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رقبای سرسخت زوم آمدند
عرضه رایگان 

گوگل میت و مسنجر رومز 
دو شرکت گوگل و فیس بوک، در رقابت با زوم و به منظور 
کسب س��هم ویژه از بازار چت ویدیویی گروهی، محصوالت 

خود را عرضه کردند.
فناوران- گ��وگل از انتهای ماه آوریل، س��رویس ویدیو 
 Google( کنفران��س خود را، موس��وم ب��ه گوگل می��ت
Meet( ب��رای تمامی عالقه من��دان ب��ه این س��رویس در 
دسترس قرار داد. این محصول پیش از این فقط به سازمان ها 
و نهادهای آموزشی  و از طریق G Suit ارایه می شد. گوگل 
اعالم کرده که هر کس��ی که حس��اب کاربری گوگل داشته 
باشد، می تواند جلسات )میتینگ( تصویری خود را با حضور 
حداکثر 100 نفر در این سرویس برگزار کند. برای جلسات 
ویدیو کنفرانس گوگل میت، فع��ال محدودیت زمانی نیز در 
نظر گرفته نشده است؛ اما از ابتدای ماه اکتبر احتماال جلسات 
ویدیو کنفرانس به 60 دقیقه محدود خواهد شد. این سرویس 
در دو روز گذش��ته برای کاربران ایرانی نیز در دسترس قرار 

گرفته است.
البته بر خالف زوم و س��رویس مش��ابهی ک��ه فیس بوک 
ارایه ک��رده، برای پیوس��تن به چت ه��ای گروه��ی باید به 
حساب کاربری گوگل وارد ش��د. گوگل امیدوار است از این 
طریق بتواند جلوی سوءاس��تفاده نفوذگرها به روش مشابه 

ZoomBombing را بگیرد. 
 از  سوی دیگر، فیس بوک که حدود یک ماه پیش سرویس 
مس��نجر روم��ز )Messenger Rooms( را برای عده 
کمی از کاربران فعال کرده بود، روز پنج شنبه گذشته، اعالم  
کرد که دسترسی عمومی به این سرویس فراهم شده است. 
مس��نجر رومز نیز قابلیت برقراری ویدیو کنفرانس با حضور 

50 نفر را دارد.

قابلیت جدید اینستاگرام 
برای ذخیره ویدیوهای پخش زنده

اینس��تاگرام قابلیت جدیدی افزوده و ب��ه کاربران اجازه 
می دهد ویدیوهای الیو را در»آی جی تی وی« ذخیره کنند.

مهر- بسیاری از کاربران اینستاگرام با استفاده از قابلیت 
پخش زنده )Live(  این پلتفرم با مخاطبان خود تماس برقرار 
می کنند. اما یک نکته منفی ویدیوهای الیو آن است که چون 
این ویدیوها در بخش استوری هس��تند، بنابراین پس از 24 
ساعت از بین می روند. اما از امروز افراد می توانند ویدیوهای 

الیو را در IGTV ذخیره کنند.
IGTV اپلیکیش��ن اینس��تاگرام ب��رای ویدیوهای��ی 
طوالنی تراست.این آپدیت به کاربران کمک می کند به طور 
مناسب ویدیوهای زنده خود را ذخیره کنند تا مخاطبان شان 
بتوانند برای مدتی بیشتر از یک روز به آنها دسترسی داشته 

باشند. کاربران همچنان می توانند ویدیو را دانلود کنند.
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پاول دوروف با انتشار یک متن رسمی اعالم کرد:

پروژه بالکچین TON و رمز ارز Gram تلگرام متوقف شد
بر اس��اس حکم دادگاهی در آمریکا، رمز ارز 
گرام نه تنه��ا در ایاالت متح��ده، بلکه در هیچ 

کشور دیگری نیز اجازه توزیع ندارد
پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام با انتشار یک 
متن احساسی، پایان رسمی پروژه های TON و 
Gram، یعنی شبکه بالک چین و رمزارز ویژه 

