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با محدودیت فعالیت ترامپ و هوادارانش در فضای مجازی

 30میلیون سیم کارت بدون هویت شناسایی شد

میترا جلیلی

خبرنگار

اینروزهاتاریخامریکاشاهدعجیبترین
روزهــای ایــن ســرزمین اســت .بــرای
نخســتین بار در تاریخ این کشــور حساب
کاربــری یــک رئیسجمهــوری در توئیتر
مســدود میشــود و کنگــره بــه تصاحب
معترضــان درمــی آیــد .برخــی امــا یک
موضوع دیگر را نیز تاریخی میدانند و آن
هم نقض آزادی بیان در این کشور است.
با اعمال ممنوعیت دائم فعالیت دونالد
ترامــپ در توئیتر و همچنین پیشــگیری
از حضــور وی در فیــس بــوک ،یوتیــوب،
تویچ و ،...بسیاری معتقدند عصر تازهای
بــرای آزادی بیــان رقــم خورده و ازســوی
دیگــر پلتفرمهــای مدافــع ایــن موضوع
همچون پارلر جانی تازه گرفتهاند چراکه
رونــد مهاجرت از توئیتر به این پلتفرمها
شتابی باورنکردنی داشته است.
اینپلتفرمهایجایگزین
توئیتــر کــه ترامــپ را تهدیــدی برای
دموکراسی امریکا میداند سرانجام بعد
از یک مهلت  ۱۲ســاعته بــه وی ،اکانتش
را بــرای همیشــه معلــق کــرد تــا دیگــر
نتوانــد از طریــق این پلتفرم آشــوب به پا
کرده و حامیانش را به خشــونت تشــویق
کند .اما با مســدود شــدن اکانت توئیتری
ترامپ برای همیشــه ،بسیاری معتقدند
کــه ایــن ممنوعیــت فعالیــت ،عصــری
تــازه بــرای آزادی بیــان در پلتفرمهــا و
شــبکههای اجتماعی ایجاد کرده اســت.
امــا با ایــن عملکــرد توئیتــر و فیسبوک
چــه اتفاقــی بــرای مهاجــران از توئیتــر
میافتد؟ بالفاصله بعد از مسدود شدن
اکانــت ترامپ در توئیتــر ،فیسبوک و،...
پلتفرمهای رقیب همچــون پارلر و Gab
با موج عظیمی از کاربرانی مواجه شدند
کــه بهدنبــال ترامــپ از توئیتــر مهاجرت
کــرده و راهی این پلتفرمها شــدهاند و در
واقــع این شــبکههای اجتماعــی در چند
روز گذشته فصلی تازه را تجربه کردهاند.
یکــی از این پلتفرمهــا پارلر اســت.پارلر،
یکی از اپلیکیشــنها با ســریعترین رشــد
در امریکاســت که بیشترین منفعت را از
مهاجرت طرفــداران ترامــپ و کوچ آنها
از پلتفرمهایی مانند فیس بوک و توئیتر
داشته اســت .میزان ترافیک پارلر در این
روزهــا تا جایی افزایــش یافت که کاربران
شاهد خطای شبکه بودند .در پارلر پیش
از این اکانتی وجود داشت که توئیتهای
اکانــت  realDonaldTrumpرا بــر بســتر

