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Ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ստա նալն ու հա ղոր դե լը լրագ րու-
թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րից են: Զար գա ցող թվան-
շային մի ջա վայրն այս ա ռու մով նոր մար տահ րա վեր ներ 

է ա ռա ջադ րել, քա նի որ մե ծա ցել է թե՛ բո վան դա կու թյուն ստեղ-
ծող նե րի թի վը, թե՛ այդ բո վան դա կու թյան հա սա նե լի ու թյու նը: 

Կեղծ կամ չս տուգ ված տե ղե կու թյու նը կա րող է ոչ մի այն ան-
փու թո րեն, այլև դի տա վո րյալ տա րած վել: Բո վան դա կու թյու-
նը (տեքստ, լու սան կար, տե սա նյութ և այլն) կա րող է լի նել 
խմբագր ված, բե մադր ված, սխալ հա մա տեքս տում, ու րիշ վայ-
րից կամ ժա մա նա կից, մեկ այլ ի րա դար ձու թյու նից:

 Տե ղե կու թյու նը ստեղծ վում և տա րած վում է մեծ ա րա գու-
թյամբ: Կեղծ կամ չճշտ ված տե ղե կու թյու նը ճա նա չե լու և 

Նախաբան
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բացա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ լրագ րող նե րը նույն պես 
ա րագ գոր ծեն: 

Այս գր քում ներ կա յաց վում են տարբեր աղ բյուր նե րից ստաց-
ված տե ղե կու թյուն նե րը ստու գե լու հա մար ան հրա ժեշտ քայ լեր, 
ի նչ պես նաև առ ցանց գոր ծիք ներ, ո րոնք թույլ կտան ստու գել 
բո վան դա կու թյան հա վաս տի ու թյու նը: Ճշգ րիտ ար դյունք ներ  
ստա նա լու հա մար ցան կա լի է չհիմն վել մի այն մեկ գոր ծի քի 
վրա, այլ խա չաձև ստու գում ներ ա նել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե 
տե ղե կու թյու նը սպա ռիչ կեր պով չի հաս տատ վում կամ հերք-
վում, ան հրա ժեշտ է այդ մա սին հայտ նել ըն թեր ցո ղին: 

Պետք է հաշ վի առ նել, որ առ ցանց գոր ծիք նե րը շա րու նակ փո-
փոխ վում են: Այս տեղ նշ ված ո րոշ հղում ներ կա րող են ան հա-
սա նե լի դառ նալ, ի հայտ կգան նոր գոր ծիք ներ: Այս ա ռու մով  
ու ղե ցույ ցը սպա ռիչ չէ, այն ա վե լի շատ միտ ված է հնա րա վոր 
լու ծում նե րի սահ ման ներն ո ւր վագ ծե լուն:

Գր քի հա մար հիմք են հան դի սա ցել BBC –ի աշ խա տա կից Ան նա 
Վի սեն սի՝ տե ղե կու թյան ստուգ ման դա սըն թա ցի օ ժան դակ նյու-
թե րը: Դասընթացը կազմակերպել և անցկացրել է Մեդիա նա-
խա ձեռնությունների կենտրոնը 2016թ-ի ամռանը։ Ներ կա յաց-
ված ո րոշ աղ բյուր ներ կա րող են պա կաս ար դյու նա վետ լի նել 
լո կալ տե ղե կու թյուն ներ ստու գե լու հա մար: 

Ա ռան ձին պար զա բան ման կա րիք ու նի verify տեր մի նը, ո րը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում է հաս տա տել, բայց նաև՝ ստու-
գել: Թեև այս բա ռե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ի բրև հո մա նիշ-
ներ,  նա խընտ րել ե նք «ս տու գել» և «ճշգր տել» ձևե րը՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ սրանք ար տա հայ տում են ոչ մի այն հաս տա տե լու, 
այլև հեր քե լու, ժխ տե լու ի մաստ ներ, ո րոնք կար ևոր են գր քում 
նկա րագր վող գոր ծըն թա ցի հա մար: Հա մա պա տաս խա նա բար, 
verification տեր մի նը թարգ ման վել է ստու գում, ճշգր տում: 

Հ րանտ Գալս տյան
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  Կազ մեք գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր և ըն թա ցա կար գեր՝ 
նախ քան հրա տապ ի րա դար ձու թյուն ներ կպա տա հեն:

 Ճշգր տումն ըն թացք է, ճա նա պար հը կա րող է փոխ վել ա մեն 
փաս տի հետ:

 Ս տու գեք աղ բյուր նե րը և նրանց տրա մադ րած տե ղե կու-
թյու նը:

 Եր բեք մի վս տա հեք աղ բյուր նե րին կամ վե րար տադ րեք 
նրանց հայտ նա ծը ան կախ նրա նից՝ ա կա նա տես ներ են, 
տու ժած ներ, թե պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Սկզբ-
նա կան աղ բյու րից ստաց ված գնա հա տա կան նե րը կա րող 
են լի նել սխալ կամ կեղծ ված, լի հույ զե րով, ձևա վոր ված 
սխալ հի շո ղու թյամբ կամ սահ մա նա փակ դի տան կյու նով:

Տեղեկությունը
ճշգրտելուհիմունքներ

àñï»ÕÇ±ó
àõñÇß Ç±Ýã

·Çï»±ù

³ÕµÛáõñ áõÝ»±ù
³ÕµÛáõñ

³Û¹ Ù³ëÇÝ
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 Ա ռար կեք աղ բյուր նե րին՝ հարց նե լով՝ որ տե ղից գի տեն այդ 
մա սին, ու րիշ ի նչ աղ բյուր ու նեն:

  Հա մադ րեք նրանց հա ղոր դա ծը այլ վս տա հե լի աղ բյուր նե-
րի հետ, ի նչ պի սին փաս տաթղ թերն են, լու սան կար ներն ու 
ձայ նա/ տե սագ րու թյուն նե րը:

  Հարց րեք ի նք ներդ ձեզ՝ ա րդյո՞ք բա վա րար չա փով տե ղ-
յակ եք  ճշգր տում ա նե լու հա մար: Տի րա պե տո՞ւմ եք այն 
թե մա նե րին, ո րոնք պա հան ջում են մշա կու թային, ազ-
գային, կրո նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ը մբռ նում:

 Աշ խա տեք թի մի ան դամ նե րի և փոր ձա գետ նե րի հետ. այս 

ճա նա պար հը մե նակ մի՛ ան ցեք:

Ուրիշ ի՞նչ

աղբյուր
ունեք
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Հրատապ լուրերի դեպքում հիմնականում  
պետք է փնտրել.

 Ա վե լի շատ տե ղե կու թյուն այն մա սին, թե ի նչ է պա տա հել,

 Ա կա նա տես ներ,

  Դեպ քի/ի րա դար ձու թյան լու սան կար ներ և տե սա նյու թեր,

  Հա մա պա տաս խան փոր ձա ռու թյամբ և ի րա զեկ վա ծու թյամբ 
մարդ կանց։

Նորություններ
հավաքելը

Արդյո՞ք ապահով 

            վայրում են

Ովքե՞ր են

Ի՞նչու են այնտեղ

Ի՞նչու են

Որտե՞ղ են
Ի՞նչ կարող են ասել

Ե՞րբ են հասել
Ինչո՞ւ
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Տե ղե կու թյուն փնտ րե լու առ ցանց գոր ծիք ներ
Storyful

Twitter advanced search

TweetDeck

Geofeedia

NewsWhip

Facebook search

Reddit

Bing social search

Google advanced search

Banjo

Bambuser

Addictomatic

Այս և այլ աղ բյուր նե րից լու սան կար ներ, տե սա նյու թեր կամ 
ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ գտ նե լուց հե տո պետք է հաս-
տա տել դրանց իս կու թյու նը: Ան կախ հան գա ման քից՝ հնա րա-
վոր ա կա նա տես ներն են ու ղիղ կապ հաս տա տել ձեզ հետ, թե 
դուք եք գտել նրանց սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, ան հրա ժեշտ է 
սպա ռիչ պա տաս խան ներ ստա նալ մի քա նի հիմ նա կան հար ցե-
րի շուրջ։

 Ով քե՞ր են նրանք։

 Որ տե՞ղ ե ն։

 Ի՞նչ կա րող են ա սել։

 Ի՞ն չու են այն տեղ։

 Ե՞րբ են հա սել այն տեղ։

 Ա րդյոք ա պա հո՞վ վայ րում են: 

http://storyful.com/
https://twitter.com/search-advanced
https://about.twitter.com/products/tweetdeck
https://geofeedia.com/
http://www.newswhip.com/
https://www.facebook.com/about/graphsearch
http://www.reddit.com/
http://www.bing.com/social
http://www.google.ca/advanced_search
http://ban.jo/
http://bambuser.com/
http://addictomatic.com/
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Ա կա նա տես նե րին վե րա բեր վեք հար գան քով, նր բան կա տո րեն 
և հո գա տա րու թյամբ՝ հատ կա պես այն ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ 
նրանք վնաս վածք ներ ու նեն կամ է մո ցի ո նալ ցն ցում են ապ րել: 
Հա մոզ վեք, որ չեք վտան գում նրանց ձեր աշ խա տան քով: 

Ե թե գործ ու նեք լու սան կար նե րի և տե սա նյու թե րի հետ, ո րոնք 
ան մի ջա պես ձեզ են ու ղարկ վել կամ ի նք ներդ եք ցան ցում գտել, 
մտա ծեք հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ.

