
 

ifa.irwww.khabar 

1
 

 

 در واتساپ  From Meta نمایش عبارت

عبارت کلمه From Meta نمایش  که  باشد  برای شما سوال  است  واتساپ ممکن  متا  در  در    فرام 
  از عبارت  WhatsApp from Facebook  صفحه ورود واتساپ چه معنی دارد چرا به جای عبارت

WhatsApp from Meta  استفاده شده است. آیا واتساپ را شخص دیگری خریداری کرده است؟
نشده   واگذار  واتساپ  خیر  که  بگوییم  باید  سوال  این  به  پاسخ  در  است؟  شده  واگذار  واتساپ  یا 

 .تغییر یافته است  متا  به فیس بوک است بلکه اسم

داده است تا این اسم    تغییر  (Meta) چند روز پیش فیسبوک اعالم کرد که نام تجاری خود را به متا
در   تغییر  انعکاس  در حال  این شرکت  اکنون،  کند.  بیشتر مشخص  را  آن  کاری  بتواند حوزه  جدید 

 .های زیر مجموعه خود استاپلیکیشن

کنید، دیگر خبری  واتساپ، وقتی نرم افزار را باز می  ۲.۲۱.۲۲۰.۱۴، در نسخه بتا  9to5mac  گزارشبه
به «WhatsApp from Facebook» از و  اکنوننیست  آن   «WhatsApp from Meta» جای 

می داده  واتساپنمایش  پیش،  سال  یک  حدود  بازشدن   «from Facebook» شود.  هنگام  را 
دهنده اهداف جدید این   داد و اکنون این عبارت تغییر کرده است تا نشاننشان می اپلیکیشن خود 

عبارت واتساپ  گفت  خبرگزاری  این  همچنین،  باشد.  متاورس  توسعه  برای   WhatsApp شرکت 
from Facebook را از پایین بخش تنظیمات نیز حذف کرده است. 

 

http://www.khabarifa.ir/
https://9to5mac.com/2021/10/30/whatsapp-refreshes-branding-in-new-update-now-whatsapp-from-meta/
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 توضیحات مارک زاکربرگ در کنفرانس 

زاکربرگ کنفرانسی  تغیی  مارک  در  متاورس  آینده  برای  اهدافش  با  را همراه  رات جدید شرکت خود 
 :مجازی توضیح داد و گفت 

عنوان یک شرکت متاورس دیده شویم و قصد دارم کار و هویت خود را با    مرور زمان به  امیدوارم به
کار خود  وعنوان دو بخش مختلف به کسبآنچه در حال ساخت آن هستیم، تطبیق دهم. اکنون به

لیکیشن های خود و دیگری برای تالشی که  کنیم و گزارش می دهیم: یکی برای خانواده اپنگاه می
عنوان بخشی از پروژه زمان آن فرارسیده است که برندی    شود و بههای آینده انجام میدر پلتفرم

کارهایمان را دربر گیرد و منعکس کنیم چه کسی هستیم و قصد ساخت   همه  جدید اتخاذ کنیم تا 
 .چه چیزی را داریم

شود. براساس اطالعات  به واتساپ اضافه می  بتا  روزرسانی مذکور قابلیت جدیدی هم به نامدر به
همراه دارد.  های تجاری را نیز بههای دریافتی از حساببندی پیامقابلیت رتبه  بتا  این  آمده،دستبه

های ارسالی خود به  و کارها در بهبود پیام  شود واتساپ این ویژگی را برای کمک به کسبگفته می
 .مشتریان توسعه داده است

شده را ببینند؛ اما   بندیهای رتبهمتوانند بازخورد کلی درباره پیاها میمعنی است که آن  این بدان
اینکه امنیت توانند متوجه شوند چه کسی به آننمی ها امتیاز داده است. همچنین واتساپ برای 

 .رمزگذاری کرده است اند -تو-تکنیک اند  ها را باها حفظ شود، آناین پیام

  دیدگاه شما کاربران درباره این تغییرات چیست؟

 شود دید متفاوتی به این شرکت داشته باشید؟ر نام فیسبوک به متا باعث میکنید تغیی آیا فکر می
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