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»ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ« اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻫﻤﻮاره ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را زﯾﺮ ﺗﯿﻎ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده؛ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات از ﺳﻮی ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﻪ

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ .وی اذﻋﺎن دارد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎم ﮐﻪ در واﺷﺘﻨﮕﺘﻦ از ﻃﺮف ] EPICﻣﺮﮐﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ[
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻨﺪی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺟﻬﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻦ
اﮐﻨﻮن از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش دارﯾﻢ ﻧﮕﺬارﯾﻢ
روزی اﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻈﺮات ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ  Photosدارد؛ وی اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد) .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در
ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻮﺗﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد(.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک
ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »راﯾﮕﺎن« ﺧﻮﺷﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ،
ارزﺷﺶ را ﻧﺪارد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺟﺴﺘﺠﻮ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﻃﻼﻋﺎت آورده و ﺑﺎ
ﭼﻪ اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن روﻧﺪ .و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ روز ،ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
وی در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از آن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

