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تازه های رسانه ای!
بررســی تازه تریــن دیدگاه هــا و نوآوری هایی 

که اهالی رســانه بایــد بدانند...
} 4مطلب {

بخش اول



4

خاطره ها زنده می شوند!
تیک تــاک، والگرهــا و رواج شــکل تــازه ای از 

ــته نگر ــا گذش ــتالژیک ی ــاد نوس اقتص
برگرفته از:

※  428 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه

بــه نظــر می رســد برندهــا، روندهــا، جریانــات و فناوری هــای قدیمــی، دوبــاره در حــال بازگشــت هســتند؛ 
ــد.  ــدون هــرج و مــرج گذشــته می گردن ــال دوران آرام و ب ــه شــدت به دنب ــدگان جــوان، ب چراکــه مصرف کنن
الگوریتــم پلتفــرم TikTok باعــث می شــود تــا مــوارد نوســتالژیک و خاطره انگیــز مجــدداً رواج پیــدا کننــد و 

بــه ســرعت در خــود TikTok و یــا ســایر شــبکه های اجتماعــی وایــرال و فراگیــر شــوند.

تازه های 
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چگونه فعالیت نسل جدید در TikTok می تواند باعث رواج روندهای قدیمی شود؟

اگرچــه بســیاری از کاربــران نســل Z )افــراد متولــد ســال 2000 بــه بعــد( در پلتفــرم TikTok بــا دیــدن گذشــته 
ــان را مســخره می کننــد؛ امــا از ســوی دیگــر، همیــن نــوع  و روندهــای نوســتالژی نســل های قبــل از خــود، آن
فعالیت هــای ایــن نســل، باعــث تولیــدات محتوایــی بیشــتر در مــورد ایــن ایده هــا و روندهــای خاطره انگیــز یــا 
نوســتالژی ها شــده اســت. بنابرایــن، می تــوان گفــت روندهــا یــا ترندهــای اوایــل دهــه 2000 میــادی، اقتصــاد 

ــد. ــت می کن گذشــته نگر امــروز را هدای

ــار شــلوارها و  ــه در کن ــد زنان ــال، امســال و پــس از گذشــت ســال ها، شــلوارهای جیــن بلن ــوان مث ــه عن ب
 The دامن هــای کوتــاه -کــه یــادآور اوایــل دهــه 2000 هســتند- دوبــاره رواج یافته انــد. برندهــای قدیمــی ماننــد
ــه 90  ــن ده ــلوارهای جی ــیک و ش ــن های کاس ــد کاپش ــی همانن ــا کاالهای Gap و Abercrombie و Fitch ب

میــادی کــه در TikTok فراگیــر و وایــرال شــده اند، شــاهد افزایــش فــروش خــود هســتند.

ــک در  ــون کوچ ــی میکروف ــای TikTok از ویژگ ــد. والگره ــیمی رواج یافته ان ــای س ــاره، هدفون ه ــی دوب حت
هدفون هــای ســیمی اپــل بــه عنــوان نمــادی از صحبــت مســتقیم بــا مخاطبــان اســتفاده می کننــد. )والگــر یــا 

vlogger بــه ســازندگان ویدئوهــای کوتــاه می گوینــد.(
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چرا این گونه شد؟

همه گیــری کرونــا، بــه طــرز چشــم گیری، حرکــت بــه ســمت رســانه های دیجیتالــی، دورکاری و فعالیت هــای 
اجتماعــی مجــازی را تســریع کرده اســت. بــر اســاس نظرســنجی جدیــدی کــه موسســه سیاســت گذارِی مدرســه 
ِکنِــدی دانشــگاه هــاروارد انجــام داده اســت، اکثــر آمریکایی هــا -از جملــه اکثریــت نســل Z- می گوینــد زندگــی، 
ــری  ــر شــدت اوج گی ــی ب ــد دلیل ــاق می توان ــن اتف ــود. ای ــل از رســانه های اجتماعــی برایشــان دلچســب تر ب قب

روندهــای قدیمــی بــوده باشــد.

اما چه خواهد شد؟ 

چرخــش تکنولــوژی بــه نســل های 
دیگــر هــم خواهــد رســید. فروشــگاه های 
مشــتریان  افزایــش  شــاهد   ،Vintage
ــای  ــال لباس ه ــه دنب ــه ب ــد ک ــی ان جوان
قدیمــی از دهــه 1980 و 1990 می گردنــد. 
همچنیــن، موســیقی پاپــی کــه امــروزه در 
تیک تــاک وایــرال شــده، یــادآور موســیقی 
پــاپ دهــه 1980 میادی اســت. همچنین 
صفحــات  فــروش  گذشــته،  ســال  در 
گرامافــون قدیمــی، در ایــاالت متحــده 
-بــرای اولیــن بــار از ســال 1986 تــا کنــون- 
فــروش  شــد.  بیشــتر   CD فــروش  از 
صفحــات گرامافــون قدیمــی در نیمــه 
ــش  ــش از 100 درصــد افزای اول امســال بی

یافته اســت.

کالم آخر

TikTok چــه در حــال احیــای جریانــات قدیمــی باشــد یــا شــروع روندهــای جدیــد، جایــی اســت کــه فضــای 
ــه  ــزرگ ب ــزارش آسوشــیتدپرس، فروشــگاه های ب ــق گ ــال، طب ــرای مث ــد. ب ــن می کن ــب آن را نســل Z تعیی غال
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منتظر تبلیغات بیشتر در توییتر 
باشید!

 توییتــر راهــی بــرای نمایــش تبلیغــات بیشــتر 
بــه کاربــران پیــدا کــرد...

برگرفته از:

اگــر حســاب توییتــر شــما بــا تبلیغــات بیــش از حــد، بــه هــم ریختــه اســت؛ تعجــب نکنیــد! بــه گــزارش 
ــر در حــال آزمایــش قالبــی اســت کــه تبلیغــات را در قســمت پاســخ توییت هــا  »ورج«  )The Verge(، توییت
)reply(، نمایــش می دهــد؛ درســت در وســط مکالمــات! بــروس فالــک، سرپرســت محصــوالت درآمــدی توییتــر، 
ــا  ــن، ســومین ی ــد، در اولی ــاز آزمایشــی شــرکت می کنن ــن ف ــه در ای ــح می دهــد: »کســانی ک ــاره توضی دراین ب
هشــتمین پاســخ )reply( بــه یــک توییــت، تبلیغاتــی را مشــاهده خواهنــد کــرد. ایــن فــاز آزمایشــی، جهانــی 

اســت و بــرای کاربــران هــر دو سیســتم عامــل بــزرگ موبایلــی، یعنــی Android و iOS، در دســترس اســت.

