ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺖ،
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺬف ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ روی ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ

ﻧﺪارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ در وﺑﻼگ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آنﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :در ﻋﻮض،

ﻣﺤﺼﻮﻻت وب ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ APIﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از رﻫﮕﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺳﺎﻓﺎری اﭘﻞ و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﺮوم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ

و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،از ارزش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه و آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی وب را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روش اﺻﻠﯽ
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وب ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ وب را از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻗﺼﺪ دارد روش
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Privacy Sandboxرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش Privacy Sandbox
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻼﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
 ۸۹ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم در اﻧﺪروﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ  Privacy Sandboxو اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد.

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎﻟﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد«.

ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را از ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

