உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்
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கூகுளின் புதிய திய துதிய தேடல் ேடல் நதேடல் நெறிமு நெறிமுற் நெறிமுறைகள, 13 முன்னண
திய தி சோிலிி, முற்திய த் சோக்கு மற்றும் திய த் சோர-எதிரப்பு வ நெறிமுறபு வலைத
ுதிய தேளங்க நெறிமுறள அணுகுவ நெறிமுறுதிய தேத ுதிய தேடுக்கி் நெறிமுறைது
Andre Damon and David North, 2 August 2017

சோசோலிோ, சோசர-எதிரப்பு மற்றும் முற்சோசக்கு வபோக்கு வல்போக்கு வலைத

* wikileaks.org, 30 ோதவீதம் ோரிந்தது

தளங்கள் கடந்த மூன்று மசதங்களசக கண்டுள்ள ோசரிய

* truth-out.org, 25 ோதவீதம் ோரிந்தது

வசோகர எண்ணிக்போக்கு வலக இழப்புக்கு, கூகுள் சதடு தேடுபோசற

* counterpunch.org, 21 ோதவீதம் ோரிந்தது

மூ்போக்கு வலைமசக

* theintercept.com,19 ோதவீதம் ோரிந்தது

வந்த

ஒட்டு தேடுபமசதத

அணுகுதலில்

வீழ்ச்சிசய

ஏற்ோட்ட

கசரணம்

45

ோதவீத

என்ோபோக்கு வலத

உ்போக்கு வலைக

சோசோலிோ வபோக்கு வல்போக்கு வலைத தளம், ஏபோக்கு வலைய இபோக்கு வலணய-வழி  தேடுபோய்தி
நிறுவைங்கள்

மற்றும்

சதடல்

வல்லுைரகளின்

உதவியுடன்

 தேடுபதசழில்நுட்ோ

 தேடுபதசகுததுள்ள

புதிய

தரவுகள் நிரூபிக்கின்றை.
கூகுளின்

சதடல்

மதிப்பீட்டு

 தேடுபப்பீட்டு நெறமுபோக்கு வலறகளில்

ஏற்ோட்டது. அந்நிறுவைததின்  தேடுபோசறயியல் துபோக்கு வலற துபோக்கு வலண
 தேடுபோன்

சகசம்ஸ்

குறப்பிடுபோக்கு வலகயில்,

அதிக

"அதிகசரபூரவ உள்ளடக்கதபோக்கு வலத" முன்னுக்குக்  தேடுபகசண்டு
வர சவபோக்கு வல்போக்கு வலை  தேடுபோய்து வருகின்ற அசதசவபோக்கு வலளயில், கூகுள்
அதன்

சதடு தேடுபோசறயில்

 தேடுபோய்துள்ள

சமம்ோசடசைது

"அததுமீறும்" தளங்கபோக்கு வலள அணுகுவபோக்கு வலத தடுக்கும் என்று
குறப்பிட்டு,

ஏப்ரல்

சோசோலிோ

வபோக்கு வல்போக்கு வலைத

தளசம

மிக

அதிகமசக

ோசதிக்கப்ோட்டுள்ளது. கூகுள் சதடல்கள் மூ்போக்கு வலைமசக இபோக்கு வலத
அணுகியவரகளின்

எண்ணிக்போக்கு வலக

மூன்றல்

இரண்டு

மடங்கு வீழ்ச்சியபோக்கு வலடந்துள்ளது.

 தேடுபோய்யப்ோட்ட மசற்றங்கபோக்கு வலளத  தேடுபதசடரந்து இந்த வீழ்ச்சி
தபோக்கு வல்போக்கு வலைவர

இப்ோட்டியலில் உள்ள 13 வபோக்கு வல்போக்கு வலைத தளங்களில், உ்போக்கு வலைக

25

இல்

அறக்போக்கு வலக

ஒன்போக்கு வலற

 தேடுபவளியிட்டசர.

