ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭘﺴﻮرد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻓﺎش ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻇﺎﻫﺮا ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺴﻮرد ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺴﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﻮردﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺑﯿﻦ  ۲۰۰اﻟﯽ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪهاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ آﮔﺎه ﺷﺪه،
آن را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﻮرد اﮐﺎﻧﺘﺸﺎن ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼع داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،در ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺴﻮردﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای ﻣﻮرد ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺴﻮردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ ﻻﯾﺖ اپ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﭘﺴﻮردﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﻞ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﭘﺴﻮردﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﺴﻮرد
اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  ۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

