ﺗﯿﻢ ﮐﻮک :ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی  ABC Newsاﻧﺠﺎم داد
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﯾﮏ »ﺑﺤﺮان« ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﺘﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ،اﯾﻦ اواﺧﺮ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺧﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﮐﻮک در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ داﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر  ABC Newsﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی

ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﭘﻞ روی ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮدی از ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ و اﻣﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﮐﻮک در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﻓﺮاد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن
ﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﻮردﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ]از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ[.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد در آذرﻣﺎه
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮای
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اوﺿﺎع را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻔﺎف
ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را
ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻮک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Vice News

 Tonightﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺳﺎﯾﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﻣﺮاوداﺗﺶ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ )ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ در ﺣﻮزه ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﯾﺮ
ذره ﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮐﻮک اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ

ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را دارد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورش اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ای ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ داﺷﺖ و در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ  ABC Newsاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ زﯾﺎد از آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ زﯾﺎد از آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮه وری و ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﭘﻞ
ﮐﻠﯿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﮔﻮﺷﯽ را

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ  iOSاز اپ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﭘﻞ در
اداﻣﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ) MDMﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﺘﺎی ﺣﺴﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻮک ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر  ABC Newsاﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﻟﺪﯾﻦ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

