ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام NoSpoilersBot؛ رﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﺣﺎوی اﺳﭙﻮﯾﻞ در
ﺗﻠﮕﺮام  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎره اﺳﭙﻮﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

ﺗﻠﮕﺮام اﯾﻦ ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺘﺎن ﺗﻠﺦ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻬﻢ از ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﯾﺎ

ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﻣﺰه ﺷﺪن آن ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای ﻣﺜﻞ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رﺑﺎت
ﺳﺎده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل واژه اﺳﭙﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺎن ﻧﺨﻮرده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﺳﭙﻮﯾﻞ ) (Spoilدر اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻓﺎﺳﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از

آن ﺑﺮای ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﮏ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺒﻖ روال ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و در اداﻣﻪ ی ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ رﺑﺎت

 NoSpoilersBotرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ @NoSpoilersBot
را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮات )ﻫﻢ در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ( ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
رﺑﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻠﻮی ﻧﺎم رﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی »… «Enter spoilerﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎوی اﺳﭙﻮﯾﻞ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻮ دﻫﻨﺪه ی داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد را
در آن ﻗﺴﻤﺖ و ﺟﻠﻮی ﻧﺎم رﺑﺎت ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ رو ﺑﻪ رو
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ:

ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺪازه ی واﻗﻌﯽ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
در واﻗﻊ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﭙﻮﯾﻞ دار را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ در
 4ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﻪ ی  Mildﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ
ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎوی آن دارای اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻪ ی Moderate
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﻪ ی  Hugeﺑﺮای اﺳﭙﻮﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ ی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ی  Insaneﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺣﺎوی ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮده و ﻧﺸﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺘﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺪازه ی واﻗﻌﯽ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻟﻤﺲ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی » «View Spoilerﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن
ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﺑﻪ دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ و ﯾﺎ
ﻟﻤﺲ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎز دارد.
اﮔﺮ از اﺳﭙﻮﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺪاوم دوﺳﺘﺎن ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺗﺎن ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ  NoSpoilerBotرا ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﭙﻮﯾﻞ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭼﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ رﺑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ آن را در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

