طرح درس
«تحقیق و جستجوی آنالین»
 ...................................................................................پ.ن :اگــر بــه منابــع اینترنتــی معرفیشــده در ایــن
طــرح درس دسترســی نداریــد ،میتوانیــد از طریــق
شاید شما هم به این موقعیت برخوردهاید که وقتی از
دانشآموزان خود میخواهید درباره موضوعی تحقیق راههــای ارتباطــی مدرســه بازتــاب (کــه در انتهــای ایــن
مطلــب درج شدهاســت) بــا مــا تمــاس بگیریــد تــا
کنند ،با انبوهی از پرینتهای تکراری از مطالب اولین
فایلهــای مــورد نیــاز را برایتــان بفرســتیم.
سایتی که گوگل درباره موضوع پیشنهاد میدهد،
روبرو میشوید .درست است که امکانات اینترنت انجام
کارها را برای معلمها و دانشآموزان ساده کرده است،
اما آشنایی با الفبای استفاده از آن برای همه ضروری به
نظر میرسد.
ایــن طــرح درس بــه شــما مجــال میدهــد تــا دربــاره
بایدهــا و نبایدهــای اســتفاده از موتــور جســتجوی
آنالیــن گــوگل بــا دانشآمــوزان خــود صحبــت کنیــد.
مناسب برای پایه های ششم تا دهم

طرح درس
«تحقیق و جستجوی آنالین»
شــاید شــما هــم بــه ایــن موقعیــت برخــورده ایــد کــه وقتــی از
دانــش آمــوزان خــود مــی خواهیــد دربــاره موضوعــی تحقیــق
کننــد ،بــا انبوهــی از پرینــت هــای تکــراری از مطالــب اولیــن ســایتی
کــه گــوگل دربــاره موضــوع پیشــنهاد مــی دهــد روبــرو مــی شــوید.
درســت اســت کــه امکانــات اینترنــت ،انجــام کارهــا را بــرای معلــم
هــا و دانــش آمــوزان ســاده کردهاســت ،امــا آشــنایی بــا الفبــای
اســتفاده از آن بــرای همــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد .ایــن طــرح
درس بــه شــما مجــال مــی دهــد تــا دربــاره بایدهــا و نبایدهــای
اســتفاده از موتــور جســت وجــوی آنالیــن گــوگل بــا دانــش آمــوزان
خــود صحبــت کنیــد.

اهداف

مشارکت در این درس به دانش آموزان کمک می کند
تا:
• • متوجــه تفــاوت بیــن موضــوع هــای پژوهشــی و
الزامــات پژوهــش دربــاره آن هــا شــوند.
• •نســبت بــه مســئله اعتبــار مرجــع خبــری و ارجاعــات
حساســیت پیــدا کننــد.
• • از امــکان موضــع گیری دربــاره موضوعــات اجتماعی
و مانند آن ،آگاه شــوند.

ابزارهای مورد نیاز

و ماننــد آن در برابــر موضوعــات علــوم طبیعــی و
مشــابه آن شــوند .بدیــن ترتیــب بــا توجــه و تکــرار در
کالس در جلســه هــای بعــدی ،از ســیل پرینــت هــا و
نســخه بــرداری هــای بــی حاصــل از صفحــات آغازیــن
گــوگل در امــان خواهیــد مانــد!

حوزههای یادگریی
•
•
•
•

•علوم اجتماعی
•هنر
•فلسفه
•و هــر کالس دیگــری کــه از دانــش آمــوزان انتظــار
پژوهــش دارد.

• •دســتگاه پخــش کننــده صــدا و تصویــر (کامپیوتــر،
موبایــل ،تبلــت و )...
• •کاربرگ من و خبرهای دور و برم

انتظارات:

انتظــار مــی رود تســهیل گــر بتوانــد بــه همــراه بچــه هــا
مســئله موضــع گیــری در خبرهــا و تفســیرها را بررســی
کنــد و بــه بچــه هــا کمــک کنــد تــا متوجــه تفــاوت در
الزامــات پژوهشــی متفــاوت در موضــو عــات اجتماعــی
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بحث کالیس

مراحل تدریس

از دانشآموزان بخواهید گرداگرد کالس بنشینند و سپس از آنها بپرسید:
• • آخریــن چیــزی کــه بــرای جســتجو دربــاره آن بــه اینترنــت مراجعــه کردیــد چــه بــود؟ آیــا توانســتید بــه پاســخی کــه
میخواســتید برســید؟ چــه چیــزی در جســتجوی اینترنتــی شــما را عصبانــی و بیحوصلــه میکنــد؟ اصــا ًتــا بــه
حــال «چطــور ســرچ کــردن» دغدغهتــان شدهاســت؟
• •چــرا گــوگل میکنیــد؟ درواقــع چــرا از بیــن تمــام راههــای ممکــن بــرای جســتجو کــردن ،از گــوگل اســتفاده
میکنیــد ؟
جوابها را روی تخته بنویسید یا از یکی از بچهها بخواهید تا جوابها را تیتروار روی تخته بنویسد.
مــی توانیــد در انتهــای بحــث هــا ،بــه شــخصی ســازی نتایــج ســرچ در گــوگل اشــاره کنیــد .بــرای اطالعــات بیشــتر متــن
پیوســت  ۱را بخوانیــد .ایــن متــن بــرای تســهیل گــر اســت و تســهیل گــر بــر اســاس آن مــی توانــد مســئله شــخصی
ســازی نتایــج جســت وجــو را بــرای دانــش آمــوزان توضیــح دهــد.

ببینید

بــا دانشآمــوزان خــود ویدیــوی تدتــاک  "Eli Pariser: Beware online "filter bubblesو Andreas Ekstrom
 .describes the power structures of the digital revolutionرا در کالس ببینیــد (زیرنویــس در لینک موجود
اســت .بــرای اســتفاده راحتتــر ،متــن پیادهشــده ویدئــو در پیوســت  ۲قــرار گرفتهاســت).