  Կա րո՞ղ եք կապ հաս տա տել այն ան ձի հետ, ո րն ու ղար կել, 
վեր բեռ նել է պատ կե րը (լու սան կա րը/ տե սա նյու թը):

  Արդյո՞ք ի նքն է լու սան կա րի/ տե սա նյու թի հե ղի նա կը: 

 Ը ստ նրա՝ ի ՞նչ է այն պատ կե րում:

  Կա րո՞ղ է հա վե լյալ տե ղե կու թյուն հա ղոր դել, օ րի նակ՝ իր 
օգ տա գոր ծած հե ռա խո սի /  տե սախ ցի կի մակ նի շը /  մո դե-
լը, օր վա ժա մը, ճշգ րիտ տե ղան քը և իր այն տեղ գտն վե լու 
պատ ճա ռը:

  Թո՞ւյլ է տա լիս օգ տա գոր ծել իր լու սան կա րը/ տե սա նյու թը 
և տրա մադ րել այն ձեր պաշ տո նա կան գոր ծըն կեր նե րին:

Այն ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ չեք կա րո ղա նում ո ւղ ղա կի ո րեն 
կապ վել աղ բյու րի հետ կամ նյու թի հա վաս տի ու թյու նը հաս տա-
տե լու հա մար հա վե լյալ ստու գում նե րի կա րիք ու նեք, կա րող եք 
մի քա նի այլ քայ լեր ձեռ նար կել։

  Խո սեք այդ շր ջա նի/բ նա գա վա ռի փոր ձա գետ նե րի հետ, 
ստա ցեք նրանց գնա հա տա կա նը ձեր ու նե ցած նյու թի 
մա սին:

  Վեր լու ծեք լու սան կար նե րը՝ փնտ րե լով կեղծ ման նշան ներ 
կամ հա վե լյալ թվան շային տե ղե կու թյուն՝ հայտ նի որ պես 
EXIF data (Exchangeable image file format), ո րը կա րող է նե-
րա ռել լու սան կարն ա նե լու ամ սա թի վը, տե սախ ցի կի մակ-
նիշն ու մո դե լը, պատ կե րի սկզբ նա կան չա փե րը: Օգ տա-

https://en.wikipedia.org/wiki/Exif


11

գոր ծեք Photoshop կամ FotoForensics–ի պես ան վճար առ-
ցանց գոր ծիք ներ:

 Ո րո նեք ը ստ նկար նե րի՝ պար զե լու, թե ա րդյոք դրանք ար-
դեն հայտն վել են ցան ցում: Օ գտ վեք Google–ի նկարների
որոնմանհամակարգ–ից և Tineye–ից:

 Օգ տա գոր ծեք ար բա նյա կից ար ված լու սան կար նե րը̀ փոր-
ձե լով նույ նա կա նաց նել պատ կեր ված տե ղան քը: Google–ի և 
Bing–ի քար տեզ նե րից բա ցի, շատ օգ տա կար է նաև Earth 
Explorer–ը:

 Ս տու գեք տե ղա կան ե ղա նա կի տե սու թյու նը. ա րդյո՞ք նկա-
րում  այդ օր վա հա մար կան խա տե ված ե ղա նակն է: Այս 
ա ռու մով հատ կա պես օգ տա կար է WolframAlfa որոնողա
կանհամակարգիեղանակիբաժինը:

 Ու սում նա սի րեք աղ բյու րի սոցիալական մեդիայի հա շի վը/
է ջը̀ ստու գե լով դրա վս տա հե լի ու թյու նը, պատ մու թյու նը, 
այլ օգ տա տե րե րի ու կայ քե րի հետ կա պերն ու հա րա բե րու-
թյու նը: Այս նպա տա կի հա մար մի քա նի օգ տա կար կայ քեր 
կան՝ նե րա ռյալ Fake Follower Check–ը, Kred–ը և Klout–ը: 

 Գ տեք օգ տա տի րոջ հա շիվ ներն այլ սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րում: Pipl–ը մինչ այժմ ե ղած ա մե նաս պա ռիչ գոր ծիքն է:

  Հա մե մա տեք տե ղե կու թյունն այլ հաս տատ ված բո վան դա-
կու թյան, այլ լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի հրա պա-
րա կում նե րի հետ:

 Պար զեք, թե կա ա րդյոք միև նույն կամ նմա նա տիպ բո վան դա-
կու թյան որ ևէ այլ հի շա տա կում սո ցի ա լա կան հար թակ նե րում 
կամ ը նդ հան րա պես հա մա ցան ցում: Reddit–ն ա վե լի ու ա վե լի 
հար մար մի ջոց է դառ նում սրա հա մար:

http://www.fotoforensics.com/
https://images.google.com/
https://images.google.com/
https://www.tineye.com/
https://maps.google.co.uk/
http://www.bing.com/maps/
http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.wolframalpha.com/examples/WeatherAndMeteorology.html
http://www.wolframalpha.com/examples/WeatherAndMeteorology.html
http://fakers.statuspeople.com/Fakers/V/1
http://home.kred/
http://klout.com/home
https://pipl.com/
http://www.reddit.com/
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Ս տու գել ի նք նու թյու նը

 Սո ցի ա լա կան մե դի ա յում ակ տիվ օգ տա տե րե րի կոն տակ տային 
տվյալ նե րը և հա շիվ նե րը գտ նե լու առ ցանց գոր ծիք ներ։

 AnyWho–ն ան վճար տե ղե կա տու է, ո րն ու նի նաև հե ռա խո-
սա հա մար նե րով ո րոն ման հնա րա վո րու թյուն:

 AllAreaCodes–ը գոր ծիք է, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է գտ նել  
հե ռա խո սա հա մար նե րին ա ռնչ վող ա նուն ներն ու հաս ցե նե-
րը: Ծա ռա յու թյունն ան վճար է, ե թե հե ռա խո սա հա մարն առ-
կա է Ա ՄՆ –ի և Կա նա դայի տե ղե կա տու նե րում, ի սկ ցան կից 
բա ցա կա հա մար նե րի ման րա մաս նե րը կա րե լի է ստա նալ 
փոքր վճա րի դի մաց:

Տեղեկությունը
ստուգելուգործիքներ

http://www.anywho.com/whitepages
http://www.allareacodes.com/
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 BotOrNot–ը ստու գում է Twitter –ի միկ րոբ լո գի ակ տի վու թյու-
նը և գնա հա տում, թե որ քա նով է հա վա նա կան, որ գործ 
ու նեք ի նք նու րույ նա բար թար մաց վող է ջի հետ (bot):

 Email Checker–ը ստու գում է, թե ա րդյոք տվյալ է լեկտ րո-
նային փոս տի հաս ցեն գո յու թյուն ու նի:

 Facebook Graph Search–ը ո րո նո ղա կան հա մա կարգ է, ո րը 
մի աց ված է Facebook –ին: Այն տրա մադ րում է մարդ կանց 
տե ղո րո շե լու պար զեց ված մե թոդ: Ե թե լրագ րո ղը չգի տի 
հնա րա վոր ա կա նա տես նե րի ա նուն նե րը, կա րող է այլ չա-
փա նի շե րով (տե ղանք, զբաղ մունք, տա րիք) ո րո նում ա նել՝ 
նրանց գտ նե լու հա մար:

 Facebook Graph լա վա գույն ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րից է՝ 
մարդ կանց գտ նե լու և նրանց մա սին Facebook –ում տա րած-
ված, բայց ծա ծուկ տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար: Գոր-
ծի քը թույլ է տա լիս ոչ մի այն գտ նել լու սան կար ներ, ո րոն-
ցում ի նչ –որ մե կի ա նու նը նշ վել է, կամ ո րոնք ի նչ –որ մե կը 
հա վա նել է, այլև հետ ևել, թե որ տեղ է ան ձը տե ղան շում կա-
տա րել վեր ջին ան գամ, նե րա ռյալ՝ հյու րա նոց նե րը, ռես տո-
րան նե րը և այլ վայ րեր:

 GeoSocial Footprint–ը կայք է, որ տեղ կա րե լի է հետ ևել օգ տա-
տի րոջ «ոտ նա հետ քին»՝ ձևա վոր ված Twitter –ի՝ տե ղանշ մամբ 
գրա ռում նե րի, այլ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում տե ղան շում նե րի, 
տե ղան քի ո րո նում նե րի և հաշ վի տվյալ նե րի հի ման վրա:

 Foller.me–ն Twitter –ի հա շիվ նե րի վեր լու ծու թյան կայք է,  տե-
ղե կու թյուն է տրա մադ րում հաշ վի ստեղծ ման ամ սաթ վի, 
վայ րի, գրա ռում նե րի, հետ ևորդ նե րի և այլ նի մա սին:

 HRL Lookups–ը վճա րո վի ծա ռա յու թյուն է, ո րի մի ջո ցով կա-
րե լի է ստու գել, թե ա րդյոք հե ռա խո սա հա մա րը տվյալ պա-
հին վա վե րա կան է, ակ տիվ է և որ ցան ցին է մի ա ցած:

 Linkedin–ը մար դու աշ խա տան քի, մաս նա գի տու թյան մա-
սին տե ղե կու թյուն ճշ տե լու ա մե նա կար ևոր հար թակ նե րից 
մեկն է։ 

http://truthy.indiana.edu/botornot/
http://email-checker.net/
http://search.fb.com/
http://www.graph.tips/
http://geosocialfootprint.com/
https://foller.me/
https://www.hlr-lookups.com/en/start
https://www.linkedin.com/
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 Muck Rack–ը, ի թիվս այլ ծա ռա յու թյուն նե րի, ներ կա յաց նում 
է հա զա րա վոր լրագ րող նե րի Twitter –ում, Facebook –ում, 
Tumblr –ում, Quora –ում, Google+ –ում, LinkedIn –ում, ո րոնց 
հաս տա տում է Muck Rack –ի խմ բա գիր նե րի թի մը: Կա րող եք 
խնդ րել փորձ նա կան տար բե րա կը կամ վճա րել ամ սա կան/ 
տա րե կան վճա րը:

 Numberway–ը մի ջազ գային հե ռա խո սային տե ղե կա տու նե րի 
ան վճար բա զա է:

 Person Finder–ը ա մե նա հայտ նի տվյալ նե րի շտե մա րան նե-
րից է։ Այն բաց ռե սուրս է, տրա մադ րում կամ փնտ րում է 
տե ղե կու թյուն ա ղե տից տու ժած մարդ կանց մա սին: Գոր-
ծում է մի այն հու մա նի տար ա ղե տի ժա մա նակ կամ դրա-
նից հե տո: Ա մեն ան գամ, ե րբ մե ծա մասշ տաբ ա ղետ է 
պա տա հում, Google –ի ճգ նա ժա մային թի մը գոր ծար կում 
է հա մա կար գը: 

 Pipl.com–ը հետ ևում է մարդ կանց ցան ցային ակ տի վու թյա-
նը,  կա րող է օգ նել հաս տա տել նրանց ի նք նու թյու նը սո-
ցի ա լա կան մե դի այի բազ մա թիվ հա շիվ նե րի և հան րային 
տվյալ նե րի մի ջո ցով:

 Rapportive–ը Gmail –ի հա վել վածն է (plugin), ո րը ցույց է 
տա լիս կոն տակ տային ան ձի Linkedin –ի է ջը, ի նչ պես նաև 
սո ցի ա լա կան մե դի այի հա շիվ նե րը: (Ցան ցում տե ղե կու-
թյուն կա այն մա սին, որ այս հա վել վա ծը կա րող է հա սա-
նե լի ու թյուն ու նե նալ օգ տա տի րոջ նա մակ նե րին և ան ձնա-
կան տվյալ նե րին):

 Spokeo–ն մարդ կանց ո րո նե լու հա մա կարգ է։ Կա րող է գտ-
նել  մար դուն ա նու նով, է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե ով, 
հե ռա խո սա հա մա րով կամ սո ցի ա լա կան ցան ցէ ջով: Ար-
դյուն քում կա րե լի է ի մա նալ ան ձի սե ռը, տա րի քը, կոն տակ-
տային տվյալ նե րը, զբաղ մուն քը, կր թու թյու նը, ա մուս նա-
կան կար գա վի ճա կը, ըն տա նե կան կա պե րը, տն տե սա կան 
կար գա վի ճա կը, տես նել լու սան կար նե րը:

https://muckrack.com/search/
https://www.numberway.com/
https://google.org/personfinder/global/home.html
https://pipl.com/
http://rapportive.com/
http://www.spokeo.com/
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 Skypegrab–ը ցույց է տա լիս Skype –ի օգ տա տի րոջ IP հաս ցեն 
և գտն վե լու վայ րը:

