کاربرد

در اپلیکیشــن  Slowlyبــه شــیوه کالســیک و ســنتی شــما میتوانیــد اقــدام بــه ارســال و دریافــت نامــه کنیــد .تمبــر مــورد نظــر خــود را بچســبانید و صبــر کنیــد
تــا نامــه شــما بــا طــی مســافت در سراســر دنیــا بــه دســت مخاطــب برســد.

جای آن میتوانید به ساخت آواتــار اختصاصی خود
اقــدام کنید .ایــن پروفایل و ایموجی کنار آن بیانگر
شخصیت و روحیات شماست و بهتر است آن را به
خود نزدیکتر کنید!

با استفاده از Slowly
احتماال افرادی را
مییابید که از لحاظ
تفکر و عالیق به
شما شبیه هستند
نه افرادی که محل
زندگیشان به شما
نزدیکتر است

کلیک ،یک اپلیکیشن برای تسهیل در نامه نوشتن را بررسی میکند

خاطرهدیروز ،نرمافزار امروز
ویــروس کرونا و قرنطینهها فرصت دیــدار دوستان و نزدیکان و پیداکردن افــراد جدید را از زندگی بسیاری از
انسانها گرفته اســت .در ایــن مــدت اپلیکیشنها و پلتفرمهای دوستیابی بهسرعت رشــد کــرده و افــراد به

عباسملکحسینی

ایدهپرداز
در زمینه تجارت الکترونیک

روابط آنالین برای پرکردن وقت تنهایی و خلوت خود مراجعه میکنند .اما گروهی عالقه دارند به شیوه خاص
نامهنگاری با غریبهها ارتباط برقرار کنند .نامه نوشتن از دیرباز یک شیوه خاص برای ارتباط بین افــراد بود .در
زمانی که هیچ شبکهاجتماعیای وجود نداشت ،نامه بهترین روش ارتباط از دور بود .در این نوشته قصد داریم
اپلیکیشن  Slowlyرا به شما معرفی کنیم.

نــوشـتــن و دس ــت بــه قـلــم ب ــردن و ب ـیــان حــرفهــا و
کلمات آداب خــاص خــود را دارد .در دنیای امــروز ما
به پیامرسانها بهشدت وابسته شدهایم و همین
باعث شــده بــرای هیچ پیامی « صـبــر » نکنیم .بــرای
ارتباطات در بین پیا مرسا نها و در دنیای مــدرن و
در یــای ابــزارهــای ارتباطات مثل واتـ ـساپ و تلگرام
مــن بیشتر طــر فــدار ایمیل هستم .دلیل اصلی آن
هــم نیازنداشتن بــه ز مــان بــرای پاسخگویی سریع
و ش ـتــا بزده ا ســت .در نامه نوشتن ،شما فرصت
کــافــی بـ ــرای ف ـکــرکــردن و پ ــاسـ ـخدادن دار یـ ــد ام ــا در
پیامرسانها بهنوعی توقع پاسخ آنی و سریع ایجاد
شــده و اگــر یک پیام با ماهیت کــاری را دو روز دیرتر
پاسخ دهید ،نوعی بیاحترامی تلقی مـیشــود! من
بــا ا یــن نحوه ار تـبــا طــات مشکل دارم و باید فرصت
کنم پیام شما را مطالعه ،تحلیل و بررسی کنم تا به
بهترین شکل به آن پاسخ بدهم .بهخصوص برای
پیامهای تجاری که به هیچ عنوان
نباید سریع به آنها پاسخ داد.
ا یــن ع ــادت شخصی است
و هــمــیــش ــه در ز نـ ــد گـ ــی
حــرفهــای مهم خــود را با
نــامــه ب ــه گـ ــوش مـخــاطــب
رسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدهام .احـ ـس ــاس
یکـ ـن ــم ایـ ـ ــن شـ ــیـ ــوه و
مـ ـ 
فــر هـنــگ ر ی ـشــه در هویت
انـســانــی مــا دارد .شــیــوهای
کــه بــرای ام ــروز نیست و
با اخـتــراع خــط ،مسیر آن
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آغاز شد .بسیاری از انسانها دیگر در بین ما نیستند اما نامههای آنها به دیگران
تا ابد برای ما جاودانه شده است.

