ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد
اﮐﺎﻧﺖ ﺟﻌﻠﯽ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﯿﺶ از  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﮐﺎﻧﺖ ﺟﻌﻠﯽ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺴﺘﯽ را در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻤﺎع
ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﻫﺰار ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ روی
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ

از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎدرﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و واﮐﺴﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد
ﺣﺬف ﮐﺮده .ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ را
ﻧﯿﺰ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﮔﺎی روزن« ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ» :ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ،
ﻋﺪهای ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﻤﺎن دور ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺎمﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ در ازای ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻣﺮﺟﻊ راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺶ از  ۶۰زﺑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﺸﺮ آنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی آن ﻣﺤﺘﻮا را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ روی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻮاﻗﻊ از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮ روی
ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺮوﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﺪ.
»ﺳﻮﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ و »ﺟﮏ دورﺳﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ از راه دور در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﻠﺴﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ »زﯾﺮﮔﺮوه ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری« و
»ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎرت« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

