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داده ها�ی که از کودکان جمع آوری �ی شوند

داخل خانه

به صورت آنال�ن

موبا�ل ها و تبلت های هوشمتد

خارج از خانه

 اسباب بازی های
 هوشمندی که به

 اینترنت متصل �ی
شوند

اس�یکرهای هوشمند

دیگران در مورد من
چه �ی دانند؟
گزارش کمیسر کودکان
در مورد جمع آوری و اشتراک گذاری
داده های کودکان

.کمیسر کودکان در انگلس�ان، خانم آن النگفیلد است
 وی ��رامون کودکان و افراد کم سن و سال صحبت �ی

 کند �ا سیاست گذاران و افرادی که بر زندگی فرزندان
 مان اثرگذاری دارند، نظرات و عال�ق آن ها را هنگام

.تصمیم گ�ری در نظر بگ�رند
 کمیسر کودکان مس�قل از دولت و پارلمان ا�ن کشور،
 دارای اختیارات منحصر به فردی برای کمک به ایجاد

 تغ��رات و بهبودهای بلندمدت برای همه کودکان، به
.و�ژه قشر آسیب پذ�ر آن است

برنامه ها و پلتفرم های آموزشی
مربوط به مدرسه

 دس�گاه های حضور و
غیاب در مدرسه

 مرور صفحات وب

ترجمه شده توسط فانوس



 در حالی که ما مشغول زندگی عادی خود هستیم، روزانه اطالعات بیش تری از ما
 جمع آوری و به اشتراک گذاش�ه �ی شود. صفحه های و�ی که مرور �ی کنیم، برنامه
ها�ی که استفاده �ی کنیم و حتی اسباب بازی های هوشمندی که راه به خانه های

 .ما باز کرده اند
جمع آوری داده های ما منحصر به استفاده از �کنولوژی های جدید نیست، بلکه حتی

زمانی که از خدمات عمو�ی استفاده �ی کنیم، اطالعات ما ضبط �ی شود و رد پای
.دیجی�الی ما روز به روز عم�ق تر و جدی تر �ی گردد

واقعیت فوق در مورد همه ما صادق است، اما در مورد کودکان امروز، تفاوت اساسی
 ا�ن است که اول�ن ردپای دیجی�ال آن ها لحظه ای شروع �ی شود که والد�ن شان با

 افتخار اول�ن عکس کودک خود را در شبکه های اجتماعی آپلود �ی کنند. �ا سن ۱۳
 سالگی، والد�ن ۱۳۰۰ عکس و وید�و از فرزند خود را در شبکه های اجتماعی ارسال کرده

 ها �ی شوند، حجم اطالعات به صورت اند. وقتی کودکان خودشان درگ�ر ا�ن پلتفرم
 کنند، در انفجاری باال �ی رود: کودکان ۲۶ بار در روز در شبکه های اجتماعی پست �ی

.مجموع نزدیک به ۷۰ هزار پست �ا سن ۱۸ سالگی
 چن�ن چ�زی ممکن است در بزرگسالی و بر زندگی آینده آن ها �أث�ر بگذارد. ما به

 سادگی ن�ی دانیم عواقب ا�ن حجم از اطالعات در مورد فرزندانمان چه خواهد بود. در
 �رتو ا�ن عدم قطعیت، آیا باید راضی باشیم که همچنان اطالعات و داده های فرزندمان

را انتشار دهیم و موجب جمع آوری شدن آن ها شویم؟
 من فکر ن�ی کنم! همه ما باید ک�ی مکث کنیم، سپس تفکر کنیم. حداقل، مدارس باید

.شروع به آموزش دانش آموزان خود در مورد اهمیت حفاظت از اطالعات شخصی کنند

 کودکان و والد�ن باید نسبت به آنچه به اشتراک �ی گذارند بیشتر آگاه باشند و عواقب
 ها و سا�ر محصوالت مورد بازی ها، اسباب ها�ی که برنامه آن را در نظر بگ�رند. شرکت

 های دیجی�ال کنند، باید از اشباع کردن آن ها با ردیاب استفاده کودکان را تولید �ی
 فهمند بیان کنند. و از خودداری کنند و شرایط و ضوابط خود را به زبانی که کودکان �ی

 همه مهم تر، دولت باید وضعیت را ز�ر نظر داش�ه باشد و در صورت نیاز، قوان�ن
 حفاظت از داده ها را اصالح کند، به طوری که کودکان واقعاً محافظت شوند - به و�ژه

