بهترین نرمافزار ضدویروس 2021

از کار افتادن تدریجی واتساپ در صورت نپذیرفتن قوانین حریم خصوصی جدید

اگرچه گشتوگذار در وب یا متاشای فیلم بیخطر به نظر میرسد ،اما خطرات زیادی کامپیوتر شام را در
رسارس فضای اینرتنت تهدید میکند .به گزارش ایتنا،نرمافزار آنتیویروس میتواند به شام و کامپیوتر شام در
برابر این تهدیدها و تهدیدات دیگر کمک کند (اگرچه هیچ جایگزینی برای استفاده از رمزهای عبور قوی و
سایر اقدامات امنیتی اینرتنت عقل سلیم وجود ندارد) .نرمافزار آنتیویروس هنگام گشتوگذار در وب ،ارسال
ایمیل ،پخش جریانی ویدیو یا انجام هر کار دیگر بهصورت آنالین ،اطالعات و فایلهای ارسالی از کامپیوتر شام
را اسکن میکند.برای کمک به محافظت از رایانه ویندوزی ،بهرتین نرمافزار ضدویروس  2021معرفی می شود:
Bitdefender Kaspersky Webroot Norton Trend Micro McAfee ESET Avast

واتساپ تصمیم گرفته است که افرادی که قوانین جدید حریم خصوصی این پیام رسان را
قبول نکردهاند را به مرور زمان از دسرتسی به قابلیتهای خود محروم کند.
به گزارش ایتنا  ،قوانین جدید حریم خصوصی واتساپ از هفته جاری اعامل میشود و
مقامات این پیام رسان اعالم کرده استاند که آن دسته از حسابهای کاربری که با به
اشرتاک گذاری اطالعاتشان با فیسبوک به عنوان صاحب واتساپ موافقت نکردهاند نیز
همچنان میتوانند از این نرمافزار استفاده کنند.
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چشم سوم رباتیک به کمک انسان می آید

دانشمندان چشمی رباتیک طراحی کردند که به افراد هنگام
استفاده از تلفن همراه کمک می کند.
به گزارش باشگاه خربنگاران جوان ،به نقل از میک سوف؛ تلفنهای
همراه جزئی جدا نشدنی از زندگی امروز افراد شده است .مردم
بیشرت زمان خود از گوشی استفاده میکنند و گاهی اوقات آنچنان
غرق آن میشوند که دیگر متام ارتباطات انسانی و فیزیکی را
فراموش میکنند .در راستای رفع این مشکل دانشمندان چشم
سوم رباتیک را طراحی کردند .وقتی مشغول گشنت در شبکههای
اجتامعی و یا ارسال و دریافت پیام هستید ،این چشم سوم
رباتیک به شام کمک کند.
پیاده روی و ارسال پیام کوتاه میتواند به اندازه ارسال پیام کوتاه
و رانندگی خطرناک باشد .چشم رباتیک یک راه حل منحرص به
فرد برای جلوگیری از خطرات ناشی از حواس پرتی است .با بسنت
دستگاه به پیشانی ،این چشم سوم میتواند هر قطب ،افراد یا
ترافیکی را که میخواهید مستقیامً وارد آن شوید ،تشخیص دهد.
این دستگاه توسط مینووک پائنگ ،دانشجوی طراحی صنعتی
کالج سلطنتی هرن و کالج امپریال لندن طراحی شده که اگرچه
ابزاری ساده است ،اما هدف و پشت ساخت این گجت جالب
است.
هدف از ساخت چشم سوم رباتیک افزایش ایمنی کاربران تلفن
همراه است .زمانی که کاربر مشغول کار با گوشی است و رسش
را به پایین خم کرده ،پلک پالستیکی دستگاه باز میشود و مراقب
اوضاع است .این دستگاه ساده به ژیروسکوپ مجهز است که
بتواند خم شدن رس کاربر را تشخیص دهد و زمانی که فرد رسش
را باال میآورد پلکهای دستگاه بسته میشود.
چشم سوم حسگر سنجش فاصله هم دارد که هنگام نزدیک
شدن کاربر به مانعی ،بوق میزند .این دستگاه هوشمند توسط
 ،Arduinoیک نرم افزار منبع باز که معموالً برای پروژههای
فناوری  DIYاستفاده میشود ،تأمین میشود .این دستگاه کاربر
را قادر میسازد بدون نگرانی از تلفن خود استفاده کند و چشم
سوم رباتیکی کمک میکند تا وی به مانعی برخورد نکند.
این دستگاه در حد یک گجت ساده طراحی شده و حین
رانندگی یا رد شدن از خیابان منیشود از آن استفاده کرد .به
طور کلی این چشم رباتیک منیتواند ایمنی فرد را تضمین
کند ،اما ایده طراحی این چشم میتواند کمک کند تا گجتی
طراحی شود که ایمنی بیشرتی را برای کاربران موبایل به همراه
بیاورد.
این دستگاه تصویری از میزان اعتیاد انسانها به تلفن هایشان
است .اگر همه چیز به همین شکل پیش برود شاید دانشمندان
مجبور باشند در آیندهای نزدیک یک چشم سوم واقعی بسیار
هوشمند طراحی کنند که بتواند ایمنی کارمندان را فراهم
کند.

