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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ 

 Այս ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է բու հե րի լրագ րու թյան ու հա ղոր-
դակ ցու թյան բա ժին նե րում տեղեկությունների ստուգման թե մայի 
դա սա վանդ մանն ա ջակ ցե լու հա մար: Այն ա ռա ջար կում է ո ւթ թե-
մա տիկ դա սե րից կազմ ված դա սըն թա ցի ծրա գիր և դա սա վան դե-
լու մեթոդական ու ղե ցույց։ 

 Տե ղե կու թյուն նե րը ստու գելն ու ճշգր տե լը լրագ րու թյան հիմ նա-
կան սկզ բունք նե րից է, որ ա վան դա բար դա սա վանդ վում է բու հե-
րում: Բայց դրա մե թոդ նե րը, գոր ծիք նե րը փոխ վել են, ա վե լի ճիշտ՝ 
ըն դար ձակ վել. տե ղե կատ վա կան դա րաշր ջա նում լրագ րո ղը հա-
ճախ գործ է ու նենում ա նա նուն աղ բյուր նե րից, կեղծ կայ քե րից ու 
օգ տա տե րե րից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի հետ, ստա նում է 
լու սան կար ներ ու տե սա նյու թեր, ո րոնց իս կու թյու նը հնա րա վոր է 
պար զել մի այն ժա մա նա կա կից թվային և օն լայն հար թակ նե րի, 
գոր ծիք նե րի օգ նու թյամբ։ 

 Հատ կա պես ա րագ զար գա ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ 
ցույ ցեր, ը նտ րու թյուն ներ, բնա կան ա ղետ ներ, զանգ վա ծային մի-
ջո ցա ռում ներ, ին ֆոր մա ցի ոն հոս քը դժ վար է կա ռա վա րել, և կեղծ 
ու կաս կա ծե լի տե ղե կու թյուն ներն ա վե լի հեշտ են ներ խու ժում 
լրա հոս: Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րի դա րում աշ խա տող լրագ րո ղը պի տի զին ված լի նի հմ տու-
թյուն նե րով ու գոր ծիք նե րով՝ փաս տերն ու լու րե րը հնա րա վո րինս 
ա րագ ստու գե լու և լսա րա նին ճշտ ված ու վս տա հե լի տե ղե կու-
թյուն փո խան ցե լու հա մար:

Այս ու ղե ցույ ցը գա լիս է օգ նե լու դա սա խո սին՝ ա վե լի լավ պատ կե-
րաց նե լու թե ման և ներ կա յաց նե լու այն ու սա նող նե րին: Ու ղե ցույ ցը 
պատ րաստ վել է դա սա խոս նե րի հետ հա մա տեղ՝ հաշ վի առ նե լով 
բու հե րի ու սում նա կան ծրագ րե րի նր բու թյուն նե րը, տեխ նի կա կան 
զին վա ծու թյու նը, դա սա վանդ ման դժ վա րու թյուն նե րը և հնա րա-
վո րու թյուն նե րը: 

Ու ղե ցույ ցի թե մա նե րից յու րա քան չյու րի դա սա վանդ ման հա մար 
նե րառ ված են թե մա տիկ և մեթոդական հու շում ներ, գործ նա կան 
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աշ խա տան քի օ րի նակ ներ, օն լայն գոր ծիք նե րի ու լրա ցու ցիչ նյու-
թե րի հղում ներ: Գրքի վեր ջում դա սըն թա ցի ա վար տա կան հար-
ցա շարն է, որ նե րա ռում է յու րա քան չյուր թե մայից ե րեք– չորս 
հարց։ Հար ցե րի մի մա սին պա տաս խա նե լու հա մար ու սա նող նե-
րին ան հրա ժեշտ է օ գտ վել հա մա կարգ չից և ին տեր նե տից։ Ե թե 
հնա րա վոր չէ ա պա հո վել դա քն նու թյան/ գի տե լի քի ստուգ ման 
ընթացքում, դա սա խո սը պետք է փո փո խի հար ցա շա րը՝ փո խա-
րի նե լով ին տեր նե տի առ կա յու թյուն պա հան ջող հար ցե րը։ 

Ու ղե ցույցն, ի հար կե, խո րու թյամբ չի ման րա մաս նում բո լոր թե-
մա նե րը, այլ ը նդ հան րաց նում է դրան ց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, մատ նան շում է կար ևոր կե տե րը, տրա մադ րում գործ նա կան 
աշ խա տան քի նմուշ ներ։ Հե տաքրքր ված դա սա խոս նե րը կա րող 
են ի րենց գի տե լիքն ու հմ տու թյուն նե րը կա տա րե լա գոր ծել ի նք-
նակր թու թյամբ՝ օ գտ վե լով ու ղե ցույ ցում առ կա գրա կա նու թյան 
ցան կից ու հղում նե րից. այս տեղ կան թե՛ հա յա լե զու ռե սուրս ներ, 
թե՛ ան գլե րեն ու ռու սե րեն հոդ ված ներ, ձեռ նարկ ներ, օն լայն դա-
սըն թաց ներ։ 

Բու հը կա րող է իր հայե ցո ղու թյամբ կի րա ռել ա ռա ջարկ վող դա-
սըն թա ցը՝ ար դեն առ կա ա ռար կա նե րի մեջ նե րա ռե լով կամ դարձ-
նե լով այն ա ռան ձին ա ռար կա։ 

Որ պես լա վա գույն փորձ՝ ա ռա ջար կում ե նք տե ղե կու թյուն նե րի 
ստուգ ման ո ւթ թե մա նե րը դարձ նել լրագ րու թյան վար պե տու թյան 
կամ հա մար ժեք պար տա դիր դա սըն թա ցի բա ղադ րիչ՝ հենց ա ռա-
ջին կամ ե րկ րորդ կուր սում: Ի սկ ա վար տա կան կուր սում և/ կամ 
մա գիստ րա տու րա յում նա խընտ րե լի է տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ-
ման ա ռան ձին խո րաց ված դա սըն թաց ա ռա ջար կել ու սա նող նե-
րին, ո րը կօգ նի մաս նա գի տա նա լու քար տեզ նե րի, բաց տվյա նե-
րի բա զա նե րի, սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և պատ կեր նե րի մշակ ման 
ծրագ րե րի հետ աշ խա տան քում ու դրանց մի ջո ցով տե ղե կու թյուն-
նե րի ճշգրտ ման գոր ծում:
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6

ԹԵ ՄԱ 1.
ԻՆ ՉՈ՞Ւ Է ՏԵ ՂԵ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՍՏՈՒ ԳՈՒ ՄԸ ԿԱՐ ԵՎՈՐ

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն 
Աշ խա տան քի ըն թաց քում լրագ րող ներն ա ռնչ վում են մեծ թվով 
փաս տաթղ թե րի, տվյալ նե րի, լու սան կար նե րի, տե սա նյու թե րի, 
ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րի հետ։ Այդ բո լո րը ան հրա ժեշտ է 
ստու գել՝ հրա պա րա կում նե րում օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ:

 Դա սըն թա ցի այս հատ վա ծը նպա տակ ու նի ներ կա յաց նել տե ղե կու-
թյուն նե րի ստուգ ման կար ևո րու թյու նը լրագրողի և խմբագրության 
աշխատանքում: 

Անգ լե րե նում տար բե րա կում են եր կու հիմ նա կան տեր-
մին՝ Information Verification (տե ղե կու թյուն նե րի ստու գում) 
և Fact Checking (փաս տե րի ստու գում)` ա ռա ջի նը սահ մա նե-
լով որ պես լրագ րու թյան հիմ նա րար սկզ բունք, ե րկ րոր դը՝ 
դրա ա ռան ձին կի րա ռու թյուն: Տե ղե կու թյուն նե րի ստու գու-
մը լրագ րո ղա կան նյու թի պատ րաստ ման բաղկացուցիչն է. 
լրագրողը միշտ պետք է տեղեկությունները ճշտի մի քանի 
աղբյուրից և ստուգի հրապարակելուց առաջ։ Ի սկ փաս տե-
րի ստու գու մ ասելիս հիմնականում նկատի են ունենում արդեն 
հրապարակված, հայտարարված փաստերի ու տվյալների 
ստուգումը՝ որպես լրագրողական աշխատանքի արդյունք: 
Օրինակ՝ համապատասխան գերատեսչությունը հայտարարում 
է, որ զբոսաշրջիկների հոսքը երեք անգամ ավելացել է 
նախորդ տարվա համեմատությամբ, լրագրողը ստուգում է այդ 
փաստը՝ համադրելով տարբեր աղբյուրների տեղեկություններ, 
վիճակագրական տվյալներ ու զբոսաշրջության աճի վրա ազդող 
գործոններ։ Իհարկե, եր կուսն էլ գործ ու նեն տե ղե կու թյուն նե-
րի հաս տատ ման կամ հերք ման հետ, օ գտ վում են հիմ նա կա նում 



նույն գոր ծի քա կազ մից և կի րառ վում են ոչ մի այն լրագ րող նե րի, 
այլև ակ տի վիստ նե րի, ի րա վա պաշտ պան նե րի, սոց ցան ցե րի օգ-
տա տե րե րի և այ լոց կող մից (ա վե լին կար դալ այս տեղ՝ Silverman, 
Verification Handbook, https://goo.gl/PrRBmV):

Ս տուգ ման են թա կա տե ղե կու թյուն ներ են պաշ տո նա կան հայ տա-
րա րու թյուն նե րում ու ե լույթ նե րում, օգ տա տե րե րի ու ղար կած նա-
մակ նե րում, ի նչ պես նաև՝ այլ տե ղե կատ վա մի ջոց նե րի (մե դի ա) 
հրա պա րա կում նե րում առ կա պն դում նե րը, ա նուն նե րը, տվյալ-
նե րը, բայց նաև՝ լու սան կար նե րը, տե սա նյու թե րը և այլն: Դրանք 
կա րող են լի նել կեղծ կամ չս տուգ ված, տա րած վել դի տա վո րյալ 
կամ ան փու թո րեն։

 Սո ցի ա լա կան ցան ցե րի տա րած վա ծու թյու նը հատ կա պես ար դիա -
կան է դարձ նում տե ղե կու թյուն նե րի ստու գու մը. բո վան դա կու-
թյուն ստեղ ծում են ոչ մի այն խմ բագ րու թյուն նե րը, այլև լրագ րու-
թյան հետ կապ չու նե ցող մարդիկ, ովքեր կարող են նաև անանուն 
լինել կամ կեղծանունով ներկայանալ համացանցում: Այս տեղ 
հրա պա րակ ված գրա ռում նե րը կա րող են ի նչ պես դի տա վո րյալ 
խմ բագր ված, ձևա խեղ ված կամ բե մադր ված լի նել, այն պես էլ 
պա րու նա կել ա վե լորդ հու զա կա նու թյուն, ան փու թու թյան պատ-
ճա ռով լի նել թե րի, չս տուգ ված, խիստ ան ձնա վոր ված ու կտր ված 
հա մա տեքս տից: 