بحث کالیس

این سخنرانی چه اطالعات جدیدی در اختیار شما گذاشت؟
کدام بخش از صحبتهای سخنران برای شما جالب بود؟
از چه راههایی میتوان فهمید اطالعاتی که از اینترنت بهدست آوردهاید معتبر است؟
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کاربرگ من و خربهای دور و برم

نام دانشآموز................... :تاریخ.... /.... /....:
سه خبر را از سه طریق مختلف پیدا کنید:
 .iکانال تلگرامی
 .iiیک سایت خبری
 .iiiیک شبکه ماهوارهای (منوتو ،بیبیسی و  .)...میتوانید به سایت آنها هم مراجعه کنید.

بحث گرویه

به گرو ههای دو الی سه نفره تقسیم شوید .تکالیفتان را با اعضای گروه به اشتراک بگذارید ،از هر یک از
موارد باال در گروهتان یکی را انتخاب کنید و براساس آ نها جدول پایین را پر کنید:
نویسنده
کیست؟ آیا او
را م یشناسید؟
آیا جایی که خبر
را چاپ کرده
اطالعاتی درباره
نویسنده در
اختیار گذاشته
است؟ آیا راه
ارتباطی با
نویسنده وجود
دارد؟

خبر را چه کسی/
چه جایی منتشر
کرده است؟
مشخصات آن را
.بنویسید

متــن
آیــا
آیا متن درباره
خبــر موضــع د ر بــا ر ه
خبــر موضــع
گیــر ی
کرده است؟ آیا گیــر ی
کــرده اســت؟
متن به جایی
آیــا
ارجاع دارد؟
متن به جایی
ارجاع دارد؟

کانال تلگرامی

سایت خبری

شبکه
ما هــو ا ر ه ا ی
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نتیجه گریی

با توجه به اطالعات جدول باال ،کدامیک از خبرهایی که بررسی کردید معتبرتر اند؟
برای بهدست آوردن خبرهای معتبر باید به کجاها مراجعه کرد؟
پاسـخها را روی تختــه بنویســید .انتظــار ایــن اســت کــه دانشآمــوزان بــه مجــات و روزنامههــا و ســایتهای
معــروف و معتبــر ،واژهنامههــای شــناخته شــده و کتــب و نشــریات چاپــی معتبــر اشــاره کنند.

منابع

_https://www.ted.com/talks/andreas_ekstrom_the_moral_bias_behind_your
search_results/transcript?language=fa
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles
https://www.zoomit.ir/310245/9/12/2018/google-search-personalized-duckduckgo/

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool
ایمیلbaztabschool@info.ir :
وبسایتbaztabschool.ir :
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پیوست ۱

آزمایــش آن روی تعــداد محــدودی از کاربــران اســت.
 DuckDuckGoبــرای بررســی نتایــج جســتوجوی
گــوگل از کاربرانــی در موقعیــت مکانــی مختلــف اســتفاده
و از آنهــا درخواســت کــرد بــا کلیــدواژهی یکســان در
موتــور جســتوجوی گــوگل جســتوجو کننــد .ایــن
شــرکت دربــارهی نتایــج ایــن بررســی اعــام کــرد:
منبعhttps://www.zoomit. :
بــا وجــود بررســی نتایــج در شــرایط مکانــی مختلــف،
google-search-/310245/9/12/2018/ir
نمیتــوان اختالفــات دیدهشــده را توجیــه کــرد.
/personalized-duckduckgo
در ژوئــن ۲۰۱۸و در اوج انتخابــات میــاندورهای ایــاالت  DuckDuckGoدر طــرح مطالعاتــی خود ،نتایــج
متحــدهی آمریــکا DuckDuckGo ،ایــن مطالعــ ه را حاصــل از  ۸۷جسـتوجو در موتــور گوگل را بررســی کرد.
انجــام داد .هــدف اصلــی مطالعـهی مذکــور ،بررســی ایــن  ۷۶مــورد از ایــن جس ـتوجوها بــا موتــور جس ـتوجوی
موضــوع بــود« :نتایــج جســتوجوی گــوگل بهصــورت گــوگل روی دســکتاپ و  ۱۱مــورد دیگــر ازطریــق موتــور
بیطــرف و تنهــا برمبنــای جسـتوجوی غیرهدفمنــد بــه جســتوجوی گــوگل روی گوشــی تلفنهمــراه انجــام
کاربــر ارائــه میشــود یــا رفتارهــا و عادتهــا و اطالعــات شــد .جســتوجوهای انجامشــده بهصــورت همزمــان
جمعآوریشــد ه دربــارهی کاربــر در ارائــهی نتایــج و پیوســته از ُنــه صبــح روز ۲۴ژوئــن ۲۰۱۸آغــاز شــد.
جســتوجوی درنظــر گرفتــه میشــود؟» البتــه نتایــج کاربــران ابتــدا بــدون واردشــدن بــه حســاب کاربــری
خــود ،کلیدواژههــا را در
ایــن مطالعــهی پژوهشــی
جدیــد ،هنــوز بهصــورت هــدف اصلــی مطالعــهی مذکــور ،بررســی گــوگل جســتوجو کردنــد و
قطعــی نمیتوانــد بــه ایــن ایــن موضــوع بــود« :نتایــج جســتوجوی ســپس ،همیــن جســتوجو
گــوگل بهصــورت بیطــرف و تنهــا برمبنــای را پــس از ورود بــه حســاب
ســؤال پاســخ دهــد.
ی خــود انجــام دادنــد
کامــا روشــن اســت نتایــج جســتوجوی غیرهدفمنــد بــه کاربــر ارائــه کاربــر 
مطالعــهی  DuckDuckGoمیشــود یــا رفتارهــا و عادتهــا و اطالعــات تــا نتایــج جســتوجو
اســت جمعآوریشــده  دربــارهی کاربــر در ارائــهی بعــد از خــروج از حســاب
جانبدارانــه
تحتتأثیــر
موتــور »نتایــج جســتوجو درنظــر گرفتــه میشــود؟ کاربــری،
نواقــص
و
جســتوجوهای بعــدی
جســتوجوی گــوگل را
نتایــج
نگیــرد.
قــرار
نشــانه گرفتــه اســت .نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیــق ،بســیار جالبتوجــه اســت .بررسی  DuckDuckGoنشــان میدهــد اســتفاده از
ایــن مطالعــهی پژوهشــی میــزان تفــاوت در نتایــج حالــت خصوصــی و خــروج از حســاب کاربــری گــوگل،
جســتوجوی گــوگل را حتــی بــا ثابــت درنظرگرفتــن تقریبــا تأثیــر چندانــی بــر نتایــج جســتوجو نــدارد
عواملــی نظیــر موقعیــت مکانــی نشــان میدهــد .و کاربــران بــا جســتوجوی هــر ســه کلیــدواژه در
 DuckDuckGoمتوجــه شــد اکثــر شــرکتکنندگان در هــر دو حالــت ،تغییــرات مشــابهی در ســوابق موتــور
ایــن مطالعــه ،بــا جســتوجوی ســه عبــارت مشــخص جســتوجوی گــوگل مشــاهده کردنــد.
نتایــج مختلفــی از موتــور جســتوجوی گــوگل دریافــت البتــه تفاوتهایــی هــم در نتایــج جس ـتوجو مشــاهده
میکننــد .ایــن ســه عبــارت مشــخص عبارتانــد از Gun :شــد .در برخــی قســمتهای مهــم نتایــج متفــاوت بــود؛
مثــا در ارائــهی منابــع خبــری و قرارگیــری لینکهــا
 Controlو  Immigrationو .Vaccinations
تفاوتهایــی دیــده میشــد .ایــن لینکهــا گــهگاه در
درادامه DuckDuckGo ،اعالم کرد:
تفــاوت موجــود در نتایــج جســتوجوی گــوگل را موقعیتــی روی صفحــه قــرار داده شــده بودند کــه احتمال
نمیتــوان براســاس موقعیــت مکانــی ،زمانــی ،وضعیــت کلیککــردن کاربــر روی آن لینکهــا را زیــاد میکــرد.
ورود یــا خــروج از حســاب کاربــری گــوگل یــا تغییــرات همچنیــن ،نتایــج مطالعــه نشــان مــیداد نحــوهی
مربــوط بــه الگوریتمــی توجیــه کــرد کــه گــوگل در حــال قــرار گرفتــن مقالههــای خبــری و ویدئوهــا در میــان

