உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

உலக சோசோலிோ வலலத் தளத்தின
முதனலுதன்மை 45 சதடு சோசற்களில
ஒவ்சவசனலொன்றையும் கூகுள் தடுத்தத
By Andre Damon, 4 August 2017
முன்னதனதாக உலக சோனதாோலிோ வலலத தளததிற்க வனதாோகர்கலள
இட்டு வந்த 45 மிக பிரபலலமனதான சதடு ு சோனதாற்களுக்கம் உலக
சோனதாோலிோ வலலத தளததிற்கம் இல் இடையிலனதான ு சதனதா் இடைர்புகலள
கூகள் துண்டிததிருப்பலத, இலைய தரவு மீதனதான ஓர் ஆழ்ந்த
மீளனதாய்வு நிறுவிக்கனதாட்டுகிறது. ஏப்ரல் 2017 இறுதி வனதாக்கில்,
WSWS ஐ அதன் வனதாோகர்களு் இடைன் இலைதத 150 முதன்லலம சதடு
ு சோனதாற்களில் 145 ு சோனதாற்கள் இப்சபனதாது அவ்வனதாறு ு சோய்வதில்லல
எனும்
அளவிற்க,
கூகள்
நல் இடைமுலறப்படுததி
உள்ள
ஸ்தூலலமனதான தணிக்லக மிகவும் பரந்தளவில் உள்ளது.
கூகள் சத் இடைல்களினூ் இடைனதாக WSWS ஐ வந்தல் இடைந்த வனதாோகர்களின்
எண்ணிக்லக ோரிந்திருப்பது ஏசதனதா ு சதனதாழில்நுட்ப பிரச்சிலனயின்
கனதாரைலமனதாக இல்லல, லமனதாறனதாக ஒரு திட்் இடைமிட்் இடை தணிக்லக
ு சகனதாள்லகயினனதால் ஆகம் என்பலத இந்த கண்டுபிடிப்புகள்
ு சதளிவுபடுததுகின்றன. “அததுமீறிய" ு சோய்திகள் லமற்றும் "சூழ்ச்சி
தததுவங்கலள" உள்ள் இடைக்கிய வலலத தளங்கலள விட்டு
"அதிகனதாரபூர்வ
வலலத
தளங்கலள"
ஊக்கவிப்பதற்கனதான
திட்் இடைங்கலள கூகள் ஏப்ரல் 25 இல் அறிவிதத பின்னர், மூன்று
லமனதாதங்களில் தனதான் இந்த வீழ்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது.
இந்ந் இடைவடிக்லககளின் கனதாரைலமனதாக, கூகள் சத் இடைல்களினூ் இடைனதாக
WSWS ஐ வந்தல் இடைந்த வனதாோகர்களின் எண்ணிக்லக ஏப்ரலுக்க
பின்னர் மூன்றில் இரண்டு லம் இடைங்க ோரிந்துள்ளது.
பததனதாயிரக் கைக்கனதான சதடு ு சோனதாற்கலள WSWS பகததனதாரனதாய்ந்து,
சத் இடைல் முடிவுகளில் WSWS ஐ முதல் அல்லது இரண்் இடைனதாவது
பக்கததில் ு சகனதாண்டு வரக்கூடிய முக்கிய ு சதனதா் இடைர் ு சோனதாற்கள்
லமற்றும் ு சோனதாற்கலள அது கண்் இடைறிந்துள்ளது. இவற்றின் முதன்லலம
45 சதடு ு சோனதாற்களில், “சோனதாோலிோம்,” “ரஷ்ய புரட்சி,” “ஃப்ளிண்ட்
மிச்சிகன்,” “பனதாட்் இடைனதாளி வர்க்கம்,” லமற்றும் "ஐக்கிய வனதாகனததுலற
ு சதனதாழிலனதாளர்கள் [UAW]” ஆகியலவ முன்னர் உள்ள் இடைங்கி
இருந்தன. முதல் 150 சத் இடைல் முடிவுகளில் WSWS ஐ ு சகனதாண்டு
வந்த ு சோனதாற்களில் “UAW ஒப்பந்தம்,” “ோரைல் இடைதல்,” லமற்றும்
"சபனதால்ஷிவிக் புரட்சி,” ஆகிய ு சோனதாற்கள் உள்ள் இடைங்கம். இந்த
ு சோனதாற்கள் அலனததும் இப்சபனதாது மு் இடைக்கப்பட்டுள்ளன.
