ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ LINE؛ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب
ﺗﺎﺑﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی واﯾﺒﺮ در ﺳﺎل  ،۹۴از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واﯾﺒﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﮕﺮام و واﺗﺲ اپ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﯾﻦ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻠﮕﺮام ﮔﻢ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽاش ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻋﻈﯿﻢ ژاﭘﻦ را زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮد .واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﻫﻮﮐﻮ –ﺷﻬﺮی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ژاﭘﻦ -را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد از ﺷﺮﮐﺖ NHE
ژاﭘﻦ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﮐﺮهای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد .راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻦ ﺑﻮد .ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﮐﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ژاﭘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
را ﺳﺎده ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻓﻘﻂ  ۱۸ﻣﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ
ﺷﺮوع ﻻﯾﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ازدﺣﺎم ﮐﺎرﺑﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻓﻘﻂ  ۱۸ﻣﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ  ۶ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻋﺪد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهی  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻻﯾﻦ آﻧﻘﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  NHEﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Line Corporationرا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و  ۴۰درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ
وﻗﺘﯽ از ﻻﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮدرﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده .اﻣﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪی اول ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .در
ﻻﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺐ ﻣﺠﺰا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن ،دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢﻻﯾﻦ )ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد( ،ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎسﻫﺎی راﯾﮕﺎن وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ و در آﺧﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
) (Moreاﺳﺖ.

در ﻗﺴﻤﺖ  Moreﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻢﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ

در ﺑﺨﺶ  ،Moreﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﯿﮑﺮ
ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺗﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻻﯾﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﮔﺮوه ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Line Cameraﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ و وﯾﺮاﯾﺶ
آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻢﻫﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ و
ﮐﺎر در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻻﯾﻦ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻻﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮاﻗﺼﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﮐﺎﻣﻞ را دارد .از ﭘﯿﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از
اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎس راﯾﮕﺎن ﺻﻮﺗﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ را ﻫﻢ

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن درج ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﻻﯾﮏ وﺟﻮد دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ

راﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻨﺖ درج ﮐﻨﯿﺪ و درج ﭘﺴﺖ در ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎدﮔﯽ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻻﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮاﻗﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﮐﺎﻣﻞ را دارد
اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Homeدارد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن اﮐﺎﻧﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درج ﮐﺮده و اﮔﺮ از
ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮﺷﺘﺎن آﻣﺪ آن را ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﯾﻦ ،ﺑﺎزیﻫﺎﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  NHEدر ﺳﺎل  Line Games ۲۰۱۱را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻻﯾﻦ از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن

ژاﭘﻨﯽ در ژاﻧﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎزل ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی اﻣﺮوزه از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻻﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزی درون ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داد و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻻﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ در اداﻣﻪ اﺷﺎرهای ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻻﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ

ﺷﺮﮐﺖ  NHEدر ژاﭘﻦ دارد و اﺳﺘﻔﺎدهی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻻﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺰان

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻻﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Moreﺑﺮوﯾﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻋﮑﺴﺘﺎن و در
وﺳﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪد ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ در ﻻﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﻫﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ،ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه و … ﻫﻢ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻻﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻻﯾﻦ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﯽﻧﻘﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎده و ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل ﻻﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ

ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻﯾﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻻﯾﻦ را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻦ در ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﺮادات ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهی ژاﭘﻨﯽ ،در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Line Liteرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد؛ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از ﻻﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی
دارد .اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ اﺛﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی در آن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را در ﮐﻨﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ارﻓﺎق( اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﻫﻤﻪی دﯾﺘﺎﻫﺎ و
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر آزار دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻫﺸﺪاری ﺑﺎﺑﺖ آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻻﯾﻦ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﺒﺰﭘﻮش ژاﭘﻨﯽ،
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ؟

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ

رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﺪ،
ﻣﺴﯿﺞﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺬاری و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﺮی ژاﭘﻨﯽ
را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺣﻔﺮهای اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻻﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻔﺮهی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﻻﯾﻨﯽ ﮐﻪ روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮهی زﯾﺎدی وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺣﻔﺮهی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﻦ از رﻣﺰﮔﺬاری End
 to Endاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺗﺎزه در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۵ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن.
اﯾﻦ ﻧﻮع رﻣﺰﮔﺬاری در ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺮﯾﻦ روش اﻧﮑﺮﯾﭙﺸﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح اﻣﻨﯿﺖ ﻻﯾﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻻﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ رﻣﺰﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

از ﻻﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ژاﭘﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ژاﭘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ –ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻻﯾﻦ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻻﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ در ژاﭘﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف اراﺋﻪ ﮐﺮده واﻗﻌﺎ
ﺧﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺮوﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻻﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻻﯾﻦ را ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
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