تلگرام را اعالم کرد.
آی تی م�ن- دوروف در ای��ن مت��ن که در 
س��اعات اولیه چهارش��نبه گذش��ته در کانال 
رسمی تلگرام و وبالگ این شرکت منتشر شد، 
اعالم کرد که بنا به حکم یک قاضی آمریکایی، 
این شرکت مجبور ش��ده که پروژه های TON و 

گرام را برای همیشه متوقف کند.
این قاضی حکم داده که ای��ن رمز ارز نه تنها 
در آمریکا، بلکه در هیچ کشور دیگری نیز اجازه 
توزیع ندارد. اما دوروف از فرصت اعالم رسمی 
پایان این پروژه ها اس��تفاده ک��رده و بیانیه ای 
علیه دخال��ت آمریکا در ح��ق اعمال حاکمیت 
کش��ورهای دیگر نوشته اس��ت. او همچنین با 
اشاره به اینکه آمریکا همچنان بر سیستم مالی 
و فناوری جهان کنت��رل دارد، اظهار امیدواری 

کرده که روزی این وضعیت تغییر کند.
پ��اول دوروف در ای��ن مت��ن احساس��ی از 
کارآفرینان نسل آینده خواسته است که آنچه 
او و هم نسالنش در تحقق آن شکست خوردند، 
به نتیجه برسانند و جهانی غیر متمرکز، آزاد و 

برابر خلق کنند.
متن اعالم رس��می پای��ان پروژه های TON و 
Gram که به قلم پاول دوروف در وبالگ تلگرام 

منتشر شده به این شرح است:
»در دو سال و نیم گذشته، تعدادی از بهترین 
مهندسان ما روی نسل آینده پلتفرم بالک چین 
تلگرام، موس��وم به TON و رم��ز ارزی که قصد 

داشتیم با نام Gram عرضه کنیم، کار کرده اند.
TON به منظور به اش��تراک گذاشتن اصول 
تمرکز زدای��ی که بیت کوین و اتریوم پیش��گام 
آن بوده  ان��د، اما ب��ا برت��ری از نظر س��رعت و 
مقیاس پذیری نسبت به آنها، طراحی شده بود.

ما به نتایج به دس��ت آمده افتخار می کردیم، 
فناوری که ما خلق کردیم، امکان تبادل آزاد و 

غیرمتمرکز ایده ها و ارزش ها را می داد. TON در 
ترکیب با تلگرام این قابلیت را داشت که شیوه 
ذخیره و تبادل منابع و اطالعات را متحول کند.

اما متاس��فانه، یک دادگاه در آمریکا، جلوی 
تحقق TON را گرفت. می پرسید چگونه، فرض 
کنید چند نفر روی هم پول بگذارند و یک معدن 
طال احداث کنند و بعد طالیی را که اس��تخراج 
می شود، بین همه تقسیم کنند. پس از آن، یک 
قاضی می آید و به معدن کاران می گوید: بسیاری 
افراد در مع��ادن طال س��رمایه گذاری کرده  اند، 
چون به دنبال کسب سود هس��تند. آنها طال را 
برای خودش��ان نمی خواهند بلک��ه قصد دارند 
آن را به دیگران بفروشند؛ بنابراین، شما اجازه 

ندارید که به مردم طال بدهید.
اگر این استدالل از نظر شما غیرمنطقی است، 
شما تنها نیستید، اما این دقیقا اتفاقی است که 
برای TON )همان معدن طال(،سرمایه گذارانش 
و Gram )طال( افتاده است. یک قاضی با همین 
استدالل حکم داده که مردم نباید اجازه داشته 
باش��ند همان طور که بیت کوی��ن می خرند و 

می فروشند، گرام را خرید و فروش کنند.
از آن عجیب تر، ای��ن دادگاه آمریکایی اعالم 
کرده که رمز ارز گرام نه تنها در ایاالت متحده، 
بلکه در س��طح جهان نباید توزیع شود؛ به این 
دلیل که ش��هروندان آمریکایی ممکن اس��ت 
از طریقی به پلتفرم TON دسترس��ی بیابند؛ و 