கூகுளின் தணிக்போக்கு வலக ப்பீட்டு நெடவடிக்போக்கு வலகயில்
இ்போக்கு வலைக்கில்

WSWS

தசன் போக்கு வலமய

இருப்ோபோக்கு வலத

இந்த

புதிய

எடுததுக்கசட்டுகின்றை.

புதிய

கூகுள்

 தேடுபப்பீட்டு நெறமுபோக்கு வலறகள்

முந்போக்கு வலதய

ோன்னி தேடுபரண்டு

ப்பீட்டு நெபோக்கு வலடமுபோக்கு வலறப்ோடுததுவதற்கு
மசதங்களில்,

இன்

WSWS

புள்ளிவிோரங்கள்

வசோகர

எண்ணிக்போக்கு வலக

கணிோமசக உயரந்திருந்தது. இந்த அதிகரிப்பின் ஒரு
குறப்பிடததக்க கூறுோசடசக, கூகுள் சதடல் முடிவுகள்
இருந்தை.

சதடு தேடுபோசறயில்

சதடி

அணுகியவரகளின்

எண்ணிக்போக்கு வலக சவகமசக அதிகரிததபோக்கு வலமயசைது, 2016 இன்
சோசது

சோசோலிோ

அரசியல்

மீது

மக்கள்

ஆரவம்

கணிோமசை வசோகரகபோக்கு வலளக்  தேடுபகசண்ட 13 தளங்கபோக்கு வலளக்

அதிகரிந்திருந்தபோக்கு வலதப் பிரதிோலிததது. இந்த அதிகரிப்பின்

கூகுள்

சவகம்

சதடல்கள்

எண்ணிக்போக்கு வலகயில்
SEMrush

மூ்போக்கு வலைமசக

அணுகியவரகளின்

ஏற்ோட்டுள்ள வீழ்ச்சிபோக்கு வலய

மதிப்பிட்டு,

நிறுவைததிடமிருந்து உ்போக்கு வலைக சோசோலிோ வபோக்கு வல்போக்கு வலைத

தளம் புள்ளிவிோரங்கபோக்கு வலளப்  தேடுபோற்றது. அதன் முடிவுகள்
பின்வருமசறு உள்ளை:

ப்பீட்டு நெவம்ோர

சதரதலுக்குப்

பின்ைர

இது

ட்ரம்ப்

தீவிரமபோக்கு வலடந்ததுடன்,
சதரந் தேடுபதடுக்கப்ோட்டதற்கு

எதிரசக

மிகப் தேடுபோரிய

சோசரசட்டங்களுக்கு இட்டுச்  தேடுபோன்றது.
துல்லியமசக கூகுள் அதன் தணிக்போக்கு வலக  தேடுபப்பீட்டு நெறமுபோக்கு வலறகபோக்கு வலள

* wsws.org, 67 ோதவீதம் ோரிந்தது

ப்பீட்டு நெபோக்கு வலடமுபோக்கு வலறப்ோடுதத  தேடுபதசடங்கிய அந்த ோமயததில் தசன்,

* alternet.org, 63 ோதவீதம் ோரிந்தது

ஏப்ரல்

* globalresearch.ca, 62 ோதவீதம் ோரிந்தது

எண்ணிக்போக்கு வலக அதிகோட்ோமசக உயரந்தது.

* consortiumnews.com, 47 ோதவீதம் ோரிந்தது
* socialistworker.org, 47 ோதவீதம் ோரிந்தது
* mediamatters.org, 42 ோதவீதம் ோரிந்தது
* commondreams.org, 37 ோதவீதம் ோரிந்தது
* internationalviewpoint.org, 36 ோதவீதம் ோரிந்தது
* democracynow.org, 36 ோதவீதம் ோரிந்தது