شخیصسازی نتایج
جستوجو در گوگل

6

لینکهــای متنــی اســتاندارد در بیــن کاربــران متفــاوت ثابــت میکنــد هیــچ راهــکار ســادهای وجــود نــدارد کــه از
اســت .در جس ـتوجوی کلیــدواژهی  ۲۲،Vaccinationsموتــور جســتوجوی گــوگل در حالتــی بتــوان اســتفاده
دامنــهی مختلــف را در صفحــهی اول جســتوجو کــرد کــه نرمافــزار بــه هویــت کاربــر دسترســی نداشــته
شــاهد بودیم و در صفحــهی اول جســتوجو ۱۰ ،لینــک باشــد .ظاهــرا موتــور جســتوجوی گــوگل تــاش
بــرای ایــن موضــوع ارائــه شــده بــود.
میکنــد کاربــر و نیازهایــش را بشناســد و متناســب بــا
مهمتریــن موضــوع در بیــن همـهی مــوارد ذکرشــده ایــن آن نتایــج خروجــی ارائــه دهــد .چنیــن امکانــی لزومــا
اســت کــه ظاهــرا کاربــران گــوگل در موقعیتهــای مکانی بــد نیســت و شــرکتهای فنــاوری در سراســر جهــان
مختلــف نمیتواننــد نتایــج جســتوجوی یکســان و میکوشــند کســب و کاری هوشــمندتر ،ســریعتر،
تکرارپذیــر دراختیــار داشــته باشــند DuckDuckGo .خودکارتــر و شخصیسازیشــدهتر دراختیــار مشــتریان
در هــر دو حالتــی کــه کاربــر وارد حســاب کاربــری خــود خــود قــرار دهنــد.
میشــود یــا بهصــورت ناشــناس جســتوجو میکنــد؛ اگــر موتــور جســتوجوی گــوگل بهتریــن موتــور
صفحــهی هومپیــج گــوگل و نتایــج جســتوجو را جســتوجو نبــود و مزایــای منحصربهفــردی ماننــد
بررســی کــرد و متوجــه شــد در عیــن اینکــه نتایــج مرورگــر کــروم نداشــت کــه بســیار ســادهتر از مرورگرهایی
جس ـتوجو شــباهتهای زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد؛ امــا همچــون  DuckDuckGoاســت ،اکثــر کاربــران اینترنــت
تفاوتهایــی هــم دیــده میشــود .در بخشــی از گــزارش از گــوگل اســتفاده نمیکردنــد .باوجودایــن ،وقتــی
ارائهشــده از ایــن بررســی
متوجــه میشــوید بــرای
از
کاربــران
وقتــی
دهــد
ی
م
نشــان
نتایــج
میخوانیــم:
جس ـتوجویی ســاده بــا
در
و
شــوند
ی
م
خــارج
خــود
کاربــری
حســاب
وقتــی تصادفــی نتایــج
دو کلیدواژهی مشــخص،
تــداوم
همچنــان
کننــد،
ی
م
وجو
ت
جســ
گــوگل
کاربــران
جســتوجوی
الگوریتمهــای
از
مختلــف را در حالــت شخصیســازی نتایــج جســتوجو را شــاهد غیرقابلمشاهدهای
اســتفاده
ناشــناس بــا یکدیگــر هســتیم ,ایــن درحالــی اســت کــه مشــخص نیســت گــوگل
مقایســه
میکردیــم ،دلیــل ایــن اتفــاق چیســت و چــه تأثیــری بــر رفتــار میشــود کــه بــر نتایــج
متوجــه شــدیم ایــن کاربــر خواهــد داشــت.درنهایت ،بهنظــر میرســد جســتوجو تأثیرگــذار
میتوانــد
تفاوتهــا دوبرابــر بیشــتر ایــن مطالعــهی پژوهشــی ثابــت میکنــد هیــچ اســت،
از تفاوتهــای موجــود راهــکار ســادهای وجــود نــدارد کــه از موتــور بــرای برخــی کاربــران
باشــد.
بیــن جســتوجوی عــادی جســتوجوی گــوگل در حالتــی بتــوان اســتفاده نگرانکننــده
و جســتوجوی ناشــناس کــرد کــه نرمافــزار بــه هویــت کاربــر دسترســی کاربــران دوســتدار نتایــج
نداشــته باشــد.
کاربــر اســت  .
جســتوجو بیطــرف
دادههــا نشــان میدهــد
هســتند .
تفــاوت میــان نتایــج
البتــه گــوگل نمیتوانــد
اســتاندارد جســتوجو در حالــت ناشــناس و در دربــارهی نتایــج مطالعــهی پژوهشــی اینچنینــی
حالتــی کــه کاربــر در حســاب کاربــری خــود وارد اظهارنظــر کنــد کــه بــه دادههــای آن دسترســی نــدارد.
شــده ،فقــط در حــد یــک یــا دو دامنــه اســت .ایــن بااینحــال ،ایــن شــرکت میگویــد گاهــی نتایــج
درحالــی اســت کــه تفــاوت بیــن نتایــج جســتوجوی جســتوجوی مرورگــر گــوگل در عــرض یــک دقیقــه
کاربــران ناشــناس در جســتوجوی بیــن ســه (بــرای و گاهــی حتــی در عــرض چنــد ثانیــه ،خصوصــا بــرای
کلیــدواژهی  )Gun Controlتــا پنــج دامنــ ه (بــرای تیترهــای خبــری تغییــر میکنــد .گــوگل معتقــد اســت
کلیــدواژهی  )vaccinationsمتفــاوت بــود .نتایــج شخصیســازی نتایــج فقــط روی بخــش کوچکــی از
نشــان میدهــد وقتــی کاربــران از حســاب کاربــری خــود جســتوجوهای واردشــده بــه مرورگــر اعمــال میشــود
خــارج میشــوند و در گــوگل جســتوجو میکننــد ،کــه مبنــای آن هــم جس ـتوجوهای اخیــری اســت کــه در
همچنــان تــداوم شخصیســازی نتایــج جســتوجو مرورگــر انجــام شــده اســت .ایــن درســت شــبیه بــه زمانــی
را شــاهد هســتیم ,ایــن درحالــی اســت کــه مشــخص اســت کــه کلیــدواژهای را جســتوجو میکنیــم کــه هــم
نیســت دلیــل ایــن اتفــاق چیســت و چــه تأثیــری بــر مربــوط بــه تیــم ورزشــی و یــک شــهر بهصــورت همزمــان
رفتــار کاربــر خواهــد داشــت.
اســت .گــوگل ادعــا میکنــد نتایــج جســتوجوهای
درنهایــت ،بهنظــر میرســد ایــن مطالعــهی پژوهشــی انجامشــده بهصــورت ناشــناس برمبنــای ســابقهی
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جس ـتوجوها ارائــه نمیدهــد .همچنیــن ،گــوگل تأکیــد شخصیســازی در محصوالتــی همچــون گــوگل
میکنــد نتایــج جســتوجو بــرای  Top Storiesیــا تــب اسیســتنت و جیمیــل بــه بهبــود نتایــج جســتوجو
 Newsبهصــورت شخصیسازیشــده ارائــه نمیشــود .منجــر میشــود ،شخصیســازی نتایــج جســتوجو
بعــد از انتشــار ایــن گــزارش ،گــوگل در بیانیــهای بــه را حــذف کــرده اســت .پانــدو نایــاک ،رئیــس بخــش
وبســایت  Vergeاعــام کــرد روششناســی بهکاررفتــه رتبهبنــدی جس ـتوجوی گــوگل ،در ســپتامبر بــه CNBC
