
طرح درس 
»تحقیق و جستجوی آنالین«

...................................................................................
شاید شما هم به این موقعیت برخورده اید که وقتی از 

دانش آموزان خود می خواهید درباره موضوعی تحقیق 
کنند، با انبوهی از پرینت های تکراری از مطالب اولین 

سایتی که گوگل درباره موضوع پیشنهاد می دهد، 
روبرو می شوید. درست است که امکانات اینترنت انجام 
کارها را برای معلم ها و دانش آموزان ساده کرده است، 

اما آشنایی با الفبای استفاده از آن برای همه ضروری به 
نظر می رسد.

ــاره  ــا درب ــد ت ــال می ده ــما مج ــه ش ــرح درس ب ــن ط ای
جســتجوی  موتــور  از  اســتفاده  نبایدهــای  و  بایدهــا 
ــد. ــت کنی ــود صحب ــوزان خ ــا دانش آم ــوگل ب ــن گ آنالی

مناسب برای پایه های ششم تا دهم

 
پ.ن: اگــر بــه منابــع اینترنتــی معرفی شــده در ایــن 
از طریــق  طــرح درس دسترســی نداریــد، می توانیــد 
ــن  ــای ای ــه در انته ــاب )ک ــه بازت ــی مدرس ــای ارتباط راه ه
تــا  بــا مــا تمــاس بگیریــد  مطلــب درج شده اســت( 

فایل هــای مــورد نیــاز را برایتــان بفرســتیم.



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 
ــای  ــا الفب ــنایی ب ــا آش ــت، ام ــاده کرده اس ــوزان س ــش آم ــا و دان ه
اســتفاده از آن بــرای همــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد. ایــن طــرح 
ــای  ــا و نبایده ــاره بایده ــا درب ــد ت ــی ده ــال م ــما مج ــه ش درس ب
اســتفاده از موتــور جســت وجــوی آنالیــن گــوگل بــا دانــش آمــوزان 

ــد.  ــت کنی ــود صحب خ

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
ــر،  • ــر )کامپیوت ــدا و تصوی ــده ص ــش کنن ــتگاه پخ دس

ــت و ...( ــل، تبل موبای
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 
ــاوت در  ــه تف ــا متوج ــد ت ــک کن ــا کم ــه ه ــه بچ ــد و ب کن
الزامــات پژوهشــی متفــاوت در موضــو عــات اجتماعــی 

و  طبیعــی  علــوم  موضوعــات  برابــر  در  آن  ماننــد  و 
ــرار در  ــه و تک ــا توج ــب ب ــن ترتی ــوند. بدی ــابه آن ش مش
کالس در جلســه هــای بعــدی، از ســیل پرینــت هــا و 
ــن  ــات آغازی ــل از صفح ــی حاص ــای ب ــرداری ه ــخه ب نس

ــد! ــد مان ــان خواهی ــوگل در ام گ

حوزه های یادگریی
علوم اجتماعی •
هنر •
فلسفه •
و هــر کالس دیگــری کــه از دانــش آمــوزان انتظــار  •

دارد. پژوهــش 
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مراحل تدریس
بحث کالیس

از دانش آموزان بخواهید گرداگرد کالس بنشینند و سپس از آن ها بپرسید:
 آخریــن چیــزی کــه بــرای جســتجو دربــاره  آن بــه اینترنــت مراجعــه کردیــد چــه بــود؟ آیــا توانســتید بــه پاســخی کــه  •

ــه  ــا ب ً ت ــال ــد؟ اص ــه می کن ــی و بی حوصل ــما را عصبان ــی ش ــتجوی اینترنت ــزی در جس ــه چی ــید؟ چ ــتید برس می خواس
ــت؟ ــان شده اس ــردن« دغدغه ت ــرچ ک ــور س ــال »چط ح

چــرا گــوگل می کنیــد؟ درواقــع چــرا از بیــن تمــام راه هــای ممکــن بــرای جســتجو کــردن، از گــوگل اســتفاده  •
؟ می کنیــد

جواب ها را روی تخته بنویسید یا از یکی از بچه ها بخواهید تا جواب ها را تیتروار روی تخته بنویسد.
مــی توانیــد در انتهــای بحــث هــا، بــه شــخصی ســازی نتایــج ســرچ در گــوگل اشــاره کنیــد. بــرای اطالعــات بیشــتر متــن 
ــخصی  ــئله ش ــد مس ــی توان ــاس آن م ــر اس ــر ب ــهیل گ ــت و تس ــر اس ــهیل گ ــرای تس ــن ب ــن مت ــد. ای ــت ۱ را بخوانی پیوس

ســازی نتایــج جســت وجــو را بــرای دانــش آمــوزان توضیــح دهــد.

ببینید
 Andreas Ekstrom و  "Eli Pariser: Beware online "filter bubbles بــا دانش آمــوزان خــود ویدیــوی تدتــاک
describes the power structures of the digital revolution. را در کالس ببینیــد )زیرنویــس در لینک موجود 

اســت. بــرای اســتفاده  راحت تــر، متــن پیاده شــده ویدئــو در پیوســت ۲ قــرار گرفته اســت.(

بحث کالیس
این سخنرانی چه اطالعات جدیدی در اختیار شما گذاشت؟ 

کدام بخش از صحبت های سخنران برای شما جالب بود؟
از چه راه هایی می توان فهمید اطالعاتی که از اینترنت به دست آورده اید معتبر است؟
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کاربرگ من و خربهای دور و برم
.... /.... ...................تاریخ:..../ نام.دانش.آموز:.