فالــک بیــان کــرد کــه قالــب تبلیــغ، ارزشــی را بــه وجــود مــی آورد کــه »انگیزه هــای ]بیشــتری[ را بــرای خالقــان 
ــا ایــن حــال، او اذعــان نمــود کــه از ایــن ایــده، مطمئــن نیســت.  محتــوا و تبلیغ کننــدگان ایجــاد می کنــد.« ب
ــش  ــود آزمای ــرم خ ــات را در پلتف ــای تبلیغ ــایر جنبه ه ــدی و س ــاوب، طرح بن ــده تن ــای آین ــی ماه ه ــر ط توییت
می کنــد تــا میــزان اثربخشــی ایــن تغییــرات را بســنجد و اثــر آن را بــر جامعــه مخاطبان مشــاهده نمایــد. اگرچه 
ایــن ویژگی هــا و افزایــش پیام هــای بازرگانــی می توانــد بــرای تبلیغ کننــدگان مفیــد باشــد؛ امــا ممکــن اســت 

منجــر بــه نارضایتــی بیشــتر کاربــران توییتــر شــود.

احتمــاالً ایــن ویژگــی، از آن نــوع ویژگی هــای آزمایشــی توییتــری نخواهــد بــود کــه دنبالــش بودیــد! توییتــر، 
همــواره مشــتاق بــوده اســت کــه منابــع درآمــدی جدیــدی را بــرای خــود و کاربــران پــرکار خــود پیــدا کند؛ مــواردی 
هماننــد حــق اشــتراک محتــوا و فــروش بلیــط بــرای ورود بــه space تــا کمک هــای مالــی. توییتــر فکــر می کنــد 
ــزرگ  ــد خالقــان ب ــود بخشــد، بلکــه می توان ــر را بهب ــد توســعه توییت ــه تنهــا می توان ــه افزایــش تبلیغــات ن ک

محتــوا را نیــز جــذب می کنــد.

تازه های ※  234 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
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بهبود عملکردها در 
کالب هاوس

ــتجوی  ــا جس ــا ت ــت گفتگوه ــود کیفی از بهب
دقیق تــر و  اعــان حضــور

برگرفته از:

#1: افزودن قابلیت صوتی جدیدی برای افزایش کیفیت گفتگوها و نیز پخش موسیقی

برنامــه صوتــی اجتماعــی Clubhouse، بــه دنبــال معرفــی ویژگــی تــازه ای تحــت عنــوان حالــت موســیقی 
)Music Mode( اســت تــا بــه نوازندگانــی کــه بــه طــور زنــده در ایــن پلتفــرم، برنامــه یــا کنســرت آنایــن خــود را 

پخــش می کننــد ابزارهــای جدیــدی جهــت بهینه ســازی کیفیــت صــدا ارائــه می دهــد.

 ،Clubhouse طبــق پســت منتشــره در ســایت
کاربــران خواهنــد توانســت از تجهیــزات صوتــی 
ــن  ــون USB، در ای ــد میکروف ــود، مانن ــه ای خ حرف
برنامــه اســتفاده کننــد. »حالــت موســیقی« یــا 
Music Mode ، بــه عنــوان گزینــه ای جدیــد اضافــه 
خواهــد شــد کــه می توانیــد آن را در منــوی کیفیــت 
صــدا پیــدا کنیــد. ایــن حالــت، صرف نظــر از این کــه 
از هدفــون یــا بلندگــو اســتفاده شــود، صــدای 
اســتریو را بــا کیفیــت بــاال فعــال می کنــد. »حالــت 
موســیقی« ابتــدا بــه سیســتم عامل iOS و ســپس 

ــد. ــد آم ــتگاه های Android خواه ــه دس ــه زودی ب ب

تازه های ※  177 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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#2: ارتقا ویژگی جستجو برای یافتن سریع تر تولیدکنندگان محتوا

در همیــن حــال، همان طــور کــه ذکــر شــد، Clubhouse از ارتقــاء ویژگــی Search )جســتجو( بــه عنــوان 
»بهبودهــای زیرپوســتی« یــاد می کنــد، امــا جزئیــات ایــن ارتقاءهــا را تشــریح نکرده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن 

ــد. ــدا کنن ــوا را پی ــدگان محت ــد تولیدکنن ــر می توانن ــران راحت ت ــه کارب تاش هــا نشــان می دهــد ک

#3: آگاه سازی دوستان خود در زمان آنالین بودن

ــوار  ــتفاده از ن ــا اس ــودن، ب ــن ب ــورت آنای ــد در ص ــران می توانن ــر، کارب ــده دیگ ــت اضافه ش ــن، مزی همچنی
جســتجو، دوســتان خــود را مطلــع کننــد. ماننــد حالــت موســیقی، قابلیــت جســتجوی ارتقــا یافتــه نیــز قبــل از 

اینکــه بــه دســتگاه هــای Android راه پیــدا کنــد، ابتــدا در iOS در دســترس خواهــد بــود.
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نقطه عطفی جدید برای تلگرام
تلگــرام بــه یــک میلیــارد دانلــود در گــوگل پلی     

)Google Play( دســت یافــت.
برگرفته از:

تلگــرام، ســرویس پیام رســانی و گفتگــو، بــا اســتقبال فــراوان کاربــران مواجــه گشــته و اکنــون ایــن برنامــه، 
بــه نقطــه عطــف مهمــی در رشــد خــود رســیده اســت: یــک میلیــارد دانلــود در گــوگل پلــی. امــا دالیــل ایــن 

اســتقبال چیســت؟

ــاط  ــس اپ؛ نق ــتاگرام و وات ــوک، اینس ــرورهای فیس ب ــی س ــس اپ و قطع ــب وات ــن نامناس #1: قوانی
ضعفــی کــه تلگــرام از آن بهــره بــرد

قوانیــن  بــا  واتــس اپ  کــه  زمانــی  از 
بحث برانگیــز پیرامــون حفــظ حریــم خصوصــی 
رشــد  در حــال  بــه ســرعت  رو شــد،  روبــه 
ــن  ــه نظــر می رســد کــه ای ــی چنیــن ب ــوده ول ب
ــی  ــس از قطع ــی پ ــان، اندک ــرویس پیام رس س
فیس بــوک و ســایر برنامه هــای متعلــق بــه 
 WhatsApp ،Messenger ایــن شــرکت ماننــد
میــل  شــدیدتر  افزایــش  بــا   ،Instagram و 
ــت و  ــه گش ــه آن مواج ــوچ ب ــت ک ــران جه کارب
ــک  ــرز ی ــت از م ــطه توانسته اس ــن واس ــه ای ب
ــد.   ــور کنن ــود در GooglePlay عب ــارد دانل میلی
ــع  ــس اپ و قط ــر وات ــکات اخی ــه مش در نتیج

تازه های ※  292 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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ــاول دوروف، بنیان گــذار و مدیرعامــل تلگــرام، اظهــار داشــت کــه بیــش از 70 میلیــون  ــوک، پ شــدن فیــس ب
ــتند. ــرام پیوس ــه تلگ ــد ب ــر جدی کارب

#2: ویژگی های فراوان و متمایز؛ برگ برنده تلگرام

امــا ایــن تنهــا دلیــل ایــن مهاجــر گســترده نیســت؛ زیــرا ظاهــرا دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه مــردم را بــرای 
ــی از  ــداد فراوان ــی، تع ــا گروه ــک ی ــات یک به ی ــر مکالم ــتری ب ــرل بیش ــد: کنت ــب می کن ــرام ترغی ــود تلگ دانل
ویژگی هــای مفیــد کــه بســیاری از ســرویس های رقیــب مشــابه، فاقــد آن هســتند؛ از جملــه توانایــی اســتفاده 
ــیار  ــتگاه، بس ــد دس ــان از WhatsApp در چن ــتفاده همزم ــر، اس ــال حاض ــتگاه. در ح ــن دس ــان چندی همزم
محدودکننــده اســت و کاربــران تنهــا قــادر بــه اســتفاده از یــک تلفــن هوشــمند را بــرای یــک حســاب کاربــری 
هســتند. اگرچــه WhatsApp قابلیــت اتصــال چنــد دســتگاهی را توســعه می دهــد، امــا هنــوز خبــری از آن در 
ــه تلگــرام در طــول ســال ها، آن را  ــی نیســت. پیشــرفت های منظــم و ویژگی هــای افزوده شــده ب نســخه اصل

بــه یــک جایگزیــن محبــوب بــدل کرده اســت.

البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه یــک میلیــارد بــار دانلــود، لزومــاً بــه ایــن معنــی نیســت کــه یــک میلیــارد 
نفــر در حــال حاضــر از ایــن برنامــه بــرای گفتگــو و پیام رســانی اســتفاده می کننــد.



بخش دوم

چالشانه رسانه ای!
مواجهه با چالش های جدید رسانه ای...

} 4مطلب {
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فیس بوک و امکان ردگیـــــــری 
مویرگــی کاربران

ــه   ــه چگون ــد ک ــان می دهن ــگران نش پژوهش
تبلیغاتــی فیس بــوک می تواننــد  ابزارهــای 
ــد. ــرار دهن ــدف ق ــورد ه ــر را م ــک کارب تک ت

برگرفته از:

مقالــه  پژوهشــی تــازه ای کــه توســط تیمــی از دانشــگاهیان و متخصصــان علــوم کامپیوتــر در اســپانیا و 
اتریــش نــگارش شده اســت، نشــان می دهــد کــه اگــر اطــاع کافــی از عایــق )interests( کاربــران در پلتفــرم 
فیس بــوک )Facebook( داشــته باشــید، با اســتفاده از ابزارهــای هدف گیــــــــــــــــــــــــــــــــری مخاطبان 
ایــن شــرکت )Facebook’s audience targeting tools( قــادر بــه ارائــه تبلیغــات منحصربه فــرد و متناســب 

بــا هــر کاربــر خواهیــد بــود.

ایــن مقالــه، تحــت عنــوان »منحصربه فــرد در فیس بــوک: فرمول بنــدی و شــواهد هدف گیــری مویرگــــــــی 
 non-personally idetifiable( کاربــران بــا داده هــای اطاعاتی قابل شناســایی غیرشــخصی )nano-targeting(
information data( بــه صــورت تک به تــک و منفــرد«، بــا ارائــه معیــاری در »مــدل داده محــور« خــود، احتمــال 

شناســایی کاربــران را توســط بســترهای تبلیغاتــی ایــن پلتفــرم براســاس عایق شــان، تشــریح می نمایــد.

تازه های ※  332 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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عالیقکاربران)userinterests(درفیسبوکجزئیازدادههایشخصیاست

محققــان ایــن پژوهــش می نویســند: »نتایج 
ــا  ــوک ب ــه فیس ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــدل م م
تخصیــص 4 عاقــه خیلــی خــاص یــا 22 عاقــه 
تصادفــی بــه کاربــر، آنــان را در ایــن پلتفــرم، 
منحصربه فــرد می نمایــد«. بــه عبــارت دیگــر، 
ــتن  ــه داش ــت ک ــن اس ــان ای ــدی آن ــه کلی یافت
ــورد  ــوک در م ــه فیس ب ــاد ک ــا زی ــم ی ــی ک عایق
ــی در  ــه راحت ــد شــما را ب ــد، می توان آن هــا می دان
ایــن بســتر، حتــی در میــان دریایــی از میلیاردهــا 

ــد. ــر دیگــر،  قابــل شناســایی کن کارب

جدیــدی  پرســش های  مذکــور،  پژوهــش 
تبلیغاتــی فیس بــوک و  ابزارهــای  را پیرامــون 
اســتفاده های مخــرب از آن، بــه ویــژه شناســایی 

ــردازش داده هــای  ــوری پ ــودن امپرات ــی ب ــد قانون ــد؛ ســواالتی همانن ــران مطــرح می کن ــری دقیــق کارب هدف گی
شــخصی توســط ایــن غــول فنــاوری کــه صرفاً بــا اطاعــات جمع آوری شــده براســاس عایــق کاربران، شناســایی 
ــه ای  ــد کــه می شــود به گون ــد. ایــن پژوهشــگران نشــان دادن ــر می نمای ــان را امکان پذی و انتخــاب تک به تــک آن
ــانه گیری  ــا نش ــا ب ــت ت ــره جس ــوک )Facebook’s Ads manager tool( به ــات فیس ب ــر تبلیغ ــزار مدی از اب

کاربــران، فقــط تبلیــغ متناســب بــا هــر کاربــر از مجموعــه تبلیغــات بــه ایــن کاربــر مخصــوص برســد.

ــا حــذف  ــت ی ــه ممنوعی ــر قانونگــذاران منجرب ــکار عمومــی ب ــا ایجــاد فشــار اف ــد ب ــن یافته هــا می توان ای
ــه نگرانی هــای  ــران )behavioral advertising( شــوند؛ چراک ــار کارب ــی رفت ــر ردیاب ــی ب تدریجــی تبلیغــات مبتن

ــوع ابزارهــا وجــود دارد. ــن ن ــردی و اجتماعــی ای ــاره آســیب های ف جــدی درب

دســت کــم، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه ایــن مقالــه، باعــث بررســی بیشــتر تــوازن قــدرت و تعــادل در 
ــات مســتقل  ــت تحقیق ــن یافته هــا، اهمی ــر، ای ــه ابزارهــا می شــود. از ســوی دیگ نحــوه اســتفاده از این گون
 )algorithmic adtech ،را  آشــکار می ســازد  تــا فناتبلیــِغ الگوریتمــی )الگوهــای تبلیغاتــی مبتنــی بــر فنــاوری
بیش ازپیــش، بررســی گــردد. در نهایــت، بایــد فشــار بــر پلتفرم هــا افزایــش یابــد تــا دسترســی پژوهشــگران بــه 

ایــن اطاعــات محــدود نگــردد و شــفافیت بیشــتر را تضمیــن کــرد.
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ــردن  ــک ک ــث کلی ــزی باع ــه چی چ
یــا کلیــک نکــردن بــرروی لینک هــا 

می شــود؟ 
مطالعــه ای علمــی توضیــح می دهــد کــه چــرا برخی 
از اخبــار در رســانه های اجتماعــی بیشــتر از جاهــای 

دیگــر کلیــک می خورنــد؟
برگرفته از:

تفکیک »تولید محتوا« و »تجمیع محتوا«
بیــش از دو دهــه یــا بیشــتر اســت که باگــری و روزنامه نــگاری، به دلیــل از بین رفتــن انحصــارات جغرافیایی 
ــد و همچنیــن  ــرای ســلطه جویی خــود بهــره می بردن کــه ســازمان های خبــری ملــی و منطقــه ای قبــاً از آن ب

ظهــور تولیدکننــدگان غیــر حرفــه ای )آماتــور( محتــوا ماننــد وباگ نویســان، دچــار یــک »طوفــان کامل« شــد.

