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கூகுளின் ் தன் தேடல் பிரிவு ன் தேரிவு தலிரிவு தலைரிவு தலி
பொறிறியாிளர் புதியா ன் தேணிக்ரிவு தலி

அல்ிிரின் தேத்ரிவு தலன் தே நியாியாப்றடுத்துகிபடுத்துகிறிர்
By Andre Damon,     31 July 2017 

பெருநிறுவன மற்றும் அரச-கட்டுப்ெடுப்பாட்டிாட்டிலடுப்பான

ஊடகங்களில் இருந்து சந்து சுயடுப்பாதீனமடுப்பாக பயாதீனமாக செந்து சுயல்ெடும்
இஇண இணைந்து சுய வஇணாட்டிலத் தளங்கஇணள பெடுப்பாதுமக்கள

அணுகுவஇணதக் கடுஇணமந்து சுயடுப்பாக தடுக்கும் வஇணகயில், ஏப்ரல்
மற்றும் ம் ஜும் ஜூன் மடுப்பாதங்களுக்கு இஇணடக்கு இடையந்து சுய,  கூகுள அதன்

க்கு இடையதடுபெடுப்பாறியில் ஒரு மிகப்பெரிந்து சுய மடுப்பாற்றம் பயாதீனமாக செய்தது.
அந்த மடுப்பாற்றங்கள பயாதீனமாக செய்ந்து சுயப்ெட்டதில் இருந்து,  கூகுள

க்கு இடையதடல்கள மூாட்டிலமடுப்பாக ொட்டில இடதுயாதீனமாக செடுப்பாரி,  க்கு இடையெடுப்பார-எதிரப்ப
மற்றும் முற்க்கு இடையெடுப்பாக்கு வஇணாட்டிலத் தளங்கஇணள அணுகும்

எண்ணிக்இணகயில் ஒரு கூரஇணமந்து சுயடுப்பான வீழ்ச்ச
ஏற்ெட்டுளளது.  கூகுள வழிந்து சுயடுப்பாக உாட்டிலக க்கு இடையயாதீனமாக செடுப்பாயாதீனமாக செலியாதீனமாக செ
வஇணாட்டிலத் தளத்இணத (WSWS) அணுகும் எண்ணிக்இணக,
பவறும் ஒரு மடுப்பாதத்தில்,  70  யாதீனமாக செதவீத வீழ்ச்சஇணந்து சுயக்

கண்டுளளது.

கூகுளின் க்கு இடையதடல் பிரிவு தஇணாட்டிலஇணம பெடுப்பாறிந்து சுயடுப்பாளர பென்
க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் (Ben Gomes),  ஏப்ரல் 25  இல் ெதிவிட்ட ஒரு

வஇணாட்டிலப் ெதிவில்,  ஓரபவல்லிந்து சுயன் தஇணாட்டிலப்இணெ க்கு இடையெடுப்பான்று,
“க்கு இடையதடல்களுக்கடுப்பான நமது யாதீனமாக செமீெத்திந்து சுய தர க்கு இடையமம்ெடுப்பாடுகள"

என்று தஇணாட்டிலப்பிட்ட ஒரு அறிக்இணகயில் பதிந்து சுய தணிக்இணக
திட்டத்இணத பவளியிட்டிருந்தடுப்பார.  இந்த அறிக்இணக

நஇணடமுஇணறந்து சுயளவில் பெருநிறுவன ஊடகங்களடுப்பால்
பஇணதக்கப்ெட்டு விடப்ெட்டது.  நிய க்கு இடையந்து சுயடுப்பாரக் இணடம்க்கு இடைய்டுப்பா
அல்ாட்டிலது க்கு இடையவடுப்பால் ஸ்ட்ரீட் க்கு இடையம் ஜரனக்கு இடையாட்டிலடுப்பா அந்த அறிக்இணக
குறித்து எழுதக்கு இடையவயில்இணாட்டில.  வடுப்பாஷிங்டன் க்கு இடையெடுப்பாஸ்ட்
ஒக்கு இடையரபந்து சுயடுப்பாரு வஇணாட்டிலப் ெதிவுடன் அந்த அறிக்இணக குறித்த
பயாதீனமாக செய்திஇணந்து சுய மட்டுப்ெடுத்திக் பகடுப்பாண்டது.

