ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻓﺰودن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﻫﺎی  GIFدر ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
اﻣﺮوز ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ  ۱۵ژوﺋﻦ و ﺗﻮﻟﺪ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک  .GIFﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﮏ ﺳﻮال ﻋﺠﯿﺐ را ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎرت  GIFرا
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  GIFدر ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۵و اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻓﺰودن
آﻧﻬﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ،ﺟﯿﻒ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد  GIFدر ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد  GIFﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ  ۲۵ﻫﺰار اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﺘﺤﺮک
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل در ﺳﺎﻟﮕﺮد  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد آورده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ
ً

روال ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ارﺳﺎل  GIFﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ
ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ  Giphyﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی  GIFﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﻠﻔﻆ

ﺻﺤﯿﺢ  GIFاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ وﺣﺪت روﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﻋﺪه
زﯾﺎدی آن را »ﮔﯿﻒ« ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آن را »ﺟﯿﻒ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ »اﺳﺘﯿﻮ
وﯾﻠﻬﯿﺖ« ) (Steve Wilhiteﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻠﻔﻆ دوﻣﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

