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آنچه اينترنت از ديد شما پنهان مى كند

 احمد شريف پور

به ســادگى اتفاق مى افتد؛ پيغام كوتاهى 
را در باالى صفحه گوگل مى بينيد كه به شــما 
مى گويد: گوگل از اطالعاتى كه درباره شــما 
در بيش از 60 سرويس رايگانش جمع آورى 
كرده اســت، بــراى شخصى ســازى نتايج 
جســت وجو و جهت بخشيدن به فعاليت هاى 
آناليــن شــما اســتفاده خواهد كــرد. از اين 
بهتر چــه مى خواهيد؟ شــعار گــوگل يعنى 
«شــيطنت نكن» هم شــما را مطمئن كرده كه 
نيت پليدى در كار نيســت و شــايد واقعًا هم 
همين گونه باشــد. اما پذيــرش اين توافق يك 
نتيجــه واضح دارد: حباب شــما كوچكتر از 

پيش خواهد شد.
الى پاريسر (Eli Pariser) در كتاب خود با 
نام «پااليش حبابى: آنچه اينترنت از ديد شما 
 The Filter Bubble: What) «پنهان مى كنــد
the internet is hiding from you) ايــن نوع 

شخصى ســازى نتايج جســت وجو را فيلتر 
حبابى مى نامد و معتقد اســت كه اســتفاده از 
جســت وجوهاى قبلى شما براى تعيين نتيجه 
جســت وجوهاى جديد، شــما را در حلقه اى 
بســته گرفتار مى ســازد كه موجب مى شود 
شما از دســت يابى (حتى تصادفى) به اخبار 
و يا ايده هاى مخالف سليقه تان محروم شويد. 
تا سال 2005 نتايج جست وجو براى تمام 
ساكنين زمين يكسان بود؛ اما پس از آن گوگل 
اعالم كرد كه براى «ساده تر كردن دسترسى 
افراد بــه عالقه مندى هايشــان» از اطالعات 
مكانى و ســوابق جســت وجو در زمانى كه 
كاربر در ســايت گوگل Log In كرده باشــد، 

استفاده خواهد كرد.
وبالگ رســمى گوگل در دسامبر 2009 
رســمًا اعالم كرد كه اين موتور جســت وجو 
از 57 ســيگنال يا نشانه براى شخصى سازى 
نتايج جســت وجوى شــما اســتفاده خواهد 
كرد كــه از ميان آن ها مى تــوان به اطالعات 
مكانــى شــما، جســت وجوهاى قبلى و حتى 
اطالعات منتشــر شده توســط دوستانى كه 
در فهرســت تماس هاى جي ميل خود داريد، 
اشــاره كرد. اينترنت ديگر دنيايى يكســان و 

مملو از داده هاى فــراوان و متفاوت نخواهد 
بود، بلكه به مجموعــه اى از جزيره هاى جدا 
از هم تبديل خواهد شــد كه هــر يك از ما در 
جزيره اى مختص خودمــان به دام افتاده ايم 
و در واقع در دنياهايى موازى يكديگر زندگى 

خواهيم كرد.
ايــن نمونه پااليش اطالعات تنها مختص 
گوگل نيســت. در گزارشــى كه وال استريت 
ژورنال پيش تر منتشــر كرده بود، آمده است 
كه 50 ســايت برتــر (پر بيننده تــر) اينترنت، 
حدود 60 كوكى روى سيســتم شــما نصب 
مى كننــد كه بعدتر از ســوى ديگر ســايت ها 
براى دسترســى به اطالعــات اختصاصى و 
شــخصى شما قابل استفاده خواهد بود. مثًال 
اگر شــما معنى كلمه اى نظير snowboard را 
dic جست وجو كنيد،  onary.com در سايت
هيــچ بعيد نيســت كه در مراجعه به ســايت 
آمازون، بــا تبليغات محصــوالت مرتبط با 
اسكى و ورزش هاى زمستانى مواجه شويد.

