ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ  900ﺷﮑﺎرﭼﯽ رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

اﮔﺮ ﻓﯿﺲﺑﻮک را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﮑﺲ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  900ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﺮﻓﻪای دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎداش داده اﺳﺖ.
ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﯿﺲﺑﻮک اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی
ﺟﺎﯾﺰه در ازای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل
دارﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺮای آنﮐﻪ از رﯾﺰش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺸﺪاری و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﭘﺎداشﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﻓﻀﺎی وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی
از ﺟﺎﻧﺐ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺳﻪ ﺑﻌﺪیﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﻼﯾﻦ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﻨﺪ!
ﺟﻮی ﺗﺎﯾﺴﻮن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  900ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط  5556دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ «.ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻼل ﻣﺎهﻫﺎی
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ژوﺋﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  611ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ  149ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎداش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  4106دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﯿﺲﺑﻮک اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﺰه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻨﺪیﺗﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﮑﺰﯾﮏ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس آن ﻫﻢ

ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز دارد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک از ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .آنﮔﺎه اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎره 183
دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ!
ﻓﯿﺲﺑﻮک در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺎر
ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻮاﻗﺺ آنرا ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از روﯾﮑﺮد ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﺎ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺎ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ
دارﯾﻢ ﺑﺮای ارجﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﻢ«.
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ﻓﯿﺴﺒﻮک دورﺑﯿﻦ  ۳۶۰درﺟﻪای ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ
ﺟﻮاﯾﺰ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻮاﯾﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی )ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ( ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز آﻧﺎﻧﺪ ﭘﺮاﮐﺎش ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﻫﻨﺪی ﺳﺎﮐﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﻨﮕﻮﻻر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰه  15ﻫﺰار دﻻری
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ رﺧﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﻣﺎه ﻣﺎرس از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
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