 Slowlyبرای ارسال و دریافت نامه

در این اپلیکیشن به شیوه کالسیک و سنتی شما میتوانید به ارسال و دریافت
نامه ا قــدام کنید .تمبر موردنظر خود را بچسبانید و صبر کنید نامه شما با طی
مسافت در سراسر دنیا به دست مخاطب برسد.
جذابترین قسمت اپلیکیشن همین موضوع صبر و زمان برای ارسال و دریافت
نامه است .اگر مخاطب شما در سوئد زندگی کند حدود ۷ساعت زمان الزم است
تا نامه شما به دســت وی برسد امــا پیدا کــردن مخاطب هم شیوه خاصی دارد
که میتوانید به صورت شانسی با یک مخاطب ارتباط برقرار کنید یا از کدپستی
اختصاصی برنامه که اصطالحات  Slowly IDخوانده میشود ،استفاده کنید.
با استفاده از  Slowlyاحتماال افرادی را مییابید که از لحاظ تفکر و عالیق به شما
شبیه هستند نه افرادی که محل زندگیشان به شما نزدیکتر است .این موضوع
اولین وجهتمایز این نرمافزار با بسیاری از پیامرسانهایی است که
بــا داشـتــن ویژگیهایی نظیر ت ـکــاندادن تلفنهمراه یــا ربــاتهــای
مختلف شما را با افرادی تصادفی آشنا میکنند.
از نکات جالب ا یــن برنامه ا مـکــان انتخاب چند ز بــان ا ســت.
در واقع براساس زبان ،شما مخاطب خود را پیدا میکنید و
بــرای کسانی که به دنبال یادگیری ز بــان جدید مانند
انگلیسی ،عربی ،ترکی و دیگر زبانها هستند امکان
بسیار خــوبــی ب ــرای ارت ـبــاط بــا کسی اســت کــه بــه آن
زبــان به صــورت کامل مسلط اســت .یکی از مخاطبان
من از کشور روسیه برای یادگیری زبان انگلیسی با من
نامهنگاری میکند!
خالقیت تولیدکنندگان برنامه به اینجا ختم نمیشود و
برای اینکه از قضاوت ظاهری در مورد انسانها جلوگیری
کند ،اجــازه آپلود تصویر پروفایل را به شما نمیدهد .به

یکشنبه  14شهریور  • 1400شماره 813

نوشتنو دستبهقلم
بردنوبیانحرفهاو
کلمات آدابخاصخود
رادارد.در دنیایامروز ما
بهپیامرسانهابهشدت
وابستهشدهایمو
همینباعثشدهاست
برایهیچپیامی«صبر »
نکنیم

نحوه استفاده از Slowly

بـ ــرای ارت ــب ــاط بــا مــن بــایــد از کــد ســتــی آنــایــن مثل
 XRBZZWاستفاده کنید .باید در اپلیکیشن بخش
آدمکرفته و روی متن Add Friend By Slowly ID
بزنید و  IDیا کد را اضافه کنید .در همان قسمت نیز
میتوانید به جستوجوی افــراد مختلف بپردازید.
امکان عضویت و فعالیت ناشناس به عنوان یک
حق طبیعی برای شما فراهم است.
در ایــن اپلیکیشن شما نمیتوانید کدپستی را به
صــورت اختصاصی مثل شناسه  IDدر شبکههای
اجــتــمــاعــی دیــگــر بــســازیــد .ه ــدف پــیــداکــردن اف ــراد
جدید و نشا ندادن مهارت شما در جلبنظر افراد
بــا «نــوشــتــن» اس ــت .ق ــرار نیست یــک آیدی خاص
بسازید و بهواسطه آن دو ســتــان و نزدیکان را پیدا
کــنــیــد .در اپلیکیشن اســلــوولــی یــک بـخــش بــرای
تمبر ( )Stampsوجود دارد .تمبرها ایدههای جالبی
دارنــد و اگــر شما از ایــران بــرای کسی نامه بفرستید
به شما تمبر سرباز هخامنشی را پیشنهاد میکند.
میتوانید با فرستادن و دریافت نامه از افراد مختلف
کلکسیون تمبر بسازید.
بــرای فرستادن نامه بــه اف ــراد غریبه و ناشناس در
قسمت آدمــک روی  Automatchبزنید و براساس
ایدههایی که به شما میدهد به یک نفر نامه بدهید.
نامه نوشتن میتواند به بهبود زبان انگلیسی شما
نیز کمک کند.
سعی کنید در ارتباط و نامه نوشتن با افــراد غریبه از
بیان یک قصه در زندگی خــود استفاده کنید .شما
امــکــان انتخاب موضوعات مختلف مانند فیلم یا
موسیقی را داری ــد .بــرای همین شانس پیداکردن
افــرادی با این سلیقه بسیار زیاد میشود و بهراحتی
میتوانید با صحبت در مــورد عالقه خــود ،گفتوگو
را آغاز کنید.
در نامه نوشتن مهمترین نکته بیان یک روا یــت یا
داستان است .در واقع شما میخواهید نظر یک فرد
غریبه را جلب کنید و بهتر است با چیزی شروع کنید
که وی مایل به ادامـ ـهدادن باشد .پیامهایی شبیه
آشنایی و عالقه به گفتوگو اصال بــرای افــراد جذاب
نیست و بـهســرعــت بــاعــث م ـیشــود بــه نــامــه شما
پاسخی ندهد.
به این سبک اپلیکیشنها  PenPalگفته میشود؛
پ ـنپــال یعنی کسی کــه ب ـهواســطــه نوشتن بــا شما
ارتباط دارد و دوست نوشتاری شماست.
اپلیکیشنهای مشابه  Slowlyشامل ا یــن مــوارد
میشود که عمدتا نیاز به پــرداخــت بــرای شــروع کار
دارند:
PenPal World
Chatous
Interpals
Chatroulette
اپلیکیشن  Slowlyنسخه وب دارد و میتوانید از
گوگلپلی و اپلاستور آن را دانلود کنید.

