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Este aplicatia FaceApp doar o unealta de
supraveghere a rusilor?
In ultimele zile, aplicatia FaceApp a devenit subiectul cel mai discutat pe
retelele de socializare. Provocarea care insoteste aplicatia, #faceappchallenge,
implica descarcarea programului de editare a pozelor si folosirea filtrului de
„imbatranire”, scrie Mediafax.
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Mai apoi, utilizatorul publica poza „zbarcita” spre amuzamentul prietenilor. Astfel, fiecare dintre noi
primeste o mica doza de dopamina de la numarul de like-uri primit, inainte sa fie cuprins, din nou,
de criza existentiala. Provocarea este completa!
Dupa ce hashtag-ul #faceappchallenge a devenit viral luni, Joshua Nozzi, un dezvoltator de
software, i-a avertizat pe oameni sa „aiba grija cu FaceApp, pentru ca aplicatia preia imediat
pozele fara aprobare”. Unele publicatii au distribuit afirmatiile lui, astfel starnind panica in randul
utilizatorilor.
ingrijorarile au luat amploare atunci cand oamenii au observat ca aplicatia este, de fapt,
ruseasca. „Aplicatia pe care tu o descarci de buna voie si ii permiti acces la datele fetei tale este
detinuta de o companie cu sediul in Saint-Petersburg, Russia,” a scris pe Twitter jurnalistul
Charlie Warzel, de la The New York Times.
Cu toate acestea, pana miercuri, lucrurile s-au calmat putin. Un expert de securitate cibernetica,
care foloseste pseudonimul Elliot Alderson, a verificat aplicatia si a observat ca aceasta nu preia
intreaga galerie foto prezenta pe telefoanele utilizatorilor, ci doar poza care trebuie modificata.

Acest lucru este de asteptat de la orice aplicatie de acest fel. Alderson a spus pentruThe
Guardian ca nu a putut gasi dovezi care sa justifice faptul ca aplicatia fura toate datele de pe
telefoane. in schimb, FaceApp preia doar ID-ul telefonului si modelul acestuia. Lucru care este,
din nou, de asteptat. Motivul pentru care aplicatia a starnit atat de multe controverse, afirma
Alderson, este din cauza temerilor cu privire la Rusia.
Reprezentantii aplicatiei au raspuns oficial controverselor, sustinand ca FaceApp „ar putea stoca”
unele fotografii incarcate pe cloud, „din motive de performata si trafic”. De asemenea,
reprezentantii au declarat ca echipa principala este situata in Rusia, dar datele nu sunt
transferate acolo.
in timp ce mai multe informatii au iesit la suprafata despre aplicatie, Nozzi, dezvoltatorul care a
„sunat alarma” despre o „posibila provenienta nefasta” a aplicatiei, si-a cerut iertare public si a sters
mesajele negative publicate pe pagina sa de Twitter. Wurzel a sters si el mesajele, afirmand ca
comentariile sale au fost interpretate gresit.
Ar putea, deci, sa insemne ca totul este in regula acum? Suntem liberi sa participam in
provocarea #faceappchallenge fara sa ne facem griji? Nu chiar. Potrivit termenilor si conditiilor de
utilizare, atunci cand o persoana foloseste aplicatia, FaceApp primeste accesul „global, etern si
irevocabil” la galeria foto a telefonului. Chiar daca acest lucru ar putea suna ingrijorator, trebuie
mentionat faptul ca fiecare aplicatie prezenta pe piata beneficiaza de un astfel de acces.
Asadar, morala acestei povesti este ca nu ar trebui sa ne ingrijoreze prea mult o aplicatie
ruseasca. Totusi, ar trebui sa ne ingrijoreze totul din jurul nostru. Doar ce am inceput sa
intelegem cu adevarat ca traim intr-un „iad cibernetic” si ca propriile noastre fete nu ne mai apartin,
aceaste fiind folosite, din pacate, in scopuri comerciale.
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