حبابى كه ناخواســته بــه دور ما ايجاد 
مى شــود ســه مشــخصه مهم دارد. نخست 
اين كه شما در حباب خود تنها هستيد. برخالف 
زمانــى كه به ســايتى خبرى بــا جبهه گيرى 
خاص يا ســايتى با موضوعات اختصاصى 
مراجعه مى كنيد، شما ديگر در جمع «گروهى 
از مخاطبان» با ســاليق يكسان قرار نداريد. 
حباب شما، تنها متعلق به شما است! مشخصه 
دوم مخفــى بودن اين حباب اســت. در مثال 
قبل، شــما انتخاب مي كنيد كه به كدام ســايت 
با كــدام موضوع يا كدام جهت گيرى مراجعه 
كنيــد، اما نتايج جســت وجو و تبليغاتى كه به 
شما نشان داده مى شود، بر اساس معيارهايى 
تنظيم مى شود كه شما از آن ها بى خبر هستيد. 
شما هيچ گاه نخواهيد دانست كه گوگل درباره 
شــما چگونه مى انديشــد! مشخصه آخر اين 
اســت كه شما حباب خود را انتخاب نمى كنيد. 
روزنامه  يا خوراك خبــري كه مى خوانيد را 
خودتــان انتخاب خواهيد كــرد، اما در هنگام 
مراجعه به موتورهاى جست وجو، سايت هاى 
خريدوفروش، ســايت هاى ســرويس دهنده 

ايميــل، ديگران براى شــما انتخــاب خواهند 
كــرد! با آمارى كــه حاكى از افزوده شــدن 
روزانه 900 هزار پست وبالگ و 210 ميليون 
ايميــل و تعدادى مشــابه توييــت و اليك و... 
اســت، شايد به نظر برســد كه پااليش نتايج 
براساس ســاليق، ما را در يافتن و استخراج 
«دانــش مفيــد» يــارى خواهد كــرد. چرا كه 
پــردازش چنين حجم عظيمى از داده ها، براى 
ذهــن و زمانى كه ما در اختيار داريم در عمل 
غيرممكن است. اگرچه در كوتاه مدت اين تفكر 
ممكن است درست باشد، اما در طوالنى مدت 
هزينه هاى به نســبت ســنگينى را براى ما به 

دنبال خواهد داشت.
شــما لــذت كشــف ايده هــاى تــازه و 
 ســايت هاى جذاب و همين طور فرصت اطالع 
يافتــن از اخبــارى را كه ممكن اســت از ديد 
«ديگران» مخالف ســليقه شما باشد، از دست 
خواهيد داد. از ديــد فرهنگى نيز با جامعه اى 
متشــكل از افرادى تك بعدى روبه رو خواهيد 
شد كه عادت كرده اند تنها آنچه را مطابق نظر 

و سليقه شان است، ببينند.
شــايد شــما كوكى هاى مرورگرتان را 
پاك كنيد، شــايد وب را به صورت ناشــناس 
جســت وجو كنيد و درباره اطالعات مربوط 
به حريم شخصى تان ســخت گير باشيد، اما 
اين فقط باعث تركيدن حباب شما خواهد شد. 
براى بيــش از نيمى از كاربران اين رســانه 
عظيــم بين المللــى، اين موضوعــات زيادى 
پيچيــده و در يــك نتيجه گيرى بــه وضوح 

اشتباه، بى اهميت هستند.
دنيــا شــايد هرگــز هماننــد توهمــات 
ماتريكسى نشــود، اما به هر روى، در پشت 
كدهــاى بــه ظاهر ســاده صفحــات وب- و 
برخالف انتظار بيش از همه در ســايت هايى 
كه خدمات رايگانى را به شما عرضه مى كنند-
بــازارى بزرگ وجود دارد. بازارى كه شــما 
و اطالعات شــخصى تان اصلى ترين كااليى 
هستيد كه در آن مبادله مى شود و كسب وكار 
در آن فرمولى ساده دارد: اطالعات شخصى 

بيشتر برابر با سود بيشتر است.


