ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی دردﺳﺮﺳﺎز

ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﺳﻠﻔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ

ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،ﺳﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺼﻮر آنرا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺳﻠﻔﯽ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در
آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻔﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻧﺒﻮﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ را
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﻮب داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ آﭘﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آیﻓﻮن  7ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﯾﮏ ردﯾﻒ از درﺧﺘﺎن در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯽ ﺿﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ و ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﮑﺲ را روی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﮑﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎﻫﺎ درون ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻣﭙﺮاﻃﻮری آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ!
آﯾﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻠﻔﯽ در ﺳﺎﯾﺘﯽ آﭘﻠﻮد ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮوس و ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ در ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ Selﬁe
 Revealدر ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم Watch
 Dog2آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و از
اﻃﻼﻋﺎت درون ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﻓﺸﺎی ﻣﮑﺎن ﺿﺒﻂ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ روی ﯾﮏ
ﻋﮑﺲ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده آنﻫﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﻮﯾﺪ ﻣﺎﯾﻨﻮر،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﮏ دادهﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﺪه ﺳﺎﯾﺖ  Incﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﺳﺎﯾﺖ  Selﬁe Revealﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ دادهﻫﺎ را از درون ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.دادهﻫﺎی  EXIFﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ از روﺗﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ) ،اﯾﻦﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای از ﺗﺼﺎوﯾﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،(.وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﭼﻬﺮه و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺸﻬﻮری ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺎذی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻗﯿﻘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﻨﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ
را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﮑﺲ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺞ و در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ،ﮐﺎوش ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت درون ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ درون ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺮای
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ را
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده و از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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