
Amazon tiếp tục phát triển cũng như bộ 
nhớ cache của dữ liệu về bạn  

Từ những gì bạn mua trực tuyến, đến cách bạn nhớ các nhiệm vụ, đến khi 

bạn theo dõi ngưỡng cửa của mình, Amazon dường như ở khắp mọi nơi. 

Có vẻ như công ty không muốn sớm dừng phạm vi tiếp cận của mình. 

Trong những tuần gần đây, Amazon cho biết họ sẽ chi hàng tỷ đô la cho 

hai thương vụ mua lại khổng lồ, nếu được chấp thuận, sẽ mở rộng sự hiện 

diện ngày càng tăng của mình trong cuộc sống của người tiêu dùng. 

Lần này, công ty đang nhắm mục tiêu vào hai lĩnh vực: chăm sóc sức 

khỏe, thông qua việc mua lại công ty chăm sóc chính One Medical trị giá 

3,9 tỷ USD và "ngôi nhà thông minh", nơi họ có kế hoạch mở rộng sự hiện 

diện vốn đã hùng mạnh của mình thông qua việc sáp nhập 1,7 tỷ USD với 

iRobot, nhà sản xuất robot nổi tiếng hút bụi Roomba. 

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên đối với một công ty nổi tiếng với bộ sưu 

tập thông tin người tiêu dùng khổng lồ, cả hai vụ sáp nhập đều làm tăng 

mối quan tâm về quyền riêng tư lâu dài về cách Amazon thu thập dữ liệu 

và những gì họ làm với nó. Ví dụ, dòng Roombas mới nhất sử dụng các 

cảm biến lập bản đồ và ghi nhớ sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà.  

"Nó có được bộ dữ liệu khổng lồ mà Roomba thu thập về nhà của mọi 

người," Ron Knox, một nhà phê bình Amazon làm việc cho nhóm chống 

độc quyền Viện Tự lực Địa phương cho biết. "Mục đích rõ ràng của nó, 

thông qua tất cả các sản phẩm khác mà nó bán cho người tiêu dùng, là ở 

trong nhà của bạn. (Và) cùng với các vấn đề riêng tư là các vấn đề chống 

độc quyền, bởi vì nó đang mua thị phần. 

Phạm vi tiếp cận của Amazon vượt xa hơn thế. Một số ước tính cho thấy 

gã khổng lồ bán lẻ kiểm soát khoảng 38% thị trường thương mại điện tử 

Hoa Kỳ, cho phép nó thu thập dữ liệu chi tiết về sở thích mua sắm của 

hàng triệu người Mỹ và hơn thế nữa trên toàn thế giới. Trong khi đó, các 

thiết bị Echo của hãng, nơi chứa trợ lý giọng nói Alexa, đã thống trị thị 

trường loa thông minh Của Mỹ, chiếm khoảng 70% doanh số, theo ước 

tính của Consumer Intelligence Research Partners. 



Ring, mà Amazon đã mua vào năm 2018 với giá 1 tỷ đô la, giám sát các 

ngưỡng cửa và giúp cảnh sát truy tìm tội phạm - ngay cả khi người dùng 

có thể không biết. Tại một số cửa hàng Amazon và Whole Foods, công ty 

đang thử nghiệm công nghệ quét lòng bàn tay cho phép khách hàng thanh 

toán cho các mặt hàng bằng cách lưu trữ dữ liệu sinh trắc học trên đám 

mây, làm dấy lên lo ngại về rủi ro vi phạm dữ liệu, điều mà Amazon đã cố 

gắng xoa dịu. 

 "Chúng tôi đối xử với chữ ký lòng bàn tay của bạn giống như các dữ liệu 

cá nhân có độ nhạy cảm cao khác và giữ cho nó an toàn bằng cách sử 

dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật vật lý và kỹ thuật tốt nhất trong lớp," 

công ty cho biết trên một trang web cung cấp thông tin về công nghệ. 

Ngay cả những người tiêu dùng chủ động tránh Amazon vẫn có thể có rất 

ít tiếng nói về cách người sử dụng lao động của họ cung cấp năng lượng 

cho mạng máy tính của họ, mà Amazon - cùng với Google - từ lâu đã 

thống trị thông qua dịch vụ điện toán đám mây AWS của mình. 

"Thật khó để nghĩ về một tổ chức khác có nhiều điểm tiếp xúc như Amazon 

đối với một cá nhân", Ian Greenblatt, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu 

công nghệ tại công ty nghiên cứu người tiêu dùng và phân tích dữ liệu JD 

Power, cho biết. "Nó gần như choáng ngợp, và thật khó để kiểm soát việc 

làm của họ." 

Amazon - giống như bất kỳ công ty nào - nhằm mục đích phát triển. Trong 

vài năm qua, công ty đã mua công ty khởi nghiệp Wi-Fi Eero và hợp tác 

với công ty xây dựng Lennar để cung cấp các ngôi nhà chạy bằng công 

nghệ. Với iRobot, nó sẽ có thêm một khối xây dựng cho ngôi nhà thông 

minh cuối cùng - và tất nhiên, nhiều dữ liệu hơn.  