سه خبر را از سه طریق مختلف پیدا کنید: 
    i. کانال تلگرامی

    ii. یک سایت خبری 
    iii. یک شبکه  ماهواره ای )منوتو، بی بی سی و ...(. می توانید به سایت آن ها 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:

متــن  آیــا 
ه ر بــا ر د

موضــع  خبــر 
ی گیــر

اســت؟  کــرده 
ــا آی

متن به جایی
ارجاع دارد؟

آیا متن درباره
موضــع  خبــر 

ی گیــر
کرده است؟ آیا

متن به جایی
ارجاع دارد؟

خبر را چه کسی/
چه جایی منتشر

کرده است؟
مشخصات آن را

.بنویسید

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؟

کانال تلگرامی

سایت خبری

شبکه 
ی ه ا ر ا هــو ما
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اطالعات.تماس:
@baztabschool
@baztabschool

baztabschool@info.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت

نتیجه گریی
با توجه به اطالعات جدول باال، کدام یک از خبرهایی که بررسی کردید معتبرتر اند؟ 

برای به دست آوردن خبرهای معتبر باید به کجاها مراجعه کرد؟ 
پاســخ ها را روی تختــه بنویســید. انتظــار ایــن اســت کــه دانش آمــوزان بــه مجــالت و روزنامه هــا و ســایت های 

معــروف و معتبــر، واژه نامه هــای 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/
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https://www.zoomit.ir/2018/12/9/310245/google-search-personalized-duckduckgo/
https://www.zoomit.ir/2018/12/9/310245/google-search-personalized-duckduckgo/


پیوست ۱
شخیص سازی نتایج 

جست وجو در گوگل
https://www.zoomit. :منبع

google-search-/310245/9/12/2018/ir
/personalized-duckduckgo

ــاالت  ــان دوره ای ای ــات می ــن ۲۰۱۸ و در اوج انتخاب در ژوئ
را  مطالعــه   ایــن   DuckDuckGo آمریــکا،  متحــده ی 
انجــام داد. هــدف اصلــی مطالعــه  ی مذکــور، بررســی ایــن 
ــورت  ــوگل به ص ــت وجوی گ ــج جس ــود: »نتای ــوع ب موض
بی طــرف و تنهــا برمبنــای جســت وجوی غیرهدفمنــد بــه 
ــات  ــا و اطالع ــا و عادت ه ــا رفتاره ــود ی ــه می ش ــر ارائ کارب
نتایــج  ارائــه ی  در  کاربــر  دربــاره ی  جمع آوری شــده  
جســت وجوی درنظــر گرفتــه می شــود؟« البتــه نتایــج 

پژوهشــی  مطالعــه ی  ایــن 
به صــورت  هنــوز  جدیــد، 
قطعــی نمی توانــد بــه ایــن 

ــد. ــخ ده ــؤال پاس س
کامــال روشــن اســت نتایــج 
 DuckDuckGo مطالعــه ی
اســت  جانب دارانــه 
موتــور  نواقــص  و 
را  گــوگل  جســت وجوی 
ــج  ــت. نتای ــه اس ــانه گرفت نش

اســت.  جالب توجــه  بســیار  تحقیــق،  ایــن  از  حاصــل 
نتایــج  در  تفــاوت  میــزان  پژوهشــی  مطالعــه ی  ایــن 
بــا ثابــت درنظرگرفتــن  را حتــی  جســت وجوی گــوگل 
می دهــد. نشــان  مکانــی  موقعیــت   نظیــر  عواملــی 

DuckDuckGo متوجــه شــد اکثــر شــرکت کنندگان در 
ــخص  ــارت مش ــه عب ــت وجوی س ــا جس ــه ، ب ــن مطالع ای
ــت  ــوگل دریاف ــت وجوی گ ــور جس ــی از موت ــج مختلف نتای
 Gun :می کننــد. ایــن ســه عبــارت مشــخص عبارت انــد از

.Vaccinations Immigration و  Control و 
درادامه، DuckDuckGo اعالم کرد: 

را  گــوگل  جســت وجوی  نتایــج  در  موجــود  تفــاوت 
ــت  ــی، وضعی ــی، زمان ــت مکان ــاس موقعی ــوان براس نمی ت
ــرات  ــا تغیی ــوگل ی ــری گ ــاب کارب ــروج از حس ــا خ ورود ی
ــال  ــوگل در ح ــه گ ــرد ک ــه ک ــی توجی ــه الگوریتم ــوط ب مرب

آزمایــش آن روی تعــداد محــدودی از کاربــران اســت.
جســت وجوی  نتایــج  بررســی  بــرای   DuckDuckGo
گــوگل از کاربرانــی در موقعیــت مکانــی مختلــف اســتفاده 
و از آن هــا درخواســت کــرد بــا کلیــدواژه ی یکســان در 
ایــن  کننــد.  جســت وجو  گــوگل  جســت وجوی  موتــور 

ــرد:  ــالم ک ــی اع ــن بررس ــج ای ــاره ی نتای ــرکت درب ش
بــا وجــود بررســی نتایــج در شــرایط مکانــی مختلــف، 

کــرد. توجیــه  را  دیده شــده  اختالفــات  نمی تــوان 
خود، نتایــج  مطالعاتــی  طــرح  DuckDuckGo در 
حاصــل از ۸۷ جســت وجو در موتــور گوگل را بررســی کرد. 
ــت وجوی  ــور جس ــا موت ــت وجوها ب ــن جس ــورد از ای ۷۶ م
گــوگل روی دســکتاپ و ۱۱ مــورد دیگــر ازطریــق موتــور 
انجــام  تلفن همــراه  گوشــی  روی  گــوگل  جســت وجوی 
شــد. جســت وجوهای انجام شــده به صــورت همزمــان 
شــد.  آغــاز  ۲۴ژوئــن۲۰۱۸  روز  صبــح  ُنــه  از  پیوســته  و 
کاربــران ابتــدا بــدون واردشــدن بــه حســاب کاربــری 
در  را  کلیدواژه هــا  خــود، 
ــد و  ــت وجو کردن ــوگل جس گ
ــت وجو  ــن جس ــپس، همی س
را پــس از ورود بــه حســاب 
ــد  ــام دادن ــود انج ــری  خ کارب
جســت وجو  نتایــج  تــا 
حســاب  از  خــروج  از  بعــد 
تحت تأثیــر  کاربــری، 
بعــدی  جســت وجوهای 
نتایــج  نگیــرد.  قــرار 
از  اســتفاده  می دهــد  بررسی DuckDuckGo نشــان 
حالــت خصوصــی و خــروج از حســاب کاربــری گــوگل، 
نــدارد  جســت وجو  نتایــج  بــر  چندانــی  تأثیــر  تقریبــا 
در  کلیــدواژه  ســه  هــر  جســت وجوی  بــا  کاربــران  و 
هــر دو حالــت، تغییــرات مشــابهی در ســوابق موتــور 

