ﺗﻘﻼی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﯿﻨﯽ از اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ً
اﺧﯿﺮا در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ داﺧﻠﯽ ،درﺑﺎرهی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش  Cnbcﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﺣﺎل
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﯿﻨﯽ را از اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﻧﺨﻮرﻧﺪ.

اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ
روی ﭘﺮوژه  Dragonflyﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺶ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺎوی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮوژه
 Dragonflyﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ درﺑﺎرهی آن ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد.

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ »ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی« درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻼش ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺪد
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﻼ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای
ً
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﮔﻮﮔﻞ ،رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی

دارد.

داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﯿﻨﯽ در اﺑﺘﺪا از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ

ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪای ،ﺑﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪای ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮش ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﯽ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﺻﺪای

ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