கூகுள்

2017

இல்,

ஐ

WSWS

ப்பீட்டு நெடவடிக்போக்கு வலகயசல்

தளமும்,

WSWS

சதடி வருோவரகளின்

ோசதிக்கப்ோட்ட

கண்டுபிடிப்புகபோக்கு வலள

மற் தேடுபறசரு

உறுதிப்ோடுததும்

தகவல்கபோக்கு வலள வழங்கியுள்ளது.
“கூகுள்
இறுதியில்,

அல்கசரிதம்

மசற்றங்களசைது,

உள்ளசரந்த

Common Dreams

கூகுள்

சம

மசத

சதடல்களினூடசக

வபோக்கு வல்போக்கு வலைத தளதபோக்கு வலத அணுகியவரகளின்

எண்ணிக்போக்கு வலகபோக்கு வலய ோசதிததது,” என்று முற்சோசக்கு  தேடுபோய்தி

உ்போக்கு வலைக

நிறுவைமசை

போக்கு வலவக்கப்ோட்ட

Common

இன்

Dreams

வளரச்சிததுபோக்கு வலற

சோசோலிோ

வபோக்கு வல்போக்கு வலைத

தளம்

ஏபோக்கு வலைய

மற்றும்

இ்போக்கு வலைக்கில்

தளங்கபோக்கு வலள

இயக்குைர ஆசரசன்  தேடுபகபஃப்மசன்  தேடுபதரிவிததசர. “சம

எண்ணிக்போக்கு வலகபோக்கு வலய

மசதததிலிருந்து,

கூகுள் மதிப்பீட்டசளரகள் அவரகளின் அல்கசரிததபோக்கு வலத

Dreams

ஐ

கூகுள்

சதடல்

மூ்போக்கு வலைமசக

அணுகியவரகளின்

 தேடுபமசதத

அண்மிதது

50

ோதவீதம்,

Common

எண்ணிக்போக்கு வலக
ோதவீதம்

வீழ்ச்சியபோக்கு வலடந்துள்ளது,” என்றசர.
இ்போக்கு வலைக்கு

போக்கு வலவக்கப்ோட்ட

அணுகுவபோக்கு வலத

ோயன்ோடுததப்ோட்டுள்ளை
ப்பீட்டு நெடவடிக்போக்கு வலகயின்
ோட்டியலில்
தளங்கள்,

உததிகள்

என்ோபோக்கு வலத

கூகுள்

மற்றும்

ோசதிப்பும்

கூகுள்

மற்றும்

WSWS

குறப்பிடப்ோட்ட

தளங்கபோக்கு வலள

ோல்சவறு

அளவும்

உறுதிப்ோடுததுகின்றை.

அதிக

ோந்சதகிக்கும்

நீக்கும்

துல்லியமசக

 தேடுபோசற்கபோக்கு வலளத

இ்போக்கு வலைட்சியததுடன்,
 தேடுபோய்ய,

அவரகள்

 தேடுபதசடரந்து

சோரததுக்

 தேடுபகசண்சட இருக்கிறசரகள் என்று ஒருவர ோந்சதகிக்கும்
வபோக்கு வல்போக்கு வலைத

தடுக்க

முன்பினும்

முடிவசக

அணுகும்

ஏபோக்கு வலைய

சமச்போக்கு வலை

12

மதிப்பீட்டசளரகளசல்

வபோக்கு வல்போக்கு வலைத
சப்பீட்டு நெரடியசக

விதததில், இது தேடுபவசரு  தேடுபதசடர ப்பீட்டு நெபோக்கு வலடமுபோக்கு வலறயசக உள்ளது.
கடந்த வசரததின் சோசது

ஆல் சோகரிக்கப்ோட்டு

WSWS

பிரசுரிக்கப்ோட்ட தகவ்போக்கு வலைசைது, ஜைப்பீட்டு நெசயக உரிபோக்கு வலமகபோக்கு வலள
கடுபோக்கு வலமயசக

 தேடுபவட்டிக்குபோக்கு வலறப்ோதில்

நிறுவைமசைது,

 தேடுபோருநிறுவை-அரசு

போக்கு வலமயததில்

உள்ளது

என்ோபோக்கு வலத

கூகுள்
சூழ்ச்சியின்

அம்ோ்போக்கு வலைப்ோடுததுகிறது.