این پلتفرم منعکس میکرد ولی دونالد
ترامــپ بالفاصله پس از مســدود شــدن
اکانتش توســط فیسبــوک و توئیتر ،یک
اکانــت بــر پارلر ایجــاد کرد کــه در عرض
یک ســاعت بیــش از ۲.۴میلیــون فالوئر
جــذب کرد«.جــان ماتز» مؤســس پارلر،
ایــن پلتفــرم را شــبکه اجتماعی پیشــتاز
آزادی بیــان در جهــان میدانــد و روی
صفحه اصلی آن نیز نوشــته شده است:
آزادانــه ســخن بگویید و خودتان باشــید
بــدون ایــن که بترســید کســی شــما را به
خاطر دیدگاههایتان از این پلتفرم بیرون
برانــد .در این پلتفــرم شــما میتوانید با
مردم واقعی ارتباط بگیرید نه روباتها.
شــبکه اجتماعــی پارلر کــه در اوت ســال
 ۲۰۱۸پایهگذاری شــد ،بر مــردم و حریم
خصوصــی آنهــا تمرکــز دارد و کاربــران
میتوانند تجربه خوبــی از حضور در این
شــبکه اجتماعی داشته باشــند Gab.نیز
یکــی از نخســتین پلتفرمهایی اســت که
خــود را بهعنوان برندی برای آزادی بیان
شبکههای اجتماعی معرفی کرده و البته
که تاکنون بهشــتی بــرای تروریســتها و
افراطیــون خشــونت طلــب بوده اســت.
ایــن اپ در ســال  ۲۰۱۶ایجــاد شــد و در
ســال  ۲۰۱۷نیــز بــا مشــکالتی مواجــه و
از گــوگل پلــی و اپ اســتور حــذف شــد
چراکــه رفتار این شــبکه اجتماعی مغایر
بــا سیاســتها و خط مشــی اپــل و گوگل
شــناخته شــد«.آندره توربــا» مدیرعامل
 Gabبتازگی از افزایش صدها هزار نفری
فالوئرهای ترامپ در این شبکه اجتماعی
خبــر داده و نوشــت :ایــن اتفــاق رخ داده
اســت .این همان لحظهای است که ما از
۴ســال و نیم قبل تاکنون ،خود را در Gab
برای آن آماده کرده بودیم .وی ادامه داد:
بهدنبال آشــوب در کنگــره ،ترافیک Gab
در عرض ۲۴ســاعت بیــش از ۱۲۰درصد
افزایش یافت که نشــان از هجوم کاربران
طرفــدار ترامــپ بــرای پیوســتن بــه این
شــبکه اجتماعی و کوچ از توئیتر دارد .در
اکانت ترامــپ در  Gabاکنون حدود ۵۰۰
هــزار فالوئر وجود دارد و به نظر میرســد
ایــن شــبکه اجتماعــی بشــدت مــورد
اســتقبال ترامپ و هوادارانش قرار گرفته
تا بتوانند حرف خود را بزنند.
فضایآفالینبرایپارلر
مهاجــرت کاربــران از توئیتــر بــه
پلتفرمهــای دیگــر کــه ادعــای آزادی
بیــان دارند چندان هم بیحاشــیه نبوده
و محدودیتهــای فراوانــی بــرای ایــن

شــبکههای اجتماعــی شــکل گرفــت.
بهدنبــال اعمــال محدودیتهــا توســط
گــوگل ،اپــل و آمــازون ،حاال پارلــر هم در
آســتانه خاموشــی و آفالین شدن است و
بســیاری این موضوع را نیــز مصداق بارز
دیگــر از ســرکوب آزادی بیــان در امریــکا
میدانند که بتازگی نمود یافته است.
ترامــپ کــه دائمــاً بــه انتشــار اخبــار
غلــط و جعلــی متهم میشــد حــاال هم
ســاکت ننشســته و همراه با طرفدارانش
شــبکههای اجتماعی را به ســاکت کردن
مــردم و ســرکوب آزادی بیــان متهــم
میکنند .این موضــوع صدای اپل ،گوگل
و آمــازون را درآورد و در یــک واکنــش
هماهنــگ بــا یکدیگــر تصمیــم گرفتنــد
بــه پلتفرمهــای جایگزین توئیتر هشــدار
دهند و در صورت بیتوجهی آنها به این
موضوع ،عمالً مانع فعالیت آنها و ایجاد
تشنج در فضای سیاسی امریکا شوند.
اپــل و گــوگل ابتــدا بــه مدیــران و
گرداننــدگان پارلر هشــدار دادنــد که تنها
۲۴ســاعت فرصــت دارند تــا تغییری در
قوانین و خط مشی خود ایجاد کرده و آن
را مــدرن کنند وگرنه اجــازه حضور در اپ
اســتور و گوگل پلی را نخواهند داشت و از
این فروشــگاه اخراج خواهند شد .اپل در
نامهای به بنیانگذار پارلر نوشت :به روی
پلتفرم ما هیــچ جایی بــرای تهدیدهای
خشــونت و فعالیــت هــای غیرقانونــی
وجود ندارد .مدیرعامل پارلر در پاسخ به
اپل نیز گفت :اپل تا زمانی که پارلر آزادی
بیان را رها نکند ،ما را ممنوع خواهد کرد.
ما از سوی اپل متهم شدهایم که خود یک

