واﺗﺲاپ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯽﺻﺪا ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ
ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
واﺗﺲاپ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی زﯾﺎدی روﺑﻪرو ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه واﺗﺲاپ،
ﺑﯽﺻﺪا وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن ﻗﺮار دارد و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎگ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ واﺗﺲاپ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد ،ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺮﺗﺮ از رﻗﺒﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﮔﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل آن را ﺑﯽﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﻗﺮار دارد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

واﺗﺲاپ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
رﯾﺰش ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام و

ﺳﯿﮕﻨﺎل ،واﺗﺲاپ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی زد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمﻫﺎی
اﺳﺘﺎﺗﻮس ،روی ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ واﺗﺲاپ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽرود.
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺲاپ در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

