اﻣﮑﺎن »ﻣﺮور اﻣﻦ« ﮐﺮوم از اﯾﻦ ﭘﺲ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ داﻧﻠﻮد را ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ از ﮐﺮوم ﺑﺮای وﺑﮕﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ را دﺳﺖ ﮐﻢ
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﻘﺪر ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺨﻮرده
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮوم در ﺻﻮرت ﻣﺨﺮب ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻣﻦ ﯾﺎ ﮔﺰارش

وﺟﻮد ﺑﺪاﻓﺰار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺎی را ﯾﮏ ﮔﺎم از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﮕﺬارد و
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ داﻧﻠﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ای
ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﻀﺎی وب روﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ  Webmaster Centralﺧﻮد ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ روی آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ داﻧﻠﻮد و ﻫﺸﺪار در ﻣﻮرد ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺎﭘﻠﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ »ﻫﮏ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻗﺼﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را دارد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﺑﺴﯿﺎری ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ
دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎن ﺗﻨﺪی در ﻧﻘﺪو ﻧﮑﻮش اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی از ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺮوم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان را در
ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ دارد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه از آن ﯾﺎد ﮐﺮده »ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮاه ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ روی ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮاه اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اش را اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

