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کارها دچار تغییر و تحوالت عظیمی شده   ترسریع با پیشرفت هرچه   اغلب  بدانید که خود  تکنولوژی  البته جالب است  اند. 
های رو به  ها و حرکت شوند. تمام این توسعه تر می تر و آپدیت اینترنت و مرورگرها هم هر روز نسبت به روز گذشته پیشرفته 

شود. امروزه  های کاربران می خواسته  یپاسخگوی جلو برای راحتی هرچه بیشتر کاربران و تامین نیازهای بشر است که منجر به 
ها و کلمات  شنویم که یکی از این اصطالحات کوکی نام دارد. تا چندی قبل واژهاصطالحات جدید و جالبی در دنیای فناوری می 

 . ه اند پیدا کردما امروزه معناهای متفاوتی تنها یک معنی داشتند ا

. در صورتی که در دنیای  هستند های کوچک و خوشمزه  با شنیدن کلمه کوکی اولین چیزی که به ذهن مخاطب میرسد شیرینی 
های متنی  گویند در واقع داده تکنولوژی کوکی معنای متفاوت دیگری دارد. کوکی که به آن کوکی مرورگر یا کوکی وب هم می 

 شوند.    هستند که روی کامپیوتر کاربر ذخیره می   یکوتاه

 کوکی مرورگر چیست؟ 

شوند و زمانی که کاربر  از یک وب سایت استفاده  هستند که به صورت فایل در کامپیوتر کاربران ذخیره می  ی هایها داده کوکی 
  توان می   که اطالعات کاربر فراموش نشود.   شودمی شوند. کوکی مرورگر باعث  کند، این اطالعات به سرور وب سایت ارسال می می 
  ی شما جاساز   سکید  هارد   یآن را رو   تواند ی سرور وب م   ک یاست که    ی متن قطعه    یارائه کرد: هر کوک   یاز کوک   ی تر ق ی دق  فیتعر 

ها را استخراج  آن  از یکرده و در صورت ن  ره ی کاربران ذخ   ستم یس  ی را رو   ی اطالعات   دهند ی امکان م  تی ساوب   ر ی به مد   های کند. کوک 
 .شوند ی م   رهی ( ذخ Name-Valueمقدار ) – نام  یهافت صورت ج  اطالعات به  نیکند. ا

 مثالی برای درک بهتر عملکرد کوکی  

  د در فروشگاه وارد شده باش  ای  د ثبت نام کرده باش  نکهیبدون ا  یحت  کند مراجعه    ینترنت یبه فروشگاه اکاربر    اگربه عنوان مثال  
خود  د یخر   ستی که به ل یباز هم محصوالت  د و مجددا آن را باز کن داگر صفحه را ببند  ی. حتد خود را پر کن د یسبد خر  تواند ی م

به    یبعد   یمراجعه . در واقع در  شودی انجام م  های کار به کمک کوک  نی. اشوند ی م  دهید دیاضافه کرده بود همچنان در سبد خر 
  لیموبا   ا ی  وتریحافظه کامپ  یشده بر رو   رهی ذخ   یکوک   ل یکه فا  خواهد ی از مرورگر م   ت یاز صفحات آن، ابتدا سا  ی کی   ای  ت یسا  وب

استفاده از کوکی اینترنتی که کوکی وب یا کوکی مرورگر نیز نام دارد،    کند.  جادی کند و اگر وجود نداشت آن را ا  ی شما را باز خوان 
 در عصر جدید اینترنت ضروری است. 

 شود؟ چرا از کوکی مرورگر استفاده می

سایتی وارد حساب کاربری خود شود. حتی اگر کاربر زمانی که کارش تمام شد صفحه وب سایت مورد    که کاربر در وب   هنگامی 
این ویژگی با استفاده از کوکی مرورگر امکان    ببندد، در بازید دوباره از همان  وب سایت  نیازی به الگین دوباره نیست.نظر را  

  . وارد کند باید با هر بار ورود به سایت اطالعات خود را   کاربر اگر وب سایتی اطالعات کاربر را در کوکی ذخیره نکند، پذیر است.
هر درخواست در پروتکل  ها این است که  دلیل استفاده از کوکی   شود.ی کاربری می بهبود تجربه   بنابراین نگهداری کوکی موجب
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HTTP   ی ره یکنند. با ذخ   ی متعدد کاربران را دسته بند   ی هادرخواست   توانند ی مستقل است و سرورها نم   ی از درخواست بعد 
 .شوند ی جدا م  گریکد ی هر کاربر از  یهاو درخواست  شودی مسئله حل م  ن یاز اطالعات مربوط به کاربر ا ی کوچک لیفا

 مرورگر   کوکی کاربرد

مختلف، ارائه اطالعات    یهات یساها به وب در هنگام ورود آن شامل تسهیل شناسایی هویت افراد    ترین کاربردهای کوکیاصلی 
هر   به  با    ک یمناسب  متناسب  کاربران  عال   یقه سلاز  کاالها  ا یها  آن   قی و  آن   از   ک ی هر    ازین  مورد  ی ارائه  به  در  کاربران  ها 

کاربر ذخیره می کوکی   .شودی م   ینترنت یا  یهافروشگاه  یا موبایل  کامپیوتر  روی  که  متنی  فایل  از یک  بیشتر  شوند ها چیزی 
شود و در آن اطالعاتی درباره وب سایت مانند مشخصات کاربر هنگام ورود به  این فایل توسط مرورگر خوانده می نیستند.  