نسخه طالیی آیفون  ۱۲پرو روانه بازار شد

برند روسی و گران قیمت  Caviarگوشی جدید آیفون  ۱۲پرو طال
را در دو رنگ با روکش تیتانیوم در تعداد محدود ساخت.
به گزارش باشگاه خربنگاران جوان ،به نقل از  ۲۴ای؛ برند لوکس
و روسی  Caviarبا الهام از طراحی خودروی جدید تسال مدل
 Sنسخه  Pro Excellence Edition 12 iPhoneرا روانه بازار
کرد.
این رشکت روسی اظهار داشت که نسخه ویژه Pro 12 iPhone
 Excellence Editionیا در رنگ طالیی با حاشیههای سیاه و یا
در رنگ مشکی با حاشیههای طالیی در دسرتس است و تولید آن
فقط به  ۹۹نسخه محدود شده است .برند خاویار در طراحی و
ساخت گوشی هوشمند فقط از طال استفاده نکرد ،این تلفنها با
بدنهای با روکش تیتانیوم و یک الیه  PVDهمراه است که باعث
میشود گوشی هوشمند بسیار محکم شده و مقاومت زیادی در
برابر خط و خش داشته باشد.
لوگوی برند خاویار نیز در کنار گوشی هوشمند حک شده و در
طرف دیگر شامره دستگاه با توجه به تعداد کل  ۹۹نسخه شامره
گذاری شده است .گوشی هوشمند Pro Excellence 12 iPhone
 Editionبسته به مدل و ظرفیت حافظه با قیمتی بین  ۵۵۵۰تا ۷
هزار یورو در دسرتس است.
برند لوکس خاویار از برندهای خاص و گران قیمت لوازم
الکرتونیکی در دنیا است .این برند کار خود را با هدف شخصی
سازی لوازم الکرتونیکی مورد کاربران با اولین رسی آیفون  4sطال
در سال  ۲۰۱۱رشوع کرد .مدتی قبل این رشکت گوشی Galaxy
 S21سامسونگ را با نقش یک گاو طالیی با چشامنی از املاس
طراحی کرد.
برند  Caviarپس از رومنایی و عرضه پلی استیشن  ،۵نسخه طالیی
این کنسول بازی که از طالی  ۱۸عیار پوشیده شده بود با قیمتی
حدود نیم میلیون دالر روانه بازار کرد .از این  PS5طالیی فقط ۹
عدد ساخته شده بود .دستههای این کنسول نیز از چرم متساح و
 ۷۵۰گرم طالی  ۱۸عیار ساخته شده بودند.
گفتنی است ،این برند به تازگی خانواده آیفون  ۱۲را با الهام
از شخصیتهای مجموعه انیمیشن محبوب Mortal Kombat
روانه بازار کرد.
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برای مقابله با افشای اطالعات؛