லமனதார்ச்சில் ு சவளியி் இடைப்பட்் இடை கூகள் லமதிப்பீட்் இடைனதாளர்களுக்கனதான
வழிகனதாட்டி ு சநறிமுலறகளின் ு சதனதாகப்பிலும், ஏப்ரலில் கூகள்
ு சபனதாறியியல் பிரிவின் துலை தலலவர் ு சபன் சகனதாம்ஸ் விவரிதத
விளக்கததிலும், “பயனர் ஒரு லமனதாற்றீட்டு கண்சைனதாட்் இடைதலத
சதடுகிறனதார் என்பலத சத் இடைல் ு சதளிவனதாக எடுததுக்கனதாட்டினனதால்"
ஒழிய, “சூழ்ச்சி தததுவங்கள்" அல்லது "நிலலகலலக்கம்"
ு சோய்திகலளக்
ு சகனதாண்் இடை
பக்கங்களுக்க
திருப்பிவிடுவலத
தடுக்கலமனதாறு,
கூகள்
சத் இடைல்
லமதிப்பீட்் இடைனதாளர்களுக்க
அறிவுறுததப்பட்டிருந்தது. சதடுு சபனதாறி தரவரிலோப் பட்டியல்

லமனதாற்றங்களுக்கனதான இதுசபனதான்ற இயங்கமுலறயு் இடைன்
தரவு உள்ள் இடைக்கம் ஒததிருக்கின்றன.

WSWS

இன்

கூகள் பயனர்கள், அவர்களின் சத் இடைல் விோனதாரலையில் "WSWS"
என்பலத கறிப்பிட்டு உள்ள் இடைக்கினனதால் தனதான் அவர்களனதால் WSWS
ஐ கனதாை முடியும். ஆனனதால் "ட்ு சரனதாட்ஸ்கி,” “ட்ு சரனதாட்ஸ்கிோம்,”
“லமனதார்க்சிோம்,” “சோனதாோலிோம்,” அல்லது "ோலமததுவமின்லலம,” சபனதான்ற
ு சோனதாற்கலள
லமட்டும்
அவர்கள்
சத் இடைல்
விோனதாரலைகளில்
உள்ள் இடைக்கினனதால், அவர்களனதால் WSWS ஐ கனதாை முடியனதாது.
கூகள் சத் இடைல் பயனர்களில் 90 ோதவீதததிற்கம் அதிகலமனதானவர்கள்
சத் இடைல்
முடிவுகளில்
முதல்
பக்கததிற்க
அடுததுள்ள
பக்கங்களுக்கச் ு சோன்று ு சோனதாடுக்கவதில்லல, சலமலும் 99
ோதவீதததிற்கம் அதிகலமனதானவர்கள் 10 ஆம் பக்கதலதக் க் இடைந்து
ு சோன்று லிங்க்ககலள ு சோனதாடுக்கவதில்லல. இதன் அர்ததம்,
சத் இடைலின் சபனதாது ஒரு பக்கம் முதல் 100 சத் இடைல் முடிவுகளுக்க
அப்பனதால் பின்னுக்கத தள்ளப்பட்் இடைனதால், அது நல் இடைமுலறயளவில்
எட்் இடைமுடியனதாத இ் இடைததில் இருக்கம்.