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی نتایــج جسـتوجو ناقــص گفــت:
و البتــه گمراهکننــده اســت .گــوگل معتقــد اســت:
هــر جسـتوجوی کاربــر ،معمــوال چنــان حجــم محتوایــی
روش تحقیــق و نتیجهگیریهــای انجامشــده در فراوانــی دارد کــه فرصــت بــرای شخصیســازی بســیار
ایــن مقالــه ناقــص هســتند .نتایــج برمبنــای فــرض محــدود میشــود.
اشــتباهی شــکل گرفتهانــد کــه هرگونــه تغییــر در نتایــج گــوگل اعــام کــرده هنــوز دربــارهی موقعیــت مکانــی
جســتوجو بهدلیــل شخصیســازی اســت .ایــن و محتــوای پیشــنهادی از جســتوجوهای قبلــی،
فــرض درســت نیســت .درواقــع ،بایــد بگوییــم عوامــل شخصیســازی را اجــرا میکنــد .در چنــد ســال گذشــته،
مختلفــی همچــون زمــان و مــکان جس ـتوجو در ایجــاد عملکــرد گــوگل در برخــی حوزههــا زیــر ذرهبیــن قــرار
اختــاف جزئــی در نتایــج جس ـتوجو تأثیرگــذار هســتند گرفتــه کــه دلیــل آن وجــود ســوءظن دربــارهی انجــام
کــه بهنظــر میرســد در ایــن مطالعــ ه بــه ایــن مــوارد فعالیتهایــی اســت کــه علیرغــم غیرمحرمانهبــودن،
بهصــورت موثــر و کارآمــد پرداختــه نشــده اســت.
هنــوز بهصــورت گســترده بــرای عمــوم کاربــران
دنــی ســولیوان در وبــاگ
شناختهشــده نیســت .شــاید
مطــرح
اینجــا
در
کــه
دیگــری
موضــوع
Search Engine Land
یکــی از دالیــل مطرحنشــدن
ـتفاده
ـ
اس
ـه
ـ
ک
ی
درحال
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـن
ـ
ای
ـود
ـ
ش
ی
م
متعــددی
پســتهای
فعالیتهــای
برخــی
دربــارهی
شخصیســازی از محصــوالت گــوگل ،اغلــب رایگان هســتند و گــوگل بهصــورت گســترده،
نتایــج جســتوجو در گــوگل از طراحــی خوبــی هــم برخــوردار هســتند؛ امــا جلوگیــری از ریزبینشــدن
بهاشــتراک گذاشــته اســت .ازطریــق فــروش دادههــای شــخصی کاربــران عمــوم کاربــران در ایــن
وی در توییتــر اعــام کــرد :بــا هــدف تبلیغــات آنالیــن تأمیــن مالــی حوزههــا اســت .شــاید هــم
در ایــن ســالها ،رازهــای میشــوند .گــوگل اغلــب از روشهایــی بــرای واقعــا برخــی موضوعــات
زیــادی دربــارهی موضــوع کســب درآمــد ازطریــق تبلیغــات اســتفاده هســتند کــه اهمیــت چندانــی
شخصیســازی
نتایــج میکنــد کــه کاربــران از آن بیاطــاع هســتند ندارنــد و گــوگل آنهــا را
ندارنــد.
آن
ی
ه
دربــار
عمیقــی
درک
یــا
گــوگل
جســتوجوی
مطــرح نمیکنــد.
پروبــال گرفتــه اســت .ممکــن
والاســتریتژورنال یکــی از
اســت کاربــران مختلــف در
نمونههــای شــاخص از ایــن
جســتوجوی مشــابه ،نتایــج متفاوتــی دریافــت کننــد؛ موضوعــات را بررســی و منتشــر کرده اســت .موضــوع این
ولــی اصــل قضیــه ایــن نیســت .ممکــن اســت نتایــج بــود کــه توســعهدهندگان اپلیکیشــن چگونــه میتواننــد
متفــاوت باشــد؛ امــا معمــوال بــه شخصیســازی ارتباطــی پیامهــای شــخصی کاربــران جیمیــل را مطالعــه کننــد.
نــدارد .بگذاریــد ایــن موضــوع را بررســی کنیــم  .
ایــن موضــوع موجــب نگرانــی برخــی از کاربــران شــد و
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه دقــت کنیــد هــر آنهــا از کنگــره درخواســت کردنــد بــه موضــوع رســیدگی
نــوع شخصیســازی ،حتــی براســاس موقعیــت مکانــی ،کنــد.
ویژگــی جدیــد یــا چیــزی نیســت کــه گــوگل آن را پشــت ســال گذشــته ،گــوگل تصمیــم گرفــت بررســی پیامهــای
درهــای بســته اجــرا کنــد و کســی از آن اطالعــی نداشــته جیمیــل بــا هــدف ارســال آگهیهــای تبلیغاتــی را
باشــد .گــوگل شخصیســازی نتایــج جســتوجو بــرای متوقــف کنــد .گــوگل نگــران بــود کــه طــرح چنیــن
هــر کاربــر ،حتــی کاربــران فاقــد حســاب کاربــری ایــن موضوعاتــی بــر مذاکــرات ایــن شــرکت و قراردادهایــی
شــرکت را قبــا آغــاز کــرده اســت؛ همانطــور کــه از ســال تأثیــر ســوء بگــذارد کــه بــا ســایر شــرکتها تنظیــم
 ،۲۰۰۹کوکیهایــی ناشناســی ایجــاد شــد کــه اطالعاتــی میکنــد .
دربــارهی موقعیــت مکانــی ،زبــان ،ســابقهی جس ـتوجو همچنیــن گــوگل موفــق بــه کشــف روزنــهی امنیتــی
و ســایر مــوارد را بــرای شخصیســازی نتایــج جس ـتوجو موجــود در  API + Googleنشــد کــه اطالعــات کاربــری
درنظــر میگیرنــد.
صدهاهــزار کاربــر را در مــدت زمــان شــش مــاه درمعرض
اخیــرا شــرکت گــوگل اعــام کــرد بــا وجــود آنکــه افشــا قــرار داده بــود و موضــوع ازطریــق کمیســیون
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تجــارت فــدرال ( )FTCبررســی شــد .در ســپتامبر ،کاربران
گــوگل بــه دلیــل عــدم اطالعرســانی در مــورد تغییــرات
همگامســازی گــوگل کــروم جدید اعتــراض کــرده بودنــد.
گــوگل بــه ایــن موضــوع رســیدگی و اعــام کــرد قابلیــت
همگامســازی در گــوگل کــروم  ۷۰بهصــورت اختیــاری
غیرفعــال میشــود.
موضــوع دیگــری کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن
اســت کــه درحالیکــه اســتفاده از محصــوالت گــوگ،
اغلــب رایــگان هســتند و از طراحــی خوبــی هــم برخــوردار
هســتند؛ امــا ازطریــق فــروش دادههــای شــخصی
کاربــران بــا هــدف تبلیغــات آنالیــن تأمیــن مالــی
میشــوند .گــوگل اغلــب از روشهایــی بــرای کســب
درآمــد ازطریــق تبلیغــات اســتفاده میکنــد کــه کاربــران
از آن بیاطــاع هســتند یــا درک عمیقــی دربــارهی
آن ندارنــد .پیشتــر گفتــه شــد که گــوگل همــواره
ایمیلهــای شــما را میخوانــد.

