ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﻈﺎرت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ
رود  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری و ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﯾﻮﺗﻮب -دارد.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﮔﻮﮔﻞ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،اﺧﺒﺎر واﻗﻌﯽ را از ﻣﺤﺘﻮای اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ
در وﻫﻠﻪ اول ،ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را از اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ،اﺣﺘﻤﺎل
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل را دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » «Trusted Flaggerﯾﻮﺗﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ
ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻋﺖ
دﻫﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺮز اﻓﺮاط ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و از
ارﺳﺎل ﻧﻈﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻼش ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﺮ
روز ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