 Storyful Multisearch հավելվածը պարզ և ա րագ լու ծում է՝ 
ո րո նե լու ո րո շա կի ան վան հետ կապ ված հա շիվ ներ տար-
բեր սո ցի ա լա կան հար թակ նե րում:

 WebMii–ն գոր ծիք է, ո րը ո րո նում է ի նչ –որ մե կի ան վան 
հետ հա մընկ նող հղում ներ կամ կա րող է ճա նա չել մար դուն 
բա նա լի բա ռե րի մի ջո ցով: Այն տա լիս է ցան ցում ներ կա յու-
թյան/ակ տի վու թյան մի ա վոր, ո րը կա րող է օգ տա կար լի նել 
կեղծ հա շիվ նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար:

 Who.is–ը գտ նում է դո մեյ նի ա նու նը գրան ցած ան ձանց, 
ման րա մաս նում գրանց ման ամ սա թի վը, գրան ցո ղի կամ 
ներ կա յա ցուց չի գտն վե լու վայ րը և կոն տակ տային տվյալ-
նե րը: Կա նաև chrome –ի հա վել ված, ի նչ պես նաև դո մեյն նե-
րի նախ կին տե րե րի մա սին տվյալ ներ գտ նե լու տար բե րակ: 

 AM Web Whois–ը Հա յաս տա նում գրանց ված դո մեյն նե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ գտ նե լու հա մար է ։

 Elections.am–ը Հա յաս տա նի ը նտ րող նե րի ռե գիստրն է, ո րը 
տրա մադ րում է հաս ցեն և տա րի քը, ե թե հայտ նի են ան ձի 
ա նու նը և ազ գա նու նը: Կա րող է օգ տա կար լի նել ա կա նա-
տե սի գրանց ման վայ րի և ի րա դար ձու թյան վայ րի հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը ստու գե լու հա մար։ Սա կայն պետք չէ 
հիմն վել մի այն այս ռե գիստ րի տվյալ նե րի վրա, քա նի որ 
գրանց ման և բնա կու թյան վայ րե րը կա րող են տար բեր վել:

http://skypegrab.net/resolver.php
https://chrome.google.com/webstore/detail/storyful-multisearch/hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf?hl=en
http://webmii.com/
https://who.is/overview
https://www.amnic.net/whois/
http://www.elections.am/votersreg/
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Ս տու գել վայ րե րը

Տե ղան քի, գտն վե լու վայ րի մա սին լրա ցու ցիչ տվյալ ներ ճշ տե լու 
գոր ծիք ներ

 Flickr–ը լու սան կար ներ տա րա ծե լու հար թակ է, ո րը կա րող 
է օգ տա գործ վել՝ տե ղագր ված (geolocated) լու սան կար ներ 
ո րո նե լու հա մար:

 Free–OCR.com–ը լու սան կա րից վերց նում/ա ռանձ նաց նում 
է տեքս տը, ո րն այ նու հետև կա րե լի է թարգ մա նել Google 
Translate-ով կամ ո րո նել քար տե զագր ման ռե սուրս նե րում:

 Google Maps–ը առ ցանց քար տեզ է, ո րը տրա մադ րում է 
բարձր ո րա կի օ դային կամ ար բա նյա կային պատ կեր ներ, 
ո րոնք նե րա ռում են Ե րկ րի մեծ մա սը՝ բա ցա ռու թյամբ բևեռ-
նե րի շուրջ ե ղած վայ րե րի: Ա ռա ջար կում է ֆի զի կա կան 
կամ ե ղա նա կային քար տեզ ներ, փո ղոց նե րի 360 աս տի ճան 
պատ կեր ներ և այլն: Այս քար տեզ նե րում կա րող են լի նել 
ան ճշ տու թյուն ներ այն ե րկր նե րի հա մար, որ տեղ Google –ը 
սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյուն ու նի աշ խար հագ րա կան 
տե ղե կու թյուն նե րին:

 Google Translate հավելված–ը կա րող է օգ տա գործ վել այլ 
լե զու նե րով գր ված տե ղան քի ա նուն նե րը հաս կա նա լու հա-
մար: Ա մե նաօգ տա կա րը տե սախ ցի կի հնա րա վո րու թյունն 
է. կա րող եք լու սան կա րել ճա նա պար հային ցու ցա նա կը, 
գո վազ դի վա հա նա կը կամ այլ ա ռար կա ներ և հանձ նա րա-
րել Google Translate –ին թարգ մա նել գր վա ծը: (Այս հնա-
րա վո րու թյու նը հա սա նե լի է մի այն հե ռա խոս նե րի հա մար 
ստեղծ ված հա վել վա ծում):

 Google փողոցների «ժամանակի մեքենա»–ով կա րե լի է հա-
մե մա տել խո շոր քա ղաք նե րի փո ղոց նե րի, շի նու թյուն նե րի 
տես քը տար բեր ժա մա նակ նե րում: Շատ օգ տա կար է հին, 

https://www.flickr.com/
http://www.free-ocr.com/
http://www.free-ocr.com/
https://maps.google.com/
https://translate.google.com/
https://googleblog.blogspot.am/2014/04/go-back-in-time-with-street-view.html
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ար խի վային լու սան կար նե րում պատ կեր ված տե ղան քը հաս -
տա տե լու հա մար:

 Météo–France–ի մի ջո ցով Ֆրան սի այի օ դեր ևու թա բա նա կան 
գոր ծա կա լու թյունն ա զա տո րեն հա սա նե լի է դարձ նում եվ-
րո պա կան ե րկր նե րի ռա դա րային և ար բա նյա կային պատ-
կեր ներ, քար տեզ ներ և ե ղա նա կային տվյալ ներ:

 NASA Earth Observatory–ն ստեղծ վել է ար բա նյակ նե րից 
ստաց ված պատ կեր նե րը հան րու թյա նը ներ կա յաց նե լու հա-
մար: Այն գոր ծում է որ պես պատ կեր նե րի գլո բալ շտե մա րան՝ 
ա զա տո րեն հա սա նե լի քար տեզ նե րով ու տվյալ նե րով:

 ՄիացյալՆահանգներիփոստային դասիչները Ա ՄՆ առ ցանց 
քար տեզն է՝ դա սա կարգ ված ը ստ փոս տային դա սիչ նե րի 
(ZIP codes): Օ գտ վող նե րը կա րող են փնտ րել կոնկ րետ փոս-
տային դա սիչ կամ զն նել քար տե զը՝ տար բեր փոս տային 
դա սիչ նե րի մա սին տե ղե կու թյան հա մար:

 Wikimapia–ն Google քար տեզ նե րի՝ հան րու թյան կող մից 
ստեղծ ված տար բե րակն է, ո րը նե րա ռում է նաև տե սար-
ժան կամ հե տաքրք րա շարժ վայ րե րի նկա րագ րու թյուն ներ:

 Wolfram Alpha–ն հաշ վո ղա կան հա մա կարգ է, ո րը պա տաս-
խա նում է հար ցե րին՝ օգ տա գոր ծե լով հա մա կարգ ված և 
հա մադր ված տվյալ ներ իր գի տե լի քի շտե մա րան նե րից: Ի 
տար բե րու թյուն ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րի, ո րոնք հա մա-
պա տաս խան կայ քե րի հղում ներ են տրա մադ րում, Wolfram 
Alpha–ն տա լիս է ու ղիղ, փաս տա կան պա տաս խան ներ և 
պատ կեր ներ: Հատ կա պես հար մար է՝ ստու գե լու ո րո շա կի 
օր վա և վայ րի ե ղա նա կը:

 OpenStreetMap–ը հա մա տեղ ստեղծ ված ան վճար քար տեզ 
է, ո րը կա րող է օգ տա կար լի նել այլ քար տեզ նե րում չնշ ված 
վայ րե րը փնտ րե լու հա մար:

http://www.meteofrance.com/accueil
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.unitedstateszipcodes.org/
http://wikimapia.org/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.openstreetmap.org/#map=16/40.2158/44.5777
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Ս տու գել լու սան կար նե րը

Լու սան կա րի իս կու թյու նը ստու գե լու առ ցանց գոր ծիք ներ

 Jeffrey’s Exif Viewer–ը ցույց է տա լիս թվան շային լու սան կա-
րի մե տատ վյալ նե րը (EXIF), ո րոնք նե րա ռում են ամ սա թիվն 
ու ժա մը, տե սախ ցի կի կար գա վո րում նե րը, ո րոշ դեպ քե-
րում՝ տե ղան քը: Հա սա նե լի է նաև Chrome –ի հա մար հա վել-
վա ծը:

 Findexif.com–ը նույն պես լու սան կա րի EXIF տվյալ նե րը ճշտե-
լու հա մար է:

 Foto Forensics կայ քը կա տա րում է շեղ ման մա կար դա կի 
վեր լու ծու թյուն (ELA–error level analysis): ELA–ն փնտ րում 
է ո րա կի տար բե րու թյուն ներ լու սան կա րում՝ նշե լով, թե որ-
տեղ կա րող է ին փո փո խու թյուն ներ կա տար ված լի նել:

 Izitru–ը ո րո շում է, թե ա րդյոք լու սան կա րը խմ բագր վել է:

 Fuskr–ը օգ տա կար հա վել ված է` գտ նե լու մի սար քա վո րու-
մից միև նույն սեր վե րի մեջ վեր բեռն ված բո լոր լու սան կար-
նե րը՝ ը ստ թվան շային տե սախ ցի կի ֆայ լե րի սկզբ նա կան 
ան վան ման (օ րի նակ՝ DSC_0000.JPG):

 Google որոնում` ըստ պատկերի. վեր բեռ նե լով լու սան կա րը 
կամ մուտ քագ րե լով դրա ցան ցային հաս ցեն (URL –ը)՝ օ գտ-
վող նե րը կա րող են գտ նել ա ռնչ վող կամ նույ նա կան պատ-
կեր ներ, կայ քեր և այլ է ջեր, ո րոնք օգ տա գոր ծում են տվյալ 
լու սան կա րը:

