اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر
ً
ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﯿﻦ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
رواﺑﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه
ﺗﺎ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯽ ﺷﺎﯾﺴﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﮑﺸﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ

راﺳﺘﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه -ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه-
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺑﺴﺎﯾﺖ  ،The Interceptﻧﺴﺨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد .ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۹ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر » «Dragonflyاز ﺣﺪود ﺳﺎل  ۲۰۱۷آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و
ً
ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺣﺪود ۲

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺪه ﻻزم را از

دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه در آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ روز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم »دﯾﻮار ﺑﺰرگ آﺗﺶ« ) (Great Firewallﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﮑﺲ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ و  . . .را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ آن ﺷﺪ.

ﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺑﺎزاری ﺑﺎ  ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﺪه،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﺣﺘﯽ
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﮔﻮﮔﻞ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﺎزار را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