نتایــج جســتوجوی شخصیسازیشــده صرفــا
و بهتنهایــی کار قبیحانــهای نیســت .باوجودایــن،
عملکــرد الگوریتمهــای گــوگل ،بهخصــوص مــواردی
کــه درحالحاضــر آنهــا را نرمافــزار پیچیــده و اغلــب
توضیحناپذیــر مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی پشــتیبانی
میکنــد ،همــواره خــارج از درک کاربــران اســت.
بهعبارتدیگــر ،اکثــر کاربــران از نحــوهی عملکــرد
ایــن الگوریتمهــا بیاطــاع هســتند .حتــی نهادهــای
قانونگــذارا و اعضــای تیمهــای نظارتــی کــه مســئول
حفــظ حریــم خصوصــی هســتند ،از عملکــرد ایــن
الگوریتمهــا اطــاع چندانــی ندارنــد .چنیــن مباحثــی
میتوانــد جــزو مشــکالت شــرکت بزرگــی همچــون گــوگل
محســوب شــود .گــوگل تــاش میکنــد محصــوالت خــود
را در فضایــی زیــر لــوای قانــون و بــدون گمراهکــردن
کاربــران دراختیــار آنــان قــرار دهــد و بایــد بــه ایــن مــوارد
بیشــتر توجــه کنــد.