 JPEGSnoop–ը մի այն Windows –ի հա մար նա խա տես ված ան-
վճար ծրա գիր է, ո րը կա րող է հայտ նա բե րել, թե ա րդյոք 
պատ կե րը խմ բագր վել է: Չնա յած իր ան վան մա նը՝ այն կա-
րող է բա ցել AVI, DNG, PDF, THM և ներդր ված (embedded) 
JPEG ֆայ լեր: Ծրա գի րը նաև տրա մադ րում է մե տատ վյալ-
նե րը, նե րա ռյալ՝ ամ սա թի վը, տե սախ ցի կի տե սա կը, տե սա-
պա կու կար գա վո րում նե րը: Mac օգ տա գոր ծող նե րի հա մար 
JPEGSnoop –ը աշ խա տում է CrossOver Mac –ի ներ սում:

http://exif.regex.info/exif.cgi
http://www.findexif.com/
http://fotoforensics.com/
http://www.izitru.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/fuskr/glieaboaghdnlglpkekghloldikefofo
https://images.google.com/
https://sourceforge.net/projects/jpegsnoop/
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 RevEye–ը ա վե լաց նե լով Chrome զն նար կի չին՝ կա րե լի է ո րո-
նել ոչ մի այն Google –ի, այլև TinEye –ի, Yandex –ի, Baidu –ի և 
Bing –ի բա զա նե րում:

 TinEye–ը պատ կեր նե րի ո րոն ման հա մա կարգ է, ո րը թույլ 
է տա լիս պար զել, թե որ տե ղից է տա րած վել լու սան կա-
րը, ի նչ պես է այն օգ տա գործ վել, ա րդյոք գո յու թյուն ու նեն 
ձևա փոխ ված տար բե րակ ներ կամ ա վե լի բարձր ո րա կով 
կրկ նօ րի նակ ներ:

Ս տու գել տե սա նյու թե րը

 YouTube DataViewer–ը Amnesty International ի րա վա պաշտ-
պան կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծած գոր ծիքն է,  ցույց է տա-
լիս տե սա նյու թի ներ բեռն ման ճշգ րիտ ամ սա թիվն ու ժա մը 
և տրա մադ րում տե սա նյու թից կտ րած կադ րեր՝ Google ո րո-
նում ա նե լու հա մար: 

Այլ օգ տա կար գոր ծիք ներ

 AIDR հարթակը կի րա ռում է մարդ կային և հա մա կարգ չային 
մո նի թո րինգ̀ Twitter –ից բամ բա սանք նե րը զտե լու հա մար:

 Ban.jo–ն հա վա քում է սո ցի ա լա կան բո լոր ցան ցե րը մեկ 
հար թա կում՝ թույլ տա լով խա չաձև ստու գել պատ կեր ներն 
ու ի րա դար ձու թյուն նե րը:

 BlackWidow–ը հե տաքն նող լրագ րող նե րի սի րե լի հին գոր ծիք-
նե րից է, ո րը բա ցա հայ տում է կայ քի կա ռուց ված քը և թույլ տա-
լիս  ո րո նում կա տա րել ներ սում: Վճա րո վի ծա ռա յու թյուն է:

 CameraV–ը InformaCam –ի հա վել վածն է, լու սան կար նե րին 
կամ տե սա նյու թե րին կցում է մե տատ վյալ նե րը՝ ժա մը, ամ-
սա թի վը և տե ղան քը:  Այս հա վել վա ծով կա րե լի է ու ղար կել 
մե դի ա ֆայ լե րը և մե տատ վյալ նե րը եր րորդ կող մին՝ օգ-

https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en
https://www.tineye.com/
https://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/
http://aidr.qcri.org/
http://ban.jo/
http://www.softbytelabs.com/en/BlackWidow/
https://guardianproject.info/apps/camerav/
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տա գոր ծե լով թվան շային ստո րագ րու թյուն, գաղտ նագ րում 
(PGP) և TOR ան վտանգ սեր վեր ներ:

 Echosec–ը ո րո նում է տե ղան քով: Այն գտ նում, զտում և վեր-
լու ծում է սո ցի ա լա կան մե դի ա յում հայտն ված տե ղե կու թյու-
նը ի րա կան ժա մա նա կում: Վճա րո վի ծա ռա յու թյուն է:

 Feedly–ն զն նար կիչ է և հա վել ված, կազ մա կեր պում և ավ-
տո մա տաց նում է լու րե րի, բլոգ նե րի և YouTube –ի ա լիք նե-
րի ո րո նու մը և դի տար կու մը: Ա նվ ճար գոր ծիք է՝ վճա րո վի 
տար բե րա կով:

 Geofeedia–ն թույլ է տա լիս փնտ րել և դի տար կել սո ցի ա լա-
կան մե դի այի բո վան դա կու թյու նը՝ ը ստ տե ղան քի: Ը նտ րե-
լով վայ րը՝  կս տա նանք այդ տե ղից Twitter –ում, Flickr –ում, 
YouTube –ում, Instagram –ում և Picasa –ում ա վե լաց ված բո-
վան դա կու թյունն ի րա կան ժա մա նա կում: Geofeedia–ն կա-
րող է խա չաձև ստու գել ո րո շա կի վայ րե րից կա տար ված 
գրա ռում նե րը և պար զել, թե ա րդյոք ման րա մաս նե րը համ-
ընկ նում են:

 Google –ի ընդլայնված որոնմամբ կա րե լի է ստա նալ ա վե-
լի հս տակ ար դյունք ներ՝ օգ տա գոր ծե լով ո րոն ման հա մակ-
ցու թյուն ներ և այլ կե տադ րա կան նշան ներ (ա վե լի ման րա-
մասն՝ 36–38 է ջե րում):

 Google Translate–ի ձայ նային նե րած ման հնա րա վո րու թյամբ 
կա րե լի է ա րագ թար գա նել տե սա նյու թը կամ ձայ նագ րու-
թյու նը և ը նդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ մել բո վան դա կու-
թյան մա սին:

 Gramfeed–ը Instagram –ի հա մար ո րոն ման հա մա կարգ է: 
Կա րող եք ո րո նել ը ստ հաշ թա գե րի, ամ սաթ վի/ ժա մի, բա-
նա լի բա ռե րի, տե ղան քի և վայ րե րի, ի նչ պես նաև տե սո ղա-
կա նաց նել ար դյունք նե րը քար տե զի վրա:

https://www.echosec.net/
https://feedly.com/i/welcome
https://geofeedia.com/
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?p=adv_operators&amp;hl=en&amp;rd=1
https://translate.google.com/
http://www.gramfeed.com/instagram/search
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 PhotoDesk–ը նման է Gramfeed –ին: Mac –ի վճա րո վի հա վել-
վածն է։ Instagram –ին ա վե լաց նում է ո րոն ման հա մա կարգ 
և թույլ է տա լիս ը ստ տե ղան քի ո րո նում ա նել:

 HuriSearch–ը ո րո նում է մար դու ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող 
ա վե լի քան 5000 կայ քե րի բո վան դա կու թյու նը, զտում է ար-
դյունք նե րը և գտ նում վս տա հե լի աղ բյուր ներ:

 Inoreader–ը RSS ըն թեր ցիչ է` մի քա նի հա վե լյալ հնա րա-
վո րու թյուն նե րով. կա րե լի է նշել, կազ մա կեր պել և տես-
նել ցան ցի բո վան դա կու թյու նը, ներ մու ծել թար մա ցում ներ 
սո ցի ա լա կան մե դի այից և կազ մել սե փա կան վա հա նա կը 
(dashboard):

 Newspapermap–ով կա րե լի է գտ նել և թարգ մա նել առ ցանց 
պար բե րա կան ներ:

 Pentest Tools–ը թույլ է տա լիս գտ նել են թա դո մեյն նե րը և 
թաքն ված է ջե րը: Կա րե լի է նաև ստու գել հրա պա րակ ված, 
բայց դեռևս հրա պա րա կայ նո րեն ոչ հա սա նե լի է ջե րը:

 PeopleBrowsr–ը հար թակ է և գոր ծիք, ո րով կա րե լի է դի-
տար կել և հա մադ րել սո ցի ա լա կան մե դի այի բո վան դա կու-
թյու նը՝ ը ստ տե ղան քի և ժա մա նա կի և զտել ար դյունք նե րը: 
Այն նաև տրա մադ րում է վս տա հե լի ու թյան գնա հա տա կան՝ 
չա փե լով օգ տա տի րոջ ազ դե ցու թյու նը և հա սա նե լի ու թյու նը 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րում:

 SAM Desk–ը սո ցի ա լա կան մե դի այի կա ռա վար ման տա րած-
ված գոր ծիք է, թույլ է տա լիս ո րո նել, հա մադ րել օգ տա տե-
րե րի ստեղ ծած բո վան դա կու թյու նը և ստու գել այն:

 SearchSystems.net–ը ան վճար հան րային տե ղե կու թյան մի-
ջազ գային տե ղե կա գիր է:

https://itunes.apple.com/us/app/photodesk/id428652446?mt=12&amp;ls=1
http://www.hurisearch.org/
http://www.inoreader.com/
http://newspapermap.com/
https://pentest-tools.com/network-vulnerability-scanning/tcp-port-scanner-online-nmap
https://www.peoplebrowsr.com/
http://www.samdesk.io/
http://publicrecords.searchsystems.net/Other_Nations/
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 SocialSearcher–ը սո ցի ա լա կան մե դի այի ո րո նո ղա կան հա-
մա կարգ է, ո րը թույլ է տա լիս ի րա կան ժա մա նա կում ո րո-
նում կա տա րել և տրա մադ րում է վեր լու ծա կան տվյալ ներ: 
Ու նի ան վճար և վճա րո վի տար բե րակ ներ: 

 Snopes.com–ը ին տեր նե տային կեղ ծիք նե րը բա ցա հայ տող 
կայք է, կա րե լի է օգ տա գոր ծել օգ տա տե րե րի ստեղ ծած բո-
վան դա կու թյու նը ստու գե լու հա մար:

 Twitter List Copy–ը Twitter –ի ցան կե րը կազ մա կեր պող պարզ 
գոր ծիք է: Կա րող եք ամ բող ջո վին պատ ճե նել Twitter –ի մեկ 
այլ օգ տա տի րոջ ցան կում ե ղած բո լոր հա շիվ նե րը և ստեղ-
ծել ձեր սե փա կան ցան կը:

 Yumapic–ը Instagram –ի քար տե զագր ման հա վել վածն է, ո րը 
գտ նում է պատ կեր ներ̀ ը ստ տե ղան քի:

 YouTube–իդեմքըծածկողգործիքը, ստեղծ ված է վտան գա-
վոր ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված մարդ կանց ա նա նու նու-
թյու նը ա պա հո վե լու հա մար։ Թույլ է տա լիս ծած կել մարդ-
կանց դեմ քե րը տե սա նյու թե րում: Այն օգ տա գոր ծե լու հա մար 
տե սա նյու թը ներ բեռ նե լիս պետք է ան ցնել Enhancements, 
ա պա` Special Effects բա ժին նե րը: Այս տեղ կա րող եք ը նտ րել 
բո լոր մարդ կանց դեմ քե րը ծած կե լու տար բե րա կը:

https://www.social-searcher.com/
http://www.snopes.com/
http://projects.noahliebman.net/listcopy/connect.php
http://www.yomapic.com/
https://youtube.googleblog.com/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
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Նշում ների համար
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Այս խոր հուրդ նե րը կօգ նեն ստու գել ին տեր նե տում, հատ կա պես 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, օգ տա տե րե րի ստեղ ծած կամ վեր բեռ
նած բո վան դա կու թյու նը (UGC–user–generated content)։

Սկ սեք այն են թադ րու թյամբ, որ օգ տա տե րե րից ստա ցած տե ղե-
կու թյու նը սխալ է կամ հար մա րեց ված, կտր ված, պատ ճեն ված և/ 
կամ վե րա շա րադր ված այլ հա մա տեքս տում: 

Նա խա պես հա վա քեք տվյալ ներ ներ բեռ նող նե րի մա սին և ստու-
գեք դրանք՝ մինչ կապ վե լը նրանց հետ և ու ղիղ հարց նե լը, թե իս-
կա պես ի րենք են տու ժող նե րը, ա կա նա տես նե րը կամ բո վան դա-
կու թյան հե ղի նակ նե րը:  

Օգ տա տե րե րի բո վան դա կու թյու նը ստու գեք հետ ևյալ 3 փու լով. 

