ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﻼبﻫﺎوس :ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﻣﻨﯿﺖ و
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
»ﮐﻼبﻫﺎوس« ) (Clubhouseدر ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﺧﻼﻟﮕﺮ
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای

ﮐﺎر اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻼبﻫﺎوس ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺎز ﺑﺘﺎﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای  iOSدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﭼﺖ رومﻫﺎﯾﯽ را

ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ رومﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش آﻣﺪه ،اﯾﻦ

ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ و  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن ﻋﻀﻮ ﺷﺪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺜﻞ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ

اﺧﯿﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ Stanford
 Internet Observatoryﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اپ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺣﺎل ارﺳﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺷﮑﻞ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ً
ﮐﺎرﺑﺮ در اپ را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼبﻫﺎوس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی اداره
ً
ﻇﺎﻫﺮا دادهﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ )ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت( ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ در ﭼﯿﻦ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد و
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻣﻌﺮض ﻧﻈﺎرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺗﺄﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺮاج
) (scrapeﭼﺖﻫﺎی ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺣﺎل رواﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﺟﺎزه ﻣﯽداده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﭼﺖﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺨﺮب ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن  SIOﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ و اپ اﻧﺪروﯾﺪی
ﻫﺪﻓﺸﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺿﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻌﻤﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ
آن واﺣﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮﯾﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻌﺪاد رومﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ِ
ﮐﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ  ،APIﺗﻤﺎم
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻼبﻫﺎوس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ذﺧﯿﺮه ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺮ ﺗﯿﻎ
اﻧﺘﻘﺎدات رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اپ ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری دادهﻫﺎی دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﯾﺎدداﺷﺖ آدرسﻫﺎ ) (Address bookﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺮای ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان را ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اپ ﺣﯿﻦ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ،ﮔﻞ ﻓﺮوش ﯾﺎ داروﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻼبﻫﺎوس در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  SIOوﻋﺪه ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮورﻫﺎی ﭼﯿﻦ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری داده را داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼبﻫﺎوس در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﺧﻮد روی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎﻃﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﭙﺮﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ از رﺧﺪادن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ اپ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اپ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای
ﻇﺎﻫﺮا از رﻣﺰﻧﮕﺎری دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ً
ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ اپ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهای ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﯿﻦ اﯾﺠﺎد »روم« ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﺎز« ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ» ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎ
اﺟﺎزه ورود ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﺑﺴﺘﻪ« ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ اﺗﺎق ﯾﺎ روم
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻼبﻫﺎوس ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را
آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری از  SIOﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ

ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻃﻮر
ً
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺮفﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺠﻮز دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ«.

ﮐﻼبﻫﺎوس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ اپ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﭘﺮاﮐﻨﯽ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و آزاد و اذﯾﺖ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری رومﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼبﻫﺎوس ﺧﻮدش ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ :ﭼﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن  SIOﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻼبﻫﺎوس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از رﻣﺰﻧﮕﺎری دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده داﺷﺖ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ .ﺣﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن رﻣﺰﻧﮕﺎری دوﺳﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

