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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

اخبار جعلی را به گوگل گزارش دهید

گـوگل اعـالم کـرده کـه اقدامـات اساسـی در جهـت مبـارزه بـا اخبـار جعلـی در موتـور 
جسـت وجوی خـود را آغـاز کـرده اسـت. ایـن کار از طریـق ابزار هـای جدیـدی انجـام 
می شـود کـه بـه کاربـران امـکان گـزارش اخبـار گمراه کننـده و توهیـن آمیـز را می دهد. 
بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی، گـوگل می توانـد از نظـرات و گزارش هـای کاربـران جهت 
بهبـود کیفیـت و صحـت اخبـار و نتایج جسـت وجو اسـتفاده کند. طبـق اظهـارات گوگل، 
بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی، کاربران می تواننـد عبـارات توهین آمیز و یـا گمراه کننده ای 
کـه موتور جسـت وجوی گـوگل هنگام تایپ کـردن به طـور اتوماتیک به کاربـران نمایش 
می دهـد را گـزارش دهنـد و در ضمـن موتـور جسـت وجو می توانـد صفحـات معتبـر را در 
اولویـت قـرارداده و نتایج کـم اهمیـت را بـه رتبه هـای پایین تـر منتقل کند. گفته می شـود 
ایـن ابـزار توانایـی مقابلـه با اخبـار جعلـی را نیـز دارد. "بن گومـز" معاون بخش مهندسـی 
موتـور جسـت وجوی گـوگل در وبـالگ خـود نوشـت: " در دنیایـی که هـر روز ده هـا هزار 
صفحـه وب جدیـد به وجـود می آیـد، افـراد راه هـای جدیدتـری بـرای آلوده کـردن فضای 
وب پیـدا می کننـد. یکـی از مهمترین و شناخته شـده ترین مشـکالت در این زمینـه، پدیده 
اخبـار جعلـی اسـت کـه محتـوای آن موجـب گسـترش اطالعـات گمراه کننـده، نامعتبر، 
توهیـن آمیـز و یا کامـال غلط می شـود." او در ادامه گفت که مکانیسـم جدید طراحی شـده 
توسـط گـوگل به کاربـران این امـکان را می دهد که در صـورت مواجهه با صفحـات دارای 
محتـوای کم اهمیـت و یا جنجالی، آن ها را مسـتقیما با مـا در میان بگذارنـد و از این طریق 
امتیازدهـی گـوگل بـه صفحـات نیز با دقـت و کیفیـت باالتـری انجـام خواهد گرفـت. با 
الگوریتـم جسـت وجوی جدیدی که گوگل طراحـی کرده، احتمـال نمایش صفحات معتبر 
در مقایسـه بـا صفحات کم اهمیت، بیشـتر از قبل خواهـد بود، بنابراین کاربـران با صفحات 
حـاوی اخبـار جعلـی و دروغین کم تـر از قبـل مواجه خواهند شـد. این تغییرات در سیسـتم 
جسـت وجوی گـوگل در واکنـش به انتقادات  نسـبت اخیر بـه نمایش نتایج غلـط و نامعتبر 
و هم مچنیـن سیسـتم پیش بینی اتوماتیـک گـوگل کـه کلمات توهیـن آمیـزی را نمایش 
مـی داد، بـه وجود آمدنـد. در ضمن کاربران با اسـتفاده از این ویژگی جدیـد گوگل می توانند 
اعتـراض خـود را به جسـت وجو های متـداول که خارج از فیلد جسـت وجو ظاهر می شـوند، 
اعـالم کننـد. گفتـه می شـود کـه جسـت وجو های متـداول کـه بـه صـورت اتوماتیـک 
بـرای کاربـران ظاهـر می شـوند، یکـی از ابـزار گسـترش اخبـار جعلـی در چند ماهـه اخیر 
بوده انـد و سـال گذشـته نیـز عبارت "بـاراک اوبامـا در حال تدارک کودتا اسـت" بـه یکی از 
متداول ترین نتایج جسـت وجو در گوگل تبدیل شـد که همین مسـئله انتقادات شـدیدی را 
به همـراه داشـت. "دنی سـالیوان" سـردبیر وب سـایت SearchEngineLand می گوید که 
دلیـل عمده تغییـرات اخیر در موتور جسـت وجوی گـوگل، مطمئنا به دلیـل اعتراضات اخیر 
بـه اشـتباهات گوگل در زمینه گسـترش اطالعـات غلط و نامعتبـر در چند ماهـه اخیر بوده 
اسـت. سـالیوان در مصاحبـه خود گفـت: " بدون شـک، اضافه شـدن این ویژگـی به موتور 
جسـت وجوی گـوگل، در راسـتای انتقـادات اخیر در رابطه با گسـترش اخبـار گمراه کننده و 
نتایج جسـت وجوی اتوماتیک نامناسـب به وجود آمده اسـت. برخی از این تغییـرات در حال 
حاضـر تاثیـرات مثبتـی را در کیفیـت نتایج جسـت وجو به وجـود آورده اند. با ایـن حال هنوز 
هـم کامـال بی نقص عمـل نمی کنند، البتـه ما هـم انتظار گرفتـن نتایج بی نقـص از موتور 
جسـت وجوی گـوگل را نداریـم چـون چنیـن چیزی فعـال غیرممکن اسـت امـا امیدواریم 
در هفتـه و ماه هـای آینـده ایـن تغییـرات مثبـت بـه همیـن شـکل ادامـه پیداکننـد." البته 
بایـد گفـت کـه این روز ها مشـکلی بـه نام انتشـار اخبـار کـذب از طریق همه شـبکه های 
اجتماعـی در حـال گسـترش اسـت و بـدون شـک بـا راه انـدازی امکانـات ایـن چنینـی 
می تـوان جلـوی دردسـر هایی کـه در آینـده بر اثـر این مشـکل به وجـود می آیـد را گرفت.