شــاید مهم تریــن عامــل ایجــاد ایــن طوفــان و حملــه بــه ســاختار ســازمان های خبــری، تفکیــک »تولیــد 
ــار را  ــارت ســاده تر، حقیقــت ایــن اســت کــه اکثریــت افــراد، اخب ــه عب ــوا« اســت. ب ــوا« و »تجمیــع محت محت
مســتقیماً از ســایت ها و رســانه های خبــری دریافــت نمی کننــد بلکــه از طریــق رســانه های اجتماعــی یــا دیگــر 

فضاهــای اینترنتــی، ایــن محتواهــا را می یابنــد.

ــران  ــانه ای و تجمیع گ ــرکت های رس ــن ش ــترده ، بی ــری گس ــک دهــه درگی ــش از ی ــه بی ــر، منجــر ب ــن ام ای
اخبــار ماننــد اپــل، گــوگل و فیس بــوک شــده اســت. ایــن تجمیع گــران، بــه انتشــار عناویــن و بخــش کوتاهــی 
از مقــاالت تمایــل دارنــد و در نهایــت، ایــن محتــوا را بــه منبــع آنایــن پیونــد می دهنــد. هــر کلیــک، ترافیــک 

اضافــی و درآمــد عظیــم تبلیغاتــی را بــه ســایت تهیه کننــده اخبــار می رســاند.

روپــرت مــرداک، ســرمایه دار رســانه ای، بــه طــور خــاص در مــورد تجمیع گــران اخبــار بــه صراحــت صحبــت 
کــرده و از آن هــا بــه عنــوان »انگل هــا« یــاد می کنــد. شــرکت News Corporation و دیگــر ســازمان های 
رســانه ای، ایــن تجمیع گــران را متهــم کرده انــد کــه مانــع از مراجعــه خواننــدگان بــه ســایت های آنــان می شــوند 
و بــا »ســوار شــدن رایــگان« بــر محتــوای تولیــدی آنــان، درآمــد تبلیغاتی شــان را »ســرقت« می کننــد. بیــش از 11 

چالشانه رسانه ای!※  857 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
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ســال پیــش،  اســکای نیــوز اســترالیا، در مصاحبــه ای اظهــار داشــت کــه در نظــر دارد محتــوای ســایت های خبری 
خــود را از فهرســت جســتجوی گــوگل حــذف کنــد؛ کــه ایــن اقــدام هیــچ گاه اتفــاق نیفتــاد.

دولــت اســترالیا، در مــاه فوریــه ســال جــاری میــادی، بــرای اولیــن بــار در جهــان، قانونــی را بــا هــدف حمایت 
از تولیدکننــدگان خبــر و پرداخــت هزینــه محتــوای خبــری مــورد اســتفاده تجمیع گــران تصویــب کــرد. پــس از 
یــک نــزاع کوتــاه بیــن فیس بــوک و ســازمان های خبــری اســترالیا، کــه طــی آن فیس بــوک از ارســال هرگونــه 

محتــوای خبــری اســترالیایی در خبرهــای مشــترکین خــودداری کــرد، قــراردادی منعقــد شــد.

رابطه هم زیستی

بحــث اصلــی پیرامــون تجمیع گــران خبــری، ایــن اســت کــه آیــا ایــن تجمیع گــران با کاهــش درآمــد تبلیغاتی 
تولیدکننــدگان اصلــی خبــر، باعــث ضربــه بــه کســب وکار شــرکت های خبــری می شــوند یــا بــا کاهــش زمــان 
جســتجو و هزینــه بــرای مصرف کننــدگان مفیــد هســتند؟ آیــا تولیدکننــدگان و تجمیع گــران اخبــار می تواننــد 
رابطــه هم زیســتی مفیــدی داشــته باشــند؟ پژوهشــی در ایــن بــاره طراحــی گردیــد. بدیــن منظــور، برنامه هــای 
ویــژه ای توســط ایــن تیــم بــرای جمــع آوری  اخبــار در دســتگاه های آیفــون و آیپــد توســعه داده شــد و بــه انجــام 

آزمایشــات میدانــی پرداختند.

ــا اجــازه آن هــا( جمــع آوری کردنــد کــه بــرای  ایــن برنامه هــا، اخبــار 13 ناشــر اصلــی خبــر در ســوئیس را )ب
هــر کســی در آن کشــور قابــل بارگیــری و مشــاهده بــود. آزمایــش میدانــی دو هفتــه ای بــا برنامــه آیفــون بیــش 
از 2,000 کاربــر را شــامل می شــد کــه چکیــده تقریبــاً 5,000 مقالــه را در مجمــوع بیــش از 32,000 بــار مشــاهده 
کردنــد. برنامــه آیپــد بــه مــدت 16 هفتــه اجــرا شــد، در طــی آن نزدیــک بــه 1,400 کاربــر داشــت کــه بیــش از 65,000 

بــار چکیــده تقریبــاً 30,000 مقالــه را مشــاهده می کردنــد.

ــد.  ــا عکــس مرتبطــی همــراه کردن ــدازه متــن چکیده هــا را تغییــر داده و برخــی از چکیده هــا را ب آن هــا، ان
حتــی بررســی هایی صــورت پذیرفــت کــه آیــا مقالــه رقابتــی دیگــری در مــورد همــان موضــوع وجــود دارد یــا خیر. 
پژوهشــگران بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه چقــدر احتمــال دارد کــه خواننــدگان در مواجهــه با متــون و ســناریوهای 

مختلــف بــرروی لینــک منبــع مقالــه )در وب ســایت ناشــر اصلــی( کلیــک کننــد.

نحوه عملکرد برنامه و آزمایش

طــول پیــش فــرض چکیده هــای متــن در ایــن آزمایــش، 245 کلمــه بــود کــه ایــن عــدد، تعــداد متوســط 
کلمه هــای متــون چکیــده در بخــش اخبــار گــوگل اســت.
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تصویر1: چگونه متن و تصاویر بر احتمال کلیک کردن تأثیر می گذارد. جولیانا سوتانتو/ دانشگاه لنکستر

ســپس تعــداد کلمه هــا را بــه میــزان 20 درصــد کاهــش یــا افزایــش دادنــد. طوالنی تریــن متــن چکیــده ای 
ــود و در برنامــه مخصــوص  ــود. کوتاه تریــن چکیــده 98 کلمــه ای ب ــد 343 کاراکتــر )+40٪( ب کــه اســتفاده کردن

آیپــد، گاهــی اوقــات اصــاً چکیــده ای نشــان داده نمی شــد )فقــط عنــوان و تصویــر مربوطــه(.