Khách hàng có thể chọn không tham gia để các thiết bị iRobot lưu trữ bố 

cục nhà của họ, theo nhà sản xuất máy hút bụi. Nhưng những người ủng 

hộ quyền riêng tư dữ liệu lo lắng việc sáp nhập là một cách khác mà 

Amazon có thể hút thông tin để tích hợp vào các thiết bị khác của mình 

hoặc sử dụng để nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng bằng quảng cáo. 

 



Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Amazon Lisa Levandowski phủ 

nhận đó là điều mà công ty muốn làm. 

Levandowski nói: "Chúng tôi không sử dụng bản đồ nhà cho quảng cáo 

được nhắm mục tiêu và không có kế hoạch làm như vậy. " 

Liệu điều đó có làm giảm bớt lo ngại hay không là một vấn đề khác, đặc 

biệt là trong bối cảnh nghiên cứu về các thiết bị khác của Amazon. Đầu 

năm nay, một nhóm các nhà nghiên cứu đại học đã công bố một báo cáo 

cho thấy dữ liệu giọng nói từ các thiết bị Echo của Amazon được sử dụng 

để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người tiêu dùng - điều mà công ty đã 

phủ nhận trong quá khứ. 

 Umar Iqbal, một postdoc tại Đại học Washington, người đứng đầu nghiên 

cứu, cho biết ông và các đồng nghiệp của mình đã tìm thấy các thiết bị 

Echo chạy Kỹ năng của bên thứ ba, giống như các ứng dụng cho Alexa, 

giao tiếp với các nhà quảng cáo. 

Levandowski cho biết người tiêu dùng có thể chọn không nhận quảng cáo 

"dựa trên sở thích" bằng cách điều chỉnh tùy chọn của họ trên trang tùy 

chọn quảng cáo của Amazon. Cô cũng cho biết Amazon không chia sẻ yêu 

cầu Alexa với các mạng quảng cáo. 

Các kỹ năng thu thập thông tin cá nhân được yêu cầu để đăng chính sách 

bảo mật của họ trên một trang chi tiết trong cửa hàng của Amazon, theo 

công ty. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ tìm thấy 2% Kỹ năng rõ ràng về 

các hoạt động thu thập dữ liệu của họ và đại đa số hoàn toàn không đề 

cập đến Alexa hoặc Amazon. 

Đối với các công ty như Amazon, việc thu thập dữ liệu không chỉ vì lợi ích 

của dữ liệu, Kristen Martin, giáo sư về đạo đức công nghệ tại Đại học 

Notre Dame lưu ý. 

Martin nói: "Bạn gần như có thể thấy họ chỉ đang cố gắng vẽ một bức tranh 

rộng lớn hơn về một cá nhân." Đó là về những suy luận mà họ có thể rút ra 

về bạn một cách cụ thể, và sau đó bạn so sánh với những người khác. 

Ví dụ, thỏa thuận One Medical của Amazon đã làm dấy lên câu hỏi về cách 

công ty sẽ xử lý dữ liệu sức khỏe cá nhân sẽ rơi vào lòng mình. 



 

Nếu thỏa thuận kết thúc, Levandowski cho biết thông tin sức khỏe của 

khách hàng sẽ được xử lý riêng biệt với tất cả các doanh nghiệp Amazon 

khác. Bà cũng nói thêm Amazon sẽ không chia sẻ thông tin sức khỏe cá 

nhân bên ngoài One Medical cho "mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị các 

sản phẩm và dịch vụ khác của Amazon mà không có sự cho phép rõ ràng 

từ khách hàng". 

Nhưng Lucia Savage, giám đốc quyền riêng tư tại nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc mãn tính Omada Health, cho biết điều đó không có nghĩa là One 

Medical sẽ không thể lấy dữ liệu từ các tổ chức khác trong hoạt động kinh 

doanh của Amazon có thể giúp họ lập hồ sơ bệnh nhân tốt hơn. Thông tin 

chỉ cần chảy một chiều, cô nói. 

Để chắc chắn, mối quan tâm về quyền riêng tư không chỉ giới hạn ở 

Amazon. Ví dụ, sau khi Roe v Wade bị lật tẩy, Google cho biết họ sẽ tự 

động loại bỏ thông tin về những người dùng đến các phòng khám phá thai 

trong bối cảnh áp lực từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ. Trong khi đó, 

Meta, công ty sở hữu Facebook, đã giải quyết một vụ kiện tập thể vào 

tháng Hai về việc sử dụng "cookie" khoảng một thập kỷ trước đã theo dõi 

người dùng sau khi họ đăng xuất khỏi Facebook. 

Nhưng không giống như Meta và Google, những người tập trung chủ yếu 

vào việc bán quảng cáo, Amazon có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ việc 

thu thập dữ liệu vì mục tiêu chính của họ là bán sản phẩm, Alex Harman, 

giám đốc chính sách cạnh tranh tại nhóm chống độc quyền Dự án An ninh 

Kinh tế cho biết. 

Harman nói: "Đối với họ, dữ liệu là tất cả về việc khiến bạn mua nhiều hơn 

và bị lôi cuốn vào sản phẩm của họ. " 

 


