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اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی وب ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﭘﻞ و  FBIدر ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎردﯾﻨﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ اﺑﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و دادن اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد روی آورده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮش رﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ
در زﻣﯿﻨﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ واﺗﺲ اپ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن
ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺣﺎﻻ اﻣﺮوز ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ واﯾﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد آورد.
واﯾﺒﺮ در ﻧﺴﺨﻪ  6.0ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت )ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ( را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه درآورده و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ آﯾﮑﻦ ﻗﻔﻞ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ،ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ واﺳﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﻔﺘﮕﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭼﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﻫﻢ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ .رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ واﯾﺒﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،واﯾﺒﺮ در ﻧﺴﺨﻪ  6.0ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ در ﭼﻨﺘﻪ دارد:
ﭼﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ،واﯾﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ رﻗﺒﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد واﺗﺲ اپ و ﺗﻠﮕﺮام در ﺣﻮزه رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮدن
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ واﯾﺒﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را در
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ دارد ،اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت درﮔﯿﺮ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ واﯾﺒﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
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