பவறும் பதடுப்பாழில்நுட்ெ பநறிமுஇணற மடுப்பாற்றம் என்ெதடுப்பாக

குறிப்பிட்ட க்கு இடையகடுப்பாம்ஸின் அறிக்இணகந்து சுயடுப்பானது, "அப்ெட்டமடுப்பாக
தவறடுப்பான வழிகடுப்பாட்டல் வழங்கும்,  தரங்குஇணறந்த,

அத்துமீறிந்து சுய அல்ாட்டிலது முற்றிலும் பெடுப்பாய் தகவல்கஇணளப்
ெரப்பவதற்கு ெங்களிப்ப பயாதீனமாக செய்யும் வஇணாட்டிலத்தள

உளளடங்கங்காட்டிலடுப்பான 'க்கு இடையெடுப்பாலி பயாதீனமாக செய்திகளின்'
நிகழ்வுக்கு இடையெடுப்பாக்குக்கு"  ஒரு அவசந்து சுயமடுப்பான விஇணடயிறுப்ெடுப்பாக,

இஇண இணைந்து சுய தணிக்இணகஇணந்து சுய நிந்து சுயடுப்பாந்து சுயப்ெடுத்திந்து சுயது.

“'க்கு இடையெடுப்பாலி பயாதீனமாக செய்திகளின்'  நிகழ்வுக்கு இடையெடுப்பாக்கு"  என்ெக்கு இடையத,  2017
இன் பிரதடுப்பான "க்கு இடையெடுப்பாலி பயாதீனமாக செய்தி"  ஆகும்.  அரச மற்றும்

பெருநிறுவன நாட்டிலன்களுக்கு எதிரடுப்பான இடதுயாதீனமாக செடுப்பாரி

எதிரப்ெடுப்பாளரகஇணள மதிப்பிழக்க பயாதீனமாக செய்யும் க்கு இடையநடுப்பாக்கில்,
சஐஏ இன் "தவறடுப்பான தகவல்" பிரச்யாதீனமாக செடுப்பாரங்கள என்று எது

அஇணழக்கப்ெட்டக்கு இடையதடுப்பா அவ்வஇணகந்து சுயடுப்பான நன்கறிந்து சுயப்ெட்ட
கு இணைடுப்பாம்யாதீனமாக செங்கள அஇணனத்இணதயும்,  இதன் க்கு இடையதடுப்பாற்றுவடுப்பாய்

மற்றும் ெரப்ெப்ெடும் முஇணறயில் இது பகடுப்பாண்டுளளது.

“க்கு இடையெடுப்பாலி பயாதீனமாக செய்திகள,”  “அப்ெட்டமடுப்பாக தவறடுப்பாக
வழிநடத்தும் கருத்துக்கள,”  “தரங்குஇணறந்த,”

“அத்துமீறிந்து சுய,”  மற்றும் "முற்றிலும் பெடுப்பாய் தகவல்,”
என்ற சஇணமக்கு இடையந்து சுயறிந்து சுய பயாதீனமாக செடுப்பாற்களுக்கு, க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் எந்தபவடுப்பாரு

உறுதிந்து சுயடுப்பான உதடுப்பார இணைங்களும் வழங்கவில்இணாட்டில என்ெது
ஒருபறம் இருக்கட்டும்,  எந்தபவடுப்பாரு பதளிவடுப்பான

வஇணரந்து சுயஇணறயும் கூட அவர வழங்கவில்இணாட்டில என்ெது
குறிப்பிடத்தக்கதடுப்பாகும்.

கூகுளின் பதிந்து சுய தணிக்இணக அல்கடுப்பாரிதம்,  அரயாதீனமாக செடுப்பாங்க

மற்றும் பெருநிறுவனங்களின் உத்திக்கு இடையந்து சுயடுப்பாகபூரவ
கஇணதந்து சுயடுப்பாடல்களுக்கு யாதீனமாக செவடுப்பால் விடுக்கும் அரசந்து சுயல்

பயாதீனமாக செய்திகள மற்றும் கருத்துக்கஇணள பகடுப்பாண்ட தளங்கள
மீது ஒருங்குவிந்துளளது.  க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் எழுதுகிறடுப்பார:

“[எ]ங்களது அன்றடுப்பாட ெந்து சுயன்ெடுப்பாட்டில்,  சாட்டில பயாதீனமாக செடுப்பாற்களின்
க்கு இடையதடல்கள (சமடுப்பார 0.25  யாதீனமாக செதவீதம்),  மக்களுக்கு

க்கு இடையவண்டடுப்பாத,  அத்துமீறிந்து சுய அல்ாட்டிலது தவறடுப்பாக வழிநடத்தும்
கருத்இணத பதளிவடுப்பாக வழங்கும் தகவல்களுக்கு இட்டு

பயாதீனமாக செல்கின்றன என்ெது மிகவும் பவளிப்ெஇணடந்து சுயடுப்பாக
உளளது.”

