
حقایقی درباره فیس بوک

فیس بوک مالک تمامی اطالعـاتی      «طبق مقرراتی که حین ثبت نام در فیس بوک پذیرفته اید،            

و از این رو مـی توانـد ھرگونـه کـه صـالح مـی بینـد، از آنھـا         » است که در اختیار آن می گذارید     

.استفاده کند

ختلف بفروشد، عکس ھای برای مثال فیس بوک می تواند اطالعات شما را به سازمان ھای م

و این کار از نظر قانونی ھیچ منعی . شما را منتشر کند یا ایده ھای تجاری تان را استفاده کند

..................ندارد

این امر ممکن است ھم اکنون برای شما بی اھمیت جلوه کند، ولی ارزش این اطالعـات را در           

/ اجتمــاعی/عیتی مھــم از نظــر سیاســیزمــانی کــه مــوق: بیــست ســال آینــده در نظــر بگیریــد

.اقتصادی دارید و یک جمله یا عکس از شما در جوانی می تواند اعتبار شما را از بین ببرد

یا به زمانی فکر کنید که در یک معامله سیاسی، که معموال مردم در آن ضرر می بینند، اکانت 

ھای کاربران مخالف یک دولت به آن دولت فروخته شود

Application

ھمانطور که حتما دیده اید، قبـل از اسـتفاده از          . یا اپ، نرم افزارھای جانبی فیس بوک ھستند       

یکی از این اپ ھا، فـیس بـوک بـه شـما ھـشدار مـی دھـد کـه ایـن اپ اجـازه دسترسـی بـه                    

برای مثال، شما موافقت می کنید که یک اپ بتواند به تمـامی           . اطالعاتی از پروفایل شما دارد    

.یا عکس ھای شما دسترسی داشته باشددیوار شما

این اجازه دسترسی، صد در صد به معنای دزدیده شدن اطالعات نیـست، ولـی بـه ایـن نکتـه                     

، یعنـی یـک اپ   »تیم فیس بوک نظارتی بر نحوه عملکرد این اپ ھـا نـدارد          «: باید توجه کنید که   

اده قرار دھـد، و تنھـا در        می تواند اطالعاتی که به آن دسترسی دارد را بدزدد و مورد سواستف            

.صورتی که این موضوع تشخیص داده شده یا گزارش شود، فیس بوک جلوی آن اپ را میگیرد

نظیر این اتفاق قبال نیز افتاده است و چه بسا ھم اکنون نیـز در حـال رخ دادن اسـت و کـسی                       

.استمتوجه آن نیست یا به خاطر حفظ اعتبار فیس بوک از انتشار خبر آن جلوگیری شده

:برای روشن تر شدن قضیه، یک مثال را بررسی می کنیم

من به عنوان یک فرد آشنا با برنامه نویسی، می تـوانم بـه سـادگی یـک اپ درسـت کـنم کـه                 

در کنار این کوییز، این قابلیت را قرار می دھم که تمامی استتوس   . شامل یک کوییز می باشد    

بـا اسـتفاده از ایـن اپ، بـدون     . نترنت کپـی شـود  ھا و لینک ھای شما در دیتابیس دیگری در ای       

متوجه شدن شما، تمامی این اطالعات در اختیار من قرار خواھد گرفت و می تـوانم از آنھـا در                    

جھت به خطر انداختن سالمت یا اعتبار شما استفاده کنم



درآمد فیس بوک

لیغاتی ھـستیم  در سمت راست ھر صفحه شاھد تب      . بیشتر درآمد فیس بوک از تبلیغات است      

. که فیس بوک به ازای ھر کلیک بر روی آنھا، ھزینه ای از سفارش دھنده تبلیغ دریافت میکنـد                  

برای مثال، اگر مخاطبـان تبلیـغ از ایـاالت متحـده     . این ھزینه، بر اساس مخاطبان متفاوت است    

