫﺎ و آدم ﻫﺎی دور و ﺑﺮﺗﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اپ »ﺑﻪ ﭘﯿﺎم
ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ«.

ﻧﺰدﯾﮑﺎ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﯿﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داده ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از آن ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﮑﺲ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در

ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی دور و ﺑﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع روی ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اپ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎﻧﺎل
ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ ،ﺧﻮراﮐﯽ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،وﻗﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﺣﺎل
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،در ﺣﮑﻢ ﻫﺸﺘﮓ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی
آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﻼ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺟﺪﯾﺪی رﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ در ﻏﺬا ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد آن
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﮓ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از

اﯾﺮادات وارده ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﮔﺎﻟﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
»ﻓﺎﻧﻮس« ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺰدﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ Push Notification
ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪار ﺷﻤﺎ را از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻧﻮس در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اپ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺰاداری ﻫﺎی
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم( ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺰدﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻨﺶ در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی ،ﺗﻨﻮع ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﺰدﯾﮑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ
در آن از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
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