درﺧﻮاﺳﺖ  ۵۰ﺳﺎزﻣﺎن از ﮔﻮﮔﻞ؛ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۸
ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ و آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۵۰ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﻋﻀﻮی از آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ

ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را رد ﮐﺮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،دورﺑﯿﻦ و
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان،
دادهﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﮔﺮوه ۵۰
ﻧﻔﺮه در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ  ۵۰ﺳﺎزﻣﺎن از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﻪای را در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
در آنﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ورود ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮان را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ و ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰دﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮان و ﺻﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ  ۵۰ﺳﺎزﻣﺎن را راﺿﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