Երբ պրո ֆե սի ո նալ խմ բագ րու թյունն ա ռնչ վում է նման տե ղե կու-
թյուն նե րի հետ, դրանք ստու գե լու հա մար պետք է ի րա կա նաց նի 
ստուգ ման մի ամ բողջ գոր ծըն թաց՝ կի րա ռե լով ժա մա նա կա կից 
առ ցանց գոր ծիք ներ։ 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: 
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Մե թո դա բա նու թյուն
 Թե ման ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ կամ դա սի վեր ջում դա սա խո սը 
կա րող է քն նար կում կազ մա կեր պել տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ-
ման կար ևո րու թյան շուրջ. ին չո՞ւ լրագ րող նե րը կամ խմ բագ րու-
թյուն նե րը պետք է ստու գեն տե ղե կու թյուն նե րը, ե թե չի հա ջող վել 
ստու գել հա վաս տի ու թյու նը, ին չո՞ւ տե ղե կաց նել այդ մա սին լսա-
րա նին, ստուգ ման գոր ծըն թա ցում ի ՞նչ է թի կա կան հար ցեր կա րող 
են ա ռաջ գալ և այլն:  Որ պես տնային ա ռա ջադ րանք՝ ու սա նող նե-
րին կա րե լի է հանձ նա րա րել գտ նել մա մու լի մե կա կան հրա պա-
րա կում, որ տեղ ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը ի րենց կար ծի-
քով կեղծ են կամ ոչ հա վաս տի։ Ու սա նող նե րը պետք է փոր ձեն 
ա ռանձ նաց նել ստուգ ման են թա կա տե ղե կու թյուն նե րը և բա ցատ-
րել՝ ին չու են դրանք կաս կա ծե լի թվում։ Դա կօգ նի նրանց տար-
բե րա կել ստուգ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ու նե ցող տե ղե կու թյուն-
նե րը, ի նչ պես նաև հաս կա նալ ստուգ ման գոր ծըն թա ցը լսա րա նին 
ներ կա յաց նե լու կար ևո րու թյու նը։ 

 Գործ նա կան աշ խա տանք
1) Դի տե՛ք տե սա նյու թը (https://goo.gl/XecbqK), ո րը պատ րաստ-
վել է ռու սա կան «Ա ռա ջին ա լիք» հե ռուս տաըն կե րու թյան կող մից 
2014 թ . ռուս –ուկ րաի նա կան հա կա մար տու թյան օ րե րին: 

Քն նար կե՛ք ու սա նող նե րի հետ՝ ա րդյո՞ք ռե պոր տա ժը պա րու նա-
կում է կեղծ կամ կաս կա ծե լի տե ղե կու թյուն ներ: Ին չո՞ւ: Ի ՞նչ մի ջոց-
ներ կա րող էր ձեռ նար կել լրագ րո ղը՝ նյու թը ստու գե լու հա մար: 

Հանձ նա րա րե՛ք համացանցում ո րո նել տե ղե կու թյուն ներ ռե պոր-
տա ժում ներ կա յաց ված թե մայով կամ հենց ռե պոր տա ժի մա սին։ 
Ի ՞նչ չա փո րո շիչ նե րով պետք է ա ռաջ նորդ վել՝ այդ հրա պա րա-
կում նե րի ար ժա նա հա վա տու թյա նը ստուգելու հար ցում (օ րի նակ՝ 
տե ղե կատ վա մի ջո ցի ա նունն ու հե ղի նա կու թյու նը, քա ղա քա կան 
կողմ նո րո շու մը, վեր ջա պես՝ ներ կա յաց ված հա կա փաս տարկ նե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյու նը):
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2) Մեկ այլ օ րի նակ. ա մե րի կյան թեր թե րից մե կը գրում է՝ կենտ-
րո նա կան հե տա խու զա կան վար չու թյան նախ կին աշ խա տա կի ցը 
խոս տո վա նել է, որ ի նքն է սպա նել Մեր լին Մոն րոյին (https://goo.
gl/BJPY9y): Ի նչ պե՞ս ստու գել լու րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը: 

Փոր ձե՛ք ո րո նել ԿՀՎ աշ խա տակ ցի նկա րը (լու սան կա րի ո րոն ման 
մա սին՝ Թե մա 7 –ում)։ Google ար դյունք նե րի 2–րդ է ջում կտես-
նեք The Guardian –ի հոդ վա ծը հի վան դա նո ցում բան տար կյալ-
նե րին շղթայե լու պրակ տի կայի մա սին, որ տե ղից էլ վերց ված է 
լու սանկա րը: Կա րե լի է նայել նաև կայ քի բնու թա գի րը Disclaimer 
բաժ նում, որ տեղ գր ված է, որ բո լոր կեր պար նե րը մտա ցա ծին են 
(https://goo.gl/i1gea7): 

Քն նար կե՛ք, թե ու րիշ ի նչ կա րե լի էր ա նել նախ քան հոդ վա ծը վե-
րահ րա պա րա կե լը (https://goo.gl/QX5ZBR):

 Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

   կի մա նա՝ ի նչ է տե ղե կու թյուն նե րի ստու գու մը և ին չու է այն 
կար ևոր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում,

 կ կա րո ղա նա ա ռանձ նաց նել ստուգ ման են թա կա տվյալ նե րը,

  ծա նոթ կլի նի տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման տե սա կան մո տե-
ցումն ե րին, է թի կա կան նոր մե րին:

 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
stopfake.org, https://goo.gl/wk6cGd — տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ-
ման ռե սուրս նե րի ցանկ՝ StopFake –ից, որ զբաղ վում է ռու սա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րով տա րած վող կեղծ լու րե րի բա ցա հայտ մամբ 

Storyful (https://goo.gl/26yYmy) — սո ցի ա լա կան մե դի այի տե ղե-
կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան ու ստուգ ման հար թակ

Citizen Evidence Lab (https://goo.gl/XStWFH) — օգ տա տե րե րի կող մից 
ստեղծ ված բո վան դա կու թյու նը ստու գե լու պրակ տի կա նե րի, տեխ-
նի կա նե րի ու գոր ծիք նե րի կայք՝ ի րա վա պաշտ պան նե րի հա մար 
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Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ 

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», 
էջ` 4–11, Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, 
https://goo.gl/MTyQzg 

«Ս տուգ ված է» խո րա գիր, Media.am, https://goo.gl/CMvE3y

Educator’s Guide: Types of Online Fakes, Verification Handbook, 
https://goo.gl/S9wYgz

A Field Guide to “Fake News” and Other Information Disorders,

https://goo.gl/A56rN5

Graves L., The Rise of Fact–Checking Sites in Europe, 2016,

https://goo.gl/B7NugW 

 Կեղծ նո րու թյուն նե րի պատ մու թյու նը ներ կա յաց նող հոդ ված ներ՝ 

https://goo.gl/6ZNLPK

https://goo.gl/HC5yuR

https://goo.gl/Jkqhgd 
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11

ՏԵ ՂԵ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՍՏՈՒԳ ՄԱՆ 
ԼՐԱԳ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
 Դա սըն թա ցի այս հատ վա ծը տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման հիմ-
նա կան կա նոն նե րի և ժա մա նա կա կից ռե սուրս նե րի մա սին է ։

 Տե ղե կու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ստուգ ման հա մար անհրաժեշտ է 
հա մադ րել լրագ րու թյան ա վան դա կան մե թոդ նե րը և թվան շային 
առ ցանց գոր ծիք նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 

Ա վան դա կան լրագ րու թյան սկզ բունք նե րից մեկն ա սում է, որ 
ցան կա ցած տե ղե կու թյուն պետք է ստու գել եր կու և ա վե լի աղ-
բյուր նե րից մինչ հրա պա րա կե լը։ 

Ո՞րն է տվյալ տե ղե կու թյան ձեր աղ բյու րը: Ե թե աղ բյու րը մարդ է, 
որ տե ղի՞ց է տե ղե կա ցել ի րո ղու թյան մա սին, ա րդյո՞ք նա ա ռաջ նային 
աղ բյուր է: Վս տա՞հ եք, որ ձեր ձեռք բե րած թվան շային նյու թե րը 
(լու սան կար, տե սա նյութ) ձևա փոխ ված չեն: Վեր ջա պես, ու րիշ ի ՞նչ 
աղ բյուր ներ կան, ո րոնք կա րող են հա վաս տել տե ղե կու թյու նը:

 Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը հա ճախ 
հեշ տաց նում են այս և նման շատ այլ հար ցե րի պա տաս խան նե-
րը ստա նա լու գոր ծը: Օ րի նակ՝ աղ բյու րի ի նք նու թյու նը կա րե լի է 
ստու գել ի նչ պես օն լայն ռե գիստր նե րի ու սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րի մի ջո ցով, այն պես էլ հար թակ նե րի, ո րոնք մեկ է ջում ներ կա-
յաց նում են մարդ կանց հա շիվ նե րը (account) բո լոր սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րում: Կան նաև կայ քեր, որ օգ նում են գտ նել տե սա նյու թի 
սկզբ նաղ բյու րը կամ հաս կա նալ, թե ա րդյոք խմ բագր ված է լու-
սան կա րը (Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ բաժ նում ներ կա յաց ված են 
դրան  ցից մի քա նի սը, ի սկ դրանք կի րա ռե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է յու րաց նել նաև դա սըն թա ցի հա ջորդ թե մա նե րը)։ 
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Պետք է ձգ տել տե ղե կու թյուն նե րը հրա պա րա կել աղ բյուր նե րը 
ստու գե լուց և նրանց հա ղոր դա ծը հաս տա տե լուց հե տո մի այն։ 
Եվ կար ևոր է հի շել` ե թե չի հա ջող վում լի ար ժե քո րեն հաս տա տել 
կամ հեր քել տե ղե կու թյու նը, ան հրա ժեշտ է այդ մա սին հայտ նել 
ըն թեր ցո ղին։