ெல்க்கு இடையவறு வஇணாட்டிலத் தள படடுப்பாஇணமன்களின் "தரத்இணத"

ஆரடுப்பாய்ந்தறிந்து சுய கூகுள சமடுப்பார 10,000
“மதிப்பீட்டடுப்பாளரகஇணள"  நிந்து சுயமித்திருப்ெதடுப்பாக க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ்

பதரிவித்தடுப்பார. “கூகுளின் க்கு இடையதடல் முடிவுகளின் தரங்கஇணள
மதிப்பீடு பயாதீனமாக செய்து,  எங்கள ெரிக்கு இடையயாதீனமாக செடுப்பாதஇணனகஇணள குறித்து

மதிப்பீடுகஇணள தரும் நிம் ஜமடுப்பான மனிதரகளடுப்பான
மதிப்பீட்டடுப்பாளரகஇணள"  நிறுவனம் பகடுப்பாண்டுளளது.  க்கு இடையதடல்

பிரிவின் அந்த தஇணாட்டிலஇணம பெடுப்பாறிந்து சுயடுப்பாளர இந்த
"மதிப்பீட்டடுப்பாளரகஇணள"  அஇணடந்து சுயடுப்பாளம் கடுப்பாட்டவில்இணாட்டில

என்ெக்கு இடையதடுப்பாடு,  அவரகஇணளத் க்கு இடையதரந்பதடுப்ெதில் என்ன
வழிவஇணக ெந்து சுயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது என்ெஇணதயும்

விளக்கவில்இணாட்டில.  ஆனடுப்பால்,  யாதீனமாக செமீெத்திந்து சுய திட்டநிரல்
(programming)  அபிவிருத்திகஇணள ெந்து சுயன்ெடுத்தி,  கூகுள

அதன் க்கு இடையதடுபெடுப்பாறிகஇணளக்கு இடையந்து சுய மதிப்பீட்டடுப்பாளரகள க்கு இடையெடுப்பாாட்டில



"சந்திக்க"  பயாதீனமாக செய்ந்து சுய முடியும்—அரச மற்றும்

பெருநிறுவனங்களின் அரசந்து சுயல் முன்னுரிஇணமகள,
தப்பெண் இணைங்கள மற்றும் விருப்ெமின்இணமகளுக்கு ஏற்ற

க்கு இடையதடல் முடிவுகஇணளக் பகடுப்பாண்டு வருமடுப்பாறு அவற்இணற
ெயிற்றுவிக்க முடியும்.

இந்த "மதிப்பீட்டடுப்பாளரகள",  நிறுவனத்தின் க்கு இடையதடல்

தரவரிஇணயாதீனமாக செ வழிகடுப்பாட்டி பநறிமுஇணறகளுக்கு
கீழ்ெடிந்திருப்ெடுப்பாரகள என்று க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் வலியுறுத்துகிறடுப்பார.

“தவறடுப்பாக வழிநடத்தும் தகவல்கள,  எதிரெடுப்பாரடுப்பா
அத்துமீறிந்து சுய முடிவுகள,  கட்டுக்கஇணதகள மற்றும்

ஆதரவில்ாட்டிலடுப்பா சூழ்ச்ச தத்துவங்கஇணள உளளடக்கிந்து சுய
தரங்குஇணறந்த வஇணாட்டிலப்ெக்கங்கஇணள ஒதுக்கிவிடுவதற்கடுப்பாக

தரவரிஇணயாதீனமாக செப்ெடுத்தும் க்கு இடையரட்டரகளுக்கு,”  இந்த க்கு இடையதடல்
வழிகடுப்பாட்டி பநறிமுஇணறகள,  மிக விரிவடுப்பான

உதடுப்பார இணைங்கஇணள வழங்குகின்றன.”

