ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ » «Weiboاﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ
ﺗﻮﺘﺮ در ﭼﯿﻦ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۱۴۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی
ﭘﺴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ژﯾﻨﻬﻮآ ﻧﯿﻮز« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﯿﺐ ﺗﻮﺘﺮ
در ﭼﯿﻦ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » ،«Sina Weiboﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ زودی ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۱۴۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ روﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ  ۲.۰۰۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت از  ۲۸ژاﻧﻮﯾﻪ ) ۸ﺑﻬﻤﻦ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ در » «Sina Weiboﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺑﻄﻪ
ً
اﺧﯿﺮا
ﺑﺎ ﺗﻮﺘﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۱۴۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺗﻮﺖ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺘﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در »ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﺳﺮوﯾﺲ اش را ﺣﺬف ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻄﻮر ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه در ﺗﻮﺘﺮ ،ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺮاد ﮐﻤﺎﮐﺎن  ۱۴۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ اول ﻫﺮ

ﺗﻮﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﻤﻼ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ً
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ »واﻧﮓ ﮔﺎﺋﻮﻓﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ،Weiboﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮده
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺗﻐﺮات ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﯿﺪ ﺧﻮد  ۱۴۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ی ﺟﺎری ﻧﯿﺰ
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﻮل ارزش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی در ﭘﯽ ﭼﺎره ای اﺳﺖ ﺗﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮد را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد و از

ﻫﻤﯿﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ارزش اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

