اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Live Roomsروﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد :اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻻﯾﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۴ﻧﻔﺮ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Live Roomsرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻﯾﻮ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ » «Squad Streamﺗﻮﭻ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻻﯾﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﮐﺎرﺑﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎک ﺷﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آن

ﮐﻤﯽ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻮاﯾﭗ و ﮔﺰﯾﻨﻪ دورﺑﯿﻦ ﻻﯾﻮ را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی آﯾﮑﻮن  Roomsﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻻﯾﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﯾﻮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺴﺪود و ﺑﻼک ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش و ﺑﻼک
ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﻻﯾﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا

ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ درﺑﺎره ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد

ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

در ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی زﻧﺪه را در ﻧﺴﺨﻪ وب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻﯾﻮ را از  ۱ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻻﯾﻮ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از وﯾﮋﮔﯽ  Live Roomsاﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