 Մե թո դա բա նու թյուն
 Դա սա խո սը թե ման ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ կա րող է հանձ նա րա-
րել ու սա նող նե րին ձևա կեր պել ի րենց մո տե ցում նե րը և պատ կե-
րա ցում նե րը հետ ևյալ հար ցե րի վե րա բե րյալ. ի ՞նչ պատ ճառ նե րով 
կա րող են աղ բյուր նե րը կեղծ կամ սխալ տե ղե կու թյուն հա ղոր-
դել, ի նչ պե՞ս կա րե լի է ստու գել որ ևէ աղ բյու րից ստաց ված տե-
ղե կու թյու նը, ի ՞նչ առ ցանց գոր ծիք ներ գի տեն, ո րոնք կօգ նեն 
լրագ րող նե րին, օ րի նակ, բա ցա հայ տել աղ բյուր նե րի հա շիվ նե-
րը սո ցի ա լա կան ցան ցե րում կամ ստու գել նրանց տա րա ծած 
բո վան դա կու թյան իս կու թյու նը։ Ամ փո փե լով պա տաս խան նե րը՝ 
դա սա խո սը ներ կա յաց նում է տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման լրագ-
րո ղա կան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, սխալ կամ կեղծ տե ղե կու-
թյուն նե րի տա րած ման պատ ճառ ներն ու մե խա նիզմ նե րը, ի նչ պես 
նաև տար բեր բնույ թի տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման ժա մա նա կա-
կից թվան շային գոր ծիք նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը։
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 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Դա սա խոսն ու սա նող նե րին ա ռա ջար կում է վեր լու ծել հա յաս տա-
նյան և ար տա սա հա նյան տե ղե կատ վա մի ջոց նե րի նյու թեր, ո րոնք 
հրա պա րակ վել ե ն ա ռանց աղ բյուր նե րը ստու գե լու և տե ղե կու-
թյու նը հաս տա տե լու։ Ու սա նող նե րի խն դիրն է դի տարկ վող նյու-
թե րում գտ նել լրագ րո ղի թույլ տված սխալ նե րը և փոր ձել նկա-
րագ րել քայ լերն ու ձևա կեր պել հար ցադ րում նե րը, ո րոնք պետք է 
ա նե ին լրագ րող նե րը ոչ հա վաս տի տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե-
լուց խու սա փե լու հա մար։

 Հանձ նա րա րու թյու նը կա րե լի է կազ մա կեր պել խմ բային աշ խա-
տան քի ձևով։

 

Օ րի նակ ներ քն նարկ ման հա մար 
«Երբ ֆիլտ րե րը չեն աշ խա տում. խա վա րում «Արմ նյուզ» –ի ե թե-
րում», media.am – https://goo.gl/EXy6YL

Преступление, которого не было. Почему Rolling Stone отозвал 
статью об изнасиловании в университете Виргинии, meduza.io – 
https://goo.gl/PYkL66

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը 
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

   կի մա նա տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման հիմն ա կան սկզ բունք-
նե րը և ժա մա նա կա կից գոր ծիք նե րը,

  կ կա րո ղա նա պլա նա վո րել իր գոր ծո ղու թյուն նե րը և ձևա կեր-
պել հար ցադ րումն եր՝ տե ղե կու թյուն նե րը ստու գե լու հա մար,

  կ տի րա պե տի տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման տե սա կան և 
գործ նա կան մո տե ցումն ե րին:
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 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
Fake Follower Check, Kred, Klout, Email Checker, Facebook Graph 
Search, Linkedin, Pipl.com — հար թակ ներ՝ ի նք նու թյու նը ստու գե լու 
հա մար

Google Maps, OpenStreetMap — գոր ծիք ներ տե ղան քը ստու գե լու 
հա մար

Jeffrey’s Exif Viewer, Findexif.com, Foto Forensics, Google պատ կե րի 
ո րո նում, TinEye — գոր ծիք ներ լու սան կար նե րը ստու գե լու հա մար

YouTube Data Viewer — տե սա նյու թե րը ստու գե լու հա մար

 

Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», 
էջ` 4–11, Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, 
https://goo.gl/MTyQzg 

Մել վին Մեն չեր, «Լ րագ րու թյան հի մունք ներ», https://goo.gl/ffRx5x

 «Ճշմարտության հաստատման, ստուգման լրագրությունը», էջ 63-
86, Բիլ Կովաչ և Թոմ Ռոզենշթայլ, «Լրագրության հիմունքները»,

«Ինտերնյուս», 2003, https://goo.gl/Hn7EB4

« Լի տե րա տու սի ար կած նե րը», տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման 
կր թա կան խաղ, Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 
Literatus.media.am 

Silverman, C., Verification Handbook, https://goo.gl/nS74tp
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Ո ՐՈ ՆՈՒՄ ԻՆ ՏԵՐ ՆԵ ՏՈՒՄ 

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
 Ին տեր նե տում ար հես տա վարժ ո րո նու մը հա ճախ հեշ տաց նում 
և ա րա գաց նում է տե ղե կու թյուն նե րի ճշտ ման գոր ծըն թա ցը՝ 
լրագ րող նե րին օգ նե լով գտ նել մեծ ծա վա լի տե ղե կու թյուն ներ 
ու հա մե մա տել տար բեր աղ բյուր ներ: Դա սըն թա ցի այս բա ժի նը 
ներ կա յաց նում է տե ղե կու թյուն նե րի ո րոն ման հիմ նա կան հար-
թակ նե րը և նկա րագ րում խո շո րա գույն ո րո նո ղա կան հա մա կար-
գում՝ Google search –ում, ը նդ լայն ված (advanced) ո րո նում ա նե լու 
քայ լե րը:

Google –ը ա մե նա տա րած ված ո րո նո ղա կան հա մա կարգն է: Այն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ի նչ պես պարզ, ը նդ հա նուր ո րո նում 
ա նելու, այն պես էլ ո րո նելու տար բեր չա փա նիշ նե րով՝ ը նտ րե-
լով, օ րի նակ, տե ղե կու թյան հրա պա րակ ման ժա մա նա կը, լե զուն, 
տի րույ թը (domain) և այլն: Google –ի ը նդ լայն ված ո րո նում (ad-
vanced search) ծա ռա յու թյու նը ա վե լի ար դյու նա վետ է դարձ նում 
գործընթացը։

 

Ի տարբերություն պարզ որոնման՝ այս դեպքում անհրաժեշտ է 
որոնվող բառին զուգահեռ նշել համակցություններ, որոնք կօգնելն 
ավելի հստակ պատասխաններ ստանալ: Օ րի նակ՝ կա րե լի է նշել, 
թե կոնկ րետ որ կայ քում, ի նչ ֆոր մա տի փաս տաթղ թե րում (Word, 
Excel, PDF…) կամ ի նչ լեզ վով ե նք ցան կա նում գտնել ո րոն վող բա-
ռը կամ ար տա հայ տու թյու նը (ման րա մասն տե՛ս  Գործ նա կան աշ
խա տան ք բաժ նում): 
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Google ո րո նո ղա կան հա մա կար գին այ լընտ րանք է DuckDuckGo–ն 
(duckduckgo.com), ո րը չի ար խի վաց նում ո րո նու մը և չի պահ պա-
նում փնտ րո ղի տվյալ նե րը: Ե թե Google –ը, օ րի նակ, Հա յաս տա նից 
ո րո նե լիս, սկզբում ցուցադրում է հա յաս տա նյան ար դյունք նե րը, 
ա պա DuckDuckGo–ն ար դյունք նե րը ներ կա յաց նե լիս չի ա ռաջ-
նորդ վում ո րո նո ղի տե ղան քով կամ լեզ վով։ 

Яндекс –ը (yandex.com) բա վա կա ն հար մար է ռու սե րեն ռե սուրս նե-
րում տե ղե կու թյուն ո րո նե լու հա մար։ 

Ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րի շար քում ա ռանձ նա նում է Wolfra-
mAlfa–ն (wolframalpha.com): Ե թե Google –ի կամ այլ ըն կե րու թյուն-
նե րի ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րը փնտ րում ու ներկայացնում են 
ին տեր նե տում հրա պա րակ ված բո վան դա կու թյու ն՝ ըստ փնտրվող 
բառերի, ա պա WolframAlfa–ն նաև վեր լու ծում է տե ղե կու թյուն-
ները, համեմատում տվյալները և վերջ նար դյունքն ա ռա ջար կում 
դի ագ րամ նե րով: Օ րի նակ՝ կա րե լի է փնտ րել Նյու Յոր քի և Լոս 
Ան ջե լե սի բնակ չու թյան տվյալ նե րի հա մե մա տա կա նը ան գլե րե-
նով, ին չը կներ կա յաց վի մի ան գա մից դի ագ րա մի կամ ա ղյու սա կի 
տես քով։ 

Մեկ այլ ո րո նո ղա կան հար թակ է ASK –ը (ask.com), ո րը հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս ո րո նում ի րա կա նաց նելու հա ճախ տր վող 
հար ցե րի, ա ռա ջա ցած զա նա զան խն դիր նե րի լու ծում նե րի վե-
րա բե րյալ։ Bing –ը (bing.com) ա վե լի մեծ ը նտ րանք է ա ռա ջարկ ում 
տե սա նյու թեր ո րո նե լիս։ 

 Մե թո դա բա նու թյուն
 Դա սի տե սա կան մա սում դա սա խո սը ու սա նող նե րին ներ կա յաց-
նում է այն գոր ծիք նե րը, ո րոնք առ կա են Գոր ծիք ներ / ռե սուրս
ներ բաժ նում, ան դրա դառ նում է դրանց աշ խա տան քի սկզ բուն-
քային տար բե րու թյուն նե րին և հնա րա վո րու թյուն նե րին:

 Գործ նա կան աշ խա տան քին նվիր ված մա սում դա սա խո սը էկ րա-
նին ներ կա յաց նում է նշ ված հրա հանգ նե րը Google –ի ը նդ լայն ված 
ո րոն ման հա մա կար գում, ցույց տա լիս, թե ի նչ պես են գոր ծում 
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դրանք, ի նչ է պետք հաշ վի առ նել դրան ցից օ գտ վե լիս։ Հնա րա-
վո րու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ է թույլ տալ ու սա նող նե րին ան-
ձամբ փոր ձար կել Google –ի ը նդ լայն ված ո րո նու մը, ինչպես նաև   
դա սի գործ նա կան հատ վա ծում ա ռա ջարկ ված մյուս ռե սուրս-
նե րը։ Նրանք  պետք է ծա նո թա նան ա ռան ձին հա մա կար գե րում 
ո րո նե լու դժ վա րու թյուն նե րին և ա ռա վե լու թյուն նե րին, հա մե մա-
տեն տար բեր հա մա կար գե րի ներ կա յաց րած ար դյունք նե րը: 

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Գործ նա կան աշ խա տան քը կա րե լի է կազ մա կեր պել այդ պա հին 
ակ տո ւալ թե մա նե րով ո րո նում ա նե լու մի ջո ցով: Կարելի է նաև 
ուսանողներին հանձնարարել՝ հիշել իրենց փորձից մի դեպք, 
երբ հոդվածի համար անհրաժեշտ տեղեկությունը դժվարացել են 
գտնել: Ա րդյո՞ք նոր գոր ծիք ներն ու մե թոդ նե րը օգ տա կար կլի նեն 
այդ հար ցում: 

