ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Undoﺗﻮﺘﺮ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺖ
در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه را ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Undoاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ روی ارﺳﺎل ،ﻣﺘﻦ را
اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺟﯿﻦ ﻣﻨﭽﻮن ووﻧﮓ« ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ،
ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » « Undoاﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ

اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ،ﻣﺘﻦ را در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ،آن را
وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دوام زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎﻫﺎی
دﺳﺘﻮری و اﻣﻼﯾﯽ ﺗﻮﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮان دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺖﻫﺎ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎه ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺣﺬف ﺗﻮﺖ ﯾﺎ اﺻﻼح آن در ﺑﺨﺶ
ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ارﺳﺎل ﺗﻮﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎن اراﺋﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ووﻧﮓ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ از اﯾﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در ﮔﺰارش ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ« در ﮐﻨﺎر

ﺟﻤﻠﻪ »ﺗﻮﺖ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ و اﺻﻼح ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ و از ارﺳﺎل ﺗﻮﺖﻫﺎی
ﻏﻠﻂ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  Super Followsو  Communitiesرا ﺑﺮای
درآﻣﺪزاﯾﯽ از دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