سامانه احراز هویت معتبر
در فضای مجازی وارد فاز اجرایی شد
سامانه احراز هویت معترب در فضای مجازی (ساموا) پیرو مصوبه  ۵۹شورای
عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطالعات ایران به صورت رسمی آغاز
به کار کرد.
به گزارش مهر ،در مراسم رومنایی رسمی از این سامانه که توسط سازمان فناوری
اطالعات ایران به صورت آنالین برگزار شد ،نارص اسامعیلی مدیر پروژه ساموا،
تهدیدات و زیانهای فضای مجازی از جمله جعل هویت افراد و باج خواهی
سایربی را از جمله مواردی عنوان کرد که رضورت راه اندازی سامانه احراز هویت
معترب را ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه با ارائه اطالعات پایه هویتی به سازمانها،
دستگاهها و کسب و کارها از خطرات جمع آوری و افشای اطالعات در فضای
مجازی جلوگیری میکند ،گفت :این سامانه در سطوح مختلف امکان استعالم
هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی ،بر پایه اطالعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر
پایه اطالعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم میکند.
اسامعیلی گفت :در همین حال استعالم شناسه امالک از طریق سازمان ثبت
اسناد ،کدپستی از طریق رشکت پست ،استعالم شناسه مالی از طریق بانک
مرکزی و شناسه معترب وسایل نقلیه از طریق سامانه نیروی انتظامی با سامانه
ساموا ممکن است.
به گفته وی این سامانه از شهریور  ۹۹به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار
گرفته و هم اکنون  ۳۸رشکت و کسب و کار به این سامانه متصل شده و دو
میلیون  ۸۰۰هزار استعالم احراز هویت نیز در آن به ثبت رسیده است.

در این مراسم بهنام ولی زاده معاون دولت الکرتونیکی سازمان فناوری اطالعات
ایران نیز گفت :سند نظام هویت معترب در جلسه  ۵۹شورای عالی فضای مجازی
به تصویب رسیده است که در آن مقرر شد تأمین کنندگان شناسه هویتی پایه
در کشور مشخص شوند و سازمان فناوری اطالعات نسبت به ایجاد سامانه احراز
هویت معترب در فضای مجازی اقدام کند.
وی گفت :نگاشت نهادی این سند توسط کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای
مجازی انجام شد و مطابق با آن سازمانهایی چون تنظیم مقررات ارتباطات،
ثبت احوال ،وزارت کشور ،سازمان ثبت اسناد ،رشکت پست ،بانک مرکزی و
نیروی انتظامی به عنوان تأمین کنندگان شناسه هویت معترب اعالم شدند.
ولی زاده هدف از ایجاد سامانه ساموا را جلوگیری از نشت اطالعات عنوان کرد
و گفت :اتفاقی که در افشای اطالعات  ۳۰میلیون کاربر یکی از بانکها رخ داد
به دلیل تجمیع اطالعات هویتی افراد در سامانههای دستگاهی بوده که نشتی
اطالعات را به همراه دارد .اما در صورت استفاده دستگاهها از سامانه ساموا،
اطالعات هویتی افراد در یک سازمان تجمیع نخواهد شد و اینگونه اتفاقات
کاهش مییابد.
معاون دولت الکرتونیکی سازمان فناوری اطالعات خاطرنشان کرد :ساموا فقط
یک سامانه احراز هویت کد ملی و یا احراز هویت سجلی نیست و مؤلفهها
و کاربردهای مختلف دارد و تطابق اطالعات افراد حقیقی ،حقوقی و کسب و
کارها با شناسههای مختلفی از جمله شناسایی هویت سجلی و شناسه هویتی
اشیا از طریق این سامانه قابل انجام است .در همین حال در این سامانه امضای
الکرتونیکی نیز پیاده سازی شده است.

با هدف حمایت از کسب و کارهای نو در حوزه پست صورت میگیرد؛

راه اندازی مرکز نوآوری لجستیک فناوری اطالعات و ارتباطات
با همکاری مشرتک پارک علم و فناوری الربز و
رشکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران و در
راستای توسعه بازار و حامیت از کسب و کارهای
نو در حوزه پست ،مرکز نوآوری لجستیک فناوری
اطالعات و ارتباطات راهاندازی میشود.
به گزارش ایسنا ،مهدی عباسی ،رئیس پارک علم و
فناوری الربز در نشستی که با حضور محمدرضا
قادری عضو هیئت مدیره رشکت ملی پست
جمهوری اسالمی ایران ،رضا حمیدپور مدیرکل
پست استان الربز و دیگر مدیران این دو مجموعه
به منظور بررسی موضوع راهاندازی مرکز نوآوری
تخصصی در حوزه پست برگزار شد ،با اشاره
به رضورت ایجاد ساختارهای جدید برای ارائه
خدمات مناسب به مردم و شهروندان اظهار کرد:
در این زمینه راه اندازی مراکز نوآوری که با توجه
به نیازهای مردم و جامعه شکل میگیرد ،یکی از
ساختارهای مورد نیاز در رشایط کنونی است و ما
تالش می کنیم از ظرفیت های موجود برای اهداف
و موضوعات مشرتک نهایت استفاده و بهره مندی
را داشته باشم.

