ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی  My Friend Caylaﺟﺎﺳﻮس از آب درآﻣﺪﻧﺪ!

ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وایﻓﺎی را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ!

ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن از ﮐﻮدک و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ وی ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ اﺑﺰار ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧِﺴﺖ ﺑﺮای  iOSو آﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ دربﻫﺎی ﻣﻨﺎزل اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ My Friend Cayla ،اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺮوﺳﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن را ﺿﺒﻂ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﻋﺮوﺳﮏ ﮐﺎﯾﻼ« از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﺮای ﮔﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎوری
وایﻓﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Nuanceﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای ﻋﺮوﺳﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﯾﮑﺴﻮ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﮏﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺿﺒﻂﮐﺮدن ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻮش
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺪای ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻋﺮوﺳﮏ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن را ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
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