دالر ھزینـه خواھـد   ١٫٤٥ته باشـند، ھـر کلیـک روی تبلیـغ        سـال سـن داشـ      ١٨آمریکا و بـاالی     

دالر از جیـب  ٢-١کافیست روی یکی از ھمین تبلیغ ھای سمت راست کلیک کنیـد تـا       ! داشت

.صاحب تبلیغ بکاھید و به حساب فیس بوک بریزید

شرایط سرویس دھی

Terms ofService

ط استفاده از فیس بوک یا ھر نرم صفحه شرای٣٠-٢٠البته که ھیچ کدام از ما حوصله خواندن 

افزار دیگر را نداریم با زدن دکمه

IAgree

ولی توجه داشته باشید کـه تمـام سواسـتفاده ھـایی کـه در دو قـسمت              . از آن رد می شویم    

قبل ذکـر شـد از طـرف فـیس بـوک قـانونی بـوده، زیـرا ھرکـدام از آنھـا دقیقـا در سـند شـرایط                              

.ھمانند یک قرارداد. رفته ایدسرویس دھی آمده و شما آن را پذی

Facebook AddictionDisorder

اختالل اعتیاد به فیس بوک

.بله، ھمچین اصطالحی بین روانشناسان رواج پیدا کرده است

بدیھی ست که با استفاده بیشتر از فیس بوک، از کیفیت روابط اجتماعی واقعی و ھمچنین 

.می کاھید) …ر، درس، کا(میزان تمرکز روی فعالیت ھای ذھنی 

ماندگاری اطالعات در فیس بوک

با پـاک کـردن اطالعـات خـود از فـیس بـوک، ایـن              . آپ گرفته می شوند   -اطالعات فیس بوک یک   

.آپ ھا موجود می باشند-اطالعات در حقیقت از بین نرفته و در بک

البته از طرف فیس بوک ذکر شده است که سعی می شود اطالعات پاک شده پس از مدتی 

.بک آپ ھا نیز پاک شوند

عدم امنیت قطعی اطالعات

در نھایت اگر اطالعات شما توسط فیس بوک به کسی فروخته نشد، از اپ ھای فیس بوک 

.بدانید که ھمیشه احتمال ھک شدن شما یا فیس بوک وجود دارد… نیز در امان ماندید و 

ای جیمیل برخی مخالفین و ، دولت چین برای مشاھده نامه ھ٢٠١٠در سال : به عنوان مثال

.فعالین حقوق بشر آن کشور، سیستم ھای گوگل را ھک کرد



یا ھک وب سایت گاکر

Gawker

.میلیون کاربر لو رفت١٫٤که در آن پسورد 

سـیم مـورد   -ھک کردن اکانت یک شخص خاص نیز در صورت دسترسی به شبکه کابلی یا بی      

حتــی نیــاز بــه دانــش فنــی نــدارد و بــا  ) …ال، .اس.دی.شــبکه دانــشگاه، مــودم ای(اســتفاده 

.استفاده از نرم افزارھایی ساده قابل انجام است

نتیجه گیری

با وجود این مقدار از تھدیدات در دنیای مجازی، عقل سلیم حکم می کند عاقالنه در این راه 

ک صرف داشتن تنظیمات پرایوسی، دنیای مجازی را امن تلقی نکنیم و از اشترا. قدم برداریم

ھم اکنون . گذاری مطالبی که ممکن است در آینده بر علیه ما استفاده شوند بر حضر باشیم

برخی مدارس و کمپانی ھای خارج از کشور، اطالعات پروفایل فیس بوک را برای گزینش مورد 

بسیاری از دولت ھا از اطالعات فیس بوک به عنوان مدرک در دادگاه . استفاده قرار می دھند

.ی کننداستفاده م

و مھم تر از ھمه، کسی از اھمیت اطالعات به ظاھر بی ارزش پروفایل شما در بیست سال 

.آینده خبر ندارد

واحد فناوري اطالعات–شبنم خلیلی :گردآوري 


