ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ از دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ

ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ را از ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮان
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺎزهای در ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺮار دادهاﯾﺪ؟
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﮐﺎرﺑﺮان دو ﮔﺮوه داده را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮوه اول
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ و ...از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوه دوم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﺰارﺷﯽ از
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﺮدم در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﺸﺪار ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺑﺎره ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از
ﺳﻮی اﯾﻦ ﻏﻮل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
دﯾﮕﺮی در ﺧﺼﻮص ﺿﺒﻂ ﮔﺰارش ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺪون اﻃﻼع ﯾﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در وﺑﻼگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داده اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﮐﺮده و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ
ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده
و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از  Messengerﯾﺎ  Facebook Liteروی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺗﻤﺎسﻫﺎ در  Facebook Liteﯾﺎ  Messengerرا
ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﯾﺎ در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻫﺪف از ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﻣﺘﻦﻫﺎ روی ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﭘﻠﻮد
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی ﺑﻮده و ﻫﺪف آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﯾﺎ آنﻫﺎ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آیﻓﻮن از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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