کردنــد.  مشــاهده  گــوگل  جســت وجوی 
البتــه تفاوت هایــی هــم در نتایــج جســت وجو مشــاهده 
ــود؛  ــاوت ب ــج متف ــم نتای ــمت های مه ــی قس ــد. در برخ ش
لینک  هــا  قرارگیــری  و  خبــری  منابــع  ارائــه ی  در  مثــال 
تفاوت هایــی دیــده می شــد. ایــن لینک هــا گــه گاه در 
موقعیتــی روی صفحــه قــرار داده شــده بودند کــه احتمال 
می کــرد.  زیــاد  را  لینک هــا  آن  روی  کاربــر  کلیک کــردن 
نحــوه ی  مــی داد  نشــان  مطالعــه  نتایــج  همچنیــن، 
قــرار گرفتــن مقاله هــای خبــری و ویدئوهــا در میــان 

بررســی مذکــور،. مطالعــه..ی. اصلــی. .هــدف.
جســت.وجوی »نتایــج. بــود:. موضــوع. .ایــن.
برمبنــای تنهــا. و. بی.طــرف. به.صــورت. .گــوگل.
ارائــه کاربــر. بــه. غیرهدفمنــد. .جســت.وجوی.
اطالعــات و. عادت.هــا. و. رفتارهــا. یــا. .می.شــود.
ارائــه.ی در. کاربــر. دربــاره.ی. .جمع.آوری.شــده..
»نتایــج.جســت.وجو.درنظــر.گرفتــه.می.شــود؟
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ــاوت  ــران متف ــن کارب ــتاندارد در بی ــی اس ــای متن لینک ه
 ۲۲،Vaccinations ــدواژه ی ــت وجوی کلی ــت. در جس اس
جســت وجو  اول  صفحــه ی  در  را  مختلــف  دامنــه ی 
ــک  ــت وجو، ۱۰ لین ــه ی اول جس ــاهد بودیم و در صفح ش

ــود.  ــده ب ــه ش ــوع ارائ ــن موض ــرای ای ب
مهم تریــن موضــوع در بیــن همــه ی مــوارد ذکرشــده ایــن 
اســت کــه ظاهــرا کاربــران گــوگل در موقعیت هــای مکانی 
و  یکســان  جســت وجوی  نتایــج  نمی تواننــد  مختلــف 
 DuckDuckGo باشــند.  داشــته  دراختیــار  تکرارپذیــر 
ــود  ــری خ ــاب کارب ــر وارد حس ــه کارب ــی ک ــر دو حالت در ه
می شــود یــا به صــورت ناشــناس جســت وجو می کنــد؛ 
را  جســت وجو  نتایــج  و  گــوگل  هوم پیــج  صفحــه ی 
نتایــج  اینکــه  عیــن  در  شــد  متوجــه  و  کــرد  بررســی 
جســت وجو شــباهت های زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد؛ امــا 
ــزارش  ــی از گ ــود. در بخش ــده می ش ــم دی ــی ه تفاوت های

بررســی  ایــن  از  ارائه شــده 
می خوانیــم:

نتایــج  تصادفــی  وقتــی 
کاربــران  جســت وجوی 
حالــت  در  را  مختلــف 
یکدیگــر  بــا  ناشــناس 
می کردیــم،  مقایســه 
ایــن  شــدیم  متوجــه 
تفاوت هــا دوبرابــر بیشــتر 
موجــود  تفاوت هــای  از 
بیــن جســت وجوی عــادی 
ناشــناس  جســت وجوی  و 

اســت.   کاربــر 
می دهــد  نشــان  داده هــا 
نتایــج  میــان  تفــاوت 

در  و  ناشــناس  حالــت  در  جســت وجو  اســتاندارد 
وارد  خــود  کاربــری  حســاب  در  کاربــر  کــه  حالتــی 
ایــن  اســت.  دامنــه  دو  یــا  یــک  حــد  در  فقــط  شــده، 
درحالــی  اســت کــه تفــاوت بیــن نتایــج جســت وجوی 
)بــرای  ســه  بیــن  جســت وجوی  در  ناشــناس  کاربــران 
)بــرای  دامنــه   پنــج  تــا   )Gun Control کلیــد واژه ی
نتایــج  بــود.  متفــاوت   )vaccinations کلیــد واژه ی
نشــان می دهــد وقتــی کاربــران از حســاب کاربــری خــود 
می کننــد،  جســت وجو  گــوگل  در  و  می شــوند  خــارج 
جســت وجو  نتایــج  شخصی ســازی  تــداوم  همچنــان 
را شــاهد هســتیم, ایــن درحالــی اســت کــه مشــخص 
نیســت دلیــل ایــن اتفــاق چیســت و چــه تأثیــری بــر 

داشــت. خواهــد  کاربــر  رفتــار 
درنهایــت، به نظــر می رســد ایــن مطالعــه ی پژوهشــی 

ثابــت می کنــد هیــچ راهــکار ســاده ای وجــود نــدارد کــه از 
ــتفاده  ــوان اس ــی بت ــوگل در حالت ــت وجوی گ ــور جس موت
ــته  ــی نداش ــر دسترس ــت کارب ــه هوی ــزار ب ــه نرم اف ــرد ک ک
تــالش  گــوگل  جســت وجوی  موتــور  ظاهــرا  باشــد. 
می کنــد کاربــر و نیازهایــش را بشناســد و متناســب بــا 
آن نتایــج خروجــی ارائــه دهــد. چنیــن امکانــی لزومــا 
جهــان  سراســر  در  فنــاوری  شــرکت های  و  نیســت  بــد 
ســریع تر،  هوشــمندتر،  کاری  و  کســب  می کوشــند 
خودکارتــر و شخصی سازی شــده تر دراختیــار مشــتریان 

