ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای دوران ﭘﺲ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ

در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻣﺎ ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم » «COVIDSafeاراﺋﻪ داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
روﺷﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﺳﺖ دادن

دﯾﺠﯿﺘﺎل« اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻠﻮﺗﻮث و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮد در  ۱.۵ﻣﺘﺮی ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ اﻃﻼع وی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری
» «TraceTogetherاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دادهای از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ آنﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮدﺷﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ اداره دوﻟﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﮐﻞ ﺑﻪ روشﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ »ﺟﻤﻊآوری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داده« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را در
ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،زﯾﺮا دادهﻫﺎ را ﻫﻢ در ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺨﺺ و ﻫﻢ در ﺳﺮورﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﺷﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻼف اﯾﻦ روﯾﻪ اﺳﺖ و از »ﺟﻤﻊآوری ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داده«
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﺷﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ دادهای را در روی ﺳﺮورﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ روشﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮود .اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