.با توسعه روزافرون فناوری

 ا�ن مشکل هر روز بزرگ و بزرگ تر �ی شود - پس بیا�ید برای درک و کنترل ا�ن که
.دیگران در مورد فرزندان چه �ی دانند، هم�ن امروز اقدام کنیم

داخل خانه

اس�یکرهای هوشمند
 ها را ها�ی نظ�ر آمازون، اکو، گوگل و ا�ل ا�ن دس�گاه شرکت

 ها هر فرمان یا سوالی ضبط و کنند. ا�ن دس�گاه تولید �ی
.ذخ�ره سازی �ی کنند

داخل خانه

اسباب بازی های هوشمند
 ها �یام ب�ن کودکان، خانواده و دوس�ان از طر�ق سال گذش�ه میل�ون

 ا�ن اسباب بازی ها به صورت آنال�ن یافت شد که محافظت شده
.نبودند

درون خانه

دورب�ن های نظارتی کودکان
 فرضی وجود دارد که به راحتی �ی ها، رمزهای عبور �یش در بعضی دورب�ن

 توان آن را حدس زد و به شما ن�ز درخواست تغ��ر آن داده ن�ی شود.
.بنابرا�ن هکرها �ی توانند به راحتی به تصاو�ر آن ها دسترسی �یدا کنند

به صورت آنال�ن

مرور صفحات وب
 هنگام مرور وب، افراد جزئیاتی را در مورد خود فاش �ی

.کنند، مانند سن، کد ملی، عال�ق و شرایط سالمتی

خارج از خانه

پایگاه داده مدارس
 معموال مدارس از سامانه های مشابه استفاده

.�ی کنند که قابل نفوذ هس�ند

خارج از خانه

کارت ها و طرح های اشتراک
 برخی والد�ن در بعضی فروشگاه ها، اطالعات فرزندان خود را برای

.دریافت کد تخفیف و هدیه ارائه �ی کنند

به صورت آنال�ن

والد�ن در شبکه های اجتماعی
 والد�ن ساالنه حدود ۷۱ عکس و ۲۹ وید�و از فرزندان خود در شبکه های

.اجتماعی به اشتراک �ی گذارند

به صورت آنال�ن

کودکان در شبکه های اجتماعی
 بیش از نی�ی از کودکان ۱۱ �ا ۱۲ ساله بری�انیا در شبکه های

.اجتماعی حضور دارند

به صورت آنال�ن

موبا�ل ها و تبلت های هوشمند
 به عنوان نمونه، اپ
Talking Angela
 برنامه ای برای با بازی با یک گربه متحرک دارای ۱۶ ردیاب برای جمع
.آوری داده های کاربرانش است

خارج از خانه

 ردیا�ی موقعیت مکانی با ساعت های
هوشمند

خارج از خانه

برنامه ها آموزشی
به عنوان نمونه، خط مشی رازداری و حریم خصوصی برنامه آموزشی
ClassDojo
 بیش از ۱۲ هزار کلمه است. ا�ن برنامه داده ها را با ۳۱ سازمان به
.اشتراک گذاش�ه شده است

خارج از خانه

مدارک �زشکی
 در بخش سالمت و درمان، داده های بیشتری به اشتراک
 گذاش�ه �ی شود. حتی سازمان های دولتی با شرکایشان

.ا�ن داده ها را رد و بدل �ی کنند

OUT AND ABOUT

A new digital care record is being developed  
which health professionals will be able to see.

خارج از خانه

دس�گاه های حضور و غیاب
 برخی مدارس از داده های ب�ومتریک دانش آموزان مانند اثر
 انگشت برای ثبت نام، ک�ابخانه های مدارس و غذاخوری ها

.استفاده �ی کنند

The Red Book

خارج از خانه

در هنگام سفر و مسافرت
 زمانی که کودکان سفر �ی کنند و بیلت �ی خرند، اطالعات آن ها مانند

.سن شان ذخ�ره �ی شود. به عالوه مقصد سفر و مواردی از ا�ن دست

Anne Longfield 
Children’s Commissioner for England

 ا�ن ساعت ها موقعیت
 مکانی را ردیا�ی �ی کنند.

 برخی والد�ن برای فرزندان
 کوچک تر خود، از ا�ن

 ساعت ها استفاده �ی
 کنند، چرا که ن�ی خواهند

 موبا�ل در اختیارشان
 بگذارند و به عالوه �ی

 خواهند موقعیت مکانی آن
.ها را رصد کنند




