ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ

آﯾﺎ آیﻓﻮن  6Sاﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ؟

اﭘﻞ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ
دادهﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﯾﮋﮔﯽ  Hey Siriدﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ روﺷﻦ ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارد .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و آﻣﺎده ﺳﺮوﯾﺲرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ
ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﯾﺪ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪداری ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،اﭘﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﭘﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﯽ از
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺧﯿﺰد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آیﻓﻮن  6Sرﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮏرادر ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺳﯿﺮی و  Live Photosﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪای از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺮی ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Moto Xﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ واژه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :نرمافزاری ویژه که متجاوزان به حریم خصوصی را شکار میکند

اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﻪ ﺻﺪای درون ﮐﻠﯿﭗﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای  Live Photosرخ ﻣﯽدﻫﺪ.
آیﻓﻮن در ﻣﺠﻤﻮع  3ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺳﺖ را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺎﺗﺮ ﻓﺸﺎر داده ﺷﻮد ،رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﭘﻞ ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روی
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ درون  iCloudوارد ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪLive .
 Photosﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روﺷﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ آنرا ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دورﺑﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

مطلب پیشنهادی :چگونه تبلیغکنندگان آنلاین در مورد شما میدانند؟

 Hey Siriوﯾﮋﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  iOS 9ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ آنرا ﻓﻌﺎل
ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺮی را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،اﭘﻞ دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﯿﺮی اﺳﺖ را
ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﯿﺮی ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻧﻮ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﭘﻞ از دادهﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮور اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی
ﺳﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهای ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای  Google Nowاز آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪفﻣﻨﺪ از دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺆال ﻣﻌﺮوف ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺗﺎ ﮐﺠﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ:

اﻧﮕﺠﺖ
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