ــد. ــرار دهن ــود ق خ
موتــور  بهتریــن  گــوگل  جســت وجوی  موتــور  اگــر 
ماننــد  منحصربه فــردی  مزایــای  و  نبــود  جســت وجو 
مرورگــر کــروم نداشــت کــه بســیار ســاده تر از مرورگرهایی 
همچــون DuckDuckGo اســت، اکثــر کاربــران اینترنــت 
وقتــی  باوجودایــن،  نمی کردنــد.  اســتفاده  گــوگل  از 
متوجــه می شــوید بــرای 
ــا  ــاده  ب ــت وجویی س جس
دو کلیدواژه ی مشــخص، 
الگوریتم هــای  از 

غیرقابل مشاهده ای 
اســتفاده  گــوگل 
می شــود کــه بــر نتایــج 
تأثیرگــذار  جســت وجو 
می توانــد  اســت، 
کاربــران  برخــی  بــرای 
باشــد.  نگران کننــده 
کاربــران دوســتدار نتایــج 
بی طــرف  جســت وجو 

. هســتند
البتــه گــوگل نمی توانــد 
این چنینــی  پژوهشــی  مطالعــه ی  نتایــج  دربــاره ی 
ــدارد.  ــی ن ــای آن دسترس ــه داده ه ــه ب ــد ک ــر کن اظهارنظ
نتایــج  گاهــی  می گویــد  شــرکت  ایــن  بااین حــال، 
دقیقــه  یــک  عــرض  در  گــوگل  مرورگــر  جســت وجوی 
و گاهــی حتــی در عــرض چنــد ثانیــه، خصوصــا بــرای 
ــت  ــد اس ــوگل معتق ــد. گ ــر می کن ــری تغیی ــای خب تیتره
از  کوچکــی  بخــش  روی  فقــط  نتایــج  شخصی ســازی 
ــود  ــال می ش ــر اعم ــه مرورگ ــده ب ــت وجوهای واردش جس
کــه مبنــای آن هــم جســت وجوهای اخیــری اســت کــه در 
مرورگــر انجــام شــده اســت. ایــن درســت شــبیه بــه زمانــی 
ــم  ــه ه ــم ک ــت وجو می کنی ــدواژه ای را جس ــه کلی ــت ک اس
مربــوط بــه تیــم ورزشــی و یــک شــهر به صــورت همزمــان 
جســت وجوهای  نتایــج  می کنــد  ادعــا  گــوگل  اســت. 
ســابقه ی  برمبنــای  ناشــناس  به صــورت  انجام شــده 

از. کاربــران. وقتــی. می.دهــد. نشــان. نتایــج.

در. و. می.شــوند. خــارج. خــود. کاربــری. حســاب.

تــداوم. همچنــان. می.کننــد،. جســت.وجو. گــوگل.

را.شــاهد. جســت.وجو. نتایــج. شخصی.ســازی.

هســتیم,.ایــن.درحالــی.اســت.کــه.مشــخص.نیســت.

ــار. ــر.رفت ــری.ب ــن.اتفــاق.چیســت.و.چــه.تأثی ــل.ای دلی

کاربــر.خواهــد.داشــت.درنهایت،.به.نظــر.می.رســد.

هیــچ. می.کنــد. ثابــت. پژوهشــی. مطالعــه.ی. ایــن.

موتــور. از. کــه. نــدارد. وجــود. ســاده.ای. راهــکار.

اســتفاده. بتــوان. در.حالتــی. گــوگل. جســت.وجوی.

دسترســی. کاربــر. هویــت. بــه. نرم.افــزار. کــه. کــرد.
باشــد.. نداشــته.

7



جســت وجوها ارائــه نمی دهــد. همچنیــن، گــوگل تأکیــد 
ــب  ــا ت ــرای Top Stories ی ــت وجو ب ــج جس ــد نتای می کن
News به صــورت شخصی سازی شــده ارائــه نمی شــود. 

بــه  ایــن گــزارش، گــوگل در بیانیــه ای  انتشــار  از  بعــد 
ــه  ــی به کاررفت ــرد روش شناس ــالم ک ــایت Verge اع وب س
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی نتایــج جســت وجو ناقــص 

ــت:  ــد اس ــوگل معتق ــت. گ ــده اس ــه گمراه کنن و البت
در  انجام شــده  نتیجه گیری هــای  و  تحقیــق  روش 
ایــن مقالــه ناقــص هســتند. نتایــج برمبنــای فــرض 
ــج  ــر در نتای ــه تغیی ــه هرگون ــد ک ــکل گرفته ان ــتباه ی ش اش
ایــن  اســت.  شخصی ســازی  به دلیــل  جســت وجو 
ــل  ــم عوام ــد بگویی ــع، بای ــت. درواق ــت نیس ــرض درس ف
ــاد  ــت وجو در ایج ــکان جس ــان و م ــون زم ــی همچ مختلف
اختــالف جزئــی در نتایــج جســت وجو تأثیرگــذار هســتند 
کــه به نظــر می رســد در ایــن مطالعــه  بــه ایــن مــوارد 

به صــورت موثــر و کارآمــد پرداختــه نشــده اســت. 
وبــالگ  ســولیوان در  دنــی 
 Search Engine Land
متعــددی  پســت های 
شخصی ســازی  دربــاره ی 
نتایــج جســت وجو در گــوگل 
اســت.  گذاشــته  به اشــتراک 
کــرد:  اعــالم  توییتــر  در  وی 

رازهــای  ســال ها،  ایــن  در 
موضــوع  دربــاره ی  زیــادی 
نتایــج  شخصی ســازی 
گــوگل  جســت وجوی 
ــن  ــت. ممک ــه اس ــال گرفت پروب
در  مختلــف  کاربــران  اســت 

ــد؛  ــت کنن ــی دریاف ــج متفاوت ــابه، نتای ــت وجوی مش جس
ولــی اصــل قضیــه ایــن نیســت. ممکــن اســت نتایــج 
متفــاوت باشــد؛ امــا معمــوال بــه شخصی ســازی ارتباطــی 

