ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲاپ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﯿﺴﺒﻮک روی ﻣﯿﺰ  - FTCدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮل ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻠﻌﯿﺪن رﻗﺒﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را
دارد.
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (FTCدر ﭘﯽ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲ اپ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ .ﻫﺪف  FTCﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از
ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ دو اپ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﻢ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺪود  ۹۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ،
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در آن ﺑﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺪود  ۹۰ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻮﭼﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ذﺧﯿﺮه
داده  Onavoرا ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد درآورده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از اپ ﻫﺎ را رﻫﮕﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک واﺗﺲ را ﺑﺨﺮد و ﻇﺎﻫﺮا در ﺗﻌﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ زاﮐﺮﺑﺮگ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ
ﺣﺬف اپ  Onavoاز اپ اﺳﺘﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺪرال ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﺑﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪی را درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