இந்த புதிய புள்ளிவிபரங்கள், SEMRush சத் இடைல் சீரலலமப்பு
ு சலமன்ு சபனதாருளனதால் ு சதனதாகக்கப்பட்டு, WSWS இன் முதன்லலம 30,000
சதடு ு சோனதாற்கள் மீதனதான ஒரு விரிவனதான பகப்பனதாய்வின்
அடிப்பல் இடையில், கூகளின் ு சோனதாந்த தரவுகள் லமற்றும் கூகள்
சத் இடைல்களுக்க எதிரனதாக பரிசோனதாதிக்கப்பட்் இடைதனதாகம்.
கூகளின்
பததிரிலக
ு சதனதா் இடைர்பு
அலுவலதலத
ு சதனதா் இடைர்பு
ு சகனதாள்வதற்க மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி ு சோய்த சபனதாதினும்,
அந்நிறுவனம்
WSWS
விோனதாரலையில்
ு சவளியி் இடைப்பட்் இடை
உண்லலமகள் கறிதது கருததுலரக்க ு சதனதா் இடைர்ந்து லமறுதது
வருகிறது.
ஆனனதால் ஏலனய சுதந்திர ு சோய்தி நிறுவனங்களனதால் பரந்தளவில்
பகிர்ந்து ு சகனதாள்ளப்படும் லமற்றும் சலமற்சகனதாளிட்டுக் கனதாட்் இடைப்படும்
WSWS
இன்
ு சோய்திகள்,
கூகளின்
லமதிப்பீட்் இடைனதாளர்கள்
என்றலறழைக்கப்படுபவர்களின்
பனதாததிரம்
மீது
கணிோலமனதான
கவனதலதக் ு சகனதாண்டு வந்துள்ளது.
புதனன்று ஒரு சநரடி இலையவழி ஒளிபரப்பில், கூகளின்
ு சவப்லமனதாஸ்் இடைர் புள்ளிவிபரங்களுக்கனதான பகப்பனதாய்வனதாளர் சபனதான்
முய்ு சலரி் இடைம், இந்த லமதிப்பீட்் இடைனதாளர்களனதால் "வலலத தளததின்
நன்லமதிப்பு" பனதாதிக்கப்படுலமனதா என்று சகட்கப்பட்் இடைது. "ு சபனதாதுவனதாக
ஒரு வலலத தளததின் நன்லமதிப்பு சபனதான்ற சில வி் இடையங்கலள"
லமதிப்பீட்் இடைனதாளர்களின் ந் இடைவடிக்லககள் "தததுவனதார்தத ரீதியில்
உள்ள் இடைக்கி இருக்கம்" என்று அறிவிதது, முய்ு சலர், லமறுக்கனதாலமல்
லமறுக்கம் ஒரு பதில் என்று கூறததக்க ஒன்லற வறழைங்கினனதார்.

கூகளின்
தணிக்லகயனதாளர்
கழ,
வலலத
தளங்களின்
"நன்லமதிப்லப" பின்னுக்க தள்ளுவதன் மூலலமனதாக வலலத
தளங்கள்
ஒன்ு சவனதான்லறயும்
மு் இடைக்கவதற்கனதான
தலகலலம
ு சகனதாண்டுள்ளது என்பதற்க இது நல் இடைமுலறயளவில் ஓர்
ஒப்புதலனதாகம்.
கூகள் மு் இடைக்கிய சதடு ு சோனதாற்களின் பட்டியல், அரோனதாங்கமும்
ு சபருநிறுவன ு சோல்வந்த கழக்களும் லமக்கள் எலத ு சதரிந்து
ு சகனதாள்ளக்கூ் இடைனதாது
என்று
விரும்புகிறனதார்கள்
என்பலத
எடுததுலரக்கின்றன.
சநரடியனதாக சோனதாோலிோதது் இடைன் ோம்பந்தப்பட்் இடை ு சோனதாற்கள் மீதுதனதான்
மிகவும்
அதிகலமனதாக
சலமனதாோடி
ு சோய்யப்பட்டுள்ளது.