Ա հա մի քա նի օ րի նակ ներ, թե ի նչ պես կա րե լի է ար դյու նա վետ 
ո րո նում ա նել Google –ում: « Հա մալ սա րան» բա ռը ո րո նե լիս, օ րի-
նակ, Google–ն ա ռա ջար կում է մոտ 13,5 մլն հղում ներ։ Google –ի 
ը նդ լայն ված ո րոն ման ծա ռա յու թյան մի ջո ցով կա րող ե նք նե ղաց-
նել ար դյունք նե րի շր ջա նա կը։ 

Ե թե ո րոն վող բա ռից հե տո գրենք այն կայ քի ա նու նը, որ տեղ ցան-
կա նում ե նք ո րո նել այն (օ րի նակ՝ site:armtimes.com), կս տա նանք 
մի այն « Հայ կա կան ժա մա նակ» օ րա թեր թի կայ քում (armtimes.com) 
ե ղած « հա մալ սա րան» բա ռի հղում նե րը։

Google –ի ը նդ լայն ված ո րոն ման մի ջո ցով կա րե լի է նշել, թե 
ի նչ տե սա կի ֆայ լե րում ե նք ցան կա նում ո րո նել տե ղե կու թյու-
նը (PDF, Word, Excel և այլն): Նման հրա հան գի հա մար փնտր վող 
բա ռից ա ռաջ պետք է գրել filetype: Օ րի նակ՝ ե թե փնտ րում ե նք 
« հա մալ սա րան» բա ռը պա րու նա կող Excel փաս տա թուղթ, ա պա 
Google ո րո նո ղա կան հա մա կար գում պետք է ո րո նել հա մալ սա
րան filetype:xls: Նույն կերպ կա րե լի է Word փաս տա թուղթ ո րո նել՝ 
օգ տա գոր ծե լով doc կամ docx հա պա վում նե րը։ 
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Ընդ լայն ված ո րոն ման ժա մա նակ կա րե լի է նաև կոնկ րե տաց նել 
ո րոն ման ար դյունք ներն ը ստ ժա մա նա կի՝ նշե լով ո րո շա կի ամ-
սաթ վեր կամ ժա մա նա կային մի ջա կայք։ Ո րոն ման ա ռա ջին է ջի 
վե րին աջ ան կյու նից ը նտ րե լով Tools, այ նու հետև Any time տար-
բե րակ նե րը՝ կա րող ե նք ո րո շա կի աց նել, թե որ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում հրա պա րակ ված տե ղե կու թյուն ե նք ո րո նում: 

Ո րո նո ղա կան հա մա կար գի հիմ նա կան է ջից ը նտ րե լով Google 
Advanced Search տար բե րա կը՝ կա րող եք տես նել ո րոն ման ա ռա-
ջարկ վող բո լոր չա փա նիշ ներն ու սահ մա նա փա կում նե րը։ 

Google ը նդ լայն ված ո րոն ման ա վե լի ման րա մասն ու ղե ցույ ցը 
(հայե րեն) կա րե լի է գտ նել այս տեղ՝ https://goo.gl/WLMLXb: 

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը 
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

  կ հաս կա նա ո րոն ման հա մա կար գե րի աշ խա տան քի տրա մա-
բա նու թյու նը,

  կ ճա նա չի տար բեր հա մա կար գե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը,

 կ կա րո ղա նա կա տա րել ա րագ և ար դյու նա վետ ո րո նում:
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Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
Google Search, https://www.google.com — Google ըն կե րու թյան 
ո րո նո ղա կան հա մա կար գը

Google Advanced search, https://www.google.com/advanced_search 
— Google –ի ը նդ լայն ված ո րո նում

DuckDuckGo, https://duckduckgo.com — ո րո նո ղա կան հա մա կարգ, 
ո րը չի հա վա քում օգ տա տե րե րի ան ձնա կան տվյալ նե րը

WolframAlfa, https://www.wolframalpha.com — հաշ վո ղա կան (com-
putational) ո րո նո ղա կան հա մա կարգ

Pipl, https://pipl.com, և Spokeo, https://www.spokeo.com — մարդ-
կանց ո րո նե լու հա մա կար գեր 

Yandex, https://yandex.ru — Yandex ո րո նո ղա կան հա մա կարգ

Yandex Advanced Search, https://www.yandex.com/search/advanced 
— Yandex ը նդ լայն ված ո րո նում

Bing, https://www.bing.com — Bing ո րո նո ղա կան հա մա կարգ

ASK, https://www.ask.com — Ask ո րո նո ղա կան հա մա կարգ

Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», 
էջ` 4–11, Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, 
https://goo.gl/MTyQzg 

Silverman C., The Verification Handbook for Investigative Reporting, 
2015, 2–րդ գլուխ, https://goo.gl/3yRCfU

Investigative Research Links and Articles, Paul Myers, https://goo.gl/w4M1DN

Լ րա ցու ցիչ հղում ներ և խոր հուրդ ներ, https://goo.gl/Nu9YiE
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ԹԵ ՄԱ 4.
Ո ՐՈ ՆՈՒՄ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՑԱՆ ՑԵ ՐՈՒՄ 

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
Լ րագ րո ղի աշ խա տան քում սո ցի ա լա կան ցան ցե րը օգ նում են 
ի նչ պես թե մա ներ գտ նե լու, այն պես էլ տե ղե կու թյուն ներ ստու-
գե լու հար ցում: Ովքե՞ր կարող են լինել պաշտոնյայի բիզնես 
գործընկերները, ի՞նչ կապեր ունեն մարդիկ, որոնց մասին 
ինտերնետային պարզ որոնումը քիչ բան է ասում, ովքե՞ր 
են ապրում այն քաղաքում, որտեղից ականատեսների կամ 
տեղեկություն ստանալու կարիք ունենք, սրանք մի քա նի օ րի նակ-
ներ են հար ցե րի, ո րոնց պա տաս խան նե րը կա րող ե նք ստա նալ՝ 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րում ո րո նում կա տա րե լով:

Ն մա նա տիպ հար ցե րի դեպ քում կա րե լի է պար զա պես այ ցե լել 
որևէ մար դու էջ (profile) և փոր ձել գտ նել ան հրա ժեշտ տե ղե կու-
թյու նը: Facebook սո ցի ա լա կան ցան ցի օգ տա տե րե րն են ո րո շում, 
թե ո ւմ հա մար հա սա նե լի կլի նի ի րենց հրա պա րա կած տե ղե-
կու թյու նը, և ե թե այն բաց է հան րու թյան հա մար (public), ու րեմն 
գտնե լը դժ վար չի լի նի: Բայց կան տար բեր ռե սուրս ներ, ո րոնք 
ա վե լի ար դյու նա վետ և ա րագ են դարձ նում ո րո նու մը (տե՛ս թե-
մայի Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ բա ժի նը): Նման հար թակ նե րը 
թույլ են տա լիս մեկ է ջում տես նել, օ րի նակ, օգ տա տի րոջ մեկ նա-
բան ած (commented) լու սան կար նե րը, գտ նել նրա ըն կեր նե րին և 
այլն (stalkscan.com; graph.tips...):

Հնարավոր է նաև ար դյու նա վետ ո րո նում ա նել հենց սոց ցան ցե-
րի ներ սում՝ մեկ է ջում ցու ցադ րե լով ո րոն ման ար դյունք նե րը: Այդ 
կերպ Facebook –ում հնա րա վոր է ոչ մի այն գրա ռում, ան ձի հա շիվ, 
խումբ կամ լու սան կար ո րո նել ու գտ նել, այլև ստա նալ, օ րի նակ, 
իս պա նե րեն խո սող ըն կեր նե րի կամ Ե ՊՀ–ի 2015 թ –ի շր ջա նա-



վարտ նե րի ցան կը: Այս սոց ցան ցում ո րո նե լիս պետք է հաշ վի առ-
նել եր կու հան գա մանք. ո րո նու մը ար դյու նա վետ է, ե րբ այն կա-
տար վում է ան գլե րե նով (օր.՝ Friends, who live in London) և հաշ վի 
կար գա վո րում նե րում ը նտր ված է ան գլե րե նը՝ որ պես սոց ցանցն 
օգ տա գոր ծե լու լե զու (Settings – Language): 

Twitter –ը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո նելու ո րո շա կի աշ խար-
հագ րա կան տա րած քից կա տար ված գրա ռում նե րի մեջ, ին չը օգ-
տա կար կա րող է լի նել տվյալ վայ րում տե ղի ու նե ցող զար գա-
ցում նե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի ա կա նա տես ներ գտ նե լու հա մար 
(ման րա մաս նե րը՝ https://goo.gl/pw1nPy):

 Վեր ջին տա րի նե րին մեդիայում, այդ թվում՝ հա յաս տա նյան տե-
ղե կատ վա մի ջոց նե րում, շատ են օ րի նակ նե րը, ե րբ կար ևոր ի րա-
դար ձու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի մա սին ման րա մաս ներ են 
գտնվել սո ցի ա լա կան ցան ցե րում (2013 թ . դեկ տեմ բե րին Հա յաս-
տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նում Եր ևա նի 
քա ղա քա պետ (2011–2018) Տա րոն Մար գա րյա նի ա տե նա խո սու-
թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ լրագ րող նե րի մուտքն ար գե-
լող նե րի ի նք նու թյու նը հնա րա վոր ե ղավ պար զել օն լայն ո րո նում-
նե րի մի ջո ցով։ Նույն  կերպ նաև ճշտ վե ցին ման րա մաս ներ 2018 թ . 
ապ րիլ– մայիս ա միս նե րին Թավ շյա հե ղա փո խու թյան քա ղա քա-
ցի ա կան ան հնա զան դու թյան ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ քա ղա քա-
ցի նե րի ու լրագ րող նե րի ծե ծած դի մա կա վոր մարդ կանց մա սին):

 Դա սըն թա ցի այս բա ժի նը փո խան ցում է գի տե լիք և հմ տու թյուն-
ներ, ո րոնք ի մա նա լով և լրագ րո ղա կան աշ խա տան քում կի րա ռե-
լով՝ կա րե լի է ար դյու նա վետ դարձ նել ո րո նու մը, գտ նել ար ժե քա-
վոր տե ղե կու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում:

