ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ

ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در اپ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻨﺮ از ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ آیﭘﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن از آن ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد
ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺒﮏ »ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ« در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺣﺘﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی روان و ﺳﺎده اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در ﺧﻮد اپ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد! در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻮﻧﺖ و ذﺧﯿﺮهی آﻓﻼﯾﻦ ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اپ
اﺻﻠﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦﻣﺤﻮر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد ،اﻣﮑﺎن
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻫﺸﺘﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻀﺎی اﯾﻦ اپ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﯾﺮاد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎدی در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ
ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اپ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﯾﺮاد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﻠﻪ« در ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ اﯾﻦ اپ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮای دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ اپ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اپ ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اپ ﺑﺪون ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد؛ ﭘﺲ اﻣﮑﺎن ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺤﯿﻂ اپ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﺪﺧﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﯿﺪﺧﻮانﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ دارﯾﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻌﺪود و ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪررﻓﺖ وﻗﺖ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻮد.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﯾﯿﺘﻨﺎ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1396  ﺷﻬﺮﻳﻮر29

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/application/9739/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%
E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

