ﭼﺖ روم ﺻﻮﺗﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯽآﯾﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﺖ روم ﺻﻮﺗﯽ و
رﻣﺰﻧﮕﺎری دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﻼبﻫﺎوس ) (Clubhouseﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪا آﯾﻨﺪه
ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  iOSو ﺑﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
درﺧﺸﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اپ
ً
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ اپ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻏﻮلﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺘﺮ ﺳﺮﮔﺮم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Spacesاﺳﺖ و ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آورده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری دو ﺳﻮﯾﻪ ) (E2EEرا ﺑﻪ
ﭼﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎورد.
»اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻻﯾﻮ« ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Live Roomsﻫﻢ
ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﺖ
رومﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر  Alessandro Paluzziدر ﺗﻮﺘﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺨﺶﻫﺎی زﻧﺪه
در ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﯾﮑﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﮐﻨﺎر آﯾﮑﻦ آﺷﻨﺎی دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ً
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ و
ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﯾﮑﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در ﮐﻨﺎر آﯾﮑﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ً
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن از روی ﮐﻼبﻫﺎوس ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Live Roomsﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری دو ﺳﻮﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ً
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺖﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

