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 (Meta) متا  به فیسبوک نام تغییر  فیسبوک؛ ریبرندینگ

  زیادی  سروصدای آن اعالم از بعد  که خبری. باشید  شنیده «فیسبوک ریبرندینگ» مورد  در نیز  شما احتماال

  آن   اجتماعی  شبکه  که  فیسبوک  شرکت .  گرفت   قرار  لدیجیتا  دنیای  اخبار  صدر  در   که  طوری  به  کرد؛  پا  به

 (metaverse) متاورس  حوزه  وارد   عمال  و  داد   تغییر  متا  به  را  خود   نام  دارد،  کاربر   میلیون  2.89  روزانه
 .دهم توضیح  آن نام تغییر و  بوک فیس مورد  در کرد  خواهم سعی مقاله این در. شد 

 برای   فیسبوک.    بود   ناگهانی  و  جالب   دیجیتال،  دنیای  های  غول  از  یکی  عنوان  به  فیسبوک  تجاری  نام  تغییر

 تکامل   متاورس  که  دارد   عقیده  زاکربرگ.  کرد   خواهیم  بررسی  ادامه  در  که  داشت   مختلفی  دالیل  تغییرنام  این

 وارد   حوزه  این  به  قدرتمند   یحضور  با  به  دلیل  همین  به  و  بود   خواهد   اجتماعی  های   شبکه  و  اینترنت   بعدی

 .شد 

  حوزه  این  به  بیشتری ها  شرکت  و  شنید  خواهید  بیشتر متاورس  از دیجیتال، دنیا تحوالت  و  تغییر  روند  این با

  قبضه   را  دنیا  که  کرد   نمی  فکر  کسی   گرفت،  می  رونق   تازه   که   پیش  سال  بیست   هم  اینترنت .  شد   خواهند   وارد 

. کنید   هماهنگ  آن  با  را  خود   است   بهتر  و  داشت   خواهد   مشابهی  یت وضع   نیز  متاورس  قوی  احتمال  به.  کند 

  ادامه   در  که  دارد   وجود   فیسبوک   ریبرندینگ  برای  بیشتری   دالیل  اما!  است   کرده  را  کار  این  که  فیسبوک

 .داد  خواهم توضیح بیشتر

 متاورس  به فیسبوک برند نام تغییر حکایت

  بخش   به  توان  می  تنها  و  است   نشده  اجرایی  هنوز  زیرا  است  سخت   کمی  سوال  این  جواب   ؟چیست   متاورس

 دنیای   در  واقعی،  دنیای  در  فعالیت   بر عالوه  بتوانید   که  کنید   تصور  را  دنیایی .  کرد   پیدا دسترسی  آن  از  هایی

  که  کنند  پیدا توسعه  باید  زیادی و  متعدد  های  تکنولوژی  امر این تحقق  برای. باشید   داشته حضور  نیز  مجازی

  دیده   را  «آماده  یک،  شماره  بازیگر»  فیلم  اگر .برد   نام  افزوده  واقعیت   ایه  هدست   از  توان  می  نمونه  عنوان  به

  .کرد  خواهید  درک بهتر را متاورس باشید،

 عمال  و  گذاشت   متا  را  خود   نام  خبرساز،  کنفرانسی  در  فیسبوک  شرکت   چیست؟  بوک  فیس  متاورس  قضیه

  سازمان،   این برندینگ   در  حولت  و  تغییر .  دهد   توسعه  را  متاورس  جدی  صورت   به  خواهد   می  که  داد   نشان 

  شبکه   یک  از  بیشتر  و  فراتر  چیزی  به  خواهد   می  که  است   تکنولوژی  غول  این  های  پروازی  بلند   دهنده  نشان

 مانند   کمپانی  این  دیگر  محصوالت   همچون  بوکفیس   آبی  پلتفرم  ریبرندینگ،  این  با.  شود   شناخته  اجتماعی

 .گیرد  می قرار متا مادر شرکت  زیرمجموعه …و  Oculus واتساپ، اینستاگرام،

 برندینگ  انواع: کنید  مطالعه همینطور

 چیست؟   فیسبوک ریبرندینگ دالیل
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 بی   دیجیتال  های  غول  و  بزرگ  های  شرکت  التتحو  و  تغییر  تاریخ  در  فیسبوک،  نام  تغییر  و ریبرندینگ

  نشان   دنیا  به  تا  کرد  فعالیت  به  شروع  Alphabet هلدینگ  عنوان  به  گوگل  2015  سال  در  .نیست  سابقه

  کمپانی   از  توان  می برند  هویت تغییر  های  نمونه  دیگر   از. نیست  جستجو  موتور  یک  تنها  دیگر  که  دهد

 .برد نام BP نفتی بزرگ شرکت و Xe شرکت ، Altria تنباکوی و سیگار

 .کرد  اشاره زیر موارد  به توان می  که دارد  وجود  فیسبوک ریبرندینگ برای مختلفی دالیل

 فیسبوک   آینده و (metaverse) متاورس شبکه

 شبکه  شرکت،  این  مدیر.  باشد   دیجیتال  غول  این  های  بلندپروازی  تواند   می  ریبرندینگ  این  برای  دلیل  یک

 مجازی  واقعیت .  دارد   نظر  در  برایش  را  بزرگتری  آینده  و  داند   نمی  آن  آینده  را  فیسبوک  اپلیکیشن  و  اجتماعی

