ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ؛ ﻣﺎﺟﺮای اﻟﮑﺴﺎ ﺑﻮﻣﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۸
روﯾﻪ ﭘﺮاﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و راﯾﺎﻧﺶ در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و
در آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه آن ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺮای
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  alexa.comاﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
»ﻋﻤﺎر ﺑﺰرﮔﻮار« ،از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ در ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﺑﻪ
راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻگ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ

دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﻟﮑﺴﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ رخ
ﺧﻮاﻫﺪ داد» :در ﺳﺎﯾﺖ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۵ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ۵۰۰ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ«.

ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی »ﺑﯿﮓدﯾﺘﺎ« )ﮐﻼن داده(
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ» :ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ رﺗﺒﻪای
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ »ﭘﺮوژه ﺑﻮﻣﯽ« از اﻟﮑﺴﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن آﻏﺎز اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺎل  ۹۳ﺑﻮده و در آن زﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮده ﺗﺎ در  ۱۸ﻣﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻣﻬﺪی رودﮐﯽ« ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺌﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻐﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
رودﮐﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد» :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻼن و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻟﮑﺴﺎ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آﻣﺎری و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی داده
ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯽ ﻧﯿﺎزﺗﺮ از داﻧﺴﺘﻦ

ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﻟﮑﺴﺎ ،آن ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۹۳ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ او در
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺧﺒﺮی و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ
در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ در

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ در آﻧﻬﺎ دارد ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎ ﻣﻼک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﻟﮑﺴﺎ و ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رودﮐﯽ ،ﻧﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن .او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻏﯿﺮه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﭙﯽ ﺑﻮﻣﯽ از اﻟﮑﺴﺎ ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن اﻟﮑﺴﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎر و اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﺳﺖ.
»در ﺗﻌﺮﯾﻒ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎده ﻧﮕﺮی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ،
ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت رﻓﺘﺎری آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺪﺳﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺳﺎز«.
»ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮازی« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻼﮔﻔﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺪی رودﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر در اﺑﺘﺪا در ﺣﺪ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ از دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ

اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺮازی در ﯾﮏ اﺟﺮای ﻣﺤﺪود در
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﯾﮏ ﮔﺰارش ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪای اﯾﺠﺎد

ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
»ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﻣﻠﯽ« ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻃﺮح ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﻣﯽآﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