சோச்சு சுதந்திரம் மீதும் மற்றும் தகவல்கபோக்கு வலள தணிக்போக்கு வலக

ஒதுக்கப்ோட்டிருப்ோதும் (flagging), முடக்கப்ோட்டிருப்ோதும்

 தேடுபோய்யசமல்

(blackballing)

ோமததுவமின்போக்கு வலம, சோசர மற்றும் ோரவசதிோததியததிற்கு

இதில்

தரவரிபோக்கு வலோயில்

உள்ளடங்கும்.
 தேடுபோரும்

எதிரமபோக்கு வலற

ஒதுக்கப்ோட்டிருப்ோதசைது,
பின்னுக்குத

இததளங்களுக்கு
இடம்

இததளங்களின்

தள்ளப்ோடும்

கட்டுபோக்கு வலரகள்

அல்்போக்கு வலைது

முற்றலுமசக

தவிரக்கப்ோடும் என்ோபோக்கு வலத உறுதிப்ோடுததுகிறது. இததுடன்
சோரந்து,

கணினிகசள

மதிப்பீட்டசளரகபோக்கு வலள

சோச்போக்கு வலை

சிந்திக்க, அதசவது, அவரகளின் முன்னுரிபோக்கு வலமகள் மற்றும்
தப் தேடுபோண்ணங்கபோக்கு வலள

முன்மசதிரியசக

 தேடுபகசள்ள,

புதிய

திட்டநிரல்  தேடுபதசழில்நுட்ோம் கற்றுக் தேடுபகசடுக்கிறது.
இறுதியசக,

சோசோலிோ

தளங்களுடன்

மற்றும்

இடதுோசரி

ோம்ோந்தப்ோட்டுள்ள

 தேடுபோசற் தேடுபோசருள்கள்
வசரதபோக்கு வலதகள்

(terms),
(phrases)

சதரந் தேடுபதடுப்ோது

மற்றும்

நுட்ோங்களும்

உள்ளை

குறப்பிட்ட

 தேடுபோசற்கள்,

ோம்ோந்தமசை

தவிரப்புமுபோக்கு வலற

வபோக்கு வல்போக்கு வலைத
 தேடுபதசடர

தபோக்கு வல்போக்கு வலைப்புகபோக்கு வலள
ோ்போக்கு வலை

கூடுதல்

(exclusion

techniques)

என்ோபோக்கு வலத

இந்ப்பீட்டு நெடவடிக்போக்கு வலகயின்

துல்லியததன்போக்கு வலம உறுதியசக எடுததுக்கசட்டுகிறது.
சோசர, புவிோசரஅரசியல், ோமூக ோமததுவமின்போக்கு வலம மற்றும்
 தேடுபதசழி்போக்கு வலைசள

வரக்க

பிரச்சிபோக்கு வலைகளில்

சோசரசட்டங்கள்

ஒருங்குவிந்துள்ள

சோசன்ற

உ்போக்கு வலைக

சோசோலிோ

வபோக்கு வல்போக்கு வலைத தளம், இததபோக்கு வலகய தபோக்கு வல்போக்கு வலைப்புகள் மீது கூகுள்
உருவசக்கும்

சதடல்

கடுபோக்கு வலமயசக

வீழ்ச்சியபோக்கு வலடந்துள்ளது

விளங்கப்ோடுததுகிறது.
அதிகோட்ோமசக

முடிவுகளில்
வழபோக்கு வலமயசை

ஏன்

இந்தளவிற்கு

என்ோபோக்கு வலத
சூழலில்

ோசரபோக்கு வலவயிடப்ோடக்கூடிய,

இது
மிகவும்

“சோசோலிோம்,”

“மசரக்சிோம்,” மற்றும் "ட் தேடுபரசட்ஸ்கிோம்,” சோசன்ற இந்த
 தேடுபோசற் தேடுபோசருள்கள்
மிகக்குபோக்கு வலறவசை

மற்றும்
சதடல்

வருவபோக்கு வலத ப்பீட்டு நெசம் ோசரக்கிசறசம்.