مونوپل نرم افزار اســت و با اپیک گیمز و
بازی فورتنایت مشــکالت زیادی داشــته
چــرا کــه از انحصارطلبــی خــود دســت
برنداشته اســت .پالر در نهایت هم از هر
دو فروشگاه اپلیکیشن خارج شد.
آمازون نیز هشــدار داد که بیش از این
میزبانــی از پلتفرم پارلر را روی ســرویس
وب آمــازون()Amazon Web Services
ادامــه نخواهد داد و این بدان معناســت
کــه اگر پالر نتواند ســرویس هاســتینگ و
میزبــان دیگــری پیــدا کند عمــاً آفالین
خواهد شــد .آمازون با ارســال نامهای به
ایمــی پیکوف مدیر ارشــد سیاســتگذاری
پارلر نوشــت :آمــازون در ایــن اپ تاکنون
۹۸نمونه مسلم تشویق به خشونت را در
هفتههــای اخیر ثبت کرده و شــاهد روند
صعــودی رشــد ترویــج این خشــونتها
هستیم که همگی مغایر با قوانین آمازون
هســتند .در ادامه نامه آمده استAWS :
تکنولوژی و ســرویسها برای مشتریان را
در فضــای سیاســی و طیفهای مختلف
آن تأمیــن میکنــد .مــا بــه حــق پارلــر
احتــرام میگذاریــم کــه تصمیــم بگیرد
چــه محتوایــی بر ســایت خود قــرار دهد
اما وقتی نوبت به ترویج خشونت برسد،
نمیتوانیممنفعلباشیم.
«جان ماتــز» مدیرعامــل پارلر نیز به
کاربرانش هشــدار داد که احتماالً پارلر تا
یک هفته دیگر در اینترنت باقی میماند
وآمــازون تــاش دارد تــا بــه طــور کامــل
آزادی بیــان را از اینترنت حذف کند .وی
ادامه داد :غولهــای فناوری میخواهند
رقابــت را بکشــند امــا مــا ایــن زخــم را

ل مسیر روند هوش مصنوعی با قانونگذاری
تسهی 
نگــاه

محمد خالویی

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امروزه سرعت پیشرفت علم و فناوری
دوچنــدان در محیــط پیرامونمــان
دیــدهمیشــود .اســتفاده از پلتفرمهــا
و ابزارهــای کمکــی بــرای انجــام امــور
انســانها نســبت بــه چنــد ســال اخیــر
رشــد زیادی داشــته اســت .اســتفاده از
فناوریهای مبتنــی بر هوشمصنوعی
در آنهــا نیــز بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم محســوس اســت .در
سادهترین نگاه؛ شناسایی نزدیکترین
مســیر از مبــدأ بــه مقصــد انتخابــی بــا
درنظرگرفتــن شــرایط آبوهوایــی،
ترافیــک و ...اســتفاده از الگوریتمهــای
هوشمصنوعــی را بهصــورت
غیرمســتقیم و بــا یــک واســط بهنــام
اپلیکیشن مسیریاب نشان میدهد.
مشــاهده ســایتهای نمایــش
ویدئــو و بهدنبــال آن مواجــه شــدن
بــا ویدئوهــای پیشــنهاد شــده بــه
بازدیدکننــدگان از دیگــر اســتفادههای
هوشمصنوعی با هدف درک عالیق و
سلیقهها و ارائه پیشنهادات به کاربران
اســت .تشــخیص خودکار نوع ماشین،
ارقــام پــاک خــودرو ،چهــره راننــده،
کنتــرل تردد و ...از ســادهترین مواردی
اســت کــه در زمینــه پــردازش تصویــر
امروز در حال استفاده از آن هستیم.
تبدیل گفتــار به متــن در ابزارهای
جســتوجو نظیــر مســیریاب یــا
دســتیارهای صوتــی و همچنیــن
متــن بــه گفتــار بــرای منشــیهای
مجــازی هماکنــون در حــال اســتفاده
هســتند .اســتفاده از پــردازش تصویر
در کاربردهــای پزشــکی بــرای بهبــود
دقــت ،مدیریــت زمــان و همچنیــن
ارائــه نظــرات بیشــتر در قالــب
دســتیارهای هوشــمند پزشــکی در
فعالیتهــای متنــوع تشــخیصی
نظیــر تشــخیص کوویــد ،19ســرطان
و ...اســت .بهعنــوان مثــال با شــیوع و