“முதலனதாளிததுவததிற்க எதிரனதாக சோனதாோலிோம்,” “சோனதாோலிோ லமருததுவ
கவனிப்பு,” “ோமூக வர்க்க சபனதாரனதாட்் இடைம்,” லமற்றும் "சோனதாோலிோ கட்சி
அறிக்லக,” ஆகிய ு சோனதாற்கள், இலவு சயல்லனதாம் முன்னர் முதல்
பக்கததிசலசய WSWS கட்டுலரகலளக்
ு சகனதாண்டு
வந்த
நிலலயில், இப்சபனதாது முதன்லலம 100 சத் இடைல் முடிவுகளில் கூ் இடை
WSWS பக்கங்கலளக் ு சகனதாண்டு வரவில்லல. “சோனதாோலிோம்,”
“சோனதாோலிஸ்ட்,”
“சோனதாோலிோ
இயக்கம்,”
லமற்றும்
"வர்க்க
முரண்பனதாடு,” ஆகிய ு சோனதாற்கள், முன்னதனதாக முதல் நனதான்க
பக்கங்களுக்கள் WSWS கட்டுலரகலளக் ு சகனதாண்டு வந்திருந்த
நிலலயில், இப்சபனதாது இலவ அலனததும் WSWS கட்டுலரகலளக்
ு சகனதாண்டு வரசவ இல்லல.
நனதான்கனதாம் அகிலததின் அலனததுலகக் கழ (ICFI), 2014 இல்,
ு சதனதாழிலனதாள வர்க்கததின் அடிப்பல் இடையில் ஒரு சபனதார்-எதிர்ப்பு
இயக்கதலத மீளக்கட்் இடைலலமக்க உறுதிபூண்டு, அதன் அரசியல்
சவலலததிட்் இடைததின்
லலமயததில்
சபனதாருக்க
எதிரனதான
சபனதாரனதாட்் இடைதலத லவதது அலறகூவல் விடுததது. இசதசபனதாலசவ
கறிப்பி் இடைததக்க
வலகயில்,
சத் இடைல்
முடிவுகளில்
WSWS
கட்டுலரகலள முதல் பக்கததிற்கள் ு சகனதாண்டு வந்த, “சபனதார்எதிர்ப்பு இலக்கியம்,” “சபனதாருக்க எதிரனதான கட்டுலரகள்,” லமற்றும்
"சபனதார் சோனதாோலிோம்,” ஆகிய ு சோனதாற்கள், WSWS கட்டுலரகளில்
ஒன்லற கூ் இடை ு சகனதாண்டு வரவில்லல.
வரலனதாறு ோம்பந்தலமனதான சத் இடைல்களில், கறிப்பனதாக 20 ஆம்
நூற்றனதாண்டு புரட்சிகர சபனதாரனதாட்் இடைங்கள் ோம்பந்தலமனதான வரலனதாற்று
தலலப்புகளில் WSWS இருட்் இடைடிப்பு ு சோய்யப்பட்டுள்ளது. இதில்,
“ரஷ்ய புரட்சி,” “சபனதால்ஷிவிக் புரட்சி,” லமற்றும் "அக்ச் இடைனதாபர்
புரட்சி,” சபனதான்ற ு சோனதாற்கள் உள்ள் இடைங்கம், இலவ அலனததும்
ஏப்ரலில் முதல் 50 சத் இடைல் முடிவுகளில் WSWS ஐ ு சகனதாண்டு
வந்திருந்தன.
ு சதனதாழிலனதாள

வர்க்கததிற்க விசரனதாதலமனதான ு சதனதாழிற்ோங்கங்கலள
அம்பலப்படுததுவதன்
மீதனதான
ு சோய்திகலள
உலு சகங்கிலும் உள்ள ு சதனதாழிலனதாளர்கள் பின்ு சதனதா் இடைர்கிறனதார்கள்.