Andreas Ekstrom describes the power
structures of the digital revolution
مــن هــر موقــع بــه مدرسـهای مـیروم و بــا دانشآموزهــا
حــرف میزنم همیشــه یــک ســوال را میپرســم :چرا
از گــوگل اســتفاده میکنید؟ چــرا گــوگل ،موتــور
جســتجوگر انتخابــی شماســت؟ عجیب اســت کــه هــر
دفعــه  ۳جــواب مشــابه میگیرم .یــک" ،چــون جــواب
میده" کــه خیلــی جــواب خوبیــه ؛ مــن هــم بــه همیــن
دلیــل از گــوگل اســتفاده میکنــم دوم ،یــک نفــر خواهــد
گفت" ،مــن واقعــا ً گزینــۀ دیگــهای نمیشناســم" .که
خیلــی پاســخ خوبــی نیســت و مــن معمــوال اینطــور
جــواب مـیدم کــه " :ســعی کــن کلمــۀ «موتــور جســتجو»
رو گــوگل کنی ،ممکنــه جایگزینهــای جالبــی پیــدا
کنــی" و ســومی کــه آخریــن امــا بیاهمیتتریــن
نیســت ،دانشآموزی دســتش رو بلنــد میکنــه و
میگه" ،بــا گــوگل ،همیشــه مطمئنــم کــه بهتریــن نتیجــه
بیطرفانــه رو میگیرم" همیشــه مطمئنتریــن راه
بــرای یافتــن بهتریــن نتیجــۀ بیطرفانــه اســت .حاال ،بــه
عنــوان فــرد متخصــص در علــوم انســانی
البتــه متخصــص در علــوم انســانی دیجیتالی ،ایــن
جــواب از وحشــت مــن رو مورمــور میکنه ،حتــی اگــه
ایــن رو بفهمــم کــه آن اطمینــان و ایــدۀ بــی طرفانــه
بــودن نتایــج
بــرای نشــان دادن عالقــه و قدردانــی مــا بــه گــوگل

