ﻫﺸﺪار  :WhatsAppاز اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮان
واﺗﺰاپ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای در ﺻﺪد ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮ آﻣﺪه
اﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ژاﻧﻮﯾﻪ – اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ( اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد،

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺎﻧﺖ واﺗﺰاپ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ژاﻧﻮﯾﻪ ،واﺗﺰاپ ﺑﺴﯿﺎری از اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد و از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ،از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺎرﺑﺮان از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﻢ ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ اﯾﻦ واﺗﺰاپ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارد.
ﮐﺎرﺑﺮان اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ،
دﺳﺘﺮﺳﯿﺸﺎن از واﺗﺰاپ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اپ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎزه ای ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻟﻐﺖ
»ﻣﻮﻗﺖ« ﯾﺎ ﺑﺮای  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ از روی ﮔﺠﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎک ﻧﮕﺮدد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ واﺗﺰاپ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن  WhatsAppﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ،
ﻧﻈﯿﺮ  +WhatsAppرا از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  WhatsApp+، WhatsApp Rebornو  OgWhatsappاز ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اپ ﻫﺎی
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺳﻤﯽ واﺗﺰاپ ﻣﯽ
دادﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض ،اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﺪ ﻧﺒﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