کنیــم.   بررســی  را  موضــوع  ایــن  بگذاریــد  نــدارد. 
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه دقــت کنیــد هــر 
ــی،  ــت مکان ــاس موقعی ــی براس ــازی، حت ــوع شخصی س ن
ــت  ــوگل آن  را پش ــه گ ــت ک ــزی نیس ــا چی ــد ی ــی جدی ویژگ
ــته  ــی نداش ــی از آن اطالع ــد و کس ــرا کن ــته اج ــای بس دره
باشــد. گــوگل شخصی ســازی نتایــج جســت وجو بــرای 
ــن  ــری ای ــاب کارب ــد حس ــران فاق ــی کارب ــر، حت ــر کارب ه
شــرکت را قبــال آغــاز کــرده اســت؛ همان طــور کــه از ســال 
ــی  ــه اطالعات ــد ک ــاد ش ــی ایج ــی ناشناس ۲۰۰۹، کوکی های
دربــاره ی موقعیــت مکانــی، زبــان، ســابقه ی جســت وجو 
و ســایر مــوارد را بــرای شخصی ســازی نتایــج جســت وجو 

ــد.  ــر می گیرن درنظ
آنکــه  وجــود  بــا  کــرد  اعــالم  گــوگل  شــرکت  اخیــرا 

گــوگل  همچــون  محصوالتــی  در  شخصی ســازی 
جســت وجو  نتایــج  بهبــود  بــه  جی میــل  و  اسیســتنت 
جســت وجو  نتایــج  شخصی ســازی  می شــود،  منجــر 
بخــش  رئیــس  نایــاک،  پانــدو  اســت.  کــرده  حــذف  را 
 CNBC ــه ــپتامبر ب ــوگل، در س ــت وجوی گ ــدی جس رتبه بن

گفــت:
هــر جســت وجوی کاربــر، معمــوال چنــان حجــم محتوایــی 
فراوانــی دارد کــه فرصــت بــرای شخصی ســازی بســیار 

محــدود می شــود.
گــوگل اعــالم کــرده هنــوز دربــاره ی موقعیــت مکانــی 
قبلــی،  جســت وجوهای  از  پیشــنهادی  محتــوای  و 
ــته،  ــال گذش ــد س ــد. در چن ــرا می کن ــازی را اج شخصی س
عملکــرد گــوگل در برخــی حوزه هــا زیــر ذره بیــن قــرار 
ــام  ــاره ی انج ــوءظن درب ــود س ــل آن وج ــه دلی ــه ک گرفت
فعالیت هایــی اســت کــه علی رغــم غیرمحرمانه بــودن، 
کاربــران  عمــوم  بــرای  گســترده  به صــورت  هنــوز 
ــاید  ــت. ش ــده نیس شناخته ش
یکــی از دالیــل مطرح نشــدن 
فعالیت هــای  برخــی 
گســترده،  به صــورت  گــوگل 
ریزبین شــدن  از  جلوگیــری 
ایــن  در  کاربــران  عمــوم 
هــم  شــاید  اســت.  حوزه هــا 
موضوعــات  برخــی  واقعــا 
ــی  ــت چندان ــه اهمی ــتند ک هس
را  آن هــا  گــوگل  و  ندارنــد 

نمی کنــد.  مطــرح 
از  یکــی  وال اســتریت ژورنال 
ایــن  از  شــاخص  نمونه هــای 
موضوعــات را بررســی و منتشــر کرده اســت. موضــوع این 
بــود کــه توســعه  دهندگان اپلیکیشــن چگونــه می تواننــد 
ــد.  ــه کنن ــل را مطالع ــران جی می ــخصی کارب ــای ش پیام ه
ــد و  ــران ش ــی از کارب ــی برخ ــب نگران ــوع موج ــن موض ای
آن هــا از کنگــره درخواســت کردنــد بــه موضــوع رســیدگی 

ــد. کن
ــای  ــی پیام ه ــت بررس ــم گرف ــوگل تصمی ــته ، گ ــال گذش س
را  تبلیغاتــی  آگهی هــای  ارســال  هــدف  بــا  جی میــل 
چنیــن  طــرح  کــه  بــود  نگــران  گــوگل  کنــد.  متوقــف 
ــی  ــرکت و قراردادهای ــن ش ــرات ای ــر مذاک ــی ب موضوعات
تأثیــر ســوء بگــذارد کــه بــا ســایر شــرکت ها تنظیــم 

. می کنــد
امنیتــی  روزنــه ی  کشــف  بــه  موفــق  گــوگل  همچنیــن 
ــری  ــات کارب ــه اطالع ــد ک ــود در API + Google نش موج
صدهاهــزار کاربــر را در مــدت زمــان شــش مــاه درمعرض 
بــود و موضــوع ازطریــق کمیســیون  افشــا قــرار داده 

مطــرح. اینجــا. در. کــه. دیگــری. موضــوع.

می.شــود.ایــن.اســت.کــه.درحالی.کــه.اســتفاده.

از.محصــوالت.گــوگل،.اغلــب.رایگان.هســتند.و.

از.طراحــی.خوبــی.هــم.برخــوردار.هســتند؛.امــا.

ازطریــق.فــروش.داده.هــای.شــخصی.کاربــران.

مالــی. تأمیــن. آنالیــن. تبلیغــات. هــدف. بــا.

می.شــوند..گــوگل.اغلــب.از.روش.هایــی.بــرای.

کســب.درآمــد.ازطریــق.تبلیغــات.اســتفاده.

می.کنــد.کــه.کاربــران.از.آن.بی.اطــالع.هســتند.
ــد. ــاره.ی.آن.ندارن ــی.درب ــا.درک.عمیق ی
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تجــارت فــدرال )FTC( بررســی شــد. در ســپتامبر، کاربران 
ــرات  ــورد تغیی ــانی در م ــدم اطالع رس ــل ع ــه دلی ــوگل ب گ
همگام  ســازی گــوگل کــروم جدید اعتــراض کــرده بودنــد. 
ــت  ــرد قابلی ــالم ک ــیدگی و اع ــوع رس ــن موض ــه ای ــوگل ب گ
اختیــاری  به صــورت   ۷۰ کــروم  گــوگل  در  همگام ســازی 