نتیجــه ایــن بــود کــه بــاافزایــشطــولچکیدههــا،افــرادکمتــربــهلینــکمقالــهســایتاصلــیمراجعــه
میکننــد.بــهنظــرمیرســدکــهعنــوانیــکمقالــهاغلــبمیتوانــدتمــاماطالعــاتمــوردنیــازمخاطبــان

ــبچکیدههایــیاز ــدگان،درقال ــهشــدهتوســطجمعکنن ــهاطالعــاتاضافــیارائ ــهدهــد.هرگون راارائ
متــنیــاتصاویــر،درواقــعنــرخکلیــکراکاهــشمیدهــد.
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 تصویر2: چه از آیفون )سمت چپ( و چه از آیپاد )راست( بیشتر استفاده کنید، احتمال اینکه روی یک داستان کلیک کنید کمتر است. 
جولیانا سوتانتو/ دانشگاه لنکستر

ــری  ــری غنی ت ــط کارب ــد وجــود دارد. تبلت هــا دارای راب تفــاوت فاحشــی در کلیک هــا از طریــق آیفــون و آیپ
نســبت بــه موبایــل هســتند. ایــن بــدان معناســت کــه محدودیتهــایرابــطکاربــریتلفنهــایهمــراه
ممکــناســتنــرخکلیــکراافزایــشدهنــد. بــا ایــن وجــود، کاهــش نــرخ کلیــک در هــر دو رابــط کاربــری، 

ثابــت اســت.

ــه مرتبــط از  ــد مقال ــی رخ می دهــد کــه چکیده هــای چن ــت، زمان ــب اینجاســت کــه عکــس ایــن حال جال
یــک حادثــه یــا داســتان بــرای جلــب توجــه خواننــدگان، بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد. تجمیع گــران تمایــل دارنــد 
کــه ایــن چکیــده را بــا هــم گروه بنــدی کننــد، کــه رقابتــی بــرای انتخــاب از بیــن ایــن خبرهــای مشــابه را بــرای 
خواننــدگان ایجــاد می کنــد. ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در مــواردی از ایــن قبیــل، 30 درصــد از خواننــدگان روی 
هیــچ مقالــه ای کلیــک نمی کننــد و 66 درصــد از خواننــدگان تنهــا روی یــک مقالــه کلیــک می کننــد؛ بــه طــور 

متناقضــی، در ایــن موقعیــت، چکیــده بــا متــن طوالنی تــر و بــا تصاویــر اســت کــه کلیــک می خــورد.

ــری  ــرای ناشــران خب ــش، ب ــن آزمای ــج ای نتای
ــک  ــت. از ی ــزرگ اس ــش ب ــل و چال ــک معض ی
اطاعــات  هرچــه  کــه  می داننــد  آنــان  ســو 
بیشــتری از متــن و تصاویــر منبــع اصلــی توســط 
تجمیع گــران بازتولیــد و منتشــر شــود، احتمــال 
بازدیــد  آن هــا  از ســایت  این کــه خواننــدگان 
کننــد، کم تــر اســت. از ســوی دیگــر، بــا محــدود 
کــردن مقــدار متــن یــا تصاویــر کــه مجــوز بــرای 
بازتولیــد مجــاز اســت، آنــان در معرض شکســت 
از رقبــای خــود در جلــب توجــه مخاطبــان قــرار 
می گیرنــد کــه ممکــن اســت از همــان اســتراتژی 

پیــروی نکننــد.

ایــن پژوهــش، دو بینــش عمــده را بــه ســازمان های خبــری می دهــد: یکــی ایــن کــه ایــن ســازمان ها بایــد 
راه هــای گوناگونــی را بــرای جــذب افــراد بــه ســایت های خــود آزمایــش کننــد. مــورد دیگــر ایــن اســت کــه صنعت 
اخبــار بــه طــور کلــی بایــد بــا تجمیع گــران مذاکــره کنــد تــا ضامــن رفتــار عادالنــه ای از ســوی تمامــی طرفیــن 
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اجتماعــی  شــبکه  آخریــن 
بین المللــی کــه دیگــر در چیــن کار 

نمی کنــد
مایکروســافت، شــبکه اجتماعــی خــود، یعنــی 

لینکدیــن را از بــازار چیــن خــارج کــرد.
برگرفته از:

شــرکت مایکروســافت، غــول فنــاوری آمریکایــی، اعــام کــرد تــا اواخــر امســال، شــبکه اجتماعــی لینکدیــن 
ــت در کشــورهای  ــر اینترن ــی ب ــر قوانیــن نظارت ــان تغیی ــر، در می ــن خب ــرد. ای ــازار چیــن خــارج خواهــد ک را از ب
آســیای شــرقی و همچنیــن افزایــش تنش هــا بیــن مایکروســافت و کشــور چیــن منتشــر شــد. اخیــراً، شــرکت 
مایکروســافت بــه خاطــر بســتن پروفایــل تعــدادی از روزنامه نــگاران آمریکایــی در چیــن، مــورد بازبینــی شــدید 

قــرار گرفــت.

ایــن شــرکت، یکــی از چنــد شــرکت  بــزرگ فنــاوری آمریکایی اســت که نتوانســت تعادلــی بین درخواســت های 
اقتدارگرایانــه دولــت چیــن و اهــداف تجــاری خــود ایجــاد کنــد. در ایــن میــان، بــه نظــر می رســد مایکروســافت 
ــل  ــد در مقاب ــا بای ــزاری ی ــول نرم اف ــن غ ــت. ای ــش گرفته اس ــش در پی ــن چال ــل ای ــرای ح ــه ای را ب روش پرهزین
درخواســت های دولــت چیــن پیرامــون سانســور و محدودیــت دسترســی بــه پروفایل هــای افــرادی کــه عملــی 
مغایــر بــا نظــرات آن کشــور انجــام داده انــد، کوتــاه می آمــد؛ یــا بــه راه خــود ادامــه مــی داد کــه در نهایــت گزینــه 

دوم را برگزیــد.

ــازار چیــن را گرفــت و چنیــن اظهــار داشــت کــه  ــه ب ــر ورود ب در ســال ۲۰۱۴، لینکدیــن تصمیمــی مبنــی ب
»متعهــد بــه رعایــت الزامــات دولــت چیــن درخصــوص پلتفرم هــای اینترنتــی بــا وجــود آزادی بیــان« اســت. امــا 
این بــار لینکدیــن اعــام می کنــد کــه در شــرایط کنونــی، بــا موضوعــی چالش برانگیــز در چیــن روبــه رو گشــته 

کــه نیازمنــد رعایــت دســتوالعمل های بیشــتر و مداخلــه گســترده تر دولــت چیــن اســت.

این کــه ایــن تصمیــم، چــه تاثیــری بــر رابطــه تجــاری بیــن مایکروســافت و دولت چیــن دارد، هنوز مشــخص 

چالشانه رسانه ای!※  223 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
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کنگره در برابر »الگوریتم ها«
ــاالت  ــره ای ــنهاد کنگ ــون پیش ــمکش ها پیرام کش
متحــده بــرای تنظیــم مقــررات الگوریتم هــای 

فنــاوری شــرکت های 
برگرفته از:

اعتراضــات بــه آخریــن پیشــنهاد کنگــره ایــاالت متحــده بــرای تنظیــم مقــررات الگوریتم هــای شــرکت های 
فنــاوری نشــان می دهــد کــه تعدیــل محتــوای آنایــن هــم بــرای قانون گــذاران و هــم پلتفرم هــا دشــوار اســت.