گوگل بزرگ و قدرتمند است و هیچ کس هم نمی تواند 
شرکت  این  که  کار هایی  زیرا  کند  نفی  را  موضوع  این 
در  که  بسیاری  موفقیت های  و  داده  انجام  حال  به  تا 
وضوح  به  است،  آورده  دست  به  مختلف  زمینه های 
که  خالقیتی  و  تنوع  است.  گوگل  اعتبار  نشان دهنده 
مدیران این شرکت در کارشان به خرج می دهند باعث 
شرکت هایی  دیگر  با  شرکت  این  ملموس  تمایز  وجه 
به  است.  شده  می کنند  فعالیت  فناوری ها  جهان  در  که 
جرات می توان گفت که اگر در زمینه خدمات اینترنتی 
کنیم،  استفاده  شرکتی  سرویس های  از  که  باشد  قرار 
تردید  بدون  کاربران  از  زیادی  بسیار  تعداد  انتخاب 
این  به  تا  است  توانسته  شرکت  این  بود.  خواهد  گوگل 
به  و  کند  جلب  خود  به  را  کاربران  اعتماد  کارش  جای 
شود.  تبدیل  مختلف  موارد  در  کاربران  اول  انتخاب 
گوگل بسیار هوشمندانه نیاز کاربران را شناسایی کرده 
بتواند  تا  می کند  استفاده  دیگر  شرکت های  ضعف  از  و 
در  همیشه  و  آورده  به دست  خود  برای  بهتری  جایگاه 
گوگل  مختلف  سرویس های  بگیرد.  قرار  توجه  مرکز 
شما  شاید  که  همان طور  اما  ندارند،  معرفی  به  احتیاجی 
گوگل  باشید،  شنیده  گوگل،  سیستم عامل  مورد  در  هم 
با ارائه این سیستم عامل که کروم نام دارد، باعث ایجاد 
عکس العمل های جانبی از طرف کاربران و شرکت هایی 
فعالیت  عامل  سیستم  تولید  زمینه  در  که  است  شده 
می کنند. تا به حال نسخه های آزمایشی بسیاری از این 
سیستم عامل معرفی شده است، اما در نهایت نسخه ای 
صحبت های  طبق  که  شد  ارائه  عامل  سیستم  این  از 
مدیران گوگل، تقریبا همان چیزی است که از سیستم 
سیستم عامل  این  می رفت.  انتظار  گوگل  عامل 

همین  و  دارد  متفاوتی  و  جالب  بسیار  ویژگی های 
موضوع هم باعث شده است که به دلیل این تفاوت ها 
و  کرده  مشغول  خود  به  را  کارشناسان  و  کاربران  ذهن 
هر کسی نظر متفاوتی در مورد عملکرد آن داشته باشد. 
که ضعف  کارشناسان معتقدند  از  بسیاری  مثال  طور  به 
اینترنت  برپایه  صرفا  که  است  این  سیستم  این  بزرگ 
رفته  برق  که  انگار  نرسد،  آن  به  اینترنت  اگر  و  است 
است و هیچ استفاده دیگری از محیط این سیستم عامل 
نمی توان کرد. از طرف دیگر عده ای از کاربران معتقدند 
مرتبط  اینترنت  با  آن ها  کار  و  زندگی  تمامی  چون  که 
آن ها  سیستم  لحظه ای  که  ندارد  پس امکان  است 
به  کروم  داشتن  دلیل  همین  به  و  باشد  اینترنت  بدون 
برنامه های  اجرای  در  که  زیادی  بسیار  سرعت  دلیل 
مختلف دارد، بسیار به کمک آن ها خواهد آمد و رضایت 
 Rupert گودوینز  روپرت  کرد.  خواهد  جلب  را  آن ها 
Goodwins، تحلیل گر بخش مربوط به سیستم عامل 

