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اها اخیشا هْج جذیذی اص  ایذ" ػباستی کَ هوکي اعت ُشچٌذ هاٍ یکباس دس هحیظ ایٌتشًت با آى هْاجَ ؽْیذ. ؽوا بشًذٍ ؽذٍ"
 .هیل بَ ساٍ افتادٍ کَ هوکي اعت اهٌیت عیغتن ؽوا سا بَ خطش بیٌذاصد ُای دسّغی دس جی ایویل

اعتفادٍ ؽذٍ حاّی یک فایل هتٌی اعت کَ دسّى آى ًْؽتَ   Gmail Teamبَ گضاسػ ایغٌا ایي ایویل کَ دس ػٌْاًؼ اص اعن
 :ؽذٍ

 

تاپ اپل سا بشای ایي هاٍ  ُضاس دالسی ّ یک لپ 055کٌذ کَ آدسط ایویل ؽوا یک جایضٍ  اػالم هیایي ًاهَ الکتشًّیکی بَ ؽوا "

اعت.   outlook، ّیٌذّص ُؾت پشّ ّ Gmailبشًذٍ ؽذٍ اعت. ایي اتفاق تْعظ یک التاسی افتادٍ کَ پؾتیباى آى عشّیظ

دُذ. بشای ایٌکَ بتْاًیذ  ُا جایضٍ هی پٌج ًفش اص آى ُای جیویل کَ فؼال ُغتٌذ سا جوغ کشدٍ ّ عاالًَ بَ ّیٌذّص تواهی ادسط

جایضٍ خْد سا دسیافت کٌیذ بایذ اطالػاتی اػن اص ًام کاهل، آدسط، جٌغیت، ؽغل، عي، تلفي هغتقین، ایالت ّ کؾْس خْد سا 

 ".بشای ها اسعال کٌیذ

 آّسد؟ اها دسیافت ایي اطالػات بشای هِاجن چَ عْدی سا بَ ُوشاٍ هی

ُا گفت: هؼوْال ُذف  آى  ُای جؼلی ّ هِاجواى ایغٌا، یک کاسؽٌاط هغائل اهٌیتی دس سابطَ با بحث ایویل بَ گضاسػ

تْاًذ  کٌذ اها هی ُایی دسیافت اطالػات اعت. دس ًگاٍ اّل ایي اطالػات چیضی اص کاسبش کن ًوی چٌیي ایویل  هِاجواى اص اسعال

کٌٌذ  ُایی سا اسعال هی آّسد. بغیاسی اص کغاًی کَ چٌیي ایویل ُای هتفاّتی سا بشای فشد هِاجن بَ ُوشاٍ تحلیل

 .خْاٌُذ اص هخاطباًؾاى یک باًک اطالػاتی داؽتَ باؽٌذ ُای تبلیغات ُغتٌذ ّ هی ؽشکت
 

گزاسًذ ّ ایي هْضْع  ُای اجتواػی هؼشّف باًک اطالػاتی خْد سا بَ فشّػ هی پْسیا هْرًی افضّد: هتاعفاًَ بغیاسی اص ؽبکَ

ُای جؼلی اسعال کٌذ. دسحقیقت ایي ًقض حشین ؽخصی تْعظ  ُا ایویل ؽْد فشد بَ ساحتی بتْاًذ بَ آى هیباػث 

ُا بَ ُوشاٍ خْاُذ داؽت ّ ًظاست چٌذاًی  افتذ چشاکَ دسآهذ صیادی سا بشای آى ُای اجتواػی هؼشّف ُن اتفاق هی ؽبکَ

 .ُایی اص ایویل ػوْهی اعتفادٍ کٌٌذ کَُا ًیغت. بِتش اعت کاسبشاى بشای ػضْ ؽذى دس چٌیي ؽب سّی آى
 

ُای بغیاسی  کٌٌذ هطشح کشد: عایت ُای صیادی کَ قبل اص داًلْد اص کاسبش تقاضای ثبت ًام هی ّی دس اداهَ با اؽاسٍ بَ عایت

ُایی  یي عایتکٌٌذ. کاسبشاى بایذ بشای چٌ ُا تقاضای ثبت ًام هی بشای ایٌکَ خذهات خْد سا دس دعتشط کاسبشاى قشاس دٌُذ اص آى

 .ُا کن ؽْد اص یک ایویل یکباس هصشف اعتفادٍ کٌٌذ تا احتوال فشّػ اطالػات آى
 

هْرًی دس هْسد ساُکاسُایی کَ بشای هقابلَ با چٌیي حوالتی بایذ بَ کاس گشفت تاکیذ کشد: ّقتی یک ؽخص دس التاسی بشًذٍ 

ُن با ایویل چٌذاى هؼقْل ًیغت. بَ ػالٍّ  ْعظ التاسی آىگیشًذ. دس ُیچ جای دًیا اطالع سعاًی ت ؽْد، با اّ تواط هی هی

فشد بشای ؽشکت دس چٌیي هغابقاتی بایذ ثبت ًام کٌذ، چَ دلیلی داسد کَ بذّى ثبت ًام ؽخصی سا دس یک هغابقَ ؽشکت 

 دٌُذ؟
 

هوکي اعت ایویل حاّی ُا سا باص ًکٌٌذ چشا کَ  ُایی آى اّ ُوچٌیي اظِاس کشد: بِتش اعت کاسبشاى دس هْاجَ با چٌیي ًاهَ

کذُایی باؽذ کَ عیغتن اّ سا تحت کٌتشل خْد قشاس دُذ. بَ ػالٍّ بایذ بَ آدسط ایویلی اسعالی ًیض تْجَ کشد. البتَ اگش 

  Fakeتْاى بَ آى اطویٌاى کشد چشاکَ فشد هِاجواى با اعتفادٍ اص تشفٌذ هیل باؽذ ًوی ادسط ایویل اسعالی ُن با داهٌَ جی

Mail ُا  با ُش آدسط دلخْاُی بَ کاسبشاى ایویل اسعال کٌذ. بِتشیي ساُکاس دس ایي صهیٌَ جذی ًگشفتي ایي ایویل تْاًذ هی

 . اعت
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