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Google filtra els resultats de les
cerques segons la teva ideologia
Un estudi revela que els resultats del cercador varia segons els interessos de
l'usuari
La ideologia política o els interessos culturals dels usuaris afecten les cerques al buscador
Google, segons un estudi realitzat per l'empresa de privadesa i rival de Google, DuckDuckGo.
Segons l'estudi buscar temes polítics com el control d'armes, la immigració o les vacunes, poden
oferir als usuaris diferents resultats segons la seva ideologia o postura sobre aquest tema.
L'estudi va examinar els diferents resultats que van obtenir un grup d'usuaris que van buscar els
mateixos termes i van descobrir que no eren els mateixos i que, fins i tot podrien variar molt d'uns
a uns altres. Els investigadors van concloure que es tractava per tant de bombolles de filtre
personals dins d'internet. Un d'ells explica al New York Post
(https://nypost.com/2018/12/05/googles-algorithm-creates-distinct-political-bubbles-study/) que
"això es deu al fet que els votants indecisos i inquisitius recorren a motors de cerca per realitzar
una recerca bàsica sobre els candidats i els problemes al moment crític en què estan formant
opinions".
A banda de Google també s'han analitzat altres plataformes socials com Facebook, on s'ha
confirmat la presència d'algorismes que ordenen resultats i aïllen així a les persones amb punts de
vista semblants. En total, DuckDuckGo ha analitzat els resultats de 87 participants dels Estats
Units, 76 d'ells a través dels ordinadors i 11 en dispositius mòbils. Han descobert que el 92% dels
usuaris van veure resultats únics.
Com podem evitar que ens filtrin les cerques?
Per evitar que els principals navegadors realitzin aquest filtre personal en les cerques, es pot
provar d'utilitzar un cercador nou en el qual mai s'hagi iniciat sessió, i comparar els resultats. Una
altra
Una altra manera de fer-ho, si no vols canviar de navegador, és no iniciar sessió. Tot i que encara
quedaran part dels resultats filtrats, seran molts menys. A més a més, a Google, pots anar a
'Configuració', a la pestanya 'Avançada' i entrar a les preferències de 'Privadesa i seguretat' on
pots "esborrar dades de navegació" perquè el navegador no acumuli el teu historial.
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