اینموضوعچرااهمیتدارد؟

الیحــه جدیــد توســط یــک کمیتــه قدرتمنــد کــه دارای صاحیــت قضایــی در ایــن زمینــه اســت، رهبــری 
ــای  ــازی پلتفرم ه ــتای قانونمندس ــی در راس ــذاری قبل ــای قانون گ ــر از تاش ه ــود و بیش ت ــتیبانی می ش و پش

ــردد. ــت می گ ــن، حمای آنای

از ســوی دیگــر، برخــی از محققــان، ســازمان های تحــت حمایــت شــرکت های بــزرگ فنــاوری و همچنیــن 
یــک گــروه حقــوق دیجیتالــی، اخیــراً بــه مخالفــت بــا قانــون عدالــت علیــه الگوریتم هــای مخــرب، پرداختنــد. 

چه چیزی تغییر می کند؟

ایــن الیحــه، بخــش 230 »قانــون ارتباطــات پــاک« را اصــاح می کنــد؛  ایــن بخــش، وب ســایت ها را از قبــول 
مســئولیت محتــوای ارســالی توســط کاربــران محافظــت و معــاف می کنــد. بــر اســاس ایــن الیحــه اصاحــی، 
»پلتفرم هــای آنایــن اگــر بــه صــورت آگاهانــه از الگوریتــم مخصوصــی بــرای توصیــه محتوایــی بــا خطــر آســیب 
جســمی یــا روحــی، بــه مخاطــب خــود اســتفاده کنــد، براســاس بخــش 230 قانــون دیگــر مصونیــت خــود را از 

دســت خواهــد داد.

منتقدانچهمیگویند؟
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ایــن الیحــه، بــه منظــور پاســخگو کــردن پلتفرم هــای آنایــن بــرای توصیــه محتواهــای آســیب زای شــدید بــا 
حمایــت رهبــران دموکــرات، تدویــن گردیده اســت. امــا منتقــدان می گوینــد ایــن الیحــه عواقــب ناخواســته ای 
ــد.  ــم نمی رس ــود ه ــده خ ــام ش ــدف اع ــه ه ــی ب ــاد حت ــال زی ــه احتم ــت و ب ــد داش ــراه خواه ــه هم ــز ب نی
آنــان می افزاینــد: »فقــدان الگوریتم هــای شخصی سازی شــده، مانــع اســتفاده پلتفرم هــا از الگوریتم هــای 

ــود«. ــد، نمی ش ــاهده می کنن ــران مش ــه کارب ــاب آنچ ــوا و انتخ ــازی محت برجسته س

ــه  ــن الیح ــه ای ــی ک ــد: »در حال ــی، می گوی ــگاه میام ــوق دانش ــکده حق ــتاد دانش ــس، اس ــاری آن فرانک م
ــده  ــازی ش ــای شخصی س ــری الگوریتم ه ــاوری را در به کارگی ــزرگ فن ــرکت های ب ــتگی ش ــت وابس ــن اس ممک
کاهــش دهــد؛ ولــی مشــخص نیســت کــه محتــوای مضــر یــا خطرنــاک را کم تــر ســازد«. او در ادامــه می افزایــد: 
»شــرکت ها احتمــاالً بــرای پیشــنهاد محتــوا بــه کاربــران، بیشــتر بــه الگوریتم هــای گروهــی متکــی هســتند. 
ــه الگوهــای مخــرب و برجسته ســاز محتواهــای مضــر )پیرامــون  ــوده ب الگوریتم هایــی کــه ممکــن اســت آل
گروه هــای آســیب پذیر ماننــد برتری طلبــان سفیدپوســت( باشــند؛ الگوریتم هــای شخصی سازی شــده بــه 

ــه نظــر می رســند«. ــده ب ــا بیشــتر نگران کنن ــدازه ی همــان ان

سخنحامیان

از طــرف دیگــر، کارن کورنبلــو، مدیــر ابتــکارات نــوآوری و دموکراســی دیجیتــال در صنــدوق مارشــال آلمــان، به 
Axios می گویــد: »ایــن الیحــه می توانــد پلتفرم هــای بزرگ تــر را تشــویق نمایــد تــا از آســیب هایی کــه باعــث 

مشــکات جــدی می شــود اجتنــاب گــردد«.

رادی لیندســی، دانشــمند ســابق داده هــای فیس بــوک، یکــی  از حامیــان اصــاح ایــن قانــون اســت؛ چراکــه 
ــه  ــر تجرب ــتری را ب ــرل بیش ــران کنت ــه کارب ــا ب ــوند ت ــور می ش ــرکت ها مجب ــکل، ش ــن ش ــه ای ــد ب ــر می کن فک
ــای  ــتفاده از الگوریتم ه ــن اس ــه ای بی ــد موازن ــرکت ها بای ــد: »ش ــی می گوی ــد. لیندس ــا نماین ــان اعط آناین ش
ــه  ــا ب ــد ی ــه ایجــاد کنن ــی، موازن ــا مســئولیت های قانون ــوا و مواجهــه ب بهینه ســازی تعامــل و پیشــنهاد محت
ســمت سیســتمی برونــد کــه درســتی الگوهــای آن اثبــات شــده و بــه کاربــران اجــازه کنتــرل محتــوای مــورد نظــر 

ــد«. ــود را می ده خ
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کــودکان و نوجوانــان در فضــای 
مجــازی؛ ارزشــمند ولی آســیب پذیر 
چــرا تمــام شــبکه های اجتماعــی بایــد حســاب کــودکان و 
ــودن  ــای عمومی ب ــه ج ــرض ب ــورت پیش ف ــه ص ــان را ب نوجوان

)public(، خصوصــی )private( کننــد؟
برگرفته از:

ــردن  ــر ک ــال ایمن ت ــتاگرام، به دنب ــی، اینس ــکار عموم ــار اف ــش فش ــا و افزای ــی نگرانی ه ــه در پ ــی ک در حال
حســاب کــودکان در ایــن پلتفــرم اســت، پــس چــرا دیگــر شــبکه های اجتماعــی همیــن کار را نمی کننــد؟ طبــق 
قوانیــن جدیــد اینســتاگرام، حســاب کــودکان و نوجوانــان زیــر 18 ســال، بــه صــورت پیش فــرض خصوصی شــده 
و نمایــش تبلیغــات در ایــن حســاب ها محدودتــر می شــود. آگهی دهنــدگان نیــز فقــط می تواننــد کــودکان را بــر 
اســاس ســن، جنســیت و مــکان بیابنــد و اگــر کاربــران بزرگســال، رفتارهــای »بالقــوه مشــکوک« از خــود نشــان 

دهنــد، از تعامــل آنــان بــا حســاب های نوجوانــان جلوگیــری می شــود.