وی افزود :پارک علم و فناوری الربز توامنندی ها و
ظرفیت های خوبی دارد ،اما برای حامیت از دانش
آموختگان و فناوران و حامیت از اقتصاد دانش
بنیان و فناور دست همه دستگاه های علمی و
اجرایی را به گرمی میفشارد.
محمدرضا قادری ،عضو هیئت مدیره رشکت ملی
پست جمهوری اسالمی ایران نیز در این نشست
ضمن استقبال از ایده راه اندازی مرکز نوآوری
لجستیک آی.سی.تی با همکاری پارک علم و فناوری
الربز گفت :دیگر امکان توسعه و فعالیت پست به
شکل گذشته و سنتی مقدور نیست و در این حوزه
نیازمند حضور رشکت های فناور ،استارت آپها و
کسب و کارهای دانش پایه هستیم تا ضمن توسعه
اقتصاد دانش بنیان به نیازهای کسب و کارها
متناسب با رشایط جدید پاسخ دهند.
وی با اشاره به اینکه بیش از  ۷۰درصد فعالیت
های پست در فضای الکرتونیکی و فناوری اطالعات
انجام می شود ،افزود :حضور استارت آپها و کسب
و کارهای نو در حوزه پست بسرت بسیار مناسبی
است که رشکت پست هم از این کسب و کارها

حامیت می کند.
قادری به جایگاه کسب و کارهای جدید در حوزه
پست اشاره کرد و گفت :پست بسیاری از کسب و
کارها از جمله بخش نرش و توزیع کتاب را متحول
کرده است که منونه واقعی آن در منایشگاه کتاب
و ارسال میلیون ها جلد کتاب به رسارس کشور و
یا دنیاست.
عضو هیات مدیره رشکت ملی پست جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به اینکه فضای بسیار خوبی
برای توسعه کسب و کارهای نو در بخش پست
وجود دارد ،گفت :توسعه بخش های مختلف
تجاری و اقتصادی اتفاق خوبی است که رخ داده و
در حال حارض ایده «روستا بازار» را برای استان ها
و شهرستان های مختلف در جهت توسعه روستاها
دنبال می کنیم .همچنین در حال حارض با همه
فعالیت هایی که در رشکت پست وجود دارد ،فقط
نیم درصد بازار را پوشش می دهد ،بنابراین می
توان با طرح ایجاد مرکز نوآوری لجستیک آی.سی.
تی ،کسب و کارها و سهم بازار و اقتصاد در این
بخش را تقویت و توسعه داد.

راه های تبدیل فایل های صوتی به متن نوشتاری
برخی از افراد هستند که می خواهند فایل های
صوتی را به منت تبدیل کنند و مجبورند ساعت ها
صدای ضبط شده را تایپ کنند اما راه حل های
جایگزینی برای این کار وجود دارد که در گزارش زیر
مشاهده خواهید کرد.
به گزارش باشگاه خربنگاران جوان ،به نقل از
عربیک پست؛ بسیاری از محققان ،پزشکان ،وکال،
دانشجویان و خربنگاران باید فایلهای صوتی ضبط
شده را به منت مکتوب تبدیل کنند .برخی از آنها
به نوشنت کلمه به کلمه صوت متوسل میشوند و
این کار ساعتها از وقت آنها را میگیرد .در اینجا
فناوری به کمک افراد آمده تا در وقت رصفه جویی
کنند .راه حلهایی هوشمندانه برای تبدیل فایل
صوتی به منت وجود دارد.
در ادامه راههای تبدیل فایل صوتی به منت نوشتاری
را میخوانید:
تایپ صوتی در  Wordیا Google Docs
اگر از  Microsoft Word، Google Docsیا
برنامه کامل پردازش کلمه دیگری استفاده میکنید،
میتوانید از ویژگی تایپ صوتی آنها نیز میتوانید
استفاده کنید.