 Մե թո դա բա նու թյուն
 Դա սի տե սա կան մա սում դա սա խո սը ու սա նող նե րին ներ կա յաց-
նում է այն դեպ քե րը, ե րբ ան հրա ժեշ տու թյուն կա սոց ցան ցե րում 
ո րո նում կամ տե ղե կու թյան ճշգր տում ա նելու՝ լրագ րո ղա կան նյու-
թի պատ րաստ ման հա մար։ Այս ո լոր տում մշ տա պես փո փո խու-
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թյուն ներ են լի նում. ի հայտ են գա լիս նոր գոր ծիք ներ, ո րոնք նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ են ա ռա ջար կում, ու րիշ նե րը դա դա րում են 
գոր ծել։ Դա սա խո սը ներ կա յաց նում է ժա մա նա կա կից թվան շային 
գոր ծիք նե րը՝ քն նար կե լով, թե լրագ րո ղա կան աշ խա տան քում ի նչ 
կի րա ռու թյուն կա րող են ու նե նալ դրանք։ 

Անհ րա ժեշտ է հատ կա պես բա ցատ րել սոց ցան ցե րի աշ խա տան-
քի, հետ ևա բար նաև՝ դրան ցում ո րոն ման տրա մա բա նու թյու նը, 
ցրել ու սա նող նե րի հնա րա վոր տպա վո րու թյու նը, թե սոց ցան ցե-
րում ա մեն ի նչ ո րո նե լի է և ա մեն բան կա րե լի է գտ նել: Կա րիք կլի-
նի նաև ը նդ գծելու այ լոց մա սին տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կե-
լիս նրանց ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի հար ցը: 
Սոց ցան ցե րում ո րո նում նե րի նպա տա կը պետք է լի նի հոդ վա ծի 
հա մար ան հրա ժեշտ հար ցե րի պա տաս խան ներ գտ նե լը, հան րու-
թյան հա մար կար ևոր թե մա նե րի բա ցա հայտ ման հա մար տե ղե-
կու թյուն ներ ճշ տե լը և ոչ եր բեք՝ մարդ կանց հետ ևե լը կամ նրանց 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լը: 

Գործ նա կան աշ խա տան քին նվիր ված մա սում դա սա խո սը էկ րա-
նին ցույց է տա լիս սոց ցան ցե րում ո րոն ման հա մար կի րառ վող 
հիմ նա կան տեխ նի կա նե րը (մե թոդ ներ, կայ քեր, բջ ջային հա վել-
ված ներ), հա կիրճ ներ կա յաց նում յու րա քան չյու րի ա ռա ջար կած 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, ա ռա վե լու թյուն ներն ու սահ մա նա փա-
կում նե րը: 

Կար ևոր է, որ ու սա նող նե րը կի րա ռեն Գոր ծիք ներ բաժ նում 
ա ռա ջարկ ված ռե սուրս նե րը. նրանք կա րող են ո րո նել ի րենց 
հե տաքրք րող թե մա նե րով տե ղե կու թյուն ներ, հա մե մա տել 
տար   բեր կայ քե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը և աշ խա տան քի մատ-
չե լի ու թյու նը: 

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Դա սի գործ նա կան հատ վա ծում ու սա նող նե րը կա րող են ա ռանձ-
նաց նել սոց ցան ցե րում առ կա այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք 
կօ ժան դա կեն ի րենց հոդ ված նե րին (ներ կա կամ նախ կին): 

22



Այ նուհետև նրանք կփոր ձեն գտ նել այդ տե ղե կու թյուն նե րը դա սի 
ըն թաց քում նկա րագր ված մե թոդ նե րով: 

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

    կի մա նա սո ցի ա լա կան ցան ցե րում ո րոն ման ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը,

   կկարողանա ար դյու նա վետ ո րո նում ի րա կա նաց նել ի նչ պես 
ցան ցե րում, այն պես էլ այդ նպա տա կով ստեղծ ված ա ռան ձին 
կայ քե րում:

 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
Stalkscan.com, http://stalkscan.com/en — Facebook –ում առ կա հան-
րային տե ղե կու թյան ո րոն ման հար թակ

Facebook Graph Search Generator, http://graph.tips — Facebook –ում 
առ կա հան րային տե ղե կու թյան ո րոն ման հար թակ

Twitter Advanced Search, https://twitter.com/search–advanced — 
Twit ter սոց ցան ցի ներ քին ո րոն ման հա մա կարգ

TweetDeck, https://tweetdeck.twitter.com — ա ռանձ նաց նում է ո րո-
շա կի թե մայով գր ված կամ ո րո շա կի օգ տա տե րե րի հե ղի նա կած 
tweet –ե րը՝ ցու ցադ րե լով դրանք մեկ է ջում

Banjo Application, https://ban.jo — տե ղան քով պայ մա նա վոր ված 
բո վան դա կու թյան ո րո նում Twitter, Facebook, Instagram սոց ցան ցե-
րում, Android և iOS օ պե րա ցի ոն հա մա կար գով աշ խա տող հե ռա-
խոս նե րի հա մար 
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Այլ ռե սուրս ներ՝

Keyhole, http://keyhole.co — Twitter –ում և այլ սոց ցան ցե րում ո րոն-
ման հա մար

Search is Back!, https://searchisback.com/#people — Facebook –ում 
մարդ կանց, մի ջո ցա ռում նե րի, հրա պա րա կում նե րի, լու սան կար-
նե րի ո րոն ման հա մար 

Social Searcher, https://www.social–searcher.com — սոց ցան ցե րում 
ը նդ հա նուր ո րոն ման գոր ծիք

Tagboard, https://tagboard.com — փնտ րում է ը ստ պի տակ նե րի 
(hashtag)

 

Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», Մե դի ա 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, https://goo.gl/MTyQzg 

Silverman C., The Verification Handbook for Investigative Reporting, 
2015, 6–րդ գլուխ, https://goo.gl/3yRCfU 

Investigative Research Links and Articles, Paul Myers, https://goo.gl/
Dx9pA2 

24



25

ԲԱՑ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
 Շատ լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն ներ ար վում ե ն՝ հիմն վե լով 
բա ցա ռա պես տե ղե կու թյուն նե րի բաց աղ բյուր նե րի վրա՝ ին տեր-
նե տում հա սա նե լի տվյալ նե րի շտե մա րան ներ, պե տա կան վի ճա-
կագ րու թյուն, բյու ջե, զե կույց ներ ու տե ղե կա տու ներ: 

Այս դա սի ըն թաց քում կներ կա յաց վեն բաց տվյալ նե րի հա յաս-
տա նյան և մի ջազ գային մի քա նի շտե մա րան ներ ու աղ բյուր ներ 
և դրանց հետ աշ խա տե լու սկզ բունք նե րը: Սրանք օգ տա կար աղ-
բյուր ներ ե ն՝ ա ռն վազն նախ նա կան հե տա զո տու թյուն ա նե լու և 
ա վե լի խո ր ու սում նա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը ո րո շե լու 
հա մար: 

Թեև ա րևմ տյան ե րկր նե րի հա մե մա տու թյամբ Հա յաս տա նում 
տե ղե կու թյուն նե րը պա կաս հա սա նե լի են, բայց կան ո րոշ ռե-
գիստր ներ, ո րոն ցում կա րե լի է նույ նա կա նաց նել մարդ կանց ու 
գտ նել նրանց հաս ցե նե րը (elections.am), ստու գել նրանց ա նու նով 
գրանց ված ըն կե րու թյուն նե րը (e–register.am), նրանց մաս նակ-
ցու թյամբ դա տա կան գոր ծե րի առ կա յու թյու նը (datalex.am), գույ-
քի և ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագ րե րը, ե թե ներ կա կամ նախ-
կին պաշ տո նյա ներ են (ethics.am), պե տա կան գնում նե րին նրանց 
հետ ա ռնչ վող ըն կե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը (armeps.am, 
gnumner.am և old.gnumner.am), այդ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին կա-
ռա վա րու թյան կամ այլ պե տա կան մարմ նի ըն դու նած ո րո շում նե-
րը (arlis.am, e–gov.am, azdarar.am) և այլն: 

Ինչ պես տե ղա կան, այն պես էլ մի ջազ գային նշանակության տե-
ղե կու թյուն նե րի հա մար բաց աղ բյուր ներ կա րող են լի նել սո-
ցի ա լա կան ցան ցե րը, որ տեղ կա րե լի է ոչ մի այն ո րո նում ա նել 
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(տե՛ս Թե մա 4–ը), այլև զտել ո րո շա կի թե մայով կա տար վող 
գրա ռում նե րը (TweetDeck): 

FlightRadar –ը և MarineTraffic –ը հա մա ժա մա նա կյա տե ղե կու թյուն-
ներ են տա լիս հա մա պա տաս խա նա բար ի նք նա թիռ նե րի և նա վե-
րի չվա ցու ցակ նե րի մա սին (այս նպա տա կի հա մար կան այլ ռե-
սուրս ներ ևս): 

Կայ քե րի մա սին (այդ թվում՝ դրանք գրան ցող նե րի) տե ղե կու թյուն 
կա րե լի է ստա նալ այդ նպա տա կով ստեղծ ված ռե գիստր նե րից 
(դ րանք շատ են, սա կայն հիմ նա կա նում նույն տե ղե կու թյունն են 
ա ռա ջար կում. Google –ում “whois database” ո րո նու մը կներ կա յաց նի 
մի քա նի սը): 

Որ ևէ թե մայի զար գա ցում նե րին հետ ևե լու հա մար ցան կա լի է 
օ գտ վել Google Alert –ից, ո րը գրանց վո ղին է լեկտ րո նային փոստով 
տեղեկացնում է նշ ված թե մայով հայտն վող հրա պա րա կում նե րի 
մասին:

Տե ղե կու թյուն նե րի բաց աղ բյուր ներ են նաև տն տե սա կան, քա ղա-
քա կան, ի րա վա պաշտ պան կա ռույց նե րի զե կույց նե րը:

 Մե թո դա բա նու թյուն
 Դա սի տե սա կան մա սում դա սա խո սը կա րող է խո սել այն մա սին, 
թե ին չու է կար ևոր տե ղյակ լի նել տե ղե կու թյուն նե րի բաց աղ-
բյուր նե րից և կի րա ռել դրանք: Կա րե լի է որ ևէ հոդ վա ծի/ թե մայի 
օ րի նա կով քն նար կել, թե ի նչ բնույ թի տե ղե կու թյուն ներ են ան-
հրա ժեշտ, և ի նչ բաց աղ բյուր նե րից կա րե լի է օ գտ վել։ 

