
Quina autora ha criticat recentment que els
motors de cerca no ofereixen un terreny de
joc igual per a totes les formes d'idees,
identitats i activitats, i això s'ha de
considerar un problema social real?

 

Una majoria (70%) heu contestat “Virginia Eubanks” però la resposta correcta

correspon a “Safiya Umoja Noble”, que és l’autora del llibre “Algorithms of

Oppression: How Search Engines Reinforce Racism”, i professora a UCLA.

En aquest llibre, l’autora explica com fa més de deu anys una amiga seva li va

suggerir que busqués a Google "noies negres". Quan ho va fer es va horroritzar al

descobrir que tots els millors resultats portaven a llocs webs pornogràfics. 

És a partir d’aquesta cerca que l’autora escriu un llibre esplèndid, on demostra que

les cerques no tan sols presenten pàgines sinó que estructuren el coneixement, i els

resultats obtinguts en un cercador comercial creen la seva pròpia realitat material

particular. 

L’autora subratlla que el rànquing que s’obté és informació que també reflecteix els

valors polítics, socials i culturals de la societat en què operen els motors de cerca,

però aquest no reflecteix la societat en un facsímil perfecte com si la pantalla fos un

mirall. 

En aquest sentit, l'autora indica que els motors de cerca no tan sols simplifiquen

excessivament els fenòmens complexos sinó que limiten la nostra capacitat de

participar en idees complicades alhora que prioritzen els beneficis comercials.

Així doncs, canvien la manera com ens entenem a nosaltres mateixos, les nostres

cultures i societats, fins al punt que acabem sent “el producte que Google ven als

anunciants". O sigui, som el que paguen a Google o si voleu, Google cogito, ergo

sum.
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Però aquest no és tan sols el model de negoci de Google. La majoria de plataformes

socials utilitzen algorismes dissenyats per recompensar qualsevol cosa que es

converteixi en viral, el que significa que com més escandalós sigui el contingut, més

ingressos es generen. 

En el seu llibre, la professora Noble explica que el seu objectiu és descobrir noves

maneres de pensar sobre els resultats de la cerca i el poder que aquests resultats

tenen sobre les nostres maneres de conèixer i relacionar-nos.

Per cert, en el mateix llibre, l’autora ens recorda que els fundadors de Google,

Sergey Brin i Larry Page, van reconèixer que les agendes comercials tenien el

potencial de distorsionar els resultats de la cerca en un article que van escriure com

a doctorands a Stanford. 

I també ens recorda que en aquella fase molt inicial, els mateixos fundadors de

Google van suggerir que era d'interès públic no tenir els motors de cerca

influenciats per la publicitat o altres formes de comercialització. 

I fins aquí per avui. Us recomanem el seu llibre: Noble, Safiya Umoja (2018).

Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, New York, USA:

New York University Press. 
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