வஇணாட்டிலத் தளங்கள மீதடுப்பான எதிரமஇணற மதிப்பீடுகளுக்கடுப்பான
பறநிஇணாட்டில அடித்தளத்இணத விளங்கப்ெடுத்தடுப்பாமல் க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ்,

மீண்டுபமடுப்பாருமுஇணற எரிச்யாதீனமாக செலூட்டும் வடுப்பாரத்இணதம் ஜடுப்பாாட்டிலங்கஇணள
ெந்து சுயன்ெடுத்துகிறடுப்பார.

இந்த "மதிப்பீட்டடுப்பாளரகள"  வழங்கும் விெரங்கஇணளக்

பகடுப்பாண்டு,  கூகுள "எங்களின் மதிப்பீட்டு முஇணறகஇணள
க்கு இடையமம்ெடுத்தி இருப்ெதுடன்,  மிகவும் அதிகடுப்பாரபூரவ

தகவல்கஇணள முன்னுக்குக் பகடுப்பாண்டு வரும் அல்கடுப்பாரித
இற்இணறப்ெடுத்தல்கஇணள பயாதீனமாக செய்துளளதடுப்பாக"  க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ்

அறிவிக்கிறடுப்பார.  வரவிருக்கும் கடுப்பாாட்டிலத்தில்,  “மிகவும்
அதிகடுப்பாரபூரவ ெக்கங்கஇணள முன்னுக்குக் பகடுப்பாண்டு

வரவும்,  தரங்குஇணறந்த உளளடக்கங்கஇணள பின்னுக்குத்
தளளவும் உதவும் வஇணகயில் நடுப்பாங்கள எங்களின்

யாதீனமாக செமிக்இணமிக்ஞைகஇணளச் சீரபயாதீனமாக செய்துளக்கு இடையளடுப்பாம்,”  என்று அவர
மீண்டும் வலியுறுத்துகிறடுப்பார.

கூகுள அது தணிக்இணக பயாதீனமாக செய்ந்து சுய விரும்பம் அரசந்து சுயல்

கண்க்கு இடைய இணைடுப்பாட்டங்கஇணளக் குறித்து மட்டும்
தீரமடுப்பானிப்ெதில்இணாட்டில, மடுப்பாறடுப்பாக எந்த தளங்களுக்கு யாதீனமாக செடுப்பாரெடுப்பாக

இருக்க க்கு இடையவண்டுபமன்றும் முடிபவடுக்கிறது என்ெக்கு இடையத
இதன் உறுதிந்து சுயடுப்பான அரத்தமடுப்பாகும்.

பதளிவடுப்பாக க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் "அதிகடுப்பாரபூரவ" என்ற வடுப்பாரத்இணதஇணந்து சுய

மனதடுப்பார க்கு இடையநசக்கிறடுப்பார,  அந்த வடுப்பாரத்இணதயின் அரத்தம்
குறித்த ஓர ஆய்வு அவர வடுப்பாரத்இணத க்கு இடையமடுப்பாகத்தின்

இந்து சுயல்இணெ விளங்கப்ெடுத்துகிறது. “அதிகடுப்பாரபூரவ"  என்ற

வடுப்பாரத்இணதக்கு ஆக்ஸ்க்கு இடையெடுப்பாரட் ஆங்கிாட்டில அகரடுப்பாதியில்

வழங்கப்ெடும் விளக்கம்:  “இ இணைக்கமடுப்பாக அல்ாட்டிலது
கீழ்ெடிந்திருப்ெஇணத அவசந்து சுயப்ெடுத்தும்,  ஓர

உத்திக்கு இடையந்து சுயடுப்பாகபூரவ ஆதடுப்பாரவளத்திடம் இருந்து வரும்
உத்தரவு,” என்றுளளது.

தணிக்இணக வழிமுஇணறகள அதிகரித்தளவில்

கட்டுப்ெடுப்பாடுகஇணளப் பெறும் என்ெஇணத ஏப்ரல் 25 அறிக்இணக
சட்டிக்கடுப்பாட்டுகிறது.  கூகுள அதன் க்கு இடையதடல் முடிவுகஇணள

இன்னும் அதிகமடுப்பாக கட்டுப்ெடுப்பாட்டுக்குள பகடுப்பாண்டு
வருவதன் மூாட்டிலமடுப்பாக,  "நல்ாட்டிலபதடுப்பாரு முன்க்கு இடையனற்றத்இணத

பயாதீனமாக செய்து" வருகிறது என்று க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் குறிப்பிடுகிறடுப்பார.

