ﺟﮏ دورﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻐﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﺗﻮﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﯾﺖ رﯾﮑﺪ رواﯾﺖ ﮔﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۱۴۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻮﺖ را ﺑﻪ  ۱۰.۰۰۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ؛ ﮔﺰارﺷﯽ

ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ داده و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۱۴۰ﺣﺮف اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻮﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ در اپ  notesﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه ،دورﺳﯽ آورده ﻣﺤﺪودﯾﺖ ۱۴۰

ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
 SMSﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را دوﺳﺖ دارد و ﺧﻼﺻﻪ

ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد.

دورﺳﯽ ﺳﭙﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ﻣﺘﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﮔﺮ
واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ رخ ﻣﯽ داد؟ ﻣﺘﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان

ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری و ﻫﺎی ﻻﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺟﮏ دورﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﻤﺪه ی ﺗﻮﺖ ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ وی ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی اش از اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﺮات ﺿﺮوری روی ﻫﺴﺘﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .او
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺮدم اﺻﺮار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اش ﻧﻤﺎﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