 தேடுபதசடர
முடிவுகபோக்கு வலளக்

 தேடுபோசற்கள்,
 தேடுபகசண்டு

எதிரசை

அணுகுவது

மக்கள்

மீதுமசை

எதிரப்போக்கு வலோ

தசக்குதல்,

அடக்குவதற்கு

ோமூக

சப்பீட்டு நெசக்கம்

 தேடுபகசண்டுள்ளது.
இந்த

நிகழ்முபோக்கு வலறயில்

ஆததிரமூட்டும்

ோசததிரம்,

சிந்தபோக்கு வலையசைது

கூகுளின்
சோச்சு

இபோக்கு வலணயம்

கட்டுப்ோசட்டுடன்

போக்கு வலமயமசை

சுதந்திரம்

மீதசை

மற்றும்

 தேடுபோருநிறுவை

 தேடுபோசருந்தசது

என்ோதபோக்கு வலை

எடுததுக்கசட்டுகிறது.
ஜைப்பீட்டு நெசயக உரிபோக்கு வலமகள் மீதசை கூகுளின் தசக்குதபோக்கு வல்போக்கு வலை
ப்பீட்டு நெசம்

 தேடுபதசடரந்து

அம்ோ்போக்கு வலைப்ோடுததுசவசம்

என்றசலும்,

கூகுள் அதன் தணிக்போக்கு வலக திட்டதபோக்கு வலத உடைடியசக மற்றும்
ஐயததிற்கிடமில்்போக்கு வலைச

வபோக்கு வலகயில்

திரும்ோ

 தேடுபோற

சவண்டு தேடுபமன்று ப்பீட்டு நெசம் சகசருகிசறசம்.
கூகுளின்

இபோக்கு வலணய

அ தேடுபமரிக்கசவிலும்

தணிக்போக்கு வலகக்கு

ோரவசதோ

ஒருங்கிபோக்கு வலணந்த

பிரச்ோசரம்

எதிரசக

அளவிலும்

ஓர

ஒழுங்கபோக்கு வலமக்கப்ோட

சவண்டியது அவசியமசகும். சோச்சு சுதந்திரம் மற்றும்
சிந்தபோக்கு வலைபோக்கு வலய ஒடுக்குவதற்கசை அதன் முயற்சிகளுக்கு
எதிரசக
ோங்களிப்பு

ஒரு

எதிரதசக்குதபோக்கு வல்போக்கு வலை

 தேடுபோய்ய,

ப்பீட்டு நெசம்

ப்பீட்டு நெமது

 தேடுபதசடுக்க
ோக்திக்கு

மற்றும்
உட்ோட்டு

அபோக்கு வலைததும்  தேடுபோய்ய உதசதசிததுள்சளசம்.
இபோக்கு வலணயம்
எதிரசை

மீதசை

 தேடுபோருநிறுவை-அரசு

சோசரசட்டததில்,

ஜைப்பீட்டு நெசயக

தணிக்போக்கு வலகக்கு
உரிபோக்கு வலமகளின்

ோசதுகசப்சோ மததியில் உள்ளது என்ோசதசடு,  தேடுபதசழி்போக்கு வலைசள
வரக்கததின் ோரந்த பிரிவுகபோக்கு வலள மற்றும்  தேடுபோசதுமக்கபோக்கு வலள
எச்ோரிக்போக்கு வலகயூட்ட, சோசோலிோ, இடது மற்றும் முற்சோசக்கு
வபோக்கு வல்போக்கு வலைத

தளங்கபோக்கு வலள

ோரந்த

ஒருங்கிபோக்கு வலணப்ோதும் அவசியமசகும்.

அடிப்ோபோக்கு வலடயில்

