ПОТСЕТНИК ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИ
ЗАБЕЛЕЖАНА Е СОМНИТЕЛНА СОДРЖИНА
ТЕКСТ

Што е
сомнително?

ДА

Дали делови
од текстот се
злонамерно
изменети?

КОНТЕКСТ

ЦИТАТ

Дали
содржината
била објавена
претходно?

Дали претходно
била објавена на
медиуми?

Употребете
основно
пребарување
на Google и
направете
проверка за
плагијат на
Quetext

Употребете
Diffchecker

ДА

НЕ

Ако објавувањето
на стар текст со нов
датум забележливо
влијае на
значењето,
продолжете со
анализата

ПОДАТОЦИ

НАУЧНИ

НЕ

ДА

Странски
медиуми?

НЕ

НЕ

Дали текстот
е преведен од
странски извор?
Пребарувајте
употребувајќи
клучни зборови и
броеви

Контактирајте го
авторот/изворот
за дополнително
појаснување

ДА

ДА

Дали
информациите
соодветствуваат
со официјалните
податоци
Пребарајте ги
официјалните
статистички
податоци,
Централниот
регистар итн.

Дали
релевантните
научни извори
ги потврдуваат
информациите?
Пребарувајте
употребувајќи ги
Google Scholar,
Academia, Scribd...

Дали содржината
била објавена
претходно?
Употребувајте ги
Google, Yandex, TinEye
Reverse Image Search

ДА

ДА

НЕ

Дали е користен
Photoshop?
Тестирајте ја
фотографијата
употребувајќи
ги алатките на
Forensically вебстраницата

ДА

Контактирајте
ги релевантните
експерти и
институции

Дали времето
и датумот на
фотографијата
укажуваат дека
била предмет на
манипулација?
Проверете ги
метаподатоците
со помош на
Forensically

НЕ

НЕ

Дали преводот е
манипулативен?

ДА

НЕ

ДА

НЕ
НЕ

ВИЗУЕЛНА
СОДРЖИНА

АДМИНИСТРАТИВНА
ИЛИ СТАТИСТИЧКА

ДА
Ако целта на
промената не
е од забавен
или естетски
карактер, туку од
манипулативен
карактер,
продолжете со
анализата

НЕ

Ако објавувањето
на стара содржина
со нов датум
забележливо
влијае на
значењето,
продолжете со
анализата

Овој материјал може да го користите во вашата анализа. Архивирајте го целиот насобран материјал со помош на алатки како што е archive.org.
Алатки за верификација:
Текст: Google.com, translate.google.com, scholar.google.com, quetext.com, diffchecker.com, academia.edu, scribd.com. Фотографии: google.com, yandex.com, tineye.com, 29a.ch/photo-forensics

1) Анализата одзема време.
Иако дезинформациите лесно се
фабрикуваат, тоа не значи дека
справувањето со нив е лесно. Како што
гласи законот на Брандолини: „Повеќе
енергија е потребна да се побијат
бесмислиците отколку да се создадат.“
2) Анализата не мора да биде
досадна. Проверката на фактите
е заснована на самите факти. Но,
анализата на фактите не мора да биде
сувопарна и стерилна, ниту пак треба
да применувате сензационалистички
трикови за да бидете интересни.
Процесот на проверка на фактите често
наликува на детективската работа и
можеби е добра идеја да го прикажете
истражувачкиот процес во приказната,
а истовремено нарацијата да ја
одржите стилска и разумна.
3) Не сè е вредно за анализа.
Процесот на барање на вистината може
да биде тежок и да одзема време, но не
треба да се изедначува со ситничарење.
На пример, ако некој медиум погрешно
известил за третата децимала на некој
број или погрешно спелувал нечие
презиме, без намера да ја изврти или
фабрикува приказната, тогаш тоа не е
вредно за анализа.
4) Барајте дупки во сопствената
анализа. Внимавајте да не бидете
премногу фасцинирани од сопствената
работа, без разлика колку е добра и
важна. Кога ќе завршите со некоја
анализа, погледнете ја од позиција на
критички читател и запрашајте се кои
би биле неговите/нејзините приговори
или прашања. Исто така, некој ваш
колега нека го прочита вашиот труд
пред да биде објавен.
5) Покажете како сте стигнале до
таму. Анализата за проверка на
фактите мора да биде и едукативна за
читателот. Затоа, добра идеја е да се
споделат употребените информации
и чекори за верификација. Ако сте
користеле одредени алатки или
чекори, нивното споменување во
текстот ќе му даде поголема длабочина
и вредност.