ஒருசவலள இந்த கனதாரைததினனதால் தனதாசனனதா என்னசவனதா, ஐக்கிய
வனதாகனததுலற ு சதனதாழிலனதாளர்கள் என்பதன் சுருக்கலமனதான "UAW”
என்ற ு சோனதாலின் முதல் 100 சத் இடைல் முடிவுகளில் இருந்து WSWS
நீக்கப்பட்டுள்ளது. “சவலலநிறுததம்" என்ற ு சோனதால் உட்ப் இடை 125
க்கம் அதிகலமனதான சதடு ு சோனதாற்களில் கில் இடைக்கம் முதல் 100
சத் இடைல் முடிவுகளில் இருந்தும் WSWS நீக்கப்பட்டுள்ளது.
WSWS

1998 இன் ு சதனதா் இடைக்கததிலிருந்து அு சலமரிக்கனதாவிலும் ோர்வசதோ
அளவிலும் ஒரு பிரதனதான சபனதாக்கனதாக WSWS அல் இடையனதாளம்
கண்டுள்ள
ோமூக
பிரச்சிலனகள்,
கறிப்பனதாக
ோமூக
ோலமததுவமின்லலம,
WSWS
ு சோய்திகளின்
ஒரு
முக்கிய
கூறுபனதா் இடைனதாகம். கறிப்பி் இடைததக்க வலகயில், WSWS ஐ முதல் ஐந்து

சத் இடைல் முடிவுகளில் ு சகனதாண்டு வந்திருந்த “உலகின் ோமூக
ோலமததுவமின்லலம,” “வறுலலம லமற்றும் ோமூக ோலமததுவமின்லலம,”
லமற்றும் "உலகளனதாவிய ோலமததுவமின்லலம கட்டுலரகள்,” ஆகிய
ு சோனதாற்கள், இப்சபனதாது முதல் 100 சத் இடைல் முடிவுகளில் கூ் இடை
ு சகனதாண்டு வரவில்லல. இலதப் சபனதாலசவ, சவு சறந்த சதடு
ு சோனதாற்கலளயும் வி் இடை WSWS க்க இரண்் இடைனதாவது-அதிகபட்ோ
வனதாோகர்கலளக் ு சகனதாண்டு வந்திருந்த "ஃப்ளிண்ட் மிச்சிகன்,” என்ற
ு சோனதால், முதல் 100 முடிவுகளில் இருந்சத WSWS கட்டுலரகலள
நீக்கி இருந்தது.
இறுதியனதாக, அங்சக சபனதார் விரிவனதாக்கம் உள்ளது. ஏப்ரலில் WSWS
ஐ முதல் 100 சத் இடைல் முடிவுகளில் ு சகனதாண்டு வந்திருந்த 30,000
சதடு ு சோனதாற்களில், 1,100 க்கம் அதிகலமனதானலவ "சபனதார்" என்ற
பததலதக்
ு சகனதாண்டிருந்தன.
அவற்றில்
பனதாதிக்கம்
சலமலனதானவற்றின், அல்லது 761 சதடுு சோனதாற்களின், சத் இடைல்
முடிவுகளது முதல் 10 பக்களில் இருந்சத WSWS நீக்கப்பட்் இடைது.
ஏப்ரலில், பின்வரும் சதடுு சோனதாற்கள் (search terms) முதல் ஐந்து
இ் இடைங்களில் WSWS இன் ஒரு கட்டுலரலயக் ு சகனதாண்டு
வந்திருந்தன: “சீனனதா உ் இடைனனதான அணுஆயுத சபனதார் (1),”
“அு சலமரிக்கனதா ஈரனதானு் இடைன் சபனதாருக்க ு சோல்கிறதனதா (1),” “சீனனதா
அு சலமரிக்கனதா சபனதார் சூறழைல், (3)” “சீனனதாவு் இடைன் அணுஆயுத சபனதார்
(4)” லமற்றும் "ஓர் அணுஆயுத சபனதார் ஏற்பட்் இடைனதால் என்ன ந் இடைக்கம்
(5).” இந்த ு சோனதாற்கள் அலனததும் மு் இடைக்கப்பட்டுள்ளன.
