ﺣﻀﻮر زاﮐﺮﺑﺮگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﮕﺮه و اﻧﮑﺎر ﻧﻘﺾ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
در ﭘﯽ رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ و ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از 87
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
و ﺷﻬﺎدت داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  5ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داده ﮐﺎوی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درﺑﺎره ﻧﻘﺶ و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻی آن در زﻣﯿﻨﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺳﻨﺎﺗﻮر رﯾﭽﺎرد ﺑﻠﻮﻣﻨﺘﺎل در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﺎ اﺑﺮاز
ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﻠﻮﻣﻨﺘﺎل ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﻮاﻻت از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی زاﮐﺮﺑﺮگ ﺣﺎوی ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد؟
زاﮐﺮﺑﺮگ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ او و ﺗﯿﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک درﺗﻼﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻋﮑﺎس در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی زاﮐﺮﺑﺮگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:
در ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ« در ﻣﺪارک اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺎره
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻟﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« ﯾﺎدداﺷﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی از
ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺮاج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺷﺎره ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻨﻬﺎ راه ]ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از[ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻓﺮاد اﺳﺖ.
زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻞ و ﺗﯿﻢ ﮐﻮک اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
اﺷﺎره دارد.
ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻫﺎی اروﭘﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی )در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه
دﯾﮕﺮ( اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻐﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدداری
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺪ دارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ
ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻏﻔﻠﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی او ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ.

در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺘﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﯾﺮاد ﮐﺮده؛ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ای از آن را در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
در ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک از اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ و
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در وﺑﻼگ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
رﺳﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت ،زاﮐﺮﺑﺮگ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری آﮔﺎه ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ از او در ﻣﻮرد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻧﻘﺾ دﺳﺘﻮرات ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻣﺎﻧﺖ داری و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺳﻮال ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﻨﻬﺎ  5دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻮال ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ،زاﮐﺮﺑﺮگ ﺟﻮان ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.

زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داده ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ
زاﮐﺮﺑﺮگ در ﻣﻮرد رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ )از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ( ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ
ﺑﺮای داده ﮐﺎوی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن
ﮐﺎرﺑﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ در ﺣﺪود  270ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﮐﺎرﺑﺮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﺲ ﻓﯿﺴﺒﻮک :درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اپ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اپ ﯾﺎد ﺷﺪه داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او اﻓﺰوده ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺳﺎل  2014ﭘﻠﺘﻔﺮم اپ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﺮ داده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی او ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،اپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ،از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺘﻘﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺟﺎزه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮان را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان اپ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ً
اﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻧﺒﻮده اﻃﻼﻋﺎت دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر زاﮐﺮﺑﺮگ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ را در اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺟﻠﺴﻪ  5ﺳﺎﻋﺘﻪ روز اول ﺳﻮال و ﺟﻮاب در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در رزوﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زاﮐﺮﺑﺮگ در
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