Դա սի գործ նա կան մա սին կա րե լի է ա վե լի եր կար ժա մա նակ 
հատ կաց նել: Այս հատ վա ծում ներ կա յաց վում են բաց տվյալ նե-
րի հիմ նա կան աղ բյուր նե րը, դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
բաց թո ղում նե րը: Ա ռա ջարկ վող գոր ծիք նե րից կա րե լի է ը նտ րել 
մի քա նի սը, որ պես զի ու սա նող նե րը հասց նեն կի րա ռել դրանք ու 
մտա պա հել:
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 Դա սի վեր ջում կա րե լի է մի թե մայի օ րի նա կով քն նար կել, թե ներ-
կա յաց ված որ աղ բյուր նե րի օգ նու թյամբ է հնա րա վոր ստա նալ 
ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյու նը՝ հոդ ված պատ րաս տե լու հա մար:

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Հանձ նա րա րե՛ք ու սա նող նե րին պար զել, թե ի նչ ըն կե րու թյուն ներ 
ու նեն (e–register.am) հայտ նի որ ևէ գոր ծա րար– պաշ տո նյայի ըն տա-
նի քի ան դամ նե րը (elections.am): Ա րդյո՞ք, ու նե նա լով ըն կե րու թյուն-
ներ, նրանք հայ տա րա րագ րել են դրան ցից ստա ցած ե կա մուտ նե րը 
(ethics.am): Ստու գեք նաև, թե ա րդյոք այդ ըն կե րու թյուն նե րը մաս-
նակ ցել են պե տա կան գնում նե րին (gnumner.am, մեկ ան ձից կա-
տար վող գնում նե րը՝ e–gov.am/transparent), ըն կե րու թյուն նե րի կամ 
ան ձանց ա նուն նե րը կան դա տա կան գոր ծե րի ռե գիստ րում (datal-
ex.am, օ րի նակ՝ սնանկ ճա նա չե լու ո րո շում), ա րդյոք կա ռա վա րու-
թյու նը նրանց ըն կե րու թյուն նե րի օգ տին ո րո շում է կա յաց րել (օ րի-
նակ՝ որ ևէ հար կից ա զա տե լու): Կոնկրետ կայքում որոնում անելու 
համար օգտակար կլինի Google Advanced Search-ը, այս դեպ քում 
պետք է որոնման դաշտում մուտքագրել «ըն կե րու թյան ա նու նը» 
site:arlis.am կամ «ըն կե րու թյան ա նու նը» site:e–gov.am/transparent: 

Այս թե մայով օգ տա կար հոդ վա ծի օ րի նակ.

 «Կա մո Ա րե յա նի ըն տա նի քի բիզ նե սը . ա վա գա նու նիս տին ի նչ 
դրախ տի մա սին էր խո սում քա ղա քա պե տի տե ղա կա լը», Գրի շա 
Բա լա սա նյան, https://goo.gl/MSYbri 

Ար ժե պար զա բա նել այս թե մային ա ռնչ վող է թի կա կան հար ցե րը: 
Բաց աղ բյուր նե րը լի են ան ձնա կան տվյալ հան դի սա ցող տե ղե-
կու թյուն նե րով, ո րոնք թեև ար ժե քա վոր կա րող են լի նել հե տա զո-
տու թյու նը կա տա րե լիս, բայց հոդ վա ծը հրա պա րա կե լիս ցան կա-
լի է ծած կել: Նման տե ղե կու թյուն ներ կա րող են լի նել հաս ցե նե րը, 
ան ձնագ րի տվյալ նե րը, հե ռա խո սա հա մար նե րը ըն տա նե կան լու-
սան կար նե րը և այլն: 
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Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը 
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

   կիմանա, թե բաց տե ղե կու թյուն նե րի տե ղա կան ու մի ջազ-
գային ի նչ աղ բյուր ներ կան, ո րոն ցից կա րե լի է օ գտ վել լրագ-
րո ղա կան հե տա զո տու թյուն կա տա րե լիս: Կհաս կա նան դրանց 
դե րը, կկա րո ղա նան օ գտ վել բաց տվյալ նե րի աղ բյուր նե րից:

 

 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
www.elections.am/votersreg — Հա յաս տա նի ը նտ րող նե րի ռե գիստր

www.e–register.am — ըն կե րու թյուն նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե-
րե րի ռե գիստր

www.datalex.am — դա տա կան գոր ծե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ

www.ethics.am — պաշ տո նյա նե րի հայ տա րա րագ րե ր

www.gnumner.am, old.gnumner.am — պե տա կան գնում ներ

www.arlis.am — ՀՀ օ րենք ներն ու ո րո շում նե րը (պետք կլի նի նաև 
վե րը նշ ված աղ բյուր նե րի տե ղե կու թյուն նե րը նկա րագ րող ո րո-
շում նե րին ու օ րենք նե րին ծա նո թա նա լու հա մար, օ րի նակ, հայ-
տա րա րագ րե րը կար գա վոր վում են « Հան րային ծա ռա յու թյան մա-
սին» օ րեն քով)

www.armstat.am — Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն

http://data.un.org — ՄԱԿ –ի տվյալ նե րի շտե մա րան 

https://goo.gl/xSPWDj — ըն կե րու թյուն նե րի ռե գիստր նե րի ցանկ 
Wikipedia –ում

https://goo.gl/15qmGy — տվյալ նե րի բա զա Կազ մա կերպ ված 
հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի լու սա բան ման նա խագ ծի (OC-
CRP) կող մից
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https://goo.gl/8pFi4Z — օֆ շո րային փաս տաթղ թե րի բա զա

TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com) — Twitter սո ցի ա լա կան 
մե դի ա յում նո րու թյուն նե րի հա մա կարգ ման հար թակ

Google Alerts (https://www.google.com/alerts) — Google –ի ծա ռա յու-
թյուն, ո րը գրանց վո ղի է լեկտ րո նային հաս ցե ին է ու ղար կում նրա 
կող մից նշ ված բա ռի կամ բա ռա կա պակ ցու թյան վե րա բե րյալ ին-
տեր նե տում հրա պա րակ վող տե ղե կու թյուն նե րը 

Flight Radar (https://www.flightradar24.com) — օ դա նա վե րի թռիչք-
նե րին հետ ևե լու հար թակ 

Marine Traffic (https://www.marinetraffic.com/) — նա վե րի եր թու-
ղի նե րին հետ ևե լու հար թակ

Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ

  Տար բեր ե րկր նե րի ռե գիստր նե րի բա զա, https://goo.gl/oxfEcn 

Google –ի ա ռա ջար կած աղ բյուր նե րը, https://goo.gl/4GFmVe 

Տ վյալ նե րի բա զա ներ՝ տար բեր ո լորտ նե րում, https://goo.gl/8eshZ5 
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ՏԵ ՂՈ ՐՈ ՇՈՒՄ (ԳԵ Ո ԼՈ ԿԱ ՑԻ Ա) 

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
 Տե ղո րոշ ման (գե ո լո կա ցի ա) բա ժի նը ներ կա յաց նում է լու սան կա-
րում կամ տե սա նյու թում եր ևա ցող տե ղան քը ստու գե լու մեթոդները: 

Լու սան կար կամ տե սա նյութ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում տա րա-
ծե լիս, տեղեկատվամիջոցներին տրամադրելիս հե ղի նակ նե-
րը հա ճախ նշում են տե ղան քը։ Նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է 
ստու գել, թե արդյոք պատկերված վայրն ու նշված տեղանքը 
համընկնում են, պատ կերն ու ղար կո ղը չի փո խել հա մա տեքս տը 
կամ պա տա հա բար սխալ նշում (check in) ա րել: Եր բեմն կա րիք է 
լի նում ստու գելու վայ րեր, ո րոնց մա սին չգի տենք ո չինչ, նույ նիսկ, 
թե որ ե րկր նե րում են դրանք:

 Լու սան կար նե րում ու տե սա նյու թե րում պատ կեր ված վայ րե րը 
հնա րա վոր է ստու գել մի շարք առ ցանց գոր ծիք նե րով և հա մա-
կարգ չային ծրագ րե րով (հիմ նա կան ռե սուրս նե րը ներ կա յաց-
ված են Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ բաժ նում): Դրանց միջոցով 
կարելի է տեղորոշել շինություններն ու ճանապարհները, գտնել 
հասցեներ, ստուգել լուսանկարում կամ տեսանյութում երևացող 
ուղենիշերը, տեղանքի ռելիեֆը (սար, գետ, ծառաշար և այլն): 
Որոշ ծառայություններ (օրինակ՝ Google Earth-ը) թույլ են տալիս 
արբանյակային պատկերների օգնությամբ դիտել տեղանքի 
պատկերը նախկինում, օրինակ, երկու, երեք տարի առաջ):

 Տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը կի րա ռե լուն զու գա հեռ ան հրա ժեշտ է 
ուշադ րու թյուն դարձ նել պատ կե րի բո վան դա կու թյան մի շարք 
ման րա մաս նե րի. ա րդյո՞ք պատ կեր ված շի նու թյուն նե րի վրա 
ա նուն ներ կամ հաս ցե ներ եր ևում են, ո րոնք կա րե լի է ո րո նել, կա՞ն 
ճա նա պար հային նշան ներ, պետ հա մա րա նիշ ներ, ազ դա վա հա-
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նակ ներ, ո րոնք կհու շեն տա րա ծաշր ջա նի կամ ե րկ րի մա սին: Այս 
ի մաս տով կարևոր է ուսումնասիրել նաև մարդ կանց հա գուս տը: 
Հա ջորդ քայ լը կլի նի պատ կե րում եր ևա ցո ղի մա սին լրա ցու ցիչ 
տե ղե կու թյուն գտ նե լը՝ օգտագործելով ինտերնետային որոնման 
հմտությունները:

Ս րանք տե ղան քը նույ նա կա նաց նե լու հիմ նա կան մե թոդ ներն են, 
ո րոնք, սա կայն, կա րող են փո փոխ վել՝ կախ ված ստուգ վե լիք բո-
վան դա կու թյան բնույ թից: Ե րբ պատ կե րում հու շող դե տալ նե րը և 
ստու գե լի ման րա մաս նե րը քիչ են, անհրաժեշտ է կի րա ռե լ մյուս 
բա ժին նե րից սո վո րածը՝ ստուգել լու սան կա րի խմ բագր ված լի-
նե լը, ու ղար կո ղի ի նք նու թյունն ու գոր ծու նե ու թյու նը, ե ղա նա կը 
տվյալ վայ րում և ժա մին:

 Մե թո դա բա նու թյուն
 Դա սի տե սա կան մա սում կա րե լի է քն նար կել այն պի սի ի րադ րու-
թյուն ներ, ե րբ տե ղան քը ստու գե լը ան հրա ժեշ տու թյուն է, ներ կա-
յաց նել ստուգ ման մե թոդ նե րի ի մա ցու թյան կար ևո րու թյու նը:

