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עירד עצמון שמאייר -מייק צוקרברג,
פייסבוק ,הכריז אמש על אפשרות חדשה

אפי טריגר  :אנחנו אל פייסבוק ,ששערוריית דליפת המידע מרחפת
מעליו .למייסד פייסבוק ,מארק מוקרברג ,יש מסר אחד שהוא
ורצה להעביר .איכפת לי מהפרטיות שלכם וגם איכפת לי לשדך
ביניכם .שלום ,בוקר טוב ,לכתבנו עירד עצמון שמאייר.
עירד עצמון שמאייר  :כן .שלום .בוקר טוב ,אפי .אז מנכ'ל
פייסבוק ,מרק צוקרברג ,הכריז אמש על אפשרות חדשה ברשת
החברתית הגדולה בעולם  -מחיקת הסטוריית הגלישה שלנו .אז
מרק צוקרברג אומרים ,אתרים רבים צריכים מידע כגון עוגיות -
קוקיז והסטוריית גלישה כדי לפעול ,אבל צריכה להיות לכם
האפשרות למחוק את הסטוריית הגלישה בכל זמן! אנחנו עובדים
על גרסה דומה לכך בפייסבוק .זו הגדרה פשוטה למחיקת
הסטוריית הגלישה ,על מה לחצתם ,האתרים בהם ביקרתם וכן
הלאה .נקרא לזה ניקוי הסטוריה בפשטות .אבל כמובן אל תמהרו

8444611
עמוד  1מתוך 4

עכשיו לנסות למחוק את ההסטוריה הפייסבוקית שלכם כי הכלי
הזה יושק רק עוד כמה חודשים .בשל המעורבות הרוסית לבחירות
לנשיאות ארה'ב ב ,-2016בה היא קנתה מודעות פוליטיות
בפייסבוק ,בין השאר .פייסבוק עכשיו תיתן לנו ,הגולשים ,כלים
למען שקיפות בפרסום הודעות פוליטיות .נוכל לדעת מי פירסם
את המודעה ,כמה כסף הושקע במסע הפרסום ואלו פרסומות
מוצגות לאנשים אחרים ברשת החברתית.
אפי טריגר  :ואלו הכרזות נוספות היו על הבמה בקליפורניה
עירד עצמון שמאייר  :ובכן ,אפי ,אני שמח להודיע לך ,שמרק
צוקרברג רוצה להפוך להיות שדכן! פייסבוק תאפשר לנו ליצור דף
היכרויות שיוצג למי שעדיין אינם חברים ברשת .אז בעצם צוקרברג
אומר ,זה מטרת יצירת מערכות יחסים ארוכות טווח ,לא רק
סטוצים .החברים שלכם לא יראו את דף ההיכרויות שלכם .אתם
תקבלו הצעות רק מאנשים שהסכימו לשירות ההיכרויות והם
מתאימים להעדפותיכם .מנסיוני ,אני לא יכול להבטיח שתקבו
שידוכים ,זה עולם קשוח ,כך מעיד מנכ'ל הרשת החברתית.
צוקרברג גם הכריז שבקרוב באינסטגרם נוכל לערוך שיחות וידיאו,
זה שביישומון המסרים מסנג'ר יהיה

אפשר בקרוב לנהל דו-שיח

בין דוברי שפות שונות ,בזכות תרגום מהיר שיוטמע בדף השיחה.
אפי טריגר  :תודה ,עירד .ושלום ,בוקר טוב ,לפרופ' שיזף רפאלי
מהמרכז לחקר האינטרנט באוני' חיפה .מוסד נאמן טכניון כמובן.
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יצא מגידרו אמש ,מרק צוקרברג ,להוכיח שהם בודקים את כל
ענייני הפרטיות .האם הוא גם הצליח לשכנע אותך לפחות.
פרופ' שיזף רפאלי  :תראה,

קודם-כל ,הוא היה לבוש אחרת,

מהלבוש שהוא עטה עצמו בקונגרס .זה מרק צוקרברג אחר ,זה
גם קהל יעד אחר .הוא מדבר עם אוכלוסיה אחרת .ובמסגרת
הפיכתו לשדכן ,יש לו הרבה מאד סוגי חידושים שהוא צריך
לשדך .הוא צריך לשדך בין הפוליטיקאים  -שזה הוא ניסה
לעשות לפני שבועיים בשימועים שלו בקונגרס .הוא צריך לשדך בין
פייסבוק לבין המתווכים העצמאיים והטכנולוגיים במקומות שונים
אחרים .הוא צריך לשדך חזרה עם בעלי המניות ,שנבהלו קצת
לפני שבועיים ,אבל עכשיו עושה רושם ,מתחילים לחגוג בשוק
המניות ,לרכוש את המניות של פייסבוק .הוא צריך לחזור ולהחדיר
את האמון בציבור ,שלא רק רבים התחילו לחרוד לפרטיות שלהם.
אלא אפילו היתה התחלה של תנועה של אנשים שאמרו ,נעזוב את
הפייסבוק הזה שחודר לפרטיותנו.
אפי טריגר  :כן .אבל אמון צביור ,מצד-אחד .מצד-שני ,עליה
ברווחים ברבעון שעבר מעבר למצופה.
פרופ' שיזף רפאלי  :לגמרי .זה גם שיקול של חלק גדול מההפסד
בערך המניה ובתוך זמן מאד מאד קצר .האם הוא הצליח להחדיר
את האמון ,לא ברור .אבל יש לו למעלה משני מיליארד
משתמשים בפייסבוק ולמעלה ממיליארד משתמשים בוואטסאפ וגם
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כמה חידושים ופעילויות מעניינות בתחום החומרה ,ולא רק בתחום
התוכנה והרשת .צוקרברג לבוש ה-ט-שירט הוא צוקרברג אחר מזה
שלבוש בחליפה שלושה חלקים .הוא מדבר פה בקליפורניה לקהל
הבית שלו ,והרבה יותר נוח לו בהקשרים האלה .ומה שיש לו
להגיד ,חייבים להודות ,מעניין .באמת החידושים שהוצעו ביום
הראשון של כנס המפתחים אף-איי)?( אתמול ,הם הרשימה
הארוכה .הם באים עם הרשימה של החידושים ,גם אלה שכבר
עכשיו יוצאים לשוק כמו ה ..וגם אלה שמובטחים לנו בחודשים
הבאים .ואפילו סגנון המצגת שלו בעולם שבו פוליטיקאים
משתמשים במצגות בגודל של קיר .סגנון המצגת שלו הוא מהוקצע
יותר משהיה בעבר.
אפי טריגר  :יפה .פרופ' שיזף רפאלי ,תודה רבה על הדברים.
בוקר טוב.
פרופ' שיזף רפאלי  :בוקר אור.
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