تبدیل ضبطهای صوتی به منت نوشتاری از طریق
Google Docs
فقط باید فایلهای صوتی را که میخواهید به منت
تبدیل کنید یا در دستگاهی که روی آنها ذخیره
میکنید یا در هامن رایانهای که  Wordیا Google
 Docsروی آن است ،آماده کرده و تایپ صوتی را
فعال کنید.
در  ،Google Docsبه ابزارها  >-تایپ صوتی
بروید ،در  Wordشام باید مکامله گفتاری آنالین /
مکامله را در  macOSیا  ۱۰ Windowsروشن کنید،
سپس میانرب را فشار دهید صفحه کلید تنظیم شده
برای روشن کردن دیکته ( Win + Hروشن ویندوز
 ،۱۰دو بار در  Macدستور دهید).
هنگامی که دیکته یا واج را تنظیم کردید ،آن را اجرا
کنید Word ،یا  Google Docsرا باز کرده ،سپس
فایل صوتی را در میکروفون رایانه خود پخش و صرب
کنید تا کلامت تایپ شوند.
ابزارها و وب سایتهای تبدیل فایلهای صوتی به
منت نوشتاری
برنامه  :Bear File Converterاگر میخواهید فایل
صوتی را برای یادداشتهای کوتاه به منت تبدیل

کنید Bear File Converter ،گزینه مناسبی است.
این رسویس اطمینان میدهد که میتواند حتی به
صداهای پر رس و صدا گوش دهد ،با این حال بهرت
است فایل صوتی را به قالب  MP۳تبدیل کنید ،زیرا
برنامه بیش از سه دقیقه از طریق اینرتنت ضبط
منیکند.
برنامه  :InqScribeاگرچه این برنامه صوتی
را به طور مستقیم به منت تبدیل منیکند ،اما
 InqScribeابزاری دیجیتالی با کاربرد آسان است
که ورود دستی را تا حد ممکن آسان میکند.
 ،Express Scribeسیستم رونویسی جهانی Start-
۳۶۰ ،Stop، Dragon Naturally Speaking
 Converterو  Sobolsoftتقریباً به هامن روش کار
میکنند.
همچنین شام میتوانید از برنامههای گفتار به
منت در تلفن خود استفاده کنید،Speechnotes .
برنامهای که برای کاربران اندروید در دسرتس است،
رایگان است و نتایج دقیقی دارد ،اما فقط میتوانید
به صورت جداگانه یادداشت برداری کنید.
گفتنی است که بیشرت این رسویسها بهرت از
ضبطهای صوتی انگلیسی کار میکنند.

بروزرسانی جدید ۱۴.۵.۱ iOS
و برطرف کردن  ۲ایراد امنیتی مهم

کاربران آیفون اپل باید بروزرسانی جدید امنیتی را نصب کنند تا با
کنرتل تلفنهای خود روبرو شوند.
به گزارش باشگاه خربنگاران جوان ،یک هفته پیش رشکت اپل
بروزرسانی مورد انتظار  ۱۴.۵ iOSرا منترش کرد .چیزی که این
بروزرسانی را بسیار مطلوب کرده است ،امکاناتی است که به کاربران
آیفون اجازه میدهد قفل تلفن خود را فقط با پوشیدن Apple
 ۳ Watch Seriesیا باالتر باز کنند ،چون با ماسکهایی که Face ID
را مسدود میکنند ،کاربران آیفون مجبور شده اند که با تایپ کردن
رمز عبور ،قفل گوشی خود را باز کنند.
با توجه به اینکه بسیاری از کاربران از رمز عبور خود مطمنئ نیستند،
اپل تصمیم گرفت که سادهترین کار این است که به Apple Watch
قفل شده اجازه دهد در هنگام استفاده از ماسک ،قفل گوشی کاربران
را باز کند .این بروزرسانی همچنین ویژگی شفافیت رهگیری برنامه
( )ATTرا اضافه کرد که به کاربران آیفون اجازه میدهد تصمیم
بگیرند که آیا میخواهند از طریق برنامههای شخص ثالث ردیابی
شوند (در نتیجه تبلیغات آنالین دریافت میشود) یا اینکه دیگر
منیخواهند ردیابی شوند .تا کنون ٪ ۴۷ ،از افراد در این تحقیق رشکت
کرده و ردیابی میشوند.
یک هفته پس از آنکه اپل  ۱۴.۵ iOSرا منترش کرد ،این رشکت
بروزرسانی دیگری را منترش کرده و این یکی از ویژگیهای امنیتی
مهمی است که شام باید آنها را فعال کنید .با بروزرسانی iOS
 ،۱۴.۵.۱دو آسیب پذیری برطرف میشود که میتواند به هکرها اجازه
دهد دستورات خود را بر روی آیفون قربانی اجرا کنند.
در همین حال ،اپل صفحه پشتیبانی خود را برای  ۱۴.۵.۱ iOSو
 ۱۴.۵.۱ iPadOSمنترش کرد که در آن گفته بود «پردازش محتوای وب
بدخواهانه ممکن است منجر به اجرای خودرسانه کد شود» .با جدی
گرفنت این مسئله ،غول فناوری در صفحه پشتیبانی گفت که «اپل از
گزارشی مطلع است که ممکن است از این موضوع به طور فعال سو
استفاده شده باشد ».برای بروزرسانی در نسخه بعدی ،به تنظیامت>
عمومی> بروزرسانی نرم افزار بروید.
با توجه به احتامل بالقوه سواستفاده ،باید از این بروزرسانی مراقبت
کرده و  ۱۴.۵.۱ iOSرا بر روی آیفون  ۶sیا باالتر نصب کنید .این
بروزرسانی همچنین برای متام مدلهای  ،iPad Proنسل دوم iPad
 Airبه بعد ،نسل پنجم  iPadبه بعد ،نسل چهارم  iPad miniو
نسخههای بعدی و نسل هفتم  iPod touchدر دسرتس است.