ــود.  ــال می ش غیرفع
موضــوع دیگــری کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن 
گــوگ،  محصــوالت  از  اســتفاده  درحالی کــه  کــه  اســت 
اغلــب رایــگان هســتند و از طراحــی خوبــی هــم برخــوردار 
شــخصی  داده هــای  فــروش  ازطریــق  امــا  هســتند؛ 
مالــی  تأمیــن  آنالیــن  تبلیغــات  هــدف  بــا  کاربــران 
کســب  بــرای  روش هایــی  از  اغلــب  گــوگل  می شــوند. 
درآمــد ازطریــق تبلیغــات اســتفاده می کنــد کــه کاربــران 
دربــاره ی  عمیقــی  درک  یــا  هســتند  بی اطــالع  آن  از 
همــواره  که گــوگل  شــد  گفتــه  پیش تــر  ندارنــد.  آن 

می خوانــد. را  شــما  ایمیل هــای 

صرفــا  شخصی  سازی شــده  جســت وجوی  نتایــج 
باوجودایــن،  نیســت.  قبیحانــه ای  کار  به تنهایــی  و 
مــواردی  به خصــوص  گــوگل،  الگوریتم هــای  عملکــرد 
کــه درحال حاضــر آن هــا را نرم افــزار پیچیــده و اغلــب 
ــتیبانی  ــی پش ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــر مبتن توضیح ناپذی
اســت.  کاربــران  درک  از  خــارج  همــواره  می کنــد، 
عملکــرد  نحــوه ی  از  کاربــران  اکثــر  به عبارت دیگــر، 
ایــن الگوریتم هــا بی اطــالع هســتند. حتــی نهادهــای 
قانون گــذارا و اعضــای تیم هــای نظارتــی کــه مســئول 
ایــن  عملکــرد  از  هســتند،  خصوصــی  حریــم  حفــظ 
الگوریتم هــا اطــالع چندانــی ندارنــد. چنیــن مباحثــی 
می توانــد جــزو مشــکالت شــرکت بزرگــی همچــون گــوگل 
محســوب شــود. گــوگل تــالش می کنــد محصــوالت خــود 
را در فضایــی زیــر لــوای قانــون و بــدون گمراه کــردن 
کاربــران دراختیــار آنــان قــرار دهــد و بایــد بــه ایــن مــوارد 

بیشــتر توجــه کنــد.

پیوست ۲
Andreas Ekstrom describes the power 
structures of the digital revolution

مــن هــر موقــع بــه مدرســه ای مــی روم و بــا دانش آموزهــا 
می پرســم: چرا  را  ســوال  یــک  میزنم همیشــه  حــرف 
موتــور  گــوگل،  می کنید؟ چــرا  اســتفاده  گــوگل  از 
جســتجوگر انتخابــی شماســت؟ عجیب اســت کــه هــر 
دفعــه ۳ جــواب مشــابه می گیرم. یــک، "چــون جــواب 
ــن  ــه همی ــم ب ــن ه ــه ؛ م ــواب خوبی ــی ج ــه خیل می ده" ک
دلیــل از گــوگل اســتفاده می کنــم دوم، یــک نفــر خواهــد 
نمی شناســم". که  دیگــه ای  گزینــۀ  واقعــاً  گفت، "مــن 
اینطــور  معمــوال  مــن  و  نیســت  خوبــی  پاســخ  خیلــی 
جــواب مــی دم کــه : "ســعی کــن کلمــۀ »موتــور جســتجو« 
پیــدا  جالبــی  جایگزین هــای  کنی، ممکنــه  گــوگل  رو 
بی اهمیت تریــن  امــا  آخریــن  کــه  ســومی  کنــی" و 
و  می کنــه  بلنــد  رو  دســتش  نیســت، دانش آموزی 
میگه، "بــا گــوگل، همیشــه مطمئنــم کــه بهتریــن نتیجــه 
راه  مطمئن تریــن  می گیرم" همیشــه  رو  بی طرفانــه 
بــرای یافتــن بهتریــن نتیجــۀ بی طرفانــه اســت. حاال، بــه 

ــانی  ــوم انس ــص در عل ــرد متخص ــوان ف عن
دیجیتالی، ایــن  انســانی  علــوم  در  متخصــص  البتــه 
اگــه  می کنه، حتــی  مورمــور  رو  مــن  وحشــت  از  جــواب 
ایــن رو بفهمــم کــه آن اطمینــان و ایــدۀ بــی طرفانــه 

ــج  ــودن نتای ب
گــوگل  بــه  مــا  قدردانــی  و  عالقــه  دادن  نشــان  بــرای 

بــه  کــه  بــدم  نشــون  بهتــون  مهمه. می تونــم  خیلــی 
ــد اول  ــازه بدی ــا اج ــر ممکنه. ام ــاً غی ــی تقریب ــور منطق ط

توضیــح بیشــتری بــدم راجــع بــه اصــول اولیــه ای 
کــه پشــت هــر درخواســت جســتجو وجــود داره و مــا 
ــه  ــع ک ــر موق ــب ه ــوش می کنیم. خ ــا رو فرام ــی اونه گاه
شــما شــروع بــه جســتجو چیــزی در گــوگل می کنیــد، اول 
از خودتــون بپرســید: »آیــا مــن دنبــال یــک حقیقــت 
کجاست؟ ســاختار  فرانســه  هســتم" پایتخت  ثابــت 
مولکولــی آب چیســت؟ عالیه -- بــه گــوگل کــردن ادامــه 
بدید. گــروه ای از دانشــمندان نیســتند کــه  پــی ثابــت 
ایــن  ایــن باشــند کــه لنــدن و H30 اســت. در  کــردن 
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 

ــید،  ــن بپرس ــل ای مث
"درگیــری اســراییل و فلســطین بــرای چیست؟" شــما 
نیستید، شــما  ثابــت  جــواب  یــک  دنبــال  دیگــه 
اطالعاتــی مــی خواهیــد که یــک جورایــی پیچیده تــر و 
ریزبینانه تــره. و بــرای رســیدن بــه ایــن دانش، شــما بایــد 
۱۰ یــا ۲۰ یــا ۱۰۰ مــدل حقیقــت رو بررســی کنیــد و درســتی 
آنهــا رو قبــول کنیــد و بگیــد، "آره، همــۀ اینــا درســته." اما 
ــر،  ــا پی ــتم جوان ی ــی هس ــه کس ــن چ ــه م ــه اینک ــبت ب نس
دگرجنســخواه، آنها  یــا  همجنســباز  ســیاه،  یــا  ســفید 
خواهــم  می کنم. واینطــور  ارزشــگذاری  متفــاوت  رو 