திரு. க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் ஒரு தகுதி வடுப்பாய்ந்த பக்கு இடையரடுப்பாகிரடுப்பாமர மற்றும்
பமன்பெடுப்பாருள பெடுப்பாறிந்து சுயடுப்பாளர என்ெஇணத ஒருவரடுப்பால்

ஊகிக்க முடியும்.  ஆனடுப்பால் அவருக்கு க்கு இடையெச்ச சதந்திரம்
மீதடுப்பான அக்கஇணற இல்இணாட்டிலபந்து சுயன்றடுப்பாலும்,  குறிப்ெடுப்பாக அது

குறித்த அறிவு கூட இல்இணாட்டிலந்து சுயடுப்பா என்று யாதீனமாக செந்க்கு இடையதகிக்க
ஒருவருக்கு நிந்து சுயடுப்பாந்து சுயமடுப்பான கடுப்பார இணைங்கள உளளன.

அரயாதீனமாக செடுப்பாங்கம்,  உளவுத்துஇணற முகஇணமகள,  பிரதடுப்பான

முதாட்டிலடுப்பாளித்துவ அரசந்து சுயல் கட்சகள வழங்கும்,
பெருநிறுவன கட்டுப்ெடுப்பாட்டிாட்டிலடுப்பான ஊடகங்களடுப்பால்

மக்களுக்கு பகடுப்பாண்டு பயாதீனமாக செல்ாட்டிலப்ெடும்,  உத்திக்கு இடையந்து சுயடுப்பாகபூரவ
கஇணதந்து சுயடுப்பாடல்களுக்கு அப்ெடுப்பாற்ெட்டு க்கு இடையவபறஇணதயும் மக்கள

அணுகுவஇணத அந்நிறுவனம் விரும்ெவில்இணாட்டில என்ெதன்
கூகுள-உஇணர (Google-speak) தடுப்பான் க்கு இடையகடுப்பாம்ஸின் அறிக்இணக.

கூகுள,  ஒரு ெடுப்பாரிந்து சுய ொட்டில பில்லிந்து சுயனிந்து சுய டடுப்பாாட்டிலர

பெருநிறுவன ம் ஜடுப்பாம்ெவடுப்பானடுப்பாக மடுப்பாறிந்து சுய க்கு இடையெடுப்பாக்கினூடடுப்பாக,
யாதீனமாக செக்தி வடுப்பாய்ந்த மற்றும் ஒடுக்குமுஇணற அரச

அஇணமப்பகளுடன் அரசந்து சுயல்ரீதியில் வஞ்யாதீனமாக செகமடுப்பான மற்றும்
அெடுப்பாந்து சுயகரமடுப்பான உறவுகஇணள அபிவிருத்தி பயாதீனமாக செய்துளளது.

அது அபமரிக்க அரசடன் மட்டுமல்ாட்டில,  மடுப்பாறடுப்பாக
கடல்கடந்த அரசகளுடனும் உறவுகஇணளப் க்கு இடையெணி

வருகிறது.  அதன் பதிந்து சுய அல்கடுப்பாரிதத்இணத
நஇணடமுஇணறப்ெடுத்துவதற்கு பவறும் ஒரு சாட்டில

வடுப்பாரங்களுக்கு முன்னர,  ஏப்ரல் மடுப்பாத பதடுப்பாடக்கத்தில்,
க்கு இடையகடுப்பாம்ஸ் பதிந்து சுய தணிக்இணக விதிமுஇணறகஇணள விவடுப்பாதிக்க

க்கு இடையெரலினில் உந்து சுயரமட்ட க்கு இடையம் ஜரமன் அதிகடுப்பாரிகஇணளச்
யாதீனமாக செந்தித்திருந்தடுப்பார.

அரச தணிக்இணகஇணந்து சுயத் திணிப்ெதில் கூகுள க்கு இடையதடுபெடுப்பாறி

இப்க்கு இடையெடுப்பாது ஒரு பிரதடுப்பான யாதீனமாக செக்திந்து சுயடுப்பாகி உளளது.


