واﺗﺲ اپ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان در ﭼﺖ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب واﺗﺲ اپ ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺮز داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺪود دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﺳﺮوﯾﺲ واﺗﺲ اپ را زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد آورد و ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺲ اپ
راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  1دﻻر ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ واﺗﺲ اپ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ،ﺑﯿﺶ
از  42ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯿﺶ از  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮔﺮوه ﭼﺖ در
واﺗﺲ اپ وﺟﻮد دارد و ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ  1.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﮑﺲ و  250ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺗﺲ اپ داﺋﻤﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ آﭘﺪﯾﺖ اﺧﯿﺮ واﺗﺲ اپ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭼﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .واﺗﺲ اپ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺳﻘﻒ  100ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  256ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﻼ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی
وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﯾﺎ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﺗﻐﺮ دﯾﮕﺮی در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﻦ ﺳﻘﻒ  256ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت ﻧﻔﻊ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
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