ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارزشﮔﺬاری داده
ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ
اﻓﺸﺎی ارزش ﻣﺎﻟﯽ داده ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش داده ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری ،ذﺧﯿﺮه ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ

اﯾﺪه اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دو ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺳﺮﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

»ﻣﺎرک وارﻧﺮ« ،ﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ و »ﺟﺎش ﻫﺎﻟﯽ« ،ﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯿﺰوری ﻻﯾﺤﻪ ای
ﻣﯿﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن دﺷﺒﻮرد« را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ
ﺟﻤﻊ آوری داده و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری داده و اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.

ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺟﺎش ﻫﺎﻟﯽ
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻫﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻣﯿﺰوری ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮ روی داده
ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺪﻋﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل راﯾﮕﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ را رﻫﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﺗﺮ از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ارزش داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮا راﯾﮕﺎن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
ﺳﻨﺎﺗﻮر وارﻧﺮ از اﻋﻀﺎی »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻨﺎ« ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺪارد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎ داده ﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﺪان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﯾﻦ
ﺑﺎزار اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮان از ﺧﺮﯾﺪاران داده و ارزش اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وارﻧﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺰﺑﯽ ارزش واﻗﻌﯽ داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﻗﺎﻧﻮن دﺷﺒﻮرد اﯾﻦ دو ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻫﺪاف زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

اﻋﻼم ﻧﻮع داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش ﻣﺎﻟﯽ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ارزش ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﻓﺸﺎی ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از داده ﮐﺎرﺑﺮان و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ روش ﺑﺮآورد ارزش داده ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری راﻫﯽ ﺑﺮای دور
زدن آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ :ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﻦ
ارزش داده ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ارزش داده ای ﻣﺜﻼ  ۵دﻻر ﺗﻌﻦ ﺷﻮد آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن
اﺳﺖ؟ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

