ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﮔﺮم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را روی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ازای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ
را از اﺷﺘﺮاک اﺧﺒﺎر ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ » «AFRﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺧﺒﺎر ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺄﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺒﺮی و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ
درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎردﯾﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در
اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻮﮔﻞ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻃﺮفﻫﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻨﺎ،

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﻧﺎﺷﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎردﯾﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎردﯾﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻋﻮض ﺗﻤﺎم
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ و وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎی ﮔﺎردﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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