تست قابلیت جدید فیسبوک
در رقابت با کالبهاوس

فیسبوک در آیندهای نزدیک قابلیتهای صوتی جدیدی که برای
رقابت با کالب هاوس ساخته است را در برخی از کشورها تست
خواهد کرد.
به گزارش ایتنا  ،فیسبوک اولین تست رومهای صوتی خود که به Live
 Audio Roomsمعروف هستند را به چهرههای عمومی و سازندگان
تایوانی واگذار کرد .این محصول بخشی از توسعه رسویسهای صوتی
این کمپانی است که در طول زمان پادکستها و ابزارهای تولید
محتوای مختلفی را در برخواهد گرفت.
این غول فناوری در ماه آوریل به روز رسانیهای جدیدی را برای
رسویسهای صوتی خود عرضه کرد .یکی از مهمترین آنها رسویس
 Live Audio Roomsبود که به عنوان رقیبی برای کالب هاوس در
نظر گرفته میشود و کاربران با استفاده از آن میتوانند در مکاملههای
صوتی گروهی رشکت داشته باشند.
فیسبوک تصمیم دارد تا به تدریج این رسویس را به صورت آزمایشی
برای افراد بیشرت و در نهایت برای نرم افزارهای فیسبوک و پیام رسان
عرضه کند .تایوان به عنوان یکی از بازارهای اصلی فیسبوک میزبان
اولیه تست این قابلیتها خواهد بود و بسیاری از سیاست مداران
و سلربیتیها از طریق این رسویس با مخاطبان خود ارتباط برقرار
خواهند کرد.
فیسبوک در حال حارض قابلیت  Live Audio Roomsرا به صورت
تستی برای برخی از چهرههای مشهور عرضه خواهد کرد و تصمیم
دارد که این رسویس را برای گروههای فیسبوک نیز ارائه کند .این
کمپانی قابلیت استارز خود را نیز با محصول چت صوتی خود یکپارچه
خواهد کرد و هواداران میتوانند مانند توئیچ برای پشتیبانی از افراد
مورد عالقه خود در این رسویس به خرید توکن بپردازند.
فیسبوک در عرضه قابلیتهای مشابه با رقبا دست توانایی دارد و
پیش از این هم با عرضه قابلیت  Reelsاینستاگرام تا تیک تاک رقابت
کرده بود .فیسبوک در سال  2020به دلیل همه گیری ویروس کرونا و
غیر حضوری شدن بسیاری از رخدادهای مهم محبوبیت بسیار زیادی
پیدا کرد و همین امر موجب تشویق این کمپانی به ارائه قابلیتهای
جدید شد.
عالوه بر این کمپانی فوس بوک تصمیم دارد تا در ماههای
آینده پادکستها را نیز به نرمافزار اصلی خود وارد کند .این
کمپانی با درنظر گرفنت افزایش روز افزون محبوبیت صفحات
فیسبوکی مرتبط با پادکستهای محبوب ،پخش مستقیم انها را
از طریق نرمافزار خود ممکن کرده است .این نرمافزار اجتامعی
بر اساس عالقه کاربر پادکستهای جدیدی را به او پیشنهاد
میدهد و امکان به اشرتاک گذاری یا ثبت کامنت را نیز او ارائه
میکند.

