اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ؛ از
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﻻﯾﻮ ﺗﺎ ﺗﻐﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﺳﺘﻮریﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهای ﺑﺎ ﻧﺎم »اﻟﺴﺎﻧﺪرو ﭘﺎﻟﻮزی« اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ
 Insightsرا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ Insights .ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد

را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ دﮐﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﻟﻮزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی داﯾﺮﮐﺖ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻓﻮروارد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر
ﺟﻌﻠﯽ و ﻏﻠﻂ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻓﺮدی ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎﻟﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻻﯾﻮ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻻﯾﻮ ،ﺑﺮای آن ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻻﯾﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان روزاﻧﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﻮ
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﻪ دو
ردﯾﻒ اﺳﺘﻮری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﺧﺮ ،ﻣﺴﻨﺠﺮ روﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻤﺎس

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب  Zoomاﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮوع ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﻓﺼﻞ اول  ،۲۰۲۰ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک،
ﻣﺴﻨﺠﺮ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺴﺎپ ﺑﻪ  ۲.۹۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۲.۸۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن،
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