خیلــی مهمه .میتونــم بهتــون نشــون بــدم کــه بــه
طــور منطقــی تقریبــا ً غیــر ممکنه .امــا اجــازه بدیــد اول
توضیــح بیشــتری بــدم راجــع بــه اصــول اولیــهای
کــه پشــت هــر درخواســت جســتجو وجــود داره و مــا
گاهــی اونهــا رو فرامــوش میکنیم .خــب هــر موقــع کــه
شــما شــروع بــه جســتجو چیــزی در گــوگل میکنیــد ،اول
از خودتــون بپرســید« :آیــا مــن دنبــال یــک حقیقــت
ثابــت هســتم" پایتخت فرانســه کجاست؟ ســاختار
مولکولــی آب چیســت؟ عالیه  --بــه گــوگل کــردن ادامــه
بدید .گــروهای از دانشــمندان نیســتند کــه پــی ثابــت
کــردن ایــن باشــند کــه لنــدن و  H30اســت .در ایــن
مســائل زد و بنــدی وجــود نداره .مــا در همــه جــای دنیــا
قبــول داریم کــه جــواب ایــن مــدل واقعیتهــای ثابــت
چیه .امــا اگــه یــه مقــدار ســوال رو پیچیــده کنیــد وچیــزی
مثــل ایــن بپرســید،
"درگیــری اســراییل و فلســطین بــرای چیست؟" شــما
دیگــه دنبــال یــک جــواب ثابــت نیستید ،شــما
اطالعاتــی مــی خواهیــد که یــک جورایــی پیچیدهتــر و
ریزبینانهتــره .و بــرای رســیدن بــه ایــن دانش ،شــما بایــد
 ۱۰یــا  ۲۰یــا  ۱۰۰مــدل حقیقــت رو بررســی کنیــد و درســتی
آنهــا رو قبــول کنیــد و بگیــد" ،آره ،همــۀ اینــا درســته ".اما
نســبت بــه اینکــه مــن چــه کســی هســتم جوان یــا پیــر،
ســفید یــا ســیاه ،همجنســباز یــا دگرجنســخواه ،آنها
رو متفــاوت ارزشــگذاری میکنم .واینطــور خواهــم
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گفت"،بله،ایــن درســته ،اما ایــن از آن بــرام مهمتــره" و
اینجاســت کــه موضــوع جالــب میشــه ،چون اینجاســت
کــه مــا تبدیــل بــه انســان میشــویم .اینجا مــا بحــث
کــردن رو شــروع میکنیــم تــا اجتماعــی روشــکل
دهیــم .و اگــر واقعــا بخواهیــم بــه نتیجــهای برســیم
الزمــه همینجــا همــه حقایــق رو فیلتــر کنیــم ،از طریــق
دوســتان ،همســایهها والدیــن و بچههــا و همــکاران و
روزنامههــا و مجلهها ،تــا باالخــره بــه آن دانــش واقعــی
برسیم .دانشــی کــه یــه موتــور جســتجو کمــک خیلــی
کمــی بــرای رســیدن بهــش مــی کنه .خــب ،مــن قــول
دادم یــک مثــال بزنــم تــا نشــان بــدم چــرا اینقــدر ســخته
که
بــه یــک دانــش حقیقــی ،پــاک و عملــی برســیم --بعنوان
غــذای بــرای روح .چندتایــی موضــوع ســاده را بــرای
جســتجو طــرح مــی
کنم .بــا " میشــل
اوبامــا " شــروع
مــی کنیم ،بانــوی
ایــاالت
اول
متحــده آمریکا .بــر
قســمت
روی
کلیــک
عکســها
میکنیم .همانطور
کــه میبینیــد همــه
چــی خوبه .ایــن کــم
و بیــش نتیجــهای
عالــی بــرای جستجوســت .فقط و فقــط عکســهای میشــل
اوبامــا ،حتــی بــدون رئیــس جمهور .ایــن چطــوری کار
مــی کنــه؟
خیلــی ســاده اســت .گوگل بــرای ایــن کار از هــوش زیــادی
اســتفاده میکنــه ولــی خیلــی ســاده اســت ،آنها بــه دو
چیــز بیشــتر از هــر چیــز دیگــه نــگاه میکننــد .اول ،در
هــر وبســایتی چــه چیــزی در توضیــح زیــر عکــس نوشــته
شــده؟ آیا کلمــۀ "میشــل اوبامــا" زیــر عکــس آورده
شــده؟ معیار خیلــی خوبــی کــه نشــون مـیده واقعـا ً خود
او تــو ایــن عکسهاســت .دوم ،گــوگل بــه فایــل عکــس
نــگاه میکنه ،نــام فایــل همونطــور کــه در ســایت آپلــود
شــده .دوباره ،آیــا نــام فایــل «MichelleObama.
»jpegهست؟ نشــانه خوبیــه کــه ایــن عکــس کلینــت
ایســتوود نیســت .پس ،شــما بــا ایــن دو تــا بــه جــواب
جســتجوی خــود میرســید --تقریباً .حــاال ،در ســال
 ،۲۰۰۹میشــل اوبامــا قربانــی یــک کمپیــن نژادپرســتانه
شد،
و مــردم ازطریــق نتایــج جســتجوی اســمش توهیــن بــه