Օգտատերերիստեղծած
բովանդակության
ստուգումը
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1. Ճա նա չեք և ստու գեք սկզբ նա կան աղ բյուրն ու բո վան-
դա կու թյու նը։

2.  Հա մե մա տեք և վի ճար կեք աղ բյու րը։

3.  Հեղինակից ստացեք բովանդակությունն օգտագոր-
ծելու թույլ տվություն։

1. Ճա նա չեք և ստու գեք սկզբ նա կան  
աղ բյու րը և բո վան դա կու թյու նը

Սկզբ նաղ բյուր 

Օգ տա տե րե րի ստեղ ծած բո վան դա կու թյու նը ստու գե լու ա ռա-
ջին քայ լը հաս տա տելն է, որ գործ ու նեք տե ղե կու թյան սկզբ նա-
կան տար բե րա կի հետ՝ լի նի դա Twitter –ի գրա ռում, պատ կեր, 
տե սա նյութ, տեքս տային հա ղոր դագ րու թյուն, թե ու րիշ մի բան: 
Ա հա ո րոշ հար ցեր, ո րոնք կկողմ նո րո շեն ձեզ։

  Կա՞ն ցան ցում նույն կամ նմա նա տիպ բո վան դա կու թյամբ 
այլ գրա ռում ներ:

  Ե՞րբ է ա ռա ջին տե ղե կու թյու նը վեր բեռն վել/ տա րած վել:

   Տե ղե կու թյու նը տե ղանշ վա՞ծ է: Կա րո՞ղ եք ճա նա չել/ նույ-
նաց նել տե ղան քը: 

   Կա՞ն կայ քեր, ո րոնց հղում է ար վում տե ղե կու թյան մեջ:

   Կա րո՞ղ եք ճա նա չել/ նույ նաց նել մար դուն, ո րը տա րա ծել/ 
վեր բեռ նել է տե ղե կու թյու նը։ Կկա րո ղա նա՞ք կապ վել նրա 
հետ՝ ի մա նա լու այլ ման րա մաս ներ:

Ե թե գործ ու նեք պատ կեր նե րի հետ, փոր ձեք սկզբ նա կան տար-
բե րա կը գտ նել Google –ով կամ TinEye –ով: Տար բեր ար դյունք ներ 
ստա նա լու դեպ քում՝ սեղ մեք բո լոր չա փե րի պատ կեր նե րը ցու-
ցադ րե լու հղու մը (All sizes կամ Biggest image՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար)՝ գտ նե լու ա մե նա բարձր ո րա կի կամ ա մե նա մեծ նկա րը, 
ո րն էլ հենց սո վո րա բար սկզբ նա կանն է լի նում: 
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Ստու գեք, թե ա րդյոք պատ կերն ու նի մե տատ վյալ ներ: Օ գտ-
վեք Photoshop –ից կամ ան վճար գոր ծիք նե րից, ի նչ պի սին 
Fotoforensics.com –ը կամ Findexif.com–ն ե ն՝ ստա նա լու տե-
սախ ցի կի մո դե լի, լու սան կա րի ամ սաթ վի և սկզբ նա կան չա-
փե րի մա սին տե ղե կու թյուն։ Նկա տի ու նե ցեք, որ ամ սա թի վը 
կա րող է ցու ցադր վել ար տադ րո ղի նշած կար գա վո րում նե րով։ 
Ո րոշ դեպ քե րում մե տատ վյալ նե րը կա րող են փո փոխ ված լի-
նել նաև լու սան կա րը տա րա ծո ղի կող մից: Սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րը, ի նչ պես Twitter –ը, Facebook –ը և Instagram –ը, դուրս են 
թող նում մե տատ վյալ նե րի մեծ մա սը: Flickr –ը բա ցա ռու թյուն 
է: Պատ կե րը վեր բեռ նե լու հա մար օգ տա գործ ված շար ժա կան 
սար քի GPS տվյալ նե րը ստա նա լու հա մար փոր ձեք Geofeedia–ն 
և Ban.jo–ն: 

Տե սա նյու թի սկզբ նաղ բյու րը փնտ րեք YouTube, Vimeo և Youku 
հար թակ նե րում։ Ար դյու նա վետ ո րոն ման հա մար բա նա լի բա ռե-
րում օգ տա գոր ծեք հա պա վում ներ, տե ղան քի ա նուն ներ: Ա մե-
նից վաղ վեր բեռն ված տար բե րա կը փոր ձեք գտ նել տվյալ նե րի 
զտի չով: Կա րող եք նաև տե սա նյու թի կադ րե րով ար դյունք ներ 
փնտ րել Google –ի պատ կե րի ո րո նու մով կամ TinEye –ով։ 

Աղ բյուր

  Հա մոզ վեք, որ տե ղե կու թյու նը տա րա ծող օգ տա տե րը 
վստա հե լի աղ բյուր է: Ու սում նա սի րեք վեր բեռ նո ղի թվա-
նշային հետ քը։ 

 Ս տու գեք վեր բեռ նո ղի պատ մու թյու նը սո ցի ա լա կան ցան-
ցում.  որ քա՞ն ակ տիվ է նա ցան ցում, ին չի՞ մա սին է խո սում, 
ի ՞նչ է տա րա ծում, որ տե՞ղ է ապ րում՝ դա տե լով է ջի պատ-
մու թյու նից: Է ջում ի ՞նչ կեն սագ րա կան տվյալ ներ են հա սա-
նե լի: Ա րդյո՞ք է ջը ո ւղ ղոր դում է որ ևէ այլ տեղ: 

 Պար զեք, թե ո ւմ հետ է կապ ված վեր բեռ նո ղը սո ցի ա լա կան    
ցան ցում. ով քե՞ր են նրա ըն կեր նե րը, ո ՞ւմ է նա հետ ևում, ո ՞ւմ 



27

հետ է հա ղոր դակց վում, ա րդյո՞ք նրա ա նունն առ կա է որ ևէ 
մե կի Twitter –ի ցու ցա կում:

 Փոր ձեք գտ նել միև նույն ա նու նով/ ծած կա նու նով այլ է ջեր 
ու րիշ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում։ Ե թե գի տեք ի րա կան ա նու-
նը, մարդ կանց ո րոն ման կայ քե րով (Spokeo, White Pages, 
Pipl.com, WebMil) պար զեք նրա հաս ցեն, է լեկտ րո նային 
փոս տը, հե ռա խո սա հա մա րը: Այլ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, 
ի նչ պես LinkedIn–ն է, ման րա մաս ներ փնտ րեք ո րոն վող ան-
ձի մաս նա գի տու թյան, աշ խա տան քի մա սին:

 Ս տու գեք, թե ա րդյոք վեր բեռ նո ղի Twitter –ի կամ Facebook–ի 
հա շի վը հաս տատ ված է՝ նշոր դը (cursor) ան ցկաց նե լով կա-
պույտ շր ջա նա կի վրայով: Ե թե հա շի վը վա վե րաց ված է 
Twitter –ի կամ Facebook –ի կող մից, հայտն վող պա տու հա-
նում կգր վի Verified Account կամ Verified Page:

 

Ե թե գործ ու նեք պատ կե րի կամ տե սա նյու թի հետ, փոր ձեք 
հե ղի նա կի մա սին ո րոշ ման րա մաս ներ պար զել՝ ա ռաջ նորդ վե-
լով հետ ևյալ հար ցե րով.

 Ո՞վ է նա: 

 Որ տե՞ղ է: 

 Ե՞րբ է հա սել այն տեղ: 

 Ի՞նչ կա րող էր տես նել: 

 Որ տե՞ղ է կանգ նած/որ տե ղի՞ց է նկա րում: 

 Ին չո՞ւ է նա այն տեղ: 

Ու սում նա սի րեք աղ բյու րի մյուս առ ցանց հա շիվ նե րը՝ փոր ձե լով 
գտ նել հետ ևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը.  

 Twitter –ում կամ Facebook –ում ո րո նեք տե սա նյու թի ան-
հա տա կան կո դը (URL –ի վեր ջին հատ վա ծը). ա րդյոք կա՞ն 
փոխ կա պակց ված հա շիվ ներ:



28

  Կա՞ն այլ հա շիվ ներ (Google Plus, բլոգ կամ կայք), ո րոնք 
նշված են տե սա նյու թի է ջում կամ փոխ կա պակց ված են այն 
վեր բեռ նո ղի հետ:

  Փոխ կա պակց ված հա շիվ ներն ի ՞նչ տե ղե կու թյուն են տա լիս 
ան ձի գտն վե լու վայ րի, գոր ծու նե ու թյան, մտադ րու թյուն նե-
րի մա սին:

 Որ քա՞ն ակ տիվ են այդ հա շիվ նե րը (հա վա նա բար որ քան 
եր կար են ակ տիվ, այն քան վս տա հե լի են): 

 Ով քե՞ր են սո ցի ա լա կան մե դի ա յում նրա ըն կեր նե րը, և ի ՞նչ 
է ա սում դա մեզ՝ տե սա նյու թը վեր բեռ նո ղի մա սին:

  Կա րո՞ղ ե նք գտ նել ցան ցէ ջին փոխ կա պակց ված կայ քի մա-
սին տե ղե կու թյուն whois բա զա նե րից:

 Արդյո՞ք ան ձի ա նու նը կա տե ղա կան հե ռա խո սային տե-
ղե կա տու նե րում, Spokeo –ում, Pipl.com –ում, Webmii –ում, 
LinkedIn –ում, ը նտ րող նե րի ռե գիստ րում:

 Արդյո՞ք առ ցանց շփում նե րը հու շում են, որ նա կա րող է 
կապ ու նե նալ տե ղե կու թյան մեջ նշ ված պատ մու թյան/ տե-
ղան քի հետ:

 Բո վան դա կու թյուն 

Ամ սա թիվ: Հատ կա պես լու սան կար նե րի և տե սա նյու թե րի դեպ
քում պար զեք նկա րա հան ման ամ սա թի վը և մո տա վոր ժա մը։