گســترش ویروس منحــوس کووید19
در جهان ،پژوهشــگران بــا روشهای
مختلــف پردازش تصویــر و همچنین
پــردازش صــوت اقــدام بــه تولیــد
ابزارهــای متنوعــی بــرای کمــک بــه
جامعه پزشــکی کردند .در یکی از این
پژوهشها با اســتفاده از کنترل قدرت
صوتــی صحبتکــردن و ســرفه کردن
فرد و همچنین رصد عملکرد سیستم
تنفسی فرد مبتنی بر هوشمصنوعی
الگوریتمــی ابــداع کردنــد کــه تحلیل
ماهیچهای با ســرفههای ضعیف فرد

نزدیــک چندین برابر رشــد صعودی
خواهــد داشــت .از طرفی بــا تغییری
که با شیوع ویروس منحوس کووید19
در رویــه فعالیتها از ســبک فیزیکی
به مجازی ایجاد کرد ،این اســتفاده از
تکنولــوژی و فناوریهــای نویــن نظیر
هوشمصنوعــی چندیــن برابر شــده
اســت .در واقــع ایــن فنــاوری نســبت
بــه ســایر فناوریهای مشــابه ،بســیار
به ســطح رفع نیازمندیهــای زندگی
مــا نزدیک اســت و بــا یک ایدهســاده
میتــوان نیازهای متنــوع و جدیدی را

را بررســی و از ایــن طریق چشــمانداز
سالمتی فرد را گزارش میدهد.
همانطور کــه میدانیم در تحلیل
دادههای سری زمانی بورس ،آلودگی
آبوهوا ،ترافیک و پیشبینی آنها هم
امــروزه مورد اســتفاده قــرار میگیرد.
در صنایــع مختلــف نظیر کشــاورزی،
خودروســازی ،معادن و ...نیز این امر
بــه گونههــای متنوعی مورد اســتفاده
قــرار گرفتــه و در آینده نزدیک بیشــتر
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گفتنی اســت در همین بازه کنونی
مــا شــاهد اســتفاده نســبتاً حداقلی از
هوشمصنوعی در محیط پیرامونمان
هســتیم و ایــن اســتفاده در آینــد ه

با استفاده از هوشمصنوعی مرتفع و
آن را به کسبوکاری نوین تبدیل کرد.
کشورهای پیشرفته این امر را دقیق
درک کردهاند و در راستای تسهیلگری
این رشد و پیشرفت و رونق کسبوکار
اقداماتــی انجــام دادهانــد .اقداماتــی
نظیر تدوین ســند و قوانین این دســته
از کســبوکارهای نویــن در زمینــه
تحلیــل داده و همچنیــن نــوع و نحوه
اســتفاده از آن صــورت گرفتــه و بویژه
روی مســأله مدیریــت بهتــر شــرایط
جدیــد پــس از تولــد آن کســبو کار و
همچنیــن تســهیل و ارائــه سیاســت
فعالیــت آنهــا جهــت همــکاری بــا
کســبو کارهای ســابق به منظور عدم

مداخله با یکدیگر تمرکز شــده اســت.
البتــه ایــن امــر قانونگــذاری و تدویــن
اسناد در کشــور ما نیز شروع شده ولی
نســبتاً رشــد بســیار کمــی دارد .چــون
مسیر پیشروی به ســمت فناوریهای
انقالبــی نظیــر هوشمصنوعــی خواه
ناخــواه ســوق دارد و بیــش از پیش در
آینــده نزدیــک ســوق خواهــد داشــت
و هیــچگاه نمیتــوان جلــوی چنیــن
فناوریهــای پرکاربــردی را گرفــت و
اتفاقاً باید در راســتای درست و سالم،
آن مســیر را ســوق داد بنابرایــن بایــد
مســئوالن و صاحبنظــران کشــور بــه
امر قانونگذاری و تســهیلگری مســیر،
دوچنــدان کمــک کننــد تــا پیشــرفت
اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــا در
کشــورمان تحقــق بیشــتری پیــدا کند.
این امر موجب خواهد شد که از تمرکز
بر اقتصاد نفتی به ســمت تمرکز روی
اقتصــاد مبتنــی بــر دانش قــدم نهاد.
مطمئناً با پیگیری پیشرفت کشورهای
فنــاور و مؤثــر در ایــن عرصــه ،اقتصاد
دیجیتالی مبتنی بــر هوشمصنوعی،
میتواند گامی نوین برای رشد علمی
کشور و همچنین اســتفاده از ایدههای
خــاق جوانــان در زمینههای مختلف
هوشمصنوعــی بــرای رفــع نیازهــای
کشــور اســتفاده شــود و گــردش مالــی
زیادی را ایجاد کند.
همچنیــن کســبوکارهای مبتنــی
بــر هوشمصنوعی بــدون هزینههای
جابهجایــی و ...قابلیــت تجــارت
بینالمللــی بــا سراســر جهــان را
خواهنــد داشــت و نیــاز اســت کــه
روی همــه جوانــب ایــن مســائل،
مســئوالن و صاحبنظران تســهیلگری
زودهنگامی داشــته باشند .امید است
که در چندسال آینده از پیشرفتهای
خیرهکننــد ه هــوش مصنوعــی بــا
تســهیلگریهایی که از سوی مسئوالن
انجــام میشــود ،روبــهرو شــویم و
پیشــتازیمان دوچنــدان در دنیــا
درخشش داشته باشد.

