ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت واژه ﯾﺎب؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﻠﮕﺮام  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺟﻤﻌﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
اﯾﻦ روزﻫﺎ آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت زﯾﺮ و رو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻫﺴﺖ .ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .وﺑﺴﺎﯾﺖ واژه ﯾﺎب را
ً
ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ واژﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮑﺸﻨﺮی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSواژه ﯾﺎب را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻼق و ﻧﻮآوری ﭼﻮن ﺗﻠﮕﺮام ،رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز

ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز و در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ رﺑﺎت  @vajehyabbotرا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وﺑﺴﺎﯾﺖ واژه ﯾﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺶ از  1ﻣﯿﻠﯿﻮن واژه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از آﯾﺪی  @vajehyabbotاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ی رﺑﺎت روی  /startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن رﺑﺎت واژه ﯾﺎب ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .روش اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت واژه ﯾﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺮای رﺑﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .رﺑﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺖ را ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺪه
در ﭘﺎﻦ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

در اﯾﻦ راه اﮔﺮ رﺑﺎت واژه ﯾﺎب ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺘﯽ را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ رﺑﺎت واژه ﯾﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺎدر

اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  /dicmodﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد “ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ” را ﻓﻌﺎل و
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﺎن ﺳﺮ رﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرﻫﺎی  /randو آوردن

ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻠﻤﻪ ی  enو ﯾﺎ  faدر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﺪوم ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
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

