»ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا« ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﻓﺰوده ﻓﯿﺴﺒﻮک» ،ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا« در ﭘﺴﺘﯽ در ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺗﺮک
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺎرا در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﻣﺮوز ۴ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﺎر روی ﭘﺮوژهﻫﺎ ،آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻦ در  Facebook Reality Labsاﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد در دوران ﺷﻐﻠﯽام ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم«.
ﺑﺎرا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ:

»ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آن دﺳﺘﺮﺳﯽ

دارد«.

ﺑﺎرا ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری دارد .ﺑﺎرا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺑﺨﺶ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Oculusرا ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎرا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽاش
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و وﻇﯿﻔﻪاش ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی /واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از  Facebook Reality Labsﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک از اوﻟﯿﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺠﺎریاش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎرا اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ داد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ در ﮐﺎﻣﻨﺖ زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﺎرا ،از آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد:

»ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﺮاﻓﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ .در دوران ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در
آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺳﺎزی ،ﻫﯿﺠﺎنزدهام«.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا ﮐﺠﺎﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری ﻏﻮل
ﭘﯿﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ روی ﺷﮑﻞ دادن آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