ترمیــم خواهیم کــرد و میزبــان جدیدی
بــرای فعالیــت و رقابت خــود در عرصه
شبکههای اجتماعی پیدا میکنیم.
موافقــان و مخالفــان تعلیــق اکانت
ترامپ
اما تعلیق اکانت توئیتری ترامپ چه
بازخوردهایی داشت؟ بسیاری از مدتها
قبل معتقد بودند که توئیتر باید موضعی
سختتر مقابل ترامپ بگیرد و بهعنوان
مثال عالوه بر میشل اوباما ،کریس ساکا از
سرمایهگذاران توئیتر و الکس استاموس
رئیس امنیت پیشین فیسبوک نیز بارها
خواستار تعلیق اکانت ترامپ شده بودند
و حاال از این اتفاق خرسندند.
امــا ایــن مسدودســازی انتقــادات
گســتردهای را هــم متوجــه توئیتــر کــرده
اســت .بهعنوان مثال دونالد ترامپ پسر
بــه توئیتــر اعتــراض شــدیدی داشــت و
توئیــت کرد :ما رمان  ۱۹۸۴جــورج اورول
را زندگــی میکنیم .آزادی بیــان دیگر در
امریکا وجــود ندارد و تنها عده محدودی
میتواننــد آزادی بیــان داشــته باشــند.
مســئول این وضعیت ،غولهای فناوری

هستند.
«جیســون میلــر» از مشــاوران ترامپ
هــم توئیــت کــرد :غولهــای فنــاوری
میخواهنــد همــه حامیــان ترامــپ در
اکانــت  realDonaldTrumpرا از بیــن
ببرند .اگــر فکر میکنید آنها همچنان در
پلتفرم شــما باقــی میمانند ســخت در
اشتباهید.
«نیکی هیلی» نماینده ســابق دولت
امریکا در سازمان ملل هم در توئیتر خود
نوشــت :خامــوش کــردن صــدای مردم
اتفاقی اســت کــه در چین میافتــد نه در
امریکا .این باورکردنی نیست.
«سباســتین گــروکا» مشــاور پیشــین
ترامــپ در امــور ضــد تروریســم نیــز در
توئیتــی نوشــت :مسدودســازی اکانــت
رئیسجمهــوری امریــکا و ممانعــت
از ارتبــاط وی بــا  ۸۸میلیــون فالوئــر و
۷۴میلیــون نفــری کــه بــه وی رأی دادند
بزرگتریــن اشــتباه جــک دورســی و
فاشیســتهایی اســت کــه تاکنــون در
ســیلیکون ولی ظهور کردهاند .طرفداران
ترامپ در توئیتهایی مشابه این موارد،
توئیتــر را هــدف انتقاداتــی گســترده قرار
داده و بســیاری از آنهــا نیــز از این شــبکه
اجتماعــی کوچ کردند تــا به پلتفرمهایی
همچون پارلر بپیوندند که گفته میشــود
آزادی بیان نخستین دغدغه پایهگذاران
آنهاســت.توئیتر عالوه بر ترامپ ،اکانت
برخی از طرفداران دوآتشــه وی همچون
مایــکل فلیــن مشــاور پیشــین امنیــت
ملــی کاخ ســفید و همچنیــن «ســیدنی
پاول» ،عضو ســابق تیــم حقوقی کمپین
انتخاباتــیاش را نیــز معلــق کــرد .جنــا
الیس از اعضای تیم حقوقی ترامپ هم
در توئیتی از ۱۰هزار فالوئر خود خواســت
از توئیتر کوچ کــرده و از طریق پارلر با وی
ارتبــاط بگیرند .مــارک لویــن از مجریان
تلویزیون نیز برای همدردی با کسانی که
اکانت آنها مسدود شده از توئیتر کوچ کرد
و راهی پلتفرمهای جایگزین شد.