مشکالتش  و  عامل  سیستم  این  مورد  در   ZDNET در 
می خوانیم. ادامه  در  که  است  داده  انجام  را  مصاحبه ای 

J    آیا به نظر شما دستگاه هایی مانند کروم
بوک یا رایانه هایی که برای کار با کروم طراحی 
می شوند، قرار است نگاه متفاوتی را در کاربران 

به وجود آورند؟
را  از طرز فکر ها  آینده خیلی  ایده جدید در  این  * مسلما 

تغییر خواهد داد اما من هنوز هم مطمئن نیستم که گوگل 
فرد  یک  شما  اگر  باشد.  کرده  پیاده  خوبی  به  را  ایده  این 
آنالین هستید، مسلما کروم انتخاب اول شما خواهد بود. 

ایده اولیه بسیار جالب است اما گوگل در نحوه اجرای آن 
ضعیف عمل کرده است.

J    به نظر شما مخاطب اصلی سیستم عامل
کروم چه دسته ای از کاربران هستند؟

از  را  کارهایشان  اکثریت  یا  همه  که  افرادی  مسلما   *

طریق اینترنت انجام می دهند. شاید بتوان گفت مخاطب 
زیاد  گیم  نیستند،  فنی  خیلی  که  هستند  افرادی  آن 
بازی نمی کنند و در حد متوسطی قرار دارند. مانند افراد 
سالخورده که تنها کارشان با رایانه این است که یا ایمیل 
خود را چک کنند یا ویدئو های مختلفی را روی یوتیوب 

تماشا کنند.

J    از نظر امنیت داده ها اوضاع کروم به چه
صورت است؟ آیا می توان به آن اطمینان کرد؟

* به طور حتم امکان دزدیده شدن اطالعات از روی این 
سیستم عامل هایی  از  که  رایانه هایی  نسبت  به  رایانه ها 
چون ویندوز یا مک استفاده می کنند، بسیار کمتر است. 
دلیل اصلی آن به این برمی گردد که اطالعات روی هارد 
ما ذخیره نمی شود و در فضای آنالین قرار دارد که گوگل 

از آن ها به خوبی محافظت خواهد کرد.

J    در حال حاضر لپ تاپ هایی وجود دارند که
روی آن ها سیستم عامل کرومیوم نصب است، 

فرق بین کروم و کرومیوم در چیست؟
و  ابتدایی  نسخه  کرومیوم  که  گفت  می توان  واقع  در   *

را  امکاناتی  کرومیوم  به  گوگل  و  است  بوده  کروم  ساده 
اضافه کرده است و آن را تحت قالب سیستم عامل کروم 
به کاربران ارائه کرده است. بنابراین گوگل برای کسانی 
که خود سیستم عامل اولیه را می خواهند کرومیوم را ارائه 
می کند که بتوانند ورژن مورد نظر خود را طراحی کنند و 
در کنار آن کروم را نیز به عنوان یک پک آماده به کاربران 
عرضه می کند. البته باید گفت که اگر کرومیوم را داشته 
شرکتی  شما  حساب  طرف  فنی  پشتیبانی  برای  باشید، 
است که از آن لپ تاپ را خریده اید اما اگر کروم را داشته 

باشید تمامی پشتیبانی ها به عهده گوگل خواهد بود.

J    شـرکت ها ظاهرا همـکاری ویـژه ای را با
گوگل آغـاز کرده انـد، از برنامـه آن ها اطالعی 

دارید؟
و  اچ پی  ایسوس،  ایسر،  شرکت های  حال  به  تا  ظاهرا   *

لنوو اعالم آمادگی کرده اند که در بخش سخت افزاری با 
گوگل همکاری داشته باشند.

 سیستم عامل گوگل، وابسته به اینترنت است 
و بدون اینترنت کارایی ندارد

گوگل قدرتمند است
مصاحبه با Rupert Goodwins، تحلیل گر سیستم عامل کروم

650 هزار تومان