 Գործ նա կան աշ խա տան քին նվիր ված մա սում դա սա խո սը էկ րա-
նին ցույց է տա լիս տե ղան քի ստուգ ման հա մար կի րառ վող հիմ-
նա կան գոր ծիք նե րը / կայ քե րը, ներ կա յաց նում յու րա քան չյու րի 
ա ռա ջար կած ռե սուրս նե րը, դրանց ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու-
թյուն նե րը: Կար ևոր է, որ ու սա նող ներն ի րենք օ գտ վեն այս ռե-
սուրս նե րից դա սի ժա մա նակ՝ ո րո նեն հաս ցե, հա մե մա տեն տար-
բեր կայ քե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը և այլն:

 Գործ նա կան աշ խա տանք 
Առ ցանց ռե սուրս նե րի հիմ նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը ցույց 
տա լուց հե տո ու սա նող նե րին կա րե լի է ա ռա ջար կել գտ նել այս 
պատ կե րի վայ րը (հ ղու մը՝ ներք ևում):
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Ն կա րում ման րա մաս ներ գտ նե լու հա մար այն խո շո րաց նե լուց 
(zoom) հե տո կա րե լի է տես նել աջ կող մի շի նու թյան վրայի գրու-
թյու նը՝ « ԿԱ ՆԱՉ» սու պեր մար կետ: 

 Հա ջորդ քայ լը կլի նի Google –ում այս ա նու նը ո րո նե լը և հաս ցեն 
ստա նա լը՝ Ար տա շա տի խճու ղի, 100/1: Հաս ցեն կամ սու պեր մար-
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կե տի ա նու նը Google Maps –ում ո րո նե լով կգտ նենք վայ րը, ո րը, 
սա կայն, դեռ պետք է ստու գել (ն կա տենք, որ այս դեպ քում բա վա-
րար էր մի ան գա մից Google Maps –ի ո րո նու մը, սա կայն եր կու ծա-
ռա յու թյուն նե րում մի ա ժա մա նակ ո րո նում կա տա րե լը տե ղին կլի-
նի մի քա նի մաս նա ճյուղ ու նե ցող սու պեր մար կետ նե րի դեպ քում): 

 

Որ պես զի վս տահ լի նենք, որ սա նույն շի նու թյունն է, պետք է հա-
մե մա տենք նաև լու սան կա րում և քար տե զում առ կա մյուս շի նու-
թյուն ներն ու խո շոր ի րե րը:

33



 

Ի հար կե, միշտ չէ, որ հրա պա րակ վող նկար նե րը պա րու նա կում են 
գրու թյուն ներ, զա նա զա նե լի շի նու թյուն ներ կամ լանդ շաֆտ , բայց 
շատ դեպ քե րում այս մե թոդն ար դյու նա վետ է:

 Նույն գոր ծո ղու թյու նը կա րե լի է ա նել հա ջորդ նկա րի հետ:

 Հա վե լյալ վկա յու թյուն կա րող են լի նել Google –ի ա ռա ջար կած 
նկար նե րը, ո րոնք կա րե լի է տես նել Google Maps –ի աջ ան կյու նում:

 Գործ նա կան աշ խա տան քի հա մար Եր ևա նից կամ ու րիշ վայ րե րից 
նկար ներ կա րող եք վերց նել https://www.mapillary.com կայ քից 
(աջ ներք ևի ան կյու նի ե րեք կե տե րը (...) թույլ են տա լիս ներ բեռ նել 
պատ կե րը):
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Ն կա տա ռում է թի կայի վե րա բե րյալ. թեև ան ձնա կան տվյալ հան-
դի սա ցող տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են պետք լի նել հե տա զո տու-
թյու նը կա տա րե լիս, բայց հոդ վա ծը հրա պա րա կե լիս ցան կա լի է 
դրանք ծած կել: Օ րի նակ՝ մե քե նա նե րի հա մա րա նիշ նե րը կօգ նեն 
ճա նա չել եր կի րը, որ տեղ ար վել է լու սան կա րը, բայց հրա պա րա-
կե լիս կա րիք կլի նի լու սան կա րի խմ բագր ման ծրագ րով (օ րի նակ՝ 
Photoshop) ծած կել դրանք՝ սե փա կա նա տե րե րի ան ձնա կան կյան-
քի գաղտ նի ու թյու նը չխախ տե լու հա մար: Նույ նը վե րա բե րում է 
մարդ կանց դեմ քե րին (Google Maps –ում այս գոր ծո ղու թյուն ներն 
ար վում են ավ տո մատ):

 Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

    ծա նոթ կլի նի տե ղան քի ստուգ ման հիմն ա կան մե թոդ նե րին,

      կկա րո ղա նա ա ռանձ նաց նել պատ կե րում ստուգ ման են թա կա 
բո վան դա կու թյունն ու օ գտ վել առ կա առ ցանց ռե սուրս նե րից:

 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
 Տար բեր օն լայն քար տեզ ներ

Google Maps, https://www.google.com/maps 

OpenStreetMap, www.openstreetmap.org

Wikimapia, http://wikimapia.org

Bing Maps, https://www.bing.com/maps

Yandex.Maps, https://yandex.com/maps

Google Earth Outreach, https://goo.gl/ajsmTV — քար տեզ նե րի հետ 
աշ խա տե լո ւ օ ժան դակ նյու թեր
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Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», Մե դի ա 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, https://goo.gl/MTyQzg 

«Ս տուգ ված է» խո րա գիր, Мedia.am, https://media.am/verified 

Bellingcat’s Digital Forensics Tools, https://goo.gl/hRdfnw

Silverman, C.,Verification Handbook, https://goo.gl/5wLoFG 

Մեկ օ րի նակ, https://goo.gl/P8Ffxw 

Observation Challenge, First Draft News, https://goo.gl/R918QD 

Geolocation Challenge, First Draft News https://goo.gl/h5EQni36
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ԼՈՒ ՍԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԻ ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ 

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
Լ րագ րո ղա կան նյութն ա ռանց լու սան կար նե րի գրե թե ան հնար է 
պատ կե րաց նել այ սօր. դրանք ա վե լի պատ կե րա վոր են դարձ նում 
հրա պա րա կու մը, փո խան ցում են մի ջա վայ րի տրա մադ րու թյու նը, 
մարդ կային զգաց մունք նե րը: Գնա լով մե ծա նում է նաև սոց ցան-
ցե րից վերց րած կամ ըն թեր ցող նե րից ստա ցած պատ կեր նե րի 
քա նա կը մե դի ա յում: Այս հան գա ման քը ա վե լի է ը նդ գծում պատ-
կեր նե րի հան դեպ կաս կա ծա միտ լի նե լու կար ևո րու թյու նը՝ հաշ վի 
առ նե լով այն, որ դրանք կա րող են մի տում նա վոր կեղծ ված լի նել, 
ներ կա յաց վել այլ հա մա տեքս տում կամ հրա պա րակ ված լի նել 
սխալ մամբ՝ ա ռանց հա վաս տի ու թյու նը ստու գե լու: 

Տար բեր առ ցանց (օն լայն) գոր ծիք ներ օգ նում են լրագ րող նե րին 
տար բե րա կել բնօ րի նակ և ձևա փոխ ված լու սան կար նե րը: Այս 
դա սըն թա ցը կօգ նի ու սա նող նե րին սո վո րել կի րա ռել այդ գոր-
ծիք նե րը: 

Օ րի նակ՝ հնա րա վոր է ստու գե լ լու սան կար նե րի մե տատ վյալ նե րը 
(EXIF data – Exchangeable image file format), այլ կերպ ա սած՝ լու-
սան կար ելու ամ սա թիվն ու ժա մը, տե սախ ցի կի կար գա վո րում-
նե րը, ո րոշ դեպ քե րում՝ տե ղան քը և այլն: Այս տվյալ նե րը կօգ նեն 
լրագ րող նե րին ի նչ պես ստու գել լու սան կա րի հա վաս տի ու թյու նը 
հրա պա րա կե լուց ա ռաջ՝ հա մե մա տե լով մե տատ վյալ նե րը ուղար-
կո ղի հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րի հետ, այն պես էլ հրա պա-
րա կու մից հե տո հա վաս տել լու սան կա րի իս կու թյու նը (ն ման 
մեկ օ րի նա կի ծա նո թա ցե՛ք Հե տաքն նող լրագ րող նե րի կայ քում՝ 
https://goo.gl/uC7uUq):

 

ԹԵ ՄԱ 7.



Կան այլ կայ քեր, ո րոնք օգ նում են պար զել, թե ա րդյոք լու սան-
կա րը խմ բագր վել է։ Օ րի նակ՝ Photoshop ծրագ րով հնա րա վոր է 
ոչ մի այն կար գա վո րել նկա րի լու սա վո րու թյունն ու գույ նե րը, այլև 
նոր դե տալ ներ ա վե լաց նել կամ ե ղած ները ջն ջել:

 Գոր ծիք ներ/ ռե սուրս ներ բաժ նում նշ ված կայ քե րը թույլ կտան 
պար զել, լու սան կա րը փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վել է, թե ոչ: 

 Լու սան կա րի ստուգ ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր է հե ղի նա կի 
ի նք նու թյու նը պար զե լը և նրա հետ կապ հաս տա տե լը։ Պետք է 
հաս կա նալ` ա րդյոք լու սան կա րը ու ղար կո ղը հենց հե ղի նակն է, 
ը ստ նրա՝ ի նչ է պատ կե րում լուսանկարը, ինչ հա վե լյալ տե ղե-
կու թյուն կարող է հա ղոր դել տե սախ ցի կի մո դե լի, լու սան կարն 
ա նե լու օր վա, ժա մի, ե ղա նա կի, տե ղան քի և ի ր՝ այն տեղ գտն վե-
լու հանգամանքների մա սին, և արդյոք թույլատրում է օգ տա գոր-
ծել լու սան կա րը: Ի սկ այն ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ չեք կարող ո ւղ-
ղա կի ո րեն կապ վել աղ բյու րի հետ կամ հա վե լյալ ստու գում նե րի 
կա րիք ու նեք, կա րե լի է խո սել ի րա դար ձու թյան ա կա նա տես նե րի, 
թե մայի փոր ձա գետ նե րի հետ և ստա նալ նրանց գնա հա տա կա նը 
նյու թի մա սին:

 Ինտերնետային որոնումը դարձյալ կարող է օգնության հասնել։ 
Google–ը թույլ է տա լիս նաև նկար նե րի ո րո նում կա տա րել (www.
images.google.com): Շատ դեպ քե րում մի այն լու սան կա րի ո րո նու մը 
բա վա րար է լի նում՝ պար զե լու, որ այն պատ կե րում է բոլորովին այլ 
ի րա դար ձու թյուն, տե ղանք կամ մարդ կանց, երբեմն հաջողվում է 
նաև գտ նել լու սան կա րի սկզբ նաղ բյուրն ու հե ղի նա կին: 

