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اﺗﻔﺎﻗﯽﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﻋﺖ ﺷﻮد
اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ و ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ،
ﻧﮑﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪای وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ » «WiFi Senseﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﺎرﺑﺮی ،رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً اﻣﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ وایﻓﺎی
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی و
ﻫﺎتاﺳﭙﺎت ﺳﯿﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺎرک ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن دورﻫﻤﯽ
دارﯾﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎﭘﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4Gوﺻﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﯿﻒ اﺳﺖ در
اﯾﻦ دورﻫﻤﯽ ﻫﻤﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ  WiFi Senseﻧﻪ روی وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺑﻠﮑﻪ روی وﯾﻨﺪوز  ۸.۱ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه وﯾﻨﺪوز 10
آﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ  Wi-Fi Senseﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮای  WiFi Senseﻧﯿﺴﺖ و از اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر وﯾﻨﺪوز  ،۱۰در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ .درﺑﺎره  WiFi Senseﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ رﻣﺰﻋﺒﻮر اﺷﺘﺮاکﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه ﮐﺠﺎ ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﯾﺎ داﻧﺴﺘﻨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻦ اﯾﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎﻫﻮش و
ﺳﻤﺞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را از روی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﯾﺎ دردﺳﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز 10
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻠﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﻨﺪوز  ،۱۰اﺑﺰار  WiFi Senseرا ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
»اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدن و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  «۱۰ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﺑﯿﻦ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ذوق و ﺷﻮق ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  WiFi Senseﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺻﺮف ﺑﻮدﻧﺶ
روی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻠﺶ از وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮوری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در »ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ« ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻣﺨﺎﻃﺮات و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﮐﻨﻮن دو
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اول اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﯾﮏ اﺑﺰار ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف
آن اﺑﺰار از روی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن را ﻧﺎﮔﻬﺎن و در
ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺣﺬف و ﺑﻌﺪ دﻟﯿﻞ آن را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدن و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ!
ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪی دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﮐﻪ
در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه اول روی  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ

و ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎگ ﮐﻮﭼﮏ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻤﺎم
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی
ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﻨﺪوز
 ۱۰اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ  WiFi Senseﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻏﻮل ردﻣﻮﻧﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی در وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺿﺎﻓﯽ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ WiFi Sense
ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ  WiFi Senseوﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎدهای
ﻧﺒﻮد و ﺑﻮدﻧﺶ در وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد.
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