ﭘﺸﺖ ﭘﺮده وبﮔﺮدی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟

وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز؛ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدیای ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﺮوازﻫﺎی ارزان و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺘﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
آروﯾﻨﺪ ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﺮایﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :وب ﻣﺪرن ﯾﮏ آﻣﯿﺰهی درﻫﻢ
و ﺑﺮﻫﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﮏ دو ﺟﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،و اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻣﺤﺘﻮا در دﯾﺪرس ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻫﺪفﺷﺎن ﺻﺮﻓﺎ
رﻫﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ".
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ از روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در رﻫﮕﯿﺮی ﺗﻤﺎم
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮدی ﻣﺎ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﺻﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟

ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺎرت دارد دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ و
رﻫﮕﯿﺮی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ و ﮔﺮدآوری آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﻋﺪدی
اﺳﺘﻌﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ".وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ" :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
دﻧﺒﺎلﺗﺎن ﺑﮕﺮدد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ دارد ،ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎنﺗﺎن دﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ".
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ آنﻫﺎ ﭼﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ" :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﺑﺮای آنﻫﺎ دارد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮔﺮدی ﺷﻤﺎ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮔﺮدآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ".آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ
ﮔﺮدآوری و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﯾﻦ ﻓﻘﻂ رﻫﮕﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن داده ﺑﺮای دادهﮐﺎوی اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت آن ﻓﺮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد".
در ﺳﺎل  ،2012ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ  Orbitzﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﮔﺮانﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان  PCﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪا در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺖ  Staplesﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎناش را رﻫﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ رﻗﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻗﯿﺐ در 30
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی آن ﻓﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را رﻫﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻔﺎوت رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﮏ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ از
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮ از ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه دوﺑﺎره وارد
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ".
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری از ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ روی وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ درون آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ درﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮔﺮدی ﺷﻤﺎ را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه
 Leuvenﺑﻠﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﻫﮕﯿﺮی را در ﺧﻮد دارد.

ورای ﻇﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ درکﺷﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺎ از وﺟﻮد
ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ آﮔﺎﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﮐﯽ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری دادهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ".
ﭘﺮوﺳﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل رﺻﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮی از ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺪون
آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻮﭘﺮ ﮐﻮﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮل را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﮐﻮﮐﯽﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺞ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺻﻠﯽ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻮﭘﺮ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رد ﭘﺎﻫﺎ و اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ را ﯾﮑﺠﺎ از ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن ﭘﺎک ﻧﮑﻨﯿﺪ ،دوﺑﺎره ﺳﺮ و ﮐﻠﻪﺷﺎن ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
ﺣﺘﯽ راهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد.
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ و ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﺳﻔﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه
دارﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮔﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه

ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺎرن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ درﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﺷﻮد آنﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮔﺮدی ﺷﻤﺎ
روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را در ﮐﻨﺎر رﻓﺘﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮔﺮدی ﺷﻤﺎ روی دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ".

آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ دادهﻫﺎی ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن را ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض دارد .وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ" :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ،از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭼﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و
ﻣﻘﺎﺻﺪ آنﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻧﺪارد.
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ" :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده  de-anonymizeﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ درز اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎس را در دﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺪ ذات ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ وﻗﺖ ،ﯾﮏﺟﺎ ،ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ".

ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ "ﻧﺎﺷﻨﺎس" ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﻋﺒﺎرت "دارای ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر" اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد
دارد ﺗﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯽاﻓﺘﺪ.
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادهای ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در آن ﮔﺮدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﯽﻏﺮض ﯾﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ آن راﺣﺖ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺖ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﮏ ﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺪ ذات ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟"
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪی از رﺷﺪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ارﺗﺒﺎط دادن رﻫﮕﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺧﺮﯾﺪ آﻓﻼﯾﻦ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  ،LiveRampراهﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮده و دﯾﺪ

وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ آدرس اﯾﻤﯿﻞﺗﺎن را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ  LiveRampﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد و وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ وارد وبﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ از اﯾﻤﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم وﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن دادهﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ راﻫﮑﺎر ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ
و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻧﻮﺷﺪاروی ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ".
ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮورﮔﺮ و اﺑﺰار رﻣﺰﮔﺰاری وﺟﻮد دارد .ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  Ghosteryﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺮز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﻮرد ﻓﺤﻮای ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،در ﻣﻮرد اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده
از آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای ﺗﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ".
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