ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﭘﻞ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ رازداری ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی اش را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارد .او
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده اﯾﻢ

ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن
ﻧﺪارﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﻮک و دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ادی ﮐﯿﻮ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮرد

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﭘﻞ در رﻗﺎﺑﺖ دﭼﺎر ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی اﭘﻞ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ

زﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺣﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ را ﻧﯿﺰ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮده ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،

ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﯾﻔﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار و ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻮک ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺸﻪ ی راه
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﺒﺎرت »ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ« در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﻮک ،ﭼﻪ ﻋﻤﺪی و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی
ً
اﺧﯿﺮا در آﻏﺎز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ،F8ﻧﻘﺸﻪ ی
ﻃﻌﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
راه  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ رخ ﻫﻤﮕﺎن ﮐﺸﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ دوﺳﺖ دارد در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ اﭘﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ راز در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻞ ﻣﺪل ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب رﯾﺎﮐﺎری اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ راز ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺎ ﻧﻔﺮ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارد.
ﺣﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ رﯾﺎﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺜﻞ ﺳﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای آوردن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد و
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را از آن ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ،اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ،ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻬﻢ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﺷﺪن ﻓﯿﺴﺒﻮک و روﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻮد ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات دردﻧﺎﮐﯽ وادار ﮐﻨﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی

ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺗﮑﺮار درس ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ی ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۱۴اﻧﺠﺎم ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ رواﻧﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻟﻮ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از آن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎم ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ،ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺨﺶ
»ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ« ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک رﺧﺪاد ﻫﺎی دردﺳﺮﺳﺎز و

ﺧﺠﺎﻟﺖ آوری ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ
راز ﻫﺎﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖ ،راﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان )و ﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ( ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﺠﺖ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی
ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻮﺿﻮع رازداری اﭘﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺻﺮﻓﺎً از ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو

ﺷﺮﮐﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ﻗﺮار دارد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک دﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ و ﻣﺪام در
ﺟﺮﯾﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل رخ دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﻪ در
ﻓﻀﺎ ﻫﺎی ﺑﺎز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﭘﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ی ﮐﺎر ﺧﻮدش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
ی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ِ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ
اﺗﺎﻗﯽ ﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﭘﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺧﻮدروی واﻗﻌﯽ ،ارزش
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﭘﻞ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮک ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ

ﺣﺮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ اش در آﯾﻨﺪه ی دور ﻫﯿﺠﺎن
زده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در آﯾﻨﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮدا در ﻣﻮرد اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﺎﻟﺺ اﭘﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک روی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺄﺛﯿﺮ روزﻣﺮه ی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در اﺧﺘﻔﺎ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

