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ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد :اﺷﺘﺮاک
واﺗﺲاپ
دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ واﺗﺲاپ از ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪرو ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﺗﺲاپ در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را از ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۰ﺑﻬﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
واﺗﺲاپ در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﭘﺎپآپ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼع داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده و
اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮش ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده .اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه
زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای درک اﺻﻮل و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ«.
از ﺳﺎل  ۲۰۱۶واﺗﺲاپ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻮش
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن از رﻣﺰﮔﺬاری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ ﺣﻔﻆ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺗﺲاپ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲاپ در ﺗﻮﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮان درﺑﺎره اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
دادهﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺗﺲاپ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﺮﺗﺮ
آنﻫﺎ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از رﯾﺰش ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ:

»اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در واﺗﺲاپ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﻨﺤﻮه ﺟﻤﻊآوری و اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ را ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در واﺗﺲاپ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور
ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼع آنﻫﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻤﯽدﻫﺪ«.

از روز اﻋﻼم ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺗﺲاپ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل،
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻢ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎمآور ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از واﺗﺲاپ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل و اﻣﻨﯿﺖ آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ :ﭼﮕﻮﻧﻪ از واﺗﺲاپ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﻢ؟
 ۱۸وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