ذخیره می  کاربر  تنظیمات سفارشی سازی شده  و  کوک شود.  سایت  د  ن یهمچن  های در  وب   یگر ی اطالعات    ی برا  هات ی ساکه 
  ی طور خاص برا به  ، ینترنتیا یهای کوک  ا یمرورگر   یهای . کوک ردیگی دارد، قرار م ازیخدمات بهتر به آن ن یکاربر و ارائه  ییشناسا

فقط به    sessionاند.  شده   ختههر کاربر سا  sessionاطالعات مربوط به    رهیو ذخ   ی ساز  یشخص  ، یاب یرد   ی وب برا  یمرورگرها
در    ی زمان دارد. کوک   د،یگذرانی م   ت یسا   کی که  برا  یاشاره  بازد   یی شناسا   یها    جاد یا  د یجد   تیساوب   ک یاز    د یشما هنگام 

 . شوند ی م

به   د،یاداده  ر ییها تغرا که در آن  ی ماتیتنظ هات یساو وب  د یشوی خارج م  هات یسااز همه وب  د،یخود را پاک کن  یهای کوک  اگر
 .د یاکرده   ره یدر مرورگر خود ذخ  ی است و احتماال شما در حال حاضر صدها کوک جیرا  اریدر مرورگر بس  ی. کوکآورند ی خاطر نم 

 شود؟هم ویروسی می گرر مرو آیا کوکی 

تواند  ها یا بدافزارها می تصور غلطی که درباره کوکی مرورگر وجود دارد این است که اگر دستگاه شما ویروسی شود، ویروس 
شود. بیشتر از آنکه  اطالعات کاربر دست یابند. زمانی که کامپیوتر شما ویروسی می ها را بخوانند و به  اطالعات درون کوکی 

عات ذخیره شده در کامیپوتر یا لپ تاپ خود باشید.  ال باید نگران دیگر اطها باشید  نگران سرقت اطالعات موجود در کوکی 
شده باشد،    رهیذخ   های در کوک   یرا مطالعه کنند، اما اگر رمز عبور   های اطالعات درون کوک توانند  ها می ناگفته نماند که ویروس 

 کند. دایپ  یبه رمز عبور شما دسترس تواند ی نم   یکس  قیطر   نیو از ا شودی م  ره یذخ  شده  یرمزها بصورت رمزگذار  نیا

 دارد؟وجود  کوکی مرورگرچند نوع 

 : نوع کوکی مروگر داریمچهار  به صورت کلی 

شناخته    first party Cookieها به عنوان  اید تعلق دارند که از آن مستقیما به وب سایتی که باز کرده   ی کههای اول کوکی   .1
 شوند و می 

شوند و معموال برای  های کاربر ایجاد می هایی که به واسطه کدهای جاوا اسکریپ و برای ثبت فعالیت دوم کوکی   .2
 شود. گفته می  third party Cookieها به این کوکی گیرد که  غاتی مورد استفاده قرار می ی های تبلسرویس 

کوکی    .3 مورد که کوکی    Sessionسوم  از وب سایت  با خروج  که  پاک    های موقت هستند  مرورگر  یا بستن  و  نظر 
 شوند. می 
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ماند های موقت در کامپیوتر کاربر باقی می که بر خالف کوکی باشد  می   Peristentهای مرورگر کوکی  نوع چهارم از کوکی   .4
   و پس از بستن مرورگر پاک نخواهد شد.

 اجزای تشکیل دهنده کوکی مرورگر چیست؟ 

 که عبارتند از :  تشکیل شده است یا مشخصه    هر کوکی از هفت جز 

 نام کوکی   .1
 محتوای کوکی  .2
 زمان انقضا   .3
 مسیر کوکی  .4
 نوع ارسال  .5
 نحوه دسترسی  .6

   های مرورگر خطرناک هستند؟آیا کوکی 

شود. اطالعات مهم کاربر به صورت رمزنگاری  خیر؛ کوکی یک فایل متنی ساده است که در دستگاه کاربر ذخیره می در حالت عادی  
شود و پسورد کاربر ذخیره نخواهد  مختص به کاربر در کوکی ذخیره می   IDگیرد. همچنین معموال تنها  شده در کوکی قرار می 

 امکان سو استفاده وجود نخواهد داشت.   شد. بنابراین حتی با دسترسی مستقیم به کوکی نیز 

  نتیجه گیری

به هر    نیاز   هاچون بدون استفاده از کوکی   .توان نادیده گرفترا نمی   UXتجربه کاربری  کم حجم بودن فایل کوکی و تاثیر آن در  
های فضای مجازی برای  به هر حال کوکی مرورگر و تمام تکنولوژی   . بودوارد کردن اطالعات در سایت مورد نظر خواهد    ر با

  ی کاالها ها،  دهند که هویت کاربران، تعداد دفعات ورود آن ها اجازه می ها به وب سایت کوکی   راحتی کاربران ایجاد شده است.
 . ادآورند یرا به   گر ی اطالعات د ری و سا ینترنتیا یهافروشگاه  د یها به سبد خر شده توسط آن   افزوده
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