آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﺧﯿﺮا دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از
درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ و دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻏﻮلﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺲﺑﻮک ،آنﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را »ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا« ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.

»ﻣﻞ ﺳﯿﻠﻮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی

ﺟﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .در اداﻣﻪ »اﺳﮑﺎت ﻣﻮرﯾﺴﻮن«
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺪود  ۹۰ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﮓ و ﯾﺎﻫﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی
ﻣﺎﻧﻨﺪ  DuckDuckGoوﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻟﮑﺴﺎ ﮔﻮﮔﻞ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎﻫﻮ و ﺑﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی  ۱۱و ۳۳

اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮی را در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ واﯾﺮد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮﺑﯽ دارد
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﯿﻤﯿﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﯾﻮﺗﯿﻮب را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮاوی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
ﻏﺮب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ.
»رﮐﺲ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ« ﺳﻨﺎﺗﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد از ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد؟« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدش را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۴.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴.۳

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮد و ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺳﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ درﺑﺎره ﺣﻖ ﭼﺎپ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن اﺧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪن
ﻫﺰﯾﻨﻪای را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪی اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﮔﻮﮔﻞ )ﯾﺎ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی( ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﻠﯽ از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را در دﺳﺘﺮس ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮔﻮﮔﻞ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آدرس  IPﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ.
در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در
واﻗﻊ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ »ﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺲﺑﻮک رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