 .آید  می حساب  به فیسبوک، برانگیز بحث  نام  تغییر این محرک ،Virtual reality یا

  .است کرده متمرکز «متاورس » روی بر را  خود رشد جدید ستراتژیا بنای سنگ شرکت این

 است   این  او  قصد   زاکربرگ  گفته  به.  دانند   می  اینترنت   جایگزین  و  دیجیتال  دنیای  آینده  را  متاورس  بسیاری

.  اجتماعی  شبکه  کمپانی  یک  تنها  تا  بشناسند   متاورس  شرکت   یک  عنوان  به  را  شرکت   این  مردم  آینده  در  که

 .است  کرده  زیادی تمرکز تکنولوژی، جدید  و بعدی نسل روی  بر فیسبوک ضرحا حال در

  کار   برای را  نفر 10000 از  بیش  اروپا،  در  و  داد   تشکیل  را  خود   متاورس  تیم  اخیر  های ماه  در  شرکت   این

 .کرد  استخدام متاورس روی بر

 نشان   هستند؛  جازیم  واقعیت   به   مربوط  که  دیگری  مشابه   محصوالت   و  Oculus مانند   محصوالتی  معرفی

 .دارد  نظر در خود  برای  فیسبوک که است  جدیدی آینده و موضع تغییر  این دهنده
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 .باشد  ناپذیر اجتناب  امری ولی، سیلیکون غول این برای ریبرندینگ شد  باعث  که بود  دلیلی موضوع این

 مارکتینگ  اینستاگرام: کنید  مطالعه نیست  بد   همچنین

 آسیب  جبران

.  است   شده  مواجه  خود   فعالیت   اخیر  سال  چند   رسوایی  بزرگترین  با  سند،  هزاران  افشای  از  پس  فیسبوک

  د بتوان   تا  است   تالش  در  شرکت   این  که  باورند   این  بر  برخی   ولی  است؛  نکرده  تایید   را  گزارش  فیسبوک  اگرچه

 وضعیت   فیسبوک  نیز  آن  از  قبل  که  نماند   ناگفته.  بکاهد   موضوع  این  به  عموم  و   مطبوعات   توجه  موج  از

 .بود  نکرده  تجربه را بهتری

  موارد  و  شد   دار  خدشه  آمریکا   جمهوری  ریاست   انتخابات   و  2016  سال  از  شرکت   این  اعتبار  که  گفت   باید  

 .داد  قرار نامناسبی موقعیت  در را برند  این ت وضعی است؛ بوده درگیر آن با حال به تا  که مختلفی

  منفی   اثرات   و  نادرست   های  داده  و  اطالعات   به  توان  می  که  دارد   وجود   پلتفرم  این  برای  زیادی  های  نگرانی

 منفی   نظرات   این  با  هاست سال   که  فیسبوک   مانند   برندی  برای .  کرد   اشاره  کاربرانش،  روان  سالمت   بر  آن

  شده   دار  خدشه  که  شهرتی  بر  باشد   مرهمی  حدودی  تا  تواند   می  ریبرندینگ  و  نام  تغییر   است،  گریبان  به  دست 

 .است 

 مبتدیان  برای متاورس در نام ثبت

 ثبت   متاورس  در  دقیقه  5  از  کمتر  در  بتوانید   تا  باشید   ما   همراه  ساده  گام  3  در  فیسبوک  متاورس  آموزش  با

 .کنید  نام

 ایمیل  داشتن

  یک  خود   برای  فورا  ندارید،  خود   از  ایمیلی  چنانچه.  است   ایمیل  داشتن  ،متاورس  در  نام  ثبت   برای  قدم  اولین

 .کنید  ایجاد  معتبر ایمیل

 رمز  انتخاب

 شما  رمز   کنید   سعی.  است   ایمیلتان  برای  مناسب   رمز  انتخاب   فیسبوک،  متاورس  آموزش  این  در  دوم  قدم

  قابل   راحتی  به  تا  کنید   تفادهاس  اعداد   و  بزرگ  و  کوچک  حروف  ها،  کارکتر  از  آن   در  و  نباشد   آسان  ترجیحا

 .نباشد  هک

 مناسب  کاربری نام انتخاب

 از  مثال  عنوان  به.  کنید   استفاده  ساختگی  نام  از  ترجیحا  که  است   این  ما  پیشنها  متاورس  در  نام  ثبت   برای

 دیگر   ترتیب   این  به .SirTA2022   مانند   کنید   استفاده  اسم  بعنوان  اعداد   و  بزرگ  و  کوچک  حروف  ترکیب 

 .بود  نخواهید   اساییشن قابل
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 شد؟  خواهد چه

  دیجیتال  دنیای  آینده  را  متاورس  کارشناسان،  از  بسیاری  حاضر  حال  در  شد؟  خواهد   چه  آخر  در  راستی  به

  ریبرندینگ   برای.  است   موضوع  این  دهنده  نشان  خود   حوزه،  این  به  فیسبوک  مانند   هایی  غول  ورود   و  دانند   می
  فیس   صورت   هر  در.  شدند   بررسی  متن  این  ابتدای  در  ها  آن  از  برخی  که  دارد   وجود   زیادی  دالیل   فیسبوک

 هدفی  خود   انداز  چشم  در اما  است؛  خود   پوشش  زیر  های   شبکه  طریق  از درآمد   کسب   دنبال  به  همچنان  بوک

 !شد   خواهد  چه فیسبوک آینده که دید  و ماند  منتظر باید  حال. کند  می دنبال را تر وسیع
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