برای جلوگیری از این اتفاق، گرام اجازه توزیع 
در هیچ کجای دنیا را نخواهد داشت، حتی اگر 
تمامی کشورهای دیگر با TON مشکلی نداشته 

باشند.
ای��ن حک��م دادگاه حاک��ی از این اس��ت که 
سایر کش��ورها، نمی توانند تصمیم بگیرند که 
چه چیزی برای مردم ش��ان خوب یا بد اس��ت. 
اگر ای��االت متح��ده روزی تصمی��م بگیرد که 
قهوه را ممنوع کند و از کافی ش��اپ های ایتالیا 
بخواه��د که چون ممک��ن اس��ت آمریکایی ها 
ب��ه آنج��ا س��فر کنن��د، کافی شاپ ش��ان را 
 تعطی��ل کنن��د، آیا کس��ی ب��ا ای��ن تصمیم 

همراهی می کند؟
با این وجود، ما این تصمیم دشوار را گرفتیم 

که پروژه TON را ادامه ندهیم.
متاسفانه قاضی آمریکایی در یک مورد درست 
می گوید: ما، مردمی که در کش��ورهایی غیر از 
ایاالت متحده زندگی می کنی��م، می توانیم به 
رییس جمهورم��ان رای بدهی��م و نمایندگان 
مجلس م��ان را انتخ��اب کنیم؛ ام��ا وقتی پای 
مس��ایل مالی و فناوری در میان باشد، هنوز به 
آمریکا وابس��ته ایم. ایاالت متح��ده می تواند از 
کنترل خود روی دالر و سیس��تم مالی جهانی 
استفاده کند و هر بانک یا حساب بانکی را در دنیا 
مسدود کند. این کشور می تواند از نفوذش روی 
اپل و گوگل استفاده کند و هر اپلیکیشنی را از 

اپ استور و گوگل پلی حذف کند. بنابراین، بله؛ 
این که سایر کشورها دارای حق حاکمیت کامل 
بر آنچه در کشورشان می گذرد نیستند، درست 
است. متاسفانه ما – 96 درصد مردم جهان که 
در جایی غیر از آمریکا ساکن هستیم- وابسته 
به تصمیم کسانی هستیم که 4 درصد مردمی 
که در آمری��کا زندگی می کنند، انتخاب ش��ان 

کرده اند.
این وضعی��ت ش��اید در آینده تغیی��ر کند. 
ام��ا امروز، م��ا دچار ی��ک دور باطل هس��تیم: 
نمی توان در دنی��ای بیش از ح��د تمرکز زده، 
تعادل ایجاد کنید، دقیقا به این دلیل که بسیار 
متمرکز اس��ت. ما البته س��عی خ��ود را کردیم 
و حاال عرضه را به نس��ل آین��ده کارآفرینان و 
توس��عه دهندگان وامی گذاری��م ت��ا پرچ��م 
 تغییر را در دس��ت بگیرن��د و از اش��تباهات ما

 بیاموزند.
من این مطلب را می نویس��م که رسما اعالم 
کنم که فعالیت تلگ��رام روی پروژه TON پایان 
پذیرفته است. ممکن است در آینده ببینید- یا 
حتی هم اکنون دیده باشید- که برخی سایت ها 
از نام من یا برند تلگ��رام یا نام TON برای تبلیغ 
پروژه های شان اس��تفاده می کنند. گول آنها را 
نخورید و پول یا داده های تان را به آنها نسپارید. 
هیچ کدام از اعضای کنونی یا پیش��ین تیم ما با 
هیچ ک��دام از این پروژه ها در ارتباط نیس��تند. 
در عین حال ممکن اس��ت ش��بکه هایی برپایه 
فناوری ویژه ای که ما برای TON خلق کردیم، به 
وجود بیاید، ولی ما با هیچ کدام از این شبکه ها 
ارتباطی نداریم و از آنها حمایت نخواهیم کرد. 
بنابراین مراقب باش��ید و اجازه ندهید کس��ی 

