ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرﻟﺮ ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،اپ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرﻟﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آن ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻧﻔﺮت« را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ وب آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ روی آنﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی » ،Parlerاﻣﯽ ﭘﯿﮑﻮف« ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﭘﻞ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اپ دارد .ﭘﺎرﻟﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
 iOSﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ روی آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﻔﺮت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪش را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ »ﺟﻮرج ﻓﺎرﻣﺮ« ﻧﺎم دارد و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻣﺎرک ﻣﮑﻠﺮ« ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮐﻨﮕﺮه در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﺮ
را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و اپ اﺳﺘﻮر ،آﻣﺎزون ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎریاش ﺑﺎ
آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ آﻓﻼﯾﻦ ﺷﺪن آن ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺎرﻟﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﺶ» ،ﺟﺎن ﻣﺎﺗﺰ« ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﮑﻠﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪ .ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،دوﺑﺎره آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن در
اپ اﺳﺘﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﻫﻔﺘﻪ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ اپ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ اﭘﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده و ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ
و دﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه روی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺘﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