اخبـــــار

فصل تازه برای آزادی بیان در شبکه های اجتماعی شکل گرفت

سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ساماندهی هویت صاحبان
سیمکارتهای تلفنهمراه ،موجب شناسایی حدود  ۳۰میلیون سیمکارت
بــدون هویت یــا با هویت ناقص شــد .به گــزارش «ایــران» ،سوءاســتفاده از
خطوط یا خدمات ارتباطی ،یکی از مشــکالت رایج ارتباطات و تلفن همراه
اســت .ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشــگیری از این
سوءاستفاده سیمکارتهای بیهویت را در سه مرحله ساماندهی کرده است.
مرحله نخست با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان دریافت شد .در
مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای سیمکارتهای متعدد خواسته شد با
مراجعه به امور مشــترکان اپراتورهای خود ،سیمکارتهای فعال خودشان
را اعالم کنند .در مرحله ســوم هم مشــترکان با مراجعه به سامانه استعالم
تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه  www.mobilecount.cra.irمیتوانند
از تعداد ســیمکارتهایی که به نامشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه
ثبتشــده ،مطلع شــوند .با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعالم حدود
 ۳۰میلیون سیمکارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی
شدند.

رئیس جمهوری ترکیه به کمپین تحریم واتس اپ پیوست

دفتر مطبوعاتی رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه و وزارت دفاع
این کشور به خبرنگاران اعالم کردند واتساپ را ترک میکنند و به مهاجرت
جهانی از این اپلیکیشــن پیامرســان به دلیل تغییر شــرایط اســتفاده از آن و
افزایش نگرانیهای حریم خصوصی ،پیوســتند .به گزارش ایســنا ،در پیامی
به گروههای خبرنگاری اعالم شد ریاست جمهوری ترکیه گروههای واتساپ
خود را به اپلیکیشن پیامرسان رمزنگاری شده  BiPکه واحدی از شرکت ترک
سل ایلتیشیم هیزمتالری است ،منتقل خواهد کرد.
وزارت دفــاع ترکیــه هــم اقــدام مشــابهی انجــام داد .ایــن تغییــر بــا کمپین
گســتردهتر اردوغــان علیــه پلتفرمهــای شــبکه اجتماعی همزمان شــده که
فعــاالن مــی گوینــد با هــدف ســرکوب مخالفــان انجــام میگیــرد .تغییرات
در شــرایط و خدمــات واتــساپ که از هشــتم فوریه اجرایی می شــود به این
اپلیکیشــن اجــازه میدهد اطالعات کاربــران را با فیس بوک  -شــرکت مادر
خــود  -به اشــتراک بگــذارد .کاربــران باید با شــرایط جدید که بــه آنها اجازه
میدهــد هــدف تبلیغــات هدفمند قــرار گیرنــد ،موافقــت کننــد در غیر این
صورت دسترســی به اکانتهایشان در واتساپ را از دست می دهند .تالش
فیــس بــوک برای بهره بــرداری از واتساپ با افت رشــد درآمد این شــرکت
شبکه اجتماعی جدی تر شده است .طبق اعالم این شرکت ،این پیام رسان
بیش از  ۵۰درصد در بسیاری از کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا به شدت
آســیب دیدهاند ،رشد داشته اما این رشــد به درآمد تبلیغاتی بیشتری منجر
نشــده اســت زیرا واتساپ در میان پلتفرمهایی نبوده که فیس بوک در آنها
کسب و کار تجاری قوی داشته است.
با ضعیف شــدن حمایت از داده در واتساپ ،الون ماسک که ثروتمندترین
مرد جهان اســت ،خواســتار مهاجرت از واتساپ به اپلیکیشــن سیگنال شد
و در نتیجه طی روزهای اخیر کاربران این اپلیکیشــن پیامرســان افزایش پیدا
کردهاند .براســاس گزارش بلومبرگ ،شــرکت ترک سل هم الگوی مشابهی
را در ترکیه گزارش کرده اســت و طبق اعالم این شــرکت ،حدود یک میلیون
کاربر جدید در  ۲۴ساعت گذشته به اپلیکیشن  BiPپیوستهاند .این اپلیکیشن
از زمان راهاندازی در سال  ۲۰۱۳بیش از  ۵۳میلیون بار دانلود شده است.

