ﺗﻮﺘﺮ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »اﺳﭙﯿﺲ«
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﺖ روم ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،آذر ۱۳۹۹
ﺗﻮﺘﺮ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » «Spacesاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن در
ﭼﺖ رومﻫﺎی ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ  Spacesﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط
ﺻﻮﺗﯽ و اﻣﻮﺟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻻزم را روی آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد در ﻓﻀﺎی ﭼﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﻋﺚ آزار
و اذﯾﺖ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﭼﺖ روم ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ  Spacesﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺻﺪای اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت وی را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺖ رومﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮ ﭼﺖ روم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش اﻋﻀﺎی ﭼﺖ روم را

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ در اﺗﺎق ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻼک ﮐﺮدن
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﭼﺖ روم وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﭼﺖ روم ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﻮد .ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

» ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮد«.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ Spaces ،از ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮﺟﯽﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﯽ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  Spacesﺗﻐﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ارﺳﺎل ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و داﯾﺮﮐﺖ ﺻﻮﺗﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارد
ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در
دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

