ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ۷۰ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺗﻠﮕﺮام  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۰ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﺎک ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﺖﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻠﮕﺮام در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮور رخ داده ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن
ﺗﻠﮕﺮام در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺬف
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۳۰اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺮﯾﻌﺎً اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .ﺗﻠﮕﺮام
درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﭼﺖﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﻔﺮه در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻮﺘﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺎرول داﻧﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺳﺮاغ اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮوﻧﺪ و از اﯾﻦ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺮوز ﭘﺎول دورف ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻓﯿﺴﺒﻮک و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﺮز  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ را رد ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻫﺠﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﺸﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ

ﭘﯿﺎمرﺳﺎن روﺳﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎی آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

