ﻓﯿﺴﺒﻮک در راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب ،ﻫﺰاران
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻌﻠﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻓﯿﺴﺒﻮک روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺎﻋﻪ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف
ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد 30
ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺣﺬف ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﭘﺴﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﮏ ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻻﯾﮏ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺟﻌﻠﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده ،اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪ درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺳﭙﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از  30ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﮕﻼدش ،اﻧﺪوﻧﺰی و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﺳﭙﻤﺮﻫﺎ و رﺑﺎت ﻫﺎ را در
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﺤﺘﻮای دروغ و اﺧﺒﺎر ﮐﺬب ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﺗﮑﺮاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،راﻫﮑﺎر
ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ،ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺧﺒﺎر ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ را ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