گمراه تان کند.
می خواه��م این مت��ن را ب��ا آرزوی موفقیت 
برای تمامی کس��انی ک��ه در اش��تیاق تمرکز 
زدایی، تع��ادل و براب��ری در جهان هس��تند، 
ب��ه پای��ان برس��انم. ش��ما در جبهه درس��تی 
ق��رار دارید. ای��ن نبرد ش��اید مهم تری��ن نبرد 
نس��ل ما باش��د. آرزو می کنی��م که ش��ما در 
 آنچ��ه م��ا شکس��ت خوردی��م، ب��ه پی��روزی

 برسید.«

کارمندان توییتر
 برای همیشه دورکار شدند

تعداد زیادی از 5 هزار کارمند توییتر می توانند حتی پس از 
پایان یافتن همه گیری ویروس کرونا و به طور دائم از خانه به 

فعالیت خود ادامه دهند.
مهر- توییتر معتقد اس��ت به دلیل وضعیت خاص شرکت 
توانس��ته کارمندان خود را دورکار کن��د. همچنین نیروهای 
انس��انی این ش��رکت طی چندماه گذش��ته ثاب��ت کرده اند 
می توانند از راه دور به فعالیت خود ادام��ه دهند. البته تعداد 
اندکی از کارمندان توییتر که حضور فیزیکی آنها الزم اس��ت 
مانند کارمندان بخ��ش نگهداری س��رورها همچنان باید در 

محل کار حاضر شوند.
سخنگوی توییتر در این باره گفت: اگر کارمندان ما برحسب 
وظیفه ش��غلی و وضعیت خود بتوانند از خانه به فعالیت خود 
ادامه دهند و خودشان نیز تمایل داشته باشند، آنها می توانند 
به طور دائم دورکار شوند. در غیر این صورت دفاتر ما مشتاقانه 
منتظر آنها است و البته چند اقدام احتیاطی نیز انجام می شود 

تا کارمندان هنگام بازگشت احساس ایمنی کنند.
توییتر تصمیم بازگشت کارمندان به دفاتر کاری را به عهده 
خود آنها گذاشته و تمام دفاتر این شرکت به جز تعداد اندکی 

از آنها تا ماه سپتامبر بازگشایی نخواهند شد.
به گفته سخنگوی این ش��رکت تا قبل از ماه سپتامبر هیچ 
گونه سفر کاری انجام نخواهد شد و به غیر از چند مورد استثنا 
هیچ گونه رویداد حضوری در بقیه 2020 برگزار نخواهد شد. 
رویدادهای برنامه ریزی شده شرکت برای 2021 میالدی بعداً 

ارزیابی و بررسی می شوند.

فیس بوک ۵۲ میلیون دالر
 به بازبین های محتوا غرامت می دهد

فیس بوک توافق کرده تا 52 میلی��ون دالر به بازبین های 
سابق و فعلی بخش بررسی محتوا بپردازد. این افراد به دلیل 
آسیب ذهنی ناشی از شغل ش��ان از فیس بوک شکایت کرده 

بودند.
مهر- در توافق ص��ورت گرفته بین فیس بوک و این 
گروه از شاکیان، شرکت تعهد کرده به هر کارمند هزار 
دالر غرامت دهد و افرادی که مشخص شده دچار آسیب 
ذهنی )مانند سندرومPTSD( شده اند نیز 5 هزار دالر 

دریافت می کنند.
این تسویه شامل 11 هزار و 250 پیمانکار است که موجی 
از محتواهای ناخوش��ایند و احتماال ناراحت کننده را بررسی 
می کردند. درآمد این اف��راد تفاوتی با کارمن��دان یک مرکز 

پشتیبانی تماس نداشته است.
 فیس بوک همچنین اس��تانداردهای ایمنی و استخدامی 
 جدیدی از جمله ارائه خدمات مشاوره و بهداشت ذهنی بهتر، 
بررس��ی دقیق تر متقاضیان ش��غلی و اقداماتی برای کاهش 

تاثیرات ناراحت کننده ویدیوها را اجرا می کند.
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