ــد در   ــه بای ــان اســت ک ــودکان و نوجوان ــرای ک ــه ب ــی حفاظــت اولی ــات، نوع ــن اقدام ــه نظــر می رســد ای ب
تمامــی شــبکه های اجتماعــی اجــرا شــود؛ امــا هماننــد هــر چیــز در فضــای مجــازی، ایــن مســئله بــه ایــن 

ســادگی نیســت.

والد دیویدیــوک، تحلیلگــر سیاســت گذاری 
عمومــی، می گویــد: »اقــدام فیــس بــوک بــرای 
حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران زیــر 16 ســال 
باعــث تشــویق دیگــر پلتفرم هــا نیــز خواهــد 
شــد. ایــن گامــی اســت کــه بایــد همــه 
ــد:  ــد.« او می افزای ــی بردارن شــبکه های اجتماع
»متأســفانه کــودکان نیــز -ماننــد بزرگســاالن- 
در رســانه های اجتماعــی ردیابــی می شــوند تــا 
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اطاعاتشــان بــه فــروش برســد. دولت هــا، اقدامــات زیــادی را بــرای حفاظــت از حریــم خصوصــی کــودکان آغــاز 
کرده انــد، امــا هنــوز وظیفــه والدیــن اســت کــه حریــم خصوصــی کــودکان خــود را مراقبــت کننــد.«

ارزشمندولیآسیبپذیر

ــد بزرگســاالن را  ــان ممکــن اســت قــدرت خری ــرای شــبکه های اجتماعــی ارزشــمند هســتند. آن کــودکان ب
نداشــته باشــند، امــا بــه قــول قدیمی هــا »شــما می خواهیــد آنــان را وقتــی کــه جــوان هســتند، جــذب کنیــد.« 

بــه عــاوه، جوانــان -برخــاف اکثــر بزرگســاالن- تمایــل دارنــد اکثــر اوقــات در رســانه های اجتماعــی باشــند.

ویتنــی جــوی اســمیت، پژوهشــگر، می گویــد: »از آن جــا کــه بســیاری از شــبکه های اجتماعــی بــه ابزارهــای 
ــد. در  ــدف گرفته ان ــر را ه ــنی جوان ت ــای س ــه اول گروه ه ــبکه ها، در درج ــن ش ــده اند، ای ــل ش ــی تبدی بازاریاب
نتیجــه، پلتفرم هایــی ماننــد TikTok در جــذب نســل جــوان موفق انــد و بســیاری از ایــن قشــر بــرای معــروف 
شــدن و جــذب دنبال کننــده از TikTok اســتفاده می کننــد و تولیــد محتــوا دارنــد. همیــن مســئله، مــدل کســب 

و کاری پلتفــرم TikTok را نیــز ارتقــاء داده اســت.«

کــودکان و نوجوانــان، نــه تنهــا در برابــر تاکتیک هــای بازاریابــی موجــود در ایــن پلتفرم هــا و شــگردهایی از 
ایــن دســت، بلکــه در برابــر ســایر کاربــران حاضــر در پلتفــرم، نیــز آســیب پذیرتر هســتند. اذیــت و آزار ســایبری 

یــک مثــال از ایــن دســته مشــکات اســت.
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کیتلیــن رایمنــت ، مدیــر عامــل بــازی رایانــه ای  WePC، می گویــد: »نوجوانــان، بزرگتریــن کاربــران شــبکه های 
اجتماعــی هســتند و از آنجایــی کــه اذیــت و آزار ســایبری در حــال افزایــش اســت، کــودکان و نوجوانــان بســیاری 

در معــرض ایــن آســیب ها قــرار دارنــد.«

اگــر فــرض کنیــم کــه اینســتاگرام )یــا هــر شــبکه اجتماعــی دیگــری( ســن کاربــران خــود را مــی دانــد، قــادر 
اســت بــه راحتــی کاربــران جوان تــر و آســیب پذیرتر را جــدا کــرده و از آنــان محافظــت کنــد. مشــکل اصلــی در 

ایــن بــاره تــاش بــرای تعییــن ســن قانونــی اســت.

دشواری تنظیم گری...

کارال دیــاز، یکــی از بنیان گــذاران BroadBand Search ، معتقــد اســت: »می دانیــم کــه شــبکه های اجتماعی 
بــزرگ، بــه داشــتن کاربــران بســیار زیــاد، خیلــی افتخــار می کننــد. متأســفانه ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایجــاد 
یــک حســاب کاربــری در ایــن پلتفرم هــا بــه ســادگی وارد کــردن یــک ایمیــل، نــام و نــام خانوادگــی اســت. یعنــی 
در عمــل، محدودیــت ســنی را رعایــت نمی کننــد و بــه جــز اظهــار خــود کاربــر، روش دیگــری بــرای تأییــد ســن 

ــال ندارند.« س

با همه آنچه گفته شد، نهایتاً شبکه های اجتماعی چگونه می توانند سن کاربر را تعیین کنند؟
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یــک راه ایــن اســت کــه آنــان را مجبــور بــه نشــان دادن شناســه و اطاعــات هویتــی کنیــد، چــه از طریــق 
تمــاس تصویــری و چــه از طریــق بارگــذاری مــدارک. امــا همــه کشــورها دارای شناســنامه رســمی نیســتند و در 
بعضــی کشــورهایی کــه دارای شناســنامه هــم هســتند، احتمــاالً بچه هــا هنــوز فاقــد شناســنامه باشــند. امــا 
کــدام یــک از مــا، بــا اشــتراک گذاری مــدارک و اطاعــات هویتــی خــود در فیــس بــوک، احســاس خوشــایندی 

داریــم؟!

ــن  ــه همی ــا NBC News، ب ــه ب ــتاگرام، در مصاحب ــی اینس ــت  های عموم ــئول سیاس ــن، مس ــا نیوت کارین
دلیــل، درخواســت اطاعــات هویتــی را رد کــرد. امــا در عــوض، ایــن شــرکت ابزارهــای خــودکاری را بــرای تعییــن 

ســن کاربــران توســعه داده اســت.

پاونــی دیوانجــی، نایــب رئیــس محصــوالت جوانــان فیــس بــوک، در پســتی، چگونگــی تشــخیص حداقــل 
ســن کاربــران )یعنــی 13 ســال تمــام در ایــاالت متحــده(  را توســط فیــس بــوک توضیــح می دهــد. فیــس بــوک 
بــرای انجــام ایــن کار، از هــوش مصنوعــی بهــره می گیــرد. ایــن سیســتم، طــوری آمــوزش دیده اســت تــا مثــا 
افــرادی کــه بــرای شــما تولــد 15 ســالگی گرفته انــد را تشــخیص دهــد. همچنیــن خوداظهاری هــای کاربــران در 
برنامه هــای دیگــر متعلــق بــه فیــس بــوک را نیــز بــا یکدیگــر مقایســه می کنــد تــا صحــت ادعاهــای شــما را 
بررســی نمایــد. محفاظــت از خردســاالن، بخــش راحــت ماجراســت، قســمت ســخت تر پیــدا کــردن آن هاســت!



