ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روزاﻧﻪ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮدن اﻓﺮاد را ﺑﻪ
 ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪیﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺳﭙﻢ و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ داده و ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺟﻠﻮی ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺳﭙﻢ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮدن  ۴۰۰ﻧﻔﺮ

را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮ/آﻧﻔﺎﻟﻮ ﮐﺮدنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﻤﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻠﯽ ،ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﺳﭙﻤﺮﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻌﻠﯽ ،رﺑﺎتﻫﺎ و اﺳﭙﻤﺮﻫﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج
داده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  326ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ،رﺑﺎتﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺳﭙﻢ ،ﺗﻮﺘﺮ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﻪ ﻟﯿﺒﻞ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﺮ
ﺗﻮﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺚﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و آی او اس را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از اپ اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
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