 Wolfram Alfa –ով ճշ տեք ի րա դար ձու թյան օր վա ե ղա նա կի 
տե սու թյու նը, հա մոզ վեք, որ ձեր տե սա նյու թում կամ լու-
սան կա րում նույն ե ղա նակն է: 

 Ս տու գեք օր վա լու րե րը: Ո րո նեք YouTube –ում, Google –ում, 
TinEye –ում և այ լուր՝ ի մա նա լու, թե ա րդյոք նույն ի րա դար-
ձու թյու նից այլ տե սա նյու թեր կամ լու սան կար ներ կան, 
ո րոնք ձեր ու նե ցած տար բե րա կից ա վե լի վաղ են հայտն վել 
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ցան ցում (հաշ վի ա ռեք, որ YouTube –ը ժա մը գրում է ը ստ 
Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան ստան դարտ ժա մա նա կի՝ վեր բեռ նու-
մը սկ սե լուն պես):

  Պատ կեր նե րում և տե սա նյու թե րում ո րո նեք ցան կա ցած 
տարր, ո րը կա րող է մատ նան շել ամ սա թի վը/ ժա մը՝ ժա մա-
ցույց, հե ռուս տա ցույ ցի էկ րան, ամ սագ րի էջ և այլն։ 

Տե ղանք: Ս տուգ ման մյուս վճ ռա կան կող մը նյու թում պատ կեր
ված   տե ղան քը հաս տա տելն է ։

Պար զեք՝ ա րդյոք տե ղե կու թյու նը պա րու նա կում է տե ղան շում: 
(Ո րոշ ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սին Flickr –ը, Picasa–ն և Twitter–ն 
են, ա ռա ջար կում են տե ղան քը նե րա ռե լու տար բե րակ):

Տե ղան շու մով լու սան կար նե րը ար բա նյա կային պատ կեր նե րի 
հետ հա մե մա տե լու հա մար գտեք վկա յա կոչ ման կե տեր, ի նչ պի-
սին են.

 շի նու թյուն նե րի վրայի տա ռե րը, բա ռե րը, ճա նա պար-
հային նշան նե րը, մե քե նա նե րի պետ հա մա րա նիշ նե րը, 
ազ դա վա հա նակ նե րը (օգ տա գոր ծեք Google Translate –ը 
կամ newocr.com –ը՝ դրանք առ ցանց թարգ մա նե լու հա մար),

 ճա նա պարհ ներն ու բնա պատ կեր նե րը՝ լեռ նաշղ թա, ծա ռա-
շարք, ժայ ռեր, գե տեր,

 ու ղե նի շե րը և շի նու թյուն նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ ե կե ղե ցի նե-
րը, մի նա րեթ նե րը, մար զա դաշ տե րը, կա մուրջ նե րը,

 ե ղա նա կային պայ ման նե րը, ի նչ պես ար ևի լույ սը կամ 
ստվեր նե րը՝ ճշ տե լու օր վա մո տա վոր ժա մը, 

 մե քե նա նե րի հա մա րա նիշ նե րի գրանց ման կո դե րը,
 մարդ կանց հա գուս տը: 

Օգ տա գոր ծեք Google Street View կամ Google Maps –ի Photos 
ֆունկ ցի ան՝ ստու գե լու, թե ա րդյոք տե ղան շու մով լու սան կար նե-
րը հա մընկ նում են ի րա կան տե ղան քի հետ: Հին լու սան կար նե րը/ 
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տե սա նյու թե րը ստու գեք Google Earth –ով,  այն ար բա նյա կային 
լու սան կար նե րի ար խիվ է տրա մադ րում: Օ գտ վեք ծրագ րի՝ տե-
ղան քի ցու ցադր ման հնա րա վո րու թյու նից: 

Ու ղե նի շե րը հա մե մա տեք նաև Wikimapia –ով` Google Maps–ի 
հան րայ նո րեն ստեղծ ված տար բե րա կով:

 Տե սա նյու թե րի դեպ քում ու շադ րու թյուն դարձ րեք ևս մի քա նի  
հան գա ման քի վրա։

  Ս տու գեք լե զուն/ լե զու նե րը, ո րոնք հն չում են տե սա նյու-
թում. ա րդյո՞ք ար տա սա նու թյու նը և բար բա ռը հա մա պա-
տաս խա նում են աշ խար հագ րա կան տե ղան քին: 

  Տե սա նյու թի նկա րագ րու թյունն ամ բող ջա կա՞ն է, կա՞ 
ա մսա թիվ։ 

 Ե թե լո գո է օգ տա գործ ված, ա րդյո՞ք այն առ կա է ո ղջ տե-
սա նյու թում և հա մա պա տաս խա նում է YouTube –ում կամ 
Vimeo –ում է ջի տար բե րան շա նին (avatar):

 Արդյո՞ք վեր բեռ նո ղը « հա վա քում է» տե սա նյու թեր լրատ-
վա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից և YouTube –ի այլ հա շիվ-
նե րից, թե՞ վեր բեռ նում է բա ցա ռա պես իր ստեղ ծած բո-
վան դա կու թյու նը:

 Արդյո՞ք վեր բեռ նո ղը գրում է նույն ժար գո նով կամ բար բա-
ռով, ո րը հն չում է տե սա նյու թում:

 Է ջի բո լոր վի դե ո նե րը նո՞ւյն ո րա կի են: (YouTube –ում ը նտ-
րեք Settings, այ նու հետև՝ Quality, որ պես զի տես նեք ո րա կը):

 Արդյո՞ք տե սա նյու թի վեր նագ րում առ կա են ֆայ լի հետևյալ 
տե սակ նե րը՝.AVI կամ.MP4, ին չը կա րող է նշա նա կել, որ տե-
սա նյու թը վեր բեռն վել է ան մի ջա պես սար քա վո րու մից: Ե թե 
տե սա նյու թի նկա րագ րու թյան մեջ գր ված է՝ via YouTube 
Capture, հնա րա վոր է՝ տե սա նյու թը նկա րա հան վել է սմարթ-
ֆո նով:
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2. Հա մե մա տեք և վի ճար կեք աղ բյու րը

 Վե րը նշ ված քայ լերն ա նե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է հա մադ րել  
ձեռ քի տակ ե ղած տվյալ ներն ու ևս մեկ ան գամ ստու գել դրանք՝ 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լով հետ ևյալ հան գա մանք նե րի վրա.

  Արդյո՞ք պատ կե րը/ տե սա նյու թը/ բո վան դա կու թյու նը հա մա-
պա տաս խա նում է այն հա մա տեքս տին, ո րում ստեղծ վել է:

  Արդյո՞ք ա մեն ի նչ իր տե ղում է:

  Արդյո՞ք աղ բյու րի հայտ նած բո լոր ման րա մաս նե րը կամ հար-
ցե րին տված պա տաս խան նե րը ձեզ ող ջա միտ են թվում:

  Արդյո՞ք լրատ վա մի ջոց նե րը կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ 
ար դեն չեն տա րա ծել նմա նա տիպ պատ կեր ներ/ տե սա նյու թեր:

  Snopes –ում ա րդյո՞ք սրան ա ռնչ վող որ ևէ բան չկա:

  Արդյո՞ք ձեզ որ ևէ բան չի թվում ա վե լորդ կամ չա փա զանց լա-
վը՝ ճիշտ լի նե լու հա մար: 

Աղ բյու րի հետ կապ հաս տա տե լիս ու ղիղ հար ցեր տվեք և  հա մադ-
րեք պա տաս խան ներն այն տե ղե կու թյան հետ, ո րը ստա ցել եք ձեր 
ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում: Հա մոզ վեք, որ նրա պա տաս-
խան նե րը հա մընկ նում են ձեր բա ցա հայ տում նե րի հետ:

 Պատ կեր նե րի հե ղի նակ նե րի հետ զրու ցե լիս հարց րեք նաև լու-
սան կա րի տե ղո րոշ ման և EXIF տվյալ նե րի մա սին, ո րոնք ճշ տել եք 
Google Street View –ով և Google Maps –ով:  Խնդ րեք ու ղար կել հա-
վե լյալ պատ կեր ներ՝ ար ված քն նարկ վող օ րի նա կից ա ռաջ և հե տո: 
Ե թե լու սան կա րը վտան գա վոր վայ րից է, հա մոզ վեք, որ ձեզ հետ 
խո սե լու  պա հին աղ բյու րը ան վտանգ պայ ման նե րում է: 

Ե թե կաս կած ներ ու նեք տե սա նյու թի կա ռուց ված քի մա սին, տե-
սա նյու թը բաղ կա ցու ցիչ կադ րե րի բա ժա նեք՝ օգ տա գոր ծե լով 
խմ բագր ման ծրագ րեր, ի նչ պի սին են VLC մե դի ա նվա գար կի չը 
(ա նվ ճար), Avidemux –ը (ա նվ ճար) կամ Vegas Pro–ն (լի ցեն զա-
վոր ված): 
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 Այն դեպ քե րում, ե րբ չի հա ջող վում ու ղիղ կապ հաս տա տել աղ-
բյու րի հետ, բայց սե փա կան ստու գումն ա նե լուց հե տո վս տահ ե նք, 
որ տե ղե կու թյու նը կեղծ չէ, տե ղյակ պա հեք ըն թեր ցո ղին այդ մա-
սին: Օ րի նակ՝ հրա պա րակ ման մեջ կա րե լի է նշել. « Մենք չենք կա-
րո ղա ցել վերջ նա կա նա պես հաս տա տել այս տե ղե կու թյու նը, սա-
կայն հա վե լյալ ստու գում նե րը թույլ են տա լիս հա վա տալ, որ այն 
ի րա կան է»:

3. Հեղինակից ստացեք բովանդակությունն 
օգտագործելու թույլտվություն

 Հե ղի նա կային ի րա վուն քի մա սին օ րենք նե րը տար բեր ե ն՝ ը ստ ե րկր-
նե րի, ի սկ օ գտ վե լու կա նոն նե րը տար բեր ե ն՝ ը ստ ծա ռա յու թյուն նե-
րի: Պատ կեր ներ, տե սա նյու թեր և այլ տի պի բո վան դա կու թյուն օգ-
տա գոր ծե լու թույլտ վու թյուն հե ղի նա կից ստա նա լը է ա կան է:
Թույլտ վու թյուն խնդ րե լիս.