9



ــره" و  ــرام مهم ت ــن از آن ب ــته، اما ای ــن درس گفت،"بله،ای
اینجاســت کــه موضــوع جالــب می شــه، چون اینجاســت 
کــه مــا تبدیــل بــه انســان می شــویم. اینجا مــا بحــث 
روشــکل  اجتماعــی  تــا  می کنیــم  شــروع  رو  کــردن 
برســیم  نتیجــه ای  بــه  بخواهیــم  واقعــا  اگــر  دهیــم. و 
ــق  ــم ، از طری ــر کنی ــق رو فیلت ــه حقای ــا هم ــه همینج الزم
ــکاران و  ــا و هم ــن و بچه ه ــایه ها والدی ــتان، همس دوس
ــی  ــش واقع ــه آن دان ــره ب ــا باالخ ــا و مجله ها، ت روزنامه ه
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 
بــرای  را  ســاده  موضــوع  روح. چندتایــی  بــرای  غــذای 

جســتجو طــرح مــی 
میشــل   " کنم. بــا 
شــروع   " اوبامــا 
کنیم، بانــوی  مــی 
ایــاالت  اول 
آمریکا. بــر  متحــده 
قســمت  روی 
کلیــک  عکســها 

می کنیم. همانطور 
همــه  می بینیــد  کــه 
چــی خوبه. ایــن کــم 
نتیجــه ای  بیــش  و 

عالــی بــرای جستجوســت. فقط و فقــط عکســهای میشــل 
اوبامــا، حتــی بــدون رئیــس جمهور. ایــن چطــوری کار 

کنــه؟  مــی 
خیلــی ســاده اســت. گوگل بــرای ایــن کار از هــوش زیــادی 
ــه دو  ــت، آنها ب ــاده اس ــی س ــی خیل ــه ول ــتفاده می کن اس
چیــز بیشــتر از هــر چیــز دیگــه نــگاه می کننــد. اول، در 
هــر وبســایتی چــه چیــزی در توضیــح زیــر عکــس نوشــته 
آورده  عکــس  زیــر  اوبامــا"  "میشــل  کلمــۀ  شــده؟ آیا 
شــده؟ معیار خیلــی خوبــی کــه نشــون مــی ده واقعــاً خود 
ــس  ــل عک ــه فای ــوگل ب ــت. دوم، گ ــن عکسهاس ــو ای او ت
ــود  ــایت آپل ــه در س ــور ک ــل همونط ــام فای ــگاه می کنه، ن ن
MichelleObama.« فایــل  نــام  آیــا  شــده. دوباره، 

ــت  ــس کلین ــن عک ــه ای ــه ک ــانه خوبی jpeg«هست؟ نش
ــواب  ــه ج ــا ب ــن دو ت ــا ای ــما ب ــت. پس، ش ــتوود نیس ایس
ســال  در  تقریباً. حــاال،  می رســید--  خــود  جســتجوی 
ــتانه  ــن نژادپرس ــک کمپی ــی ی ــا قربان ــل اوبام ۲۰۰۹، میش

 ، شد
ــه  ــن ب ــمش توهی ــتجوی اس ــج جس ــق نتای ــردم ازطری و م

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 
در  کردند، کــه  منتشــر  رو  آن  هدفمنــد  خیلــی  مــردم 
ــدن  ــن ش ــن مطمئ ــه. آنها از ای ــده بش ــتجو دی ــج جس نتای
کــه در موضــوع عکــس "میشــل اوبامــا" نوشــته شــده و 
 "MichelleObama.jpeg" اینکــه عکــس رو بــا فایــل
ــش رو  ــما دلیل ــود کنند. ش ــن آپل ــه ای ــبیه ب ــزی ش ــا چی ی
می دونیــد -- کــه نتایــج ســرچ رو دســتکاری کنند. کــه 
عملــی هــم شــد. پس وفتــی عکــس میشــل اوبامــا رو 
میمــون  اون  می کردی، عکــس  گــوگل   ۲۰۰۹ درســال 
دســتکاری شــده جــزء اولیــن نتایــج جســتجو بود. حــاال، 

ــوند،  ــازی می ش ــود پاکس ــه خ ــود ب ــج خ نتای
اســت، چون  قضیــه  زیبایــی  جورایــی  یــک  ایــن  و 
هــر  و  روز  هــر  گــوگل 
رو  روابــط  ســاعت 
هــر  ســنجه. به  مــی 
اینبــار  گــوگل  حــال، 
نماند، آنهــا  بیــکار 
"ایــن  کردنــد،  فکــر 
نژاد پرســتی  قضیــه 
ایــن  پــس  اســت، 
ــوب  ــتجو خ ــج جس نتای
نیســتند، و آنهــا رو باید 
بــه صــورت دســتی پاک 
ســری  یــک  کنیم. مــا 
ــن  ــم" و ای ــتش می کنی ــیم و آن رو درس ــا رو می نویس کده
کارو کــردن و فکــر نمی کنــم کســی تــو ایــن اتــاق فکــر کنــه 
کــه ایــدۀ بــدی بوده. منــم فکــر نمی کنم. امــا بعدهــا، 

می گــذره،  کــه  ســال  چندیــن 
و آنــدرس، بیشــترین اســم گــوگل شــده در جهان، آندرس 
برینــگ بریویک، ایــن کار رو انجــام داد. ۲۲ ژوئیــه ۲۰۱۱، یه 
روز وحشــتناک در تاریــخ نروژه. ایــن مــرد تروریســت، 
ــی  ــه از جای ــر کرد ک ــی رو منفج ــاختمان دولت ــن س چندی
کــه مــا االن هســتیم، اســلو، نــروژ فاصلــه ای نــدارد. و 
بعــدش بــه جزیــره اوتوئیــا مــی ره و بــه گروهی از کــودکان 
تیرانــداری می کنــه و آنهــا رو می کشــه. .نزدیک بــه ۸۰ 
ــتی رو  ــت تروریس ــن حرک ــا ای ــر آن روز مردند. خیلی ه نف

