ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را
ﺷﺪت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻼی ﺟﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ً
ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ روی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺨﺮب دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از دﺳﺖ ﺷﺎن ﺧﻼص ﺷﺪ.
از آن ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺪت زﯾﺎدﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ راه ﻫﺎی

ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺪود ﺳﺎزﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺰارﺷﯽ را در وﺑﻼگ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اش در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ
اراﺋﻪ ﺷﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
از  40ﺑﻪ  20درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺮوم اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ را از ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺳﺮوﯾﺲ  Adwordsﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺗﺎ  95درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﺛﺮ ﭼﻨﺪان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد راﯾﺎﻧﻪ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ،
دﺳﺖ ﮐﻢ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،از ﻫﺮ  10ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ دارای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز دزدی
اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪاﻓﺰار اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼش دارد ﺗﻤﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را در
ﻗﺎﻟﺐ “ﻣﺮور اﻣﻦ” ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Safe Browsingﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺧﻄﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورﻧﺪ.

در ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻋﺪد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دارﻧﺪ.
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﺤﺘﻮی در  Adwordsﯾﺎ
ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻣﺘﯿﺎز
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺪ اﻓﺰارﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻗﺪام دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
 Slack،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺨﺮب اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﻼﺑﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و آﻟﻮده ی اﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻗﺪرت اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .ﻣﺤﺐ رﺟﺐ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دارﯾﻢ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آزاد و
ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد«.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮم ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ  Adwordsداﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻐﺮات اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺷﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﺑﻦ ِاﻟﺪﻣﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﮐﻪ از
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺟﺪی ﮔﻮﮔﻞ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ ای
ﮐﺎش ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽ زد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎر
دﺷﻮاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ام .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﭘﺎی در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

