Facebook Safety Check: Hãy để người thân biết bạn đang an toàn
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Mới đây Facebook đã giới thiệu một tính năng hỗ trợ cho người
dùng ở khu vực gặp thiên tai với tên gọi Safety Check.

Khí hậu thay đổi kéo theo việc ngày càng có nhiều thiên tai xuất hiện trên
toàn thế giới. Một trong những công việc khó khăn nhất sau khi xuất hiện
thiên tai chính là liên lạc với những người trong vùng bị ảnh hưởng xem họ
có an toàn hay không.

Nắm bắt được điều này nên Facebook đã xây dựng một tính năng cho phép
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người dùng có thể thông báo cho bạn bè và người thân biết họ vẫn ổn sau
khi thiên tai đã đi qua.

Tính năng mới với tên gọi Safety Check sẽ cho phép người dùng:

- Giúp người thân và bạn bè biết mình vẫn an toàn
- Kiểm tra tình trạng của những người khác trong khu vực
- Kiểm tra xem bạn bè của bạn ở khu vực nguy hiểm có an toàn không
- Tình trạng của bạn sẽ chỉ được thấy bởi những người bạn trong danh
sách bạn bè trên Facebook.

Lý giải cho việc xây dựng tính năng này, Facebook đã nói về thảm họa sóng
thần tại Nhật Bản vào năm 2011. Khi đó đã có hơn 12,5 triệu người dân bị
ảnh hưởng bởi sóng thần và hơn 400.000 người phải đi sơ tán. Với số lượng
người dân bị ảnh hưởng là quá lớn nên việc kiểm soát thông tin và tình hình
của người thân, bạn bè trở nên rất khó khăn.
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