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گوگل با شایعات کرونایی مبارزه می کند

گوگل از ماه آینده تبلیغات وب سایتهایی که تئوریهای توطئه مربوط به کووید ۱۹ را منتشر می کنند مسدود
خواهد کرد.

بزرگترین موتور جست و جوی اینترنتی جهان با استفاده از بررسی دستی و اتوماتیک به شناسایی و مقابله با
ناشران و تبلیغات کنندگان وب خواهد پرداخت که این مقررات را زیرپا می گذارند.

این شرکت پیش از این هم سیاستی در خصوص ادعاهای سالمتی مضر داشته و بیش از ۲۰۰ میلیون
تبلیغاتی که سعی داشتند از سردرگمی ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا استفاده ببرند را حذف کرده است.

تغ]رات اخیر در گوگل مضاعف شدن تالشهای مذکور است.

این اقدام گوگل پس از مطالعاتی انجام گرفت که نشان داد ۱۹ میلیون دالر درآمد تبلیغاتی در سال میالدی
جاری به وب سایتهای نشردهنده اطالعات نادرست و تئوریهای توطئه مربوط به این ویروس از طریق گوگل

هدایت می شود.

یک سخنگوی گوگل گفت: ما دامنه سیاستهای مربوط به ادعاهای سالمتی نادرست از سوی ناشران و تبلیغات
کنندگان وب را توسعه داده ایم و اکنون محتوای خطرناک درباره بحران سالمتی که برخالف اظهارات

دانشمندان است شامل آن می شود و به این ترتیب اقدامات حفاظتی بیشتری بکار می گیریم.

طبق دستور العمل گوگل که به تازگی بروزرسانی شده است، در رویکرد جدید محتوایی که خالف نظر علمی
مقامات مسئول در دوران بحران سالمتی است، ممنوع خواهد بود. این محتواها شامل ادعاها درباره منشا

ویروس، ادعاها مبنی بر این که این ویروس به عنوان یک سالح بیولوژیکی تولید شده است یا ادعاهای
ناردست درباره ساختگی بودن آن است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گوگل اعالم کرده است سایتهایی که مکررا این سیاست را نقض کنند از استفاده از

"



پلتفرمهای تبلیغات گوگل محروم خواهند شد.

یوتیوب که متعلق به گوگل است هم درآمدزایی از اطالعات نادرست پزشکی و تئوریهای توطئه پیرامون کووید
۱۹ را ممنوع کرده است./ایسنا

اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

پیشنهاد سردبیر

آخرین مطالب

با صدور پروانه اولین اپراتور ماهواره مخابراتی کشور
پهنای باند اینترنت اشیا در ایران و منطقه فراهم می شود

مراقب افشای اطالعاتتان در فضای مجازی باشید

فضاپیمای امارات راهی مریخ شد

پروژه "شبکه علمی کشور" متوقف شد

ضدعفونی سرویس بهداشتی با فرچه هوشمند

محتوای دیجیتال منبع درآمدزایی است

گلدان هوشمند "لوا" به شما لبخند می زند

فعاالن تجهیزات سخت افزاری خواهان تخصیص ارز حاصل از صادرات شدند

ضرب االجل ۲۴ ساعته به اپراتور های تلفن همراه/قیمت بسته های اینترنت را برگردانید

ارزیابی سالمت روان با اپلیکیشن

چرا سرعت گوشی هوشمندم پاsن است؟

جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها ابالغ شد

ارزان ترین لپ تاپ "اچ پی" با ۸ ساعت شارژ باتری عرضه شد
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