او رو شــروع کردند .یــه عکســی بــه طــور گســترده در
اینترنــت پخــش شــد که چهــره او بــه صــورت میمــون
درســت شــده بــود .و آن عکــس همــه جــا منتشــر شــد .و
مــردم خیلــی هدفمنــد آن رو منتشــر کردند ،کــه در
نتایــج جســتجو دیــده بشــه .آنها از ایــن مطمئــن شــدن
کــه در موضــوع عکــس "میشــل اوبامــا" نوشــته شــده و
اینکــه عکــس رو بــا فایــل ""MichelleObama.jpeg
یــا چیــزی شــبیه بــه ایــن آپلــود کنند .شــما دلیلــش رو
میدونیــد  --کــه نتایــج ســرچ رو دســتکاری کنند .کــه
عملــی هــم شــد .پس وفتــی عکــس میشــل اوبامــا رو
درســال  ۲۰۰۹گــوگل میکردی ،عکــس اون میمــون
دســتکاری شــده جــزء اولیــن نتایــج جســتجو بود .حــاال،
نتایــج خــود بــه خــود پاکســازی میشــوند،
و ایــن یــک جورایــی زیبایــی قضیــه اســت ،چون
گــوگل هــر روز و هــر
ســاعت روابــط رو
مــی ســنجه .به هــر
حــال ،گــوگل اینبــار
نماند ،آنهــا
بیــکار
فکــر کردنــد" ،ایــن
قضیــه نژادپرســتی
اســت ،پــس ایــن
نتایــج جســتجو خــوب
نیســتند ،و آنهــا رو باید
بــه صــورت دســتی پاک
کنیم .مــا یــک ســری
کدهــا رو مینویســیم و آن رو درســتش میکنیــم" و ایــن
کارو کــردن و فکــر نمیکنــم کســی تــو ایــن اتــاق فکــر کنــه
کــه ایــدۀ بــدی بوده .منــم فکــر نمیکنم .امــا بعدهــا،
چندیــن ســال کــه میگــذره،
و آنــدرس ،بیشــترین اســم گــوگل شــده در جهان ،آندرس
برینــگ بریویک ،ایــن کار رو انجــام داد ۲۲ .ژوئیــه  ،۲۰۱۱یه
روز وحشــتناک در تاریــخ نروژه .ایــن مــرد تروریســت،
چندیــن ســاختمان دولتــی رو منفجــر کرد کــه از جایــی
کــه مــا االن هســتیم ،اســلو ،نــروژ فاصلــه ای نــدارد .و
بعــدش بــه جزیــره اوتوئیــا مـیره و بــه گروهی از کــودکان
تیرانــداری میکنــه و آنهــا رو میکشــه. .نزدیک بــه ۸۰
نفــر آن روز مردند .خیلیهــا ایــن حرکــت تروریســتی رو
در دو مرحلــه تشــریح کردنــد،
او دو کار انجــام داد :ســاختمان هــا رو منفجرکــرد و بــه
اون بچــه هــا شــلیک کرد .ایــن درســت نیست .ســه
مرحلــه وجــود داشــت .او ســاختمانها رو منفجــر کــرد ،بــه
آن بچههــا شــلیک کــرد،
و نشســت و منتظــر مانــد تــا دنیــا در گــوگل جســتجوش
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کنــه .و آن هــر ســه مرحلــه رو بــه خوبــی انجــام داد .و
اگــر کســی بــود کــه ایــن رو بــه ســرعت متوجــه شــه ،یک
ســازنده وب ســوئدی بــود،
یــک متخصــص بهینهســاز وب در اســتکهلم ،بــه نــام
 .Nikke Lindqvistعــاوه بــر ایــن او بســیار سیاســتمدار
بــود و او بــه درســتی در رســانههای اجتماعــی ،در وب
ســایت خــودش و فیــس بــوک حضــور داشــت ،و بــه همــه
گفت «اگــر چیــزی باشــد کــه ایــن شــخص همیــن االن آن
رو بخواهد ،کنتــرل وجهــه شــخصیش هســت .بگذارید
اگــر میتونیــم او رو خــراب کنیم بگذاریــد اگــر میتونیــم
در ایــن جهــان متمــدن ،اعتــراض خــود رو نســبت بــه
اعمالــش اعــام کنیــم از طریــق توهیــن کــردن بــه نتایــج
جســتجوی نامــش ».و
چطــور ممکــن بــود؟ او بــه
همــه خوانندگانــش ایــن
مطالــب رو گفتــه،
اینترنــت
بــه
«
بروید ،تصاویــر کثافــت
کاری ســگ در پیــاده
روهــا رو پیــدا کنیــد-
 تصاویــر کثافــت کاریســگ در پیــاده روهــا
رو پیــدا کنیــد --و آن رو
در وب ســایتها و بالگهــا
منتشــر کنید .مطمئــن
نــام
کــه
شــوید
تروریســت رو در عنــوان
بنویسید ،مطمئن
شــوید کــه نــام فایــل
تصویــر ""Breivik.jpeg
هســت بزارید بــه گــوگل
بفهمانیــم کــه ایــن تصویــر تروریســت اســت ».و ایــن
جــواب میــده .دو ســال بعــد از آن کمپیــن علیــه میشــل
اوباما ،ایــن کمپیــن علیــه آنــدرس برینــگ بریویــک،
جــواب داد .اگــر شــما تصویــر او رو بــرای اتفــاق  ۲۲ژوئیــه
ســوئد جســتجو کنید خواهیــد دیــد کــه تصاویــر کثافــت
کاری ســگها تعــداد زیــادی از نتایــج را شــامل میشــود ،به
همــراه کمــی اعتــراض .و اتفاقــا گــوگل ایــن بــار مداخلــه
نکــرده اســت .آنها مداخلــه نکردنــد و بــه صــورت دســتی
نتایــج جســتجو رو پــاک نکردنــد.
خــب ســوال بــا ارزشــی کــه مطــرح میشــه ،آیا واقعــا
تفاوتــی بیــن ایــن دو اتفــاق وجــود دارد؟ آیــا تفاوتــی
بیــن آنچــه بــرای میشــل اوبامــا و آنــدرس برینــگ
بریویــک ،اتفــاق افتــاد وجــود دارد مســلما نه انهــا کامــا
یکســان بودنــد در حالــی کــه گــوگل در یکــی مداخلــه

کــرد و در دیگــری نه چرا؟ چــون میشــل اوبامــا شــخص
قابــل احترامــی اســت،
ی نفرتانگیز .ببینیــد
و آنــدرس برینــگ بریویــک شــخص 
آنجــا چــه اتفاقــی افتاد .ارزیابــی یــک شــخص اتفــاق
میافتــد و فقــط یــک بازیگــر قدرتمنــد در جهــان وجــود
دارد بــا ایــن مرجعیــت کــه بگویــد کــی بــه کیســت« .ما
شــما رو دوســت داریــم ،مــا شــما رو دوســت نداریم .مــا
بــه شــما اعتقــاد داریــم ،مــا بــه شــما اعتقــاد نداریم .حــق
بــا شماســت ،حــق بــا شــما نیســت .شــما اشــتباه
میکنیــد یــا درســت میگویید .شــما اوبامــا هســتید ،و
شــما بریویک ».ایــن قــدرت اســت اگــر قــادر بــه دیدنــش
باشــیم .حاال از شــما میخــوام کــه ایــن رو بخاطــر
بســپرید کــه پشــت هــر
الگوریتمی همیشــه یــک
شــخصی هســت،
شــخصی بــا یــک ســری
فردی کــه
اعتقــادات
هیــچ کــدی تــوان حــذف
کــردن آن رو نــداره .و پیــام
مــن نــه تنهــا بــرای گــوگل
هســت بلکه بــرای تمــام
باورمنــدان آن کــد در
سراســر جهــان است .شــما
بایــد تمایــات خودتــون
رو مشــخص کنید .شــما
بایــد بدونیــد کــه یــک
انســان هســتید و متعاقبــا
مســئولیتش رو قبــول
کنیــد و بــه ایــن دلیــل
ایــن رو میگــم چــون بــاور
دارم بــه ایــن خواهــم
رســید .زمانی کــه کامــا ضروریــه
و مــا ایــن پیوندهــا را محکمتــر از قبــل کردیم :انســانیت
و فناوری .محکمتــر از همیشــه .و اگــر هیــچ چیــز دیگــر
نباشــد بــرای یــادآوری ایــن ایدهاغــوا کننده بــرای
داشــتن جســتجویی بــدون جهتگیــری و پــاک و احتمــاال
بــرای یــاداوری ایــن کــه یــک افســانه اســت .ممنون از
وقــت شما( .تشــویق)
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