بخش چهارم

پرونده ویژه
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و  دســتی  راســتی آزمایی  فرآینــد 
راســتی آزمایی خــودکار با اســتفاده 

از هــوش مصنوعــی
ــد و چــه  ــه کار می کن راســتی آزمایی خــودکار چگون

تفاوتــی بــا راســتی آزمایی شــخص حقیقــی دارد؟
برگرفته از:

هــوش مصنوعــی )AI(، در ســال های اخیــر، زندگــی مــا را به کلــی متحــول کــرده اســت. اکثــر مــا از ابزارهــای 
کمکــی هوشــمند بــرای دریافــت وضعیــت آب وهوایــی، پیشــنهاد فیلــم و یــا رزرو رســتوران اســتفاده می کنیــم. 
امــروزه حتــی اســتفاده از الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی بــرای تشــخیص های پزشــکی، تأییــد وام، جســتجو و 
تعامــات بــا رســانه های اجتماعــی، امــری بدیهــی اســت. بــا ایــن وجــود، چــرا از هــوش مصنوعــی بــرای بررســی 

صحــت آنچــه می خوانیــم یــا می بینیــم، اســتفاده نکنیــم؟

راستی آزماها دقیقاً چه می کنند؟ 

آنــان، در ابتــدا بــه صــورت روزانــه بــر طیــف وســیعی از روزنامه هــا، برنامه هــای سیاســی تلویزیــون، رادیــو 
ــای  ــته و گفته ه ــارت داش ــی نظ ــانه های اجتماع و رس
گمراه کننــده یــا نادرســت سیاســتمداران، روزنامه نــگاران 
می کننــد.  شناســایی  را  نفــوذ  بــا  افــراد  ســایر   و 
اگــر  می کننــد.  بررســی  را  ادعاهــا  مرحلــه دوم،  در 
قدیمــی باشــد، ممکــن اســت نیــاز بــه بررســی مجــدد 
داشــته باشــد. امــا اگــر اخیــراً بازبینــی شده باشــد، 
نباشــد.   آن  مجــدد  بررســی  بــه  نیــاز   احتمــاالً 
مرحلــه ســوم، تحقیــق در مــورد ادعــای موجــود و 
داســتان پشــت آن اســت. ایــن رونــد شــامل مصاحبــه 
بــا متخصصــان و ردیابــی منبــع اصلــی آمــار یا نقــل قول 
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 مذکــور و کشــف واقعیــات آن اســت. آنــان ممکــن اســت بــا شــخص ادعاکننــده موضــوع نیــز تمــاس بگیرنــد.
نادرســتی  چگونگــی  مــورد  در  راســتی آزمایی  مقالــه  یــک  تدویــن  مرحلــه  چهــارم،  مرحلــه 
بــه  شــواهد  ارائــه  از  اســتفاده  بــا  همچنیــن  اســت.  ادعــا  یــک  بــودن  ناقــص  یــا 
کننــد. قضــاوت  آن  مــورد  در  و  کــرده  درک  را  موجــود  ادعــای  تــا  می کننــد  کمــک   مــردم 
در نهایــت ممکــن اســت بــا فــردی کــه آن ادعــای گمراه کننــده را بیــان کــرده، تمــاس بگیرنــد و از او بخواهنــد 
ادعــای خــود را پــس گرفتــه یــا آن را اصــاح کنــد. بــا توجــه بــه این کــه ایــن رونــد کاری بســیار زمان بــر اســت، 

آیــا می تــوان همــه یــا بخشــی از آن را بــه صــورت خــودکار درآورد؟
هوش مصنوعی و تکنولوژی چگونه می توانند به این روند کمک کند؟

یــک سیســتم راســتی آزمایی خــودکار، قــادر اســت هــر ســؤالی را درک کــرده، بــه معتبرتریــن منابــع اطاعاتی 
مراجعــه کــرده و پاســخ کامــل و قابــل فهمــی بــرای آن ارائــه دهــد. امــا، دســت کم، دو چالــش بــزرگ در چنیــن 
ــر ابهــام اســت و دوم این کــه  ابزارهایــی وجــود دارد: اول این کــه زبــان گفتــاری و نوشــتاری ایــن کامپیوترهــا ُپ
ــودکار،  ــتی آزمایی خ ــن، راس ــرد. بنابرای ــتجو ک ــگاه داده ای جس ــوان در پای ــؤاالت را نمی ت ــیاری از س ــواب بس ج
فاصلــه زیــادی تــا مفیــد بــودن دارد و شــغل راســتی آزماهای دســتی تــا مدت هــای مدیــدی می توانــد در امــان 

باشد.
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زمانی کــه در مــورد نــوع تکنولــوژی ای کــه می توانــد بــه راســتی آزما کمــک نمایــد، ســؤال می شــود، معمــوالً 
مــوارد زیــر را بیــان می کننــد:

تصمیم بگیرند هر روز چه چیزی باید بررسی شود؛

بازیابی مدارک، منابع و گزارشات مورد نیاز برای بررسی سرعت بخشیدن به روند تحقیق؛

اولویت بندی درخواست های وارد شده و یا حتی پاسخ های خودکار به انواع خاصی از درخواست ها.

در واقعیت از چه نوع تکنولوژی استفاده می کنیم؟ 

متخصصــان، بــه توســعه ابزارهــای بیشــتر بــرای توســعه راســتی آزماها ادامــه می دهنــد کــه بــرای نظــارت بر 
راســتی آزمایی، از آن هــا بهــره می گیرند. این ابزارها در اختیار ســازمان ها قرار می گیرد. ابزارهای توســعه داده شــده، 
 بــه مصرف کننــدگان کمــک می کننــد تــا مطالــب و موضوعاتی که ارزش بررســی کــردن دارند را ســریع تر پیدا کنند. 

همچنیــن، ایــن ابزارهــای خــودکار قادرنــد دو هــزار جملــه را بررســی کــرده و بــا حقایــق منتشــر شــده در روزهــای 
اخیــر مقایســه نماینــد. ایــن سیســتم ها، بــه راســتی آزماها ایــن امــکان را می دهــد تــا بــدون نیــاز بــه رونویســی 
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)پیاده ســازی( متــن ســخنرانی ها، بتواننــد حیــن اجــرای برنامــه، بــه بررســی واقعیت هــا بپردازنــد.

در حــال حاضــر یــک نمونــه اولیــه از راســتی آزمایــی خــودکار بــه نــام »robochecking« در حــال 
قابــل  داده هــای  بــه  محــدود  دسترســی  و  مبهــم  زبــان  ماننــد  چالش هایــی  البتــه  اســت.  تولیــد 
اطمینــان همچنــان باقــی اســت؛ امــا حتــی اگــر فقــط چنــد جملــه ســاده قابــل پــردازش توســط 
قابــل  داده هــای  منابــع  در  نتــوان  را  پاســخ ها  از  تعــدادی  تنهــا  اگــر  و  باشــد  داشــته  وجــود  ابــزار 
 اطمینــان یافــت، ایــن ابزارهــا می تواننــد در صرفه جویــی بیشــتر وقــت و هزینــه مفیــد واقــع شــوند.
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