 Հս տակ ձևա կեր պեք, թե որ պատ կե րը կամ տե սա նյութն եք 
ցան կա նում օգ տա գոր ծել։

  Բա ցատ րեք, թե ի նչ պես է այն օգ տա գործ վե լու։

  Պար զեք, թե ի նչ պես է ան ձը ցան կա նում հի շա տակ վել՝ ի րա-
կան ա նու նո՞վ, ծած կա նու նո՞վ, թե՞ ա նա նուն։

 Մ տա ծեք բո վան դա կու թյու նը և/ կամ ան ձի ա նունն օգ տա-
գոր ծե լու հետ ևանք նե րի մա սին. գու ցե գաղտ նի ու թյան և ան-
վտան գու թյան նկա տա ռու մով ան հրա ժեշտ է ծած կե՞լ դեմ քը:  
Հե ղի նա կը/ վեր բեռ նո ղը վտան գի մեջ չի՞ հայտն վի, ե թե օգ-
տա գոր ծեք նրա ի րա կան ա նու նը։ 
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Ա ղե տի կամ հրա տապ ի րա դար ձու թյուն  նե րի 
ժա մա նակ աշ խա տան քի նա խա պատ րաստ վե լիս

Ա ղե տի կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պայ ման նե րում աշ-
խա տան քին պետք է պատ րաստ վել նա խա պես։ Ա հա մի քա նի 
խոր հուրդ, ո րոնք կօ գեն ձեզ այդ հար ցում։

 Քն նար կեք և ո րո շեք, թե ի նչ պես է աշ խա տե լու ձեր կազ մա-
կեր պու թյու նը հնա րա վոր ա ղետ նե րի դեպ քում: Ճշ տեք, թե 
ո րն է լի նե լու ան ձամբ ձեր ա նե լիքն ու պար տա կա նու թյուն-
նե րը:

 Մ շա կեք ա ղետ նե րի ժա մա նակ խմ բագ րու թյան աշ խա-
տան քի  ըն թա ցա կար գեր և գոր ծի քա կազմ: Սահ մա նեք, թե 
ի նչ պես եք հա ղոր դակց վե լու ար տա կարգ ի րադ րու թյան 
պայ ման նե րում: Խմ բագ րու թյան ներ քին հա ղոր դակ ցու-
թյու նը կա ռու ցեք նույն քան ամ բող ջա կա նո րեն, որ քան 
ար տա քի նը:

 Մ տա ծեք, թե որ տե ղե կու թյուն ներն են ա ռաջ նային լի նե լու 
տար բեր թի րա խային խմ բե րի հա մար, որ տե ղից է հնա րա-
վոր լի նե լու դրանք ձեռք բե րել և ի նչ պես հա ղոր դել: Պատ-
րաս տեք հա ղոր դագ րու թյուն նե րի տեքս տեր, ո րոնք հնա-
րա վոր է՝ պետք գան ա ղետ նե րի ժա մա նակ:

 Ստեղ ծեք վս տա հե լի աղ բյուր նե րի ցանց: Պաշ տո նա կան և 
ոչ պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րից կազ մեք կոն տակտ նե րի 
ցան կեր, ո րոնք կնե րա ռեն ա րագ ար ձա գանք ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, պե-
տա կան կա ռույց նե րի մաս նա գետ նե րին, փոր ձա գետ նե րին: 
Ձեր գոր ծըն կեր նե րին հա սա նե լի տվյալ նե րի բա զա յում հա-
վա քեք նրանց հե ռա խո սա հա մար նե րը, է լեկտ րո նային փոս-
տի հաս ցե նե րը, սո ցի ա լա կան մե դի այի հա շիվ նե րը։ 

 Ստեղ ծեք Twitter –ի ցան կեր՝ ը ստ թե մա նե րի կամ  աշ-
խար հագ րա կան տե ղան քի: Գտեք վս տա հե լի աղ բյուր ներ 
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Twitter –ի ը նդ լայն ված ո րոն ման և ո րո շա կի հաշ թա գե րի 
հետ ևե լու մի ջո ցով: Կա րող եք օգ տա գոր ծել նաև Facebook 
Interest Lists –ը և Google Plus circles –ը, բա ժա նոր դագր վել 
YouTube –ի ա լիք նե րին և ստեղ ծել տե սա ցան կեր: 

 Կա նո նա վոր կեր պով ստու գեք հիմ նա կան աղ բյուր նե րի 
հետ կա պը՝ հա մոզ վե լու, որ դրանք գոր ծում են: Պար բե րա-
բար հա մալ րեք ձեր կոն տակտ նե րի և աղ բյուր նե րի ցան կը, 
ը նդ լայ նեք աշ խար հագ րու թյու նը։ 

 Սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ձեր կոն տակտ նե րի հետ վս տա հե լի 
հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցեք, փոր ձեք եր բեմն ան ձամբ 
հան դի պել, շփ վել։ Ճա նա չեք այն մարդ կանց, ո րոնք փոր-
ձա գի տա կան գի տե լիք ներ ու նեն ո րո շա կի թե մա նե րի վե-
րա բե րյալ, խնդ րեք նրանց եր բեմն օգ նել ձեզ, հաս կա ցեք 
նրանց ու ժեղ ու թույլ կող մե րը: 

 Նա խա պատ րաս տեք ձեր ան ձնա կազ մին ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րում աշ խա տան քին, հնա րա վո րու թյուն տվեք 
մաս նակ ցե լու ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման տար բեր ու սու-
ցո ղա կան ծրագ րե րի: 
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Նշում ների համար
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Ո րոն ման ար դյուն քում ա վե լի հս տակ պա տաս խան ներ ստա-
նա լու հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել ո րոն ման հա մակ ցու-
թյուն ներ և այլ կե տադ րա կան նշան ներ: Բա ցա ռու թյամբ ստորև 
թվարկ ված նե րի՝ Google ո րոն ման հա մա կար գը սո վո րա բար ան-
տե սում է կե տադ րու թյու նը:

 Կե տադ րու թյուն և նշան ներ

 Թեև ո րո նում ա նե լիս կա րող եք օգ տա գոր ծել ստորև ներ կա-
յաց ված կե տադ րու թյան նշան նե րը, դրանք նե րա ռե լը միշտ չէ, 
որ բա րե լա վում է ար դյունք նե րը:

Googleորոնման
համակցություններ
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Ն շա նը Ինչ պես օգ տա գոր ծել այն

@ Սոցիալական մեդիայում նշումներ (tag) գտ նե լու 
հա մար 
Օ րի նակ՝ @agoogler

$ Գ ներ գտ նե լու հա մար 
Օ րի նակ՝ nikon $400

# Թ րեն դային թե մա նե րով շատ գոր ծած վող հաշ-
թա գե րը գտ նե լու հա մար 
Օ րի նակ՝ #throwbackthursday

– Երբ բա ռից կամ կայ քի հաս ցե ից ա ռաջ գիծ եք 
դնում, ար դյունք նե րից բա ցա ռում եք այդ տե ղե-
կու թյու նը պա րու նա կող կայ քե րը: Սա օգ տա կար 
է բազ մի մաստ բա ռե րի հա մար, ի նչ պես՝ «Յա գու-
ար» մե քե նայի մակ նի շը և յա գո ւար կեն դա նին: 
Օ րի նակ՝ յա գո ւա րի ա րա գու թյու նը –մե քե նա կամ 
պան դա ներ –wikipedia.org

“ Երբ (ա նգ լե րեն) չա կեր տի մեջ առ նեք բա ռը կամ 
ար տա հայ տու թյու նը, ար դյուն քում կհայտն վեն 
մի այն այն է ջե րը, ո րոնք պա րու նա կում են նույն 
բա ռե րը նույն հեր թա կա նու թյամբ, ի նչ պես գր ված 
է չա կերտ նե րի ներ սում: Օգ տա գոր ծեք սա, ե րբ 
փնտ րում եք ճշգ րիտ բառ կամ ար տա հայ տու-
թյուն, հա կա ռակ դեպ քում՝ սխալ մամբ կբա ցա ռեք 
օգ տա կար շատ ար դյունք ներ: 
Օ րի նակ՝ “ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ու ղե ցույց”

* Ա վե լաց րեք ա ստ ղա նիշ՝ ան հայտ բա ռի փո խա րեն: 
Օ րի նակ՝ “ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի *”

.. Բա ժա նեք թվե րը եր կու կե տե րով՝ ա ռանց բա ցա-
տի, որ պես զի տես նեք այն ար դյունք նե րը, ո րոնք 
պա րու նա կում են մեջ տե ղի թվե րը: 
Օ րի նակ՝ $50..$100
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Ո րոն ման հա մակ ցու թյուն ներ 

Ո րոն ման հա մակ ցու թյուն նե րը (Google Search Combinations) բա-
ռեր են, ո րոնք կա րող եք ա վե լաց նել ո րոն մա նը՝ նե ղաց նե լով ար-
դյունք նե րի շր ջա նա կը: Բո լոր հա մակ ցու թյուն նե րը մտա պա հե լու 
կա րիք չկա, դրա փո խա րեն կա րող եք օգ տա գոր ծել Google-ի 
ընդլայնվածորոնման (Google Advanced Search) է ջը։

Հա մակ
ցու թյու նը

Ինչ պես օգ տա գոր ծել այն

site:
Ս տա նալ ար դյունք ներ ո րո շա կի կայ քե րից կամ 
դո մեյն նե րից: 
Օ րի նակ՝ հր դեհ site:mes.am և հր դեհ site:.gov

related:
Գտ նել նման կայ քեր: 
Օ րի նակ՝ related:google.am

OR
Գտ նել է ջեր, ո րոնք օգ տա գոր ծում են մի քա նի 
բա ռե րից մե կը: 
Օ րի նակ՝ “Ազ գային ժո ղով” OR խորհր դա րան

info:

Ս տա նալ տե ղե կու թյուն կայ քի հաս ցե ի մա սին, 
այդ թվում՝ է ջի պահ ված տար բե րա կը, նմա նա-
տիպ է ջե րը և նրանք, ո րոն ցից հղում է ար վում 
կայ քին: 
Օ րի նակ` info:google.am

cache:
Տես նել, թե ի նչ տեսք է ու նե ցել է ջը, ե րբ Google–ը 
վեր ջին ան գամ այ ցե լել է կայք: 
Օ րի նակ՝ cache:washington.edu

Ն շում: Որոնման համակցություններն աշխատում են միայն 
անգլերենով։ Ե րբ ո րո նում եք կա տա րում՝ օգ տա գոր ծե լով հա
մակ ցու թյուն ներ կամ կե տադ րա կան նշան ներ, մի՛ թո ղեք բա
ցատ դրանց և ո րոն վող բա ռե րի/ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի 
միջև: Ո րո նումն ար դյու նա վետ կլի նի site:nytimes.com տար բե
րա կով, բայց ոչ site: nytimes.com –ի դեպ քում: 

https://www.google.com/advanced_search
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Նշում ների համար
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  Ս տու գել օգ տա տե րե րի ստեղ ծած բո վան դա կու թյան հա-
վաս տի ու թյու նը նախ քան հրա պա րա կե լը կամ տա րա ծե-
լը՝ հետ ևե լով նույն չա փա նի շե րին, ո րոնք հա մար ժեք են 
այլ  ու ղի նե րով ձեռք բեր ված բո վան դա կու թյան հա մար 
հաս տատ ված նե րին:

