ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﺑﻪ داده ﻫﺎ را آﻏﺎز
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
در ﭘﯽ رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ
از  87ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک وﻋﺪه داد در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن
ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ .از اﻣﺮوز ارﺳﺎل اﻋﻼن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻋﻼن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در
دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ
اﻃﻼﻋﺎت از دﺳﺘﺮس ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دو اﻋﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻋﻼن ﻫﺎ در ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺪ ﺧﺒﺮی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ »This is Your Digital
 «Lifeرا ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ُﺑﺮد و ﺣﺘﯽ
اﻃﻼﻋﺎت دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از دوﺳﺘﺎن از
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ » «CubeYouﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻧﯿﺰ » «AggregateIQرا ﻣﺴﺪود ﮐﺮده .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ از روش ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ

آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻐﺮ داده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

