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TWITTER ZNALAZŁ SPOSÓB NA FAKE NEWSY?
Twitter chce stworzyć otwarty i zdecentralizowany standard dla mediów społecznościowych. Według
szefa platformy Jacka Dorseya pozwoli to uporać się z problemem szerzenia szkodliwych i fałszywych
treści w sieci.
Dorsey poinformował, że Twitter chce sﬁnansować niezależny zespół pięciu naukowców, mających
stworzyć alternatywny system. Zespół o nazwie Blue Sky, za którego zebranie odpowiada dyrektor ds.
technologii Parag Agrawal, ma opracować otwarty kod źródłowy dostępny dla każdego użytkownika
sieci. Twitter zakłada, że docelowa podstawa technologiczna dla jego platformy, będzie dostępna
również dla innych ﬁrm.
Jak zauważył dziennik "Financial Times" ("FT"), platformy społecznościowe takie jak Twitter i jego
większy konkurent Facebook od dawna są krytykowane za sposób w jaki ich algorytmy traktują
ekstremalne i prowokujące treści przyciągające uwagę użytkowników.
Wyzwaniem dla mediów społecznościowych jest moderowanie ogromnej ilości postów publikowanych
na platformach i zapobieganie szerzeniu mowy nienawiści i dezinformacji, ale także powstrzymywanie
działań mających manipulować opinią publiczną przed wyborami. Według szefa Twittera jest mało
prawdopodobne, aby dzięki pracy samych moderatorów usunąć z sieci wszystkie nieodpowiednie
materiały - wskazał "FT".
"W przypadku mediów społecznościowych chcielibyśmy, aby nasz zespół znalazł istniejący
zdecentralizowany standard lub stworzył go od zera" - wyjaśnił Dorsey. Dodał, że podstawą takiego
rozwiązania dla "otwartego i trwałego hostingu, zarządzania, a nawet monetyzacji" mogłaby być
technologia blockchain. Zastrzegł jednocześnie, że opracowanie takiego nowego standardu dla
mediów społecznościowych, z którego mógłby korzystać Twitter, ale także inne grupy, może potrwać
"wiele lat".
Według agencji Reutera system, nie będąc własnością żadnego prywatnego podmiotu pozwoli
indywidualnym użytkownikom uzyskać dostęp do sieci za pośrednictwem różnych serwisów, podobnie
jak rozmaite systemy pocztowe umożliwają dostęp do tych samych wiadomości e-mail.
"FT" podkreślił, że informacje o zamiarze stworzenia standardu pojawiły się wkrótce po ogłoszeniu
przez ﬁrmę słabszych wyników ﬁnansowych. Amerykańska spółka 20-proc. spadek wartości akcji
przypisuje nowo odkrytym błędom w swoich systemach.
Jak przypomniała gazeta, szef Twittera kieruje również grupą ds. płatności Square, w ramach której
powołał niewielki zespół do zbadania otwartego rozwoju bitcoinów i jego zastosowań.
Dorsey w ubiegłym tygodniu poinformował, że planuje na sześć miesięcy przeprowadzić się do Afryki,
aby zbadać możliwości związane z technologią blockchain i kryptowalutą.