முதல் 10 இ் இடைங்களில் இருந்த கறிப்பி் இடைததக்க ஏலனய
ு சோனதாற்களில், “ரஷ்யனதா ஓர் அணுஆயுத சபனதாலரத ு சதனதா் இடைங்கலமனதா
(6),” “ரஷ்யனதாவிற்க எதிரனதான சபனதார் (8),” லமற்றும் "அணுஆயுத
சபனதார் அச்சுறுததல் (9),” ஆகியலவ உள்ள் இடைங்கம், இப்சபனதாது
இலவயலனதது ு சோனதாற்களின் சத் இடைல் முடிவுகளும் முதல் 100
இ் இடைங்களில் இருந்சத WSWS ஐ நீக்கியுள்ளன.
பயனர் அனுபவதலத "சலமம்படுததுவதற்கனதாக" அது அதன்
சதடுு சபனதாறியில் லமனதாற்றங்கலள நல் இடைமுலறப்படுதத முயன்று
வருவதனதாக கூகள் வனதாதிடுகிறது.
ஆனனதால் "சோனதாோலிோம்" அல்லது "சோனதாோலிஸ்ட்,” லமற்றும் "ரஷ்ய
புரட்சி" என்ற வனதார்தலதகலள சதடும் பயனர்கள், சோனதாோலிோ
வலலத தளங்கலளயும் ஒரு சோனதாோலிோ முன்சனனதாக்லகயும் சதடி
வருகிறனதார்கள் என்பது ு சவளிப்பல் இடையனதானது!
“லமக்கள் சத் இடைனதாத" உள்ள் இடைக்கங்கலளசய அது ஒதுக்கி வருவதனதாக
கூகள்
வனதாதிடுவது
ஒரு
அபததலமனதான
எரிச்ோலூட்டும்
சலமனதாோடியனதாகம். இக்கட்டுலரயில் கறிப்பி் இடைப்பட்டுள்ள ஒவ்ு சவனதாரு
சதடு
ு சோனதாற்களும்
WSWS
கட்டுலரகளு் இடைன்
சநரடியனதாக
ோம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
“லமக்கள் என்ன சதடுகிறனதார்கசளனதா" அதுவும், அரசு உளவுததுலற
எந்திரததின் உயர்லமட்் இடைங்களு் இடைன் சோர்ந்து இயங்கி, லமக்கள் எலத
கண்டு வி் இடைக்கூ் இடைனதாது என்று கூகள் விரும்புகிறசதனதா அதுவும்,
இந்த தரவுகசள என்பதனதால் தனதான் கூகள் WSWS இன்
தகவல்கலள மு் இடைக்கி வருகிறது.

கூகளின் தணிக்லகக்க எதிரனதாக சபனதாரனதா் இடை WSWS க்க உங்கள்
உதவி
அவசியப்படுகிறது.
இக்கட்டுலரயில்
முன்லவக்கப்பட்டுள்ள
புள்ளிவிபரங்கலள
லமட்டுசலம
ு சதனதாகததளிக்க கூ் இடை ் இடைபன் கைக்கனதான லமணி தியனதாலங்கள்
அவசியப்பட்டுள்ளன,
லமற்றும்
கணிோலமனதான
நிதி
ஆதனதாரவளங்களுக்கனதான
க் இடைலலமப்பனதாடுகளும்
உள்ளன.
எவ்வனதாறனதாயினும் நனதாம் இன்னும் நிலறய ு சோய்ய சவண்டியுள்ளது.
ஆகசவ தயவுு சோய்து இன்சற நிதியுதவி வறழைங்கங்கள்!