در دو مرحلــه تشــریح کردنــد، 
ــه  ــرد و ب ــا رو منفجرک ــاختمان ه ــام داد: س او دو کار انج
نیست. ســه  درســت  کرد. ایــن  شــلیک  هــا  بچــه  اون 
مرحلــه وجــود داشــت. او ســاختمانها رو منفجــر کــرد، بــه 

ــرد،  ــلیک ک ــا ش آن بچه ه
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 
ــه، یک  ــه ش ــرعت متوج ــه س ــن رو ب ــه ای ــود ک ــی ب ــر کس اگ

ــود،  ــوئدی ب ــازنده وب س س
نــام  بــه  اســتکهلم،  در  وب  بهینه ســاز  متخصــص  یــک 
Nikke Lindqvist. عــالوه بــر ایــن او بســیار سیاســتمدار 
بــود و او بــه درســتی در رســانه های 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 
ــم  ــر می تونی ــد اگ ــراب کنیم بگذاری ــم او رو خ ــر می تونی اگ
در ایــن جهــان متمــدن، اعتــراض خــود رو نســبت بــه 
اعمالــش اعــالم کنیــم از طریــق توهیــن کــردن بــه نتایــج 

نامــش.« و  جســتجوی 
چطــور ممکــن بــود؟ او بــه 
ــن  ــش ای ــه خوانندگان هم

ــه،  ــب رو گفت مطال
اینترنــت  بــه   «
کثافــت  بروید، تصاویــر 
پیــاده  در  ســگ  کاری 
کنیــد- پیــدا  رو  روهــا 

کاری  کثافــت  - تصاویــر 
روهــا  پیــاده  در  ســگ 
رو  آن  کنیــد-- و  پیــدا  رو 
بالگهــا  و  ســایتها  وب  در 
کنید. مطمئــن  منتشــر 
نــام  کــه  شــوید 
عنــوان  در  رو  تروریســت 

بنویسید، مطمئن 
فایــل  نــام  کــه  شــوید 
 "Breivik.jpeg" تصویــر 
گــوگل  بــه  هســت بزارید 

بفهمانیــم کــه ایــن تصویــر تروریســت اســت.« و ایــن 
ــل  ــه میش ــن علی ــد از آن کمپی ــال بع ــده. دو س ــواب می ج
بریویــک،  برینــگ  آنــدرس  علیــه  کمپیــن  اوباما، ایــن 
جــواب داد. اگــر شــما تصویــر او رو بــرای اتفــاق ۲۲ ژوئیــه 
ســوئد جســتجو کنید خواهیــد دیــد کــه تصاویــر کثافــت 
کاری ســگها تعــداد زیــادی از نتایــج را شــامل می شــود، به 
همــراه کمــی اعتــراض. و اتفاقــا گــوگل ایــن بــار مداخلــه 
نکــرده اســت. آنها مداخلــه نکردنــد و بــه صــورت دســتی 

نکردنــد.  پــاک  رو  جســتجو  نتایــج 
خــب ســوال بــا ارزشــی کــه مطــرح میشــه، آیا واقعــا 
ــی  ــا تفاوت ــود دارد؟ آی ــاق وج ــن دو اتف ــن ای ــی بی تفاوت
برینــگ  آنــدرس  اوبامــا و  میشــل  بــرای  آنچــه  بیــن 
بریویــک، اتفــاق افتــاد وجــود دارد مســلما نه انهــا کامــال 
یکســان بودنــد در حالــی کــه گــوگل در یکــی مداخلــه 

ــخص  ــا ش ــل اوبام ــون میش ــری نه چرا؟ چ ــرد و در دیگ ک
ــت،  ــی اس ــل احترام قاب

ــد  ــخصی  نفرت انگیز. ببینی ــک ش ــگ بریوی ــدرس برین و آن
آنجــا چــه اتفاقــی افتاد. ارزیابــی یــک شــخص اتفــاق 
ــود  ــان وج ــد در جه ــر قدرتمن ــک بازیگ ــط ی ــد و فق می افت
ــت. »ما  ــه کیس ــی ب ــد ک ــه بگوی ــت ک ــن مرجعی ــا ای دارد ب
ــا  ــت نداریم. م ــما رو دوس ــا ش ــم، م ــت داری ــما رو دوس ش
بــه شــما اعتقــاد داریــم، مــا بــه شــما اعتقــاد نداریم. حــق 
اشــتباه  شــما  نیســت.  شــما  بــا  حــق  شماســت،  بــا 
ــتید، و  ــا هس ــما اوبام ــت می گویید. ش ــا درس ــد ی می کنی
شــما بریویک.« ایــن قــدرت اســت اگــر قــادر بــه دیدنــش 
بخاطــر  رو  ایــن  کــه  میخــوام  شــما  از  باشــیم. حاال 
هــر  پشــت  کــه  بســپرید 
یــک  الگوریتمی همیشــه 

ــت،  ــخصی هس ش
ســری  یــک  بــا  شــخصی 
فردی کــه  اعتقــادات 
هیــچ کــدی تــوان حــذف 
ــام  ــداره. و پی ــردن آن رو ن ک
ــوگل  ــرای گ ــا ب ــه تنه ــن ن م
تمــام  بــرای  هســت بلکه 
در  کــد  آن  باورمنــدان 
ــما  ــان است. ش ــر جه سراس
خودتــون  تمایــالت  بایــد 
کنید. شــما  مشــخص  رو 
یــک  کــه  بدونیــد  بایــد 
ــا  ــتید و متعاقب ــان هس انس
قبــول  رو  مســئولیتش 
دلیــل  ایــن  بــه  کنیــد و 
ایــن رو میگــم چــون بــاور 
خواهــم  ایــن  بــه  دارم 

ضروریــه  کامــال  کــه  رســید. زمانی 
ــانیت  ــل کردیم: انس ــر از قب ــا را محکم ت ــن پیونده ــا ای و م
و فناوری. محکمتــر از همیشــه. و اگــر هیــچ چیــز دیگــر 
کننده بــرای  ایدهاغــوا  ایــن  یــادآوری  بــرای  نباشــد 
داشــتن جســتجویی بــدون جهت گیــری و پــاک و احتمــاال 
بــرای یــاداوری ایــن کــه یــک افســانه اســت. ممنون از 

وقــت شما. )تشــویق( 
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