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LLUITA CONTRA lEs MENTIDES

Google instal·la un sistema
contra les notícies falses
El buscador primarà
els continguts de
les pàgines que
hagin sigut verificats
CARMEN JANÉ
BARCELONA

33 Un tècnic de Google treballa en un centre de dades de la companyia.

Google se suma a la lluita contra
les notícies falses amb una nova eina que permetrà etiquetar notícies
com a fets verificats a Google News

i a Google Search (el buscador). Si
dijous passat Facebook va anunciar les seves noves polítiques contra
el negoci de les notícies falses per a
14 països, Google acaba d’anunciar
que augmentarà les seves precaucions per a tots els idiomes i països, encara que les seves limitacions no inclouen específicament límits en la
publicitat per Adsense, el servei del
qual la majoria d’aquestes pàgines
treuen els seus ingressos.
El que Google implanta són res-

triccions al posicionament en les recerques de les pàgines que ofereixin
informació falsa. Si comprova que
una pàgina està subministrant informació que és manifestament falsa, el buscador la penalitzarà i la relegarà en les posicions de recerca
que vegi l’usuari. La seva intenció és
que sempre apareguin més ben posicionades les pàgines que ofereixin
informació veraç.
Per aconseguir-ho, Google proposa que les webs que vulguin posicionar-se com a subministradores de
dades verídiques, siguin periodístiques o no, incloguin un codi, l’etiqueta ClaimReview en les especificacions de Schema.org, que és el sistema informàtic pel qual cada web
indica al buscador quin tipus de contingut realitza: si és una recepta, un
article, una ressenya o una notícia.

La companyia
col·laborarà amb més
de 120 organitzacions
a comprovar la veracitat
de les informacions
Aquesta etiqueta, per als no programadors, s’aconseguirà a través
de la Universitat de Duke, el Reporter’s Lab de la qual ha desenvolupat
uns afegits (widgets) per simplificar
la tasca. Aquesta universitat, un dels
centres privats més prestigiosos dels
EUA, elabora un cens de pàgines que
verifiquen la qualitat de la informació i que ja arriba als 114 membres,
quatre d’ells a Espanya.
«Fast Checking (verificació ràpida) és un gènere periodístic que vol
mostrar que les dades són fiables.
El widget funcionarà a les pàgines
que ho demanin i sobre recerques
de dades concretes», va explicar a
aquest diari Bill Adair, director del
Reporters Lab, que assegura que la
col·laboració amb Google és fruit
d’una llarga cooperació. «Intentem
que sigui un sistema realment efectiu de verificació, com el que fa Snopes, la web del Washington Post», va
afegir.
DENÚNCIES / Segons fonts de Google,

«els títols dels articles han d’indicar
que s’està fent una comprovació dels
fets». El buscador insisteix que «ningú vol que Google sigui l’àrbitre de
la veritat, el que s’encarregui d’indicar la veracitat o no d’un article. Per
això no fem la verificació de fets per
nosaltres mateixos sinó que col·la
borem amb organitzacions i amb la
comunitat de verificació de fets, on
hi ha més de 120 organitzacions involucrades».
Google afirma que un usuari podrà denunciar una web si aquesta
ofereix una informació que no és
ajustada i és capaç de raonar-ho. Llavors, el buscador podrà decidir rebaixar-la en les seves posicions. H

