ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺴﺎپ ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺴﺎپ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در وﺑﻼگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن واﺗﺴﺎپ ﺣﺎﻻ دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد.
ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺴﺎپ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺷﺪن ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻣﺰﮔﺬاری ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ،

ﮐﻮدک آزاری و دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

»وﯾﻞ ﮐﺎﺛﮑﺎرت« ) (Will Cathcartﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن رﻣﺰﮔﺬاری ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﺪارد:

»در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ

و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود«.
اﻟﺒﺘﻪ وی اﻓﺰود ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ ) (metadataرا در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮐﺎﺛﮑﺎرت در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،واﺗﺴﺎپ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد
ﮐﻪ ادﻏﺎم ﻣﺴﻨﺠﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺴﻨﺠﺮ در واﺗﺴﺎپ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
َ
واﺗﺲاپ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ واﺗﺴﺎپ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺑﺎگ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﺞ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ  20ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﯿﻒ ﻣﺨﺮب و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اپ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه و ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺎم
ﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک را
ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ واﺗﺴﺎپ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