  Լի նել թա փան ցիկ (ազ նիվ) լսա րա նի հետ՝ օգ տա տե րե րի 
ստեղ ծած բո վան դա կու թյան ստուգ ման ըն թաց քի մա սին 
հա ղոր դե լիս:

  Հաշ վի առ նել տե ղե կու թյուն տրա մադ րո ղի հու զա կան վի-
ճա կը և ան վտան գու թյու նը։

 Գնա հա տել այն վտան գը, ո րին կա րող է են թարկ վել ան-
ձը՝ տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու մա սին ձեր խնդ րան քը կա-
տա րե լիս։  

Սոցիալականմեդիայից
նորությունների
հավաքմանէթիկական
կանոններ
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 Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կի րա ռել տեխ նի կա կան 
մի ջոց ներ՝ աղ բյուր նե րի ա նա նու նու թյու նը ա պա հո վե լու 
հա մար:

 Ձգ տել բո վան դա կու թյունն օգ տա գոր ծե լու մա սին հա մա-
ձայ նու թյուն ստա նալ ո ւղ ղա կի ո րեն այն ստեղ ծած ան ձից։ 

 Ա զն վո րեն տե ղե կաց նել հե ղի նա կին, թե ի նչ պես է իր տե-
ղե կու թյունն օգ տա գործ վե լու և ի նչ հար թակ նե րում է տա-
րած վե լու:

  Պատ շաճ հղում կա տա րել բո վան դա կու թյան հե ղի նա կին՝ 
պայ մա նով, որ հաշ վի են ա ռն վել հնա րա վոր հետ ևանք նե-
րը, նե րա ռյալ՝ նրա ֆի զի կա կան, մտա վոր ան վտան գու թյու-
նը և հե ղի նա կու թյու նը:

  Սո վո րեց նել լրագ րող նե րին ան վտանգ հա ղոր դակց վել 
աղ բյուր նե րի հետ սո ցի ա լա կան մե դի այի մի ջո ցով և խու-
սա փել թվան շային հետ քեր թող նե լուց։ 

  Պաշտ պա նել և ա ջակ ցել այն լրագ րող նե րին, ո րոնք հան-
դի պել են զգա յուն կամ մտա հո գիչ բո վան դա կու թյան: Ձևա-
վո րել աշ խա տան քային մշա կույթ, ո րը լրագ րող նե րին թույլ 
կտա ար տա հայտ վել կամ օգ նու թյուն հայ ցել, ե րբ կա րիք ու-
նե նան պաշտ պա նու թյան:

Ն շում։ Online News Associationի (ONA) այս փաս տա թուղթն աշ
խար հի բո լոր լրատ վա կան և լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րին ո ւղղ ված ա ռա ջարկ է՝ կա նո նա կար գե լու հան րու թյան կող
մից ստեղծ ված բո վան դա կու թյան օգ տա գոր ծու մը՝ լրագ րու թյան 
մեջ ըն դուն ված չա փա նի շե րի և փոր ձի հի ման վրա։           
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Ականատեսների տարածած բովանդակությունը 
(Eyewitness Media)

emhub.co, 2015

#1 Լրագ րող նե րը պետք է միշտ մտա ծեն ա կա նա տես նե րի 
ֆի զի կա կան և հու զա կան ան վտան գու թյան մա սին, ե րբ հա-
ղոր դակց վում են նրանց հետ որ ևէ ի րա դար ձու թյան ժա մա նակ: 

  լ րագ րող նե րը պետք է ջա նան հրա պա րա կել կադ րե րը, 
ո րոնք ար դեն նկա րա հան վել են, ոչ թե խնդ րեն հա վե լյալ 
նյութ,  հատ կա պես ե թե դա կա րող է վտան գի են թար կել 
որևէ մե կին:

  լ րագ րող նե րը պետք է ու շա դիր լի նեն այն հան գա ման քի 
նկատ մամբ, որ ա կա նա տե սը կա րող է տե սած լի նել չա
փա զանց տրավ մա տիկ մի բան և/ կամ ը նկճ ված լի նել մե-
դի այի ան սպա սե լի ու շադ րու թյու նից:

#2 Ա կա նա տե սից բո վան դա կու թյունն օգ տա գոր ծե լու թույլտ վու-
թյուն հայ ցե լիս լրագ րող նե րը պետք է աշ խա տեն թա փան ցիկ և 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում բա ցատ րեն, թե ե րբ և որ տեղ կա
րող է բո վան դա կու թյու նը հրա պա րակ վել, ա րդյոք այն տրա-
մադր վե լու է այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ո րոնք են դրանք:

#3 Ե թե ա կա նա տե սը վեր բեռ նել է բո վան դա կու թյու նը սո ցի-
ա լա կան ցան ցում, ի սկ լրագ րո ղը ցան կա նում է զե տե ղել այն 
իր նյու թում ա ռանց հա վե լյալ թույլտ վու թյան, վեր ջինս պետք է 
հաշ վի առ նի ա կա նա տե սի մտադ րու թյու նը՝ թե որ տեղ կա
րող է նա ող ջամ տո րեն սպա սել իր ստեղ ծած բո վան դա կու
թյան հրա պա րակ մա նը:

#4 Ա կա նա տե սի տրա մադ րած տե ղե կու թյու նը հրա պա րա կե լիս 
լրագ րող նե րը պետք է միշտ մտա ծեն այն մա սին, թե ի նչ պես 
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կազ դի դա տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում եր ևա ցող 
ցան կա ցած մար դու (և նրա ըն տա նի քի) վրա:

#5 Լրագ րող նե րը պետք է հարց նեն, թե ա րդյոք ա կա նա տե
սը ցան կա նում է վկա յա կոչ վել որ պես բո վան դա կու թյան 
հե ղի նակ՝ բա ցատ րե լով հնա րա վոր օ գուտ ներն ու վտանգ նե-
րը։ Պետք է աս վի, որ եր բեմն դա կա րող է հան գեց նել առ ցանց 
վի րա վո րանք նե րի կամ վնա սել նրա հե ղի նա կու թյանը:

#6 Լրագ րող նե րը պետք է աշ խա տեն ա կա նա տես նե րի հետ 
այն պես, որ նրանք զգան ար դա րա ցի վե րա բեր մունք և/ 
կամ ստա նան փոխ հա տու ցում, ե րբ նրանց լու սան կար նե րը 
կամ տե սա նյու թերն օգ տա գործ վում են ո ւղ ղա կի ո րեն ե կա մուտ 
ստա նա լու նպա տա կով:

Ն շում։ Այս ա ռաջ նոր դող սկզ բունք նե րը ստեղծ վել են ի պա տաս
խան բազ մա թիվ խմ բագ րու թյուն նե րի խնդ րան քի, ո րոնք փոր ձում 
են գտ նել և կի րա ռել ա կա նա տես նե րի տա րա ծած բո վան դա կու
թյունն (eyewitness media) օգ տա գոր ծե լու է թի կա պես ճիշտ տար
բե րակ ներ։    
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   Դի տար կեք տար բեր հար թակ ներ (նե րա ռյալ Facebook–ը, 
YouTube –ը, Twitter –ը, Soundcloud –ը, AudioBoo–ն, Bambuser–ը)։

  Ն կա տեք և հաս կա ցեք լրա հո սի զար գա ցում նե րը (օգ տա-
գոր ծեք այն պի սի գոր ծիք ներ, ի նչ պի սիք են Hootsuite –ը, 
Tweetdeck –ը, Trendsmap –ը և Twitterfall –ը՝ ստեղ ծե լու ցան-
կեր և ճա նա չե լու թրեն դային թե մա նե րը)։

   Նա խա պես ստեղ ծեք ան հրա ժեշտ կա պեր և կոն տակտ նե րի 
ցանց, որ պես զի նվա զեց նեք աշ խա տան քի լար վա ծու թյու նը։

  Օգ տա գոր ծեք պատ կեր նե րի ձևա փո խու թյուն ներն ուսում-
նա սի րե լու առ ցանց գոր ծիք ներ (նե րա ռյալ TinEye –ը, 
Google Images –ը և Wolfram Alpha–ն)։

Տեղեկությունն
արդյունավետստուգելու
հիմնականխորհուրդներ

Ամփոփում
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  Զ րու ցեք աղ բյուր նե րի հետ և հա մե մա տեք պա տաս խան-
նե րը սո ցի ա լա կան ցան ցե րում նրանց տվյալ նե րի հետ, ու-
շա դիր  ու սում նա սի րեք սո ցի ա լա կան մե դի այի տար բեր 
հար թակ նե րում նրանց հա շիվ նե րի պատ մու թյու նը։

  Օգ տա գոր ծեք Whois գոր ծիք նե րը՝ կայ քե րը ստու գե լու հա-
մար։

  Ս տու գեք պատ կեր նե րի՝ Photoshop –ով ձևա փոխ ված լի նե լը։

   Կի րա ռեք « Չա փա զանց լավն է՝ ճիշտ լի նե լու հա մար» 
թես տը։

   Կազ մա կեր պեք առ ցանց քն նարկ ման խմ բեր և կաս կած նե րի 
դեպ քում՝ դի մեք փոր ձա գետ նե րի (օգ տա գոր ծեք Snope–ի 
պես կայ քեր՝ ա ռաս պել ներն ու հա սա րակ խա բե ու թյուն նե րը 
ա րագ նկա տե լու հա մար)։

   Պար զեք, թե ա րդյոք կադ րե րը խմ բագր ված ե ն։

   Հաս կա ցեք, թե որ քան հրա տապ է թե ման. կա րե լի՞ է ստուգ-
ման ա վե լի շատ քայ լեր կա տա րել նախ քան հրա պա րա կու մը։

  Մ տա ծեք, թե ի նչ պես եք հրա պա րա կե լու չհաս տատ ված 
տե ղե կու թյու նը։

   Հաշ վի ա ռեք ցան կա ցած թույլտ վու թյուն և հղում, ո րը կա-
րող է ան հրա ժեշտ լի նել։

  Հս տա կո րեն նշեք, թե ի նչ չա փով է տե ղե կու թյու նը ստուգ վել։

  Ե թե սխալ եք ա րել կամ նոր տե ղե կու թյուն է եր ևան ե կել, 
թո ղար կեք հս տակ և բո լո րին հա սա նե լի ո ւղ ղում։ 
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Օգ տա կար աղ բյուր ներ

FirstDraftNews

The Verification Handbook

BBC Academy

Bellingcat

Verification Junkie

Storyful Blog

#dailydebunk

Observeurs

StopFake

Citizen Evidence Lab

Witness Library

https://firstdraftnews.com/
http://verificationhandbook.com/
http://www.bbc.co.uk/academy
https://www.bellingcat.com/
http://verificationjunkie.com/
http://blog.storyful.com/
https://twitter.com/hashtag/dailydebunk
http://observers.france24.com/en/
http://www.stopfake.org/en/news/
https://citizenevidence.org/
https://library.witness.org/
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Նշում ների համար
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