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ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ
و ﻣﺤﺪود ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ« ) (Related Articlesرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺬف ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب را در ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد
در اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آﻧﻬﺎ را در
ﮐﻨﺎر اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺬب ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ را ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻨﺎر
ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﺷﻮد از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﮑﻮک ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﺤﺖ ﯾﺎب ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺧﺒﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺻﺤﺖ دارد .در ﺻﻮرت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﺐ،
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻓﻌﻼ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و
ً
ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﺎﻣﺤﺪود دﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
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