ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻏﺮاﻣﺖ  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ
ارزش  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺪون اﺟﺎزه آنﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن را اﺳﮑﻦ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻠﯿﻨﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﭼﻬﺮه ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را روی ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﭘﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﮓ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﮓ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را

ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ  Tag Suggestionsﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد و آنﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

و ﻧﺎﻗﺾ »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی« اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻠﯿﻨﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد.

وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۰ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ
از دو ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.در
آن زﻣﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را داده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه،
»ﺟﯿﻤﺰ دوﻧﺎﺗﻮ« ) (James Donatoدر ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۲۰اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دوﻧﺎﺗﻮ ﺣﺎﻻ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ۳۴۵دﻻر ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﺪ .او اﻓﺰود ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﻮاﻓﻖ  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ
ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﻣﺮدم و

ﺳﻬﺎمداران آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

»ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی« ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺑﺎت ﺳﮓ

ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Aiboروی ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد دورﺑﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺳﻮﻧﯽ اﯾﻦ رﺑﺎت را در اﯾﻠﯿﻨﻮی ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