Ի հար կե, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ոչ միշտ է հնա րա վոր 
լիարժեքորեն ստու գել լու սան կարն ու հաս տա տա պես պն դել՝ 
բնօ րի նակն է, թե կեղծ ված է կամ փոփոխված: 
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 Մե թո դա բա նու թյուն
Սկզ բում դա սա խո սը կա րող է քն նար կում կազ մա կեր պել մե դի ա-
յում լու սան կար նե րի կար ևո րու թյան մա սին ու լսել ու սա նող նե րի 
կար ծիք նե րը, թե ին չու է պետք դրանք ստու գել: Կա րե լի է ներ-
կա յաց նել կեղծ ված կամ հա մա տեքս տից դուրս օգ տա գործ ված 
լու սան կար նե րի օ րի նակ ներ, ի նչ պես նաև նշել բնօ րի նակ լու սան-
կա րի հե ղի նա կին հղում ա նե լու ըն դուն ված ձևե րը (տե՛ս հոդ ված-
նե րը Գրա կա նու թյան ցան կում):

 Կա րե լի է ա ռան ձին քն նար կել «Ս տուգ ված» ու ղե ցույ ցի ներ դի րում 
(տե՛ս Գրա կա նու թյան ցանկ, Պատ կեր նե րի ստուգ ման ու ղե ցույց) 
նկա րագր ված ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք օգ նում են հաս կա նալ, թե 
որ դեպ քե րում է տե սո ղա կան նյու թը ար ժա նա հա վատ, ի սկ որ 
դեպ քե րում լրա ցու ցիչ ստու գում նե րի կա րիք կա:

 Լու սան կար նե րի օ րի նակ ներ քն նար կե լիս կա րե լի է ան դրա դառ-
նալ նման հար ցե րի.

• Որ տե՞ղ է լու սան կարն ար վել: 

• Ո՞վ է հե ղի նա կը:

• Ե՞րբ է ար վել:

• Խմ բագր վե՞լ է, թե՞ ոչ:

• Ի՞նչ ե ղա նակ է ե ղել նկա րե լու ժա մա նակ: 

•  Ո՞րն է օ րի գի նալ լու սան կա րը (ե թե ներ կա յաց վող օ րի նա կը 
փո փոխ ված / կեղծ ված է)։

 Գործ նա կան աշ խա տանք
2017 թ. աշ նա նը սոց ցան ցե րում լայն տա րա ծում գտավ հետ ևյալ 
նկա րը, ո րը տա րա ծող նե րը ներ կա յաց նում էին որ պես Դի լի ջա նի 
ո լո րան նե րը պատ կե րող լուսանկար.
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 Սա կայն Google-ով պատկերի որոնումը ցույց տվեց, որ այս վայրը 
կապ չու նի Հա յաս տա նի հետ, այլ գտն վում է Ճա պո նի այի Նիկ կո 
քա ղա քում: Դրա հա մար պետք էր նկա րը կցել ո րո նո ղա կան հա-
մա կար գին (https://images.google.com) ու դրա նով ո րո նում ա նել։ 

40



 Մեկ ան գամ ևս հա մոզ վե լու հա մար, թե ա րդյոք այս նկա րը Նիկ կո 
քա ղա քի հետ կապ ու նի, հենց Նիկ կո բա ռը փնտ րենք Google –ում 
և կտես նենք այդ ո լո րան նե րի տար բեր նկար ներ: Այ դո ւա մե-
նայ նիվ, չար ժե բա վա րար վել Google –ի ո րոն ման ար դյունք նե րի 
ը նդ հա նուր պատ կե րով, պետք է նաև ստու գել, թե որ քա նով են 
վստա հե լի կայ քե րը, ո րոնք ա ռա ջար կում են այդ նկար նե րը։ 

Այս նկա րի ստուգ ման մա սին կա րող եք կար դալ նաև Media.am –ի 
հոդ վա ծում https://goo.gl/932gMd։

 Փոր ձե՛ք վե րը նշ ված քայ լե րով ստուգ ման գոր ծըն թացն ան ցկաց-
նել լսա րա նում։ 
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Ծանուցում: Քանի որ նկարը համացանցում շատ է տարածվել 
որպես Դիլիջան, դրա որոնման առաջին արդյունքները կարող 
են ցուցադրել հենց այդ պատասխանը։

 Ինչ վե րա բե րում է մե տատ վյալ նե րին, ա պա սոց ցանց նե րում 
հայտն ված նկար նե րի մե տատ վյալ նե րը սո վո րա բար ջնջ վում են, 
մինչ դեռ հենց հե ղի նա կից լու սան կա րը ստա նա լու դեպ քում կա-
րող եք գտ նել տվյալ ներ, թե որ տեղ է ար վել լու սան կա րը, ե րբ, ի նչ 
տե սախ ցի կով և այլն:

 Վերց նենք լուս նի այս նկա րը.

 Պար զենք՝ ա րդյոք այն ի րա կան է, թե ոչ: Այս տեղ կօգ նի FotoForen-
sics գոր ծի քը (http://www.fotoforensics.com)։ 

 Քայլ 1.  Ներ բեռ նենք լու սան կա րը, կա րող ե նք նաև լու սան կա րի 
ին տեր նե տային հղու մը տե ղադ րել:
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 Քայլ 2. Սեղ մեք Metadata կո ճա կը, ո րը ձախ կող մում է:

 Քայլ 3.  Լու սան կա րի մա սին բազ մա թիվ տվյալ նե րի հետ մի ա-
սին կան նաև գե ո լո կա ցի ոն տվյալ ներ, կոոր դի նատ ներ և 
բարձ րու թյու նը ծո վի մա կար դա կից:
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EXIF տվյալ նե րի այս փն ջում կա րող ե նք տես նել լու սան կար չա կան 
սար քի մո դե լը, նաև ամ սա թի վը, տա րե թի վը և ժա մը: 

Հա ջորդ նկա րում հնա րա վոր է տես նել, թե որ տեղ է նկար ված լու-
սան կա րը, FotoForensics գոր ծի քը ոչ մի այն նշում է լու սան կա րո ղի 
կոոր դի նատ նե րը, այլ նաև ցույց է տա լիս տե ղը Google քար տե զի 
վրա: 
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 Ցա վոք, ոչ բո լոր լու սան կար նե րի դեպ քում է հնա րա վոր լի նում 
այս պի սի ման րա մաս ներ ի մա նալ, քա նի որ, ի նչ պես նշե ցինք, 
շատ կայ քեր ջն ջում են նկա րի տվյալ նե րը։ Այս վար ժու թյու նը լսա-
րա նում ա նե լու հա մար կի րա ռե՛ք լուս նի նկա րի այս տար բե րա-
կը (https://goo.gl/TxEyKM), ո րը պա րու նա կում է մե տա տվյալ ներ 
(կամ օգտագործեք ուսանողների նկարած որևէ լուսանկար, որը 
պարունակում է մետատվյալներ)։

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը՝ 
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը

  կ կար ևո րի լու սան կա րի ստուգ ման գոր ծըն թա ցը,

   կ սո վո րի կի րա ռել լու սան կա րի ստուգ ման վե րը նշ ված գոր-
ծիք ներն ու մե թոդ նե րը, կկա րո ղա նա ի նք նու րույն փնտ րել և 
բա ցա հայ տել լու սան կար նե րի ստուգ ման նոր գոր ծիք ներ:
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 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
Հ ղում նե րի հա մար տե՛ս «Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ-
րող նե րի հա մար», https://goo.gl/MTyQzg 

FotoForensics, Jeffrey’s Exif Viewer, Findexif.com, JPEGSnoop — հար-
թակ ներ՝ լու սան կա րի մե տատ վյալ նե րը պար զե լու հա մար 

FotoForensics, Izitru, JPEGSnoop — գոր ծիք ներ նկա րի խմ բագր ված 
լի նե լը ստու գե լու հա մար

Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», Մե դի ա 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, https://goo.gl/MTyQzg 

« Պատ կեր նե րի ստուգ ման ու ղե ցույց», https://goo.gl/m9BisG 

Silverman, C., Verification Handbook, https://goo.gl/nS74tp

 Հոդ ված ներ այս թե մայով՝ 

«5 խոր հուրդ լու սան կար ներն ա ռանց հե ղի նա կային ի րա վուն քի 
խախտ ման օգ տա գոր ծե լու հա մար», Media.am https://goo.gl/jMx-
3pj 

« Պատ կեր նե րի խն դի րը լրատ վա կան կայ քե րում և ի նչ ա նել դրա 
հետ», Media.am, https://goo.gl/KK3VDL 

«Ինչ պես չգո ղա նալ. ին տեր նե տից ֆո տո ներ և վի դե ո ներ վերց նե-
լու մա սին,» Media.am, https://goo.gl/YLz4fT

The hidden signs that can reveal a fake photo, BBC https://goo.gl/
M7FLmv 
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ԹԵ ՄԱ 8.
ՏԵ ՍԱ ՆՅՈՒ ԹԻ ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ 

 Թե մայի նկա րագ րու թյուն
 Տե սա նյու թե րը օգ տա տե րե րի ստեղ ծած բո վան դա կու թյան 
կարևոր մաս են: Սմարթ ֆո նի կամ թաբ լե թի օգ նու թյամբ ցան-
կա ցած մարդ կա րող է տե սա նյութ նկա րա հա նել կամ ու ղիղ ե թե-
րում տե սա նյութ հե ռար ձա կել: Ը նդ ո րում, հար թակ նե րը տար բեր 
ե ն՝ Youtube, Vimeo, Instagram, Facebook, Twitter/Periscope և այլն: 

Բ նա կան ա ղետ նե րի, խո շոր վթար նե րի, հա կա մար տու թյուն նե րի 
և հան րային հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ ի րա դար ձու-
թյուն նե րի ժա մա նակ լի նում են դեպ քեր, ե րբ լրագ րո ղի հա մար 
կար ևոր աղ բյուր են դառ նում հենց օգ տա տե րե րը: Ե թե խմ բագ-
րու թյու նը ո րո շում է օգ տա գոր ծել օգ տա տե րե րից ստա ցած բո-
վան դա կու թյու նը՝ տե ղե կու թյուն, լու սան կար, տե սա նյութ, պետք է 
պատ րաստ լի նի ստու գելու այն: 

Տե սա նյութ ստու գե լը ձևով նման է լու սան կար ստու գե լուն: Տե սա-
նյու թից ա ռանձ նաց նե լով կադ րեր (screenshot), դրանք կա րե լի է 
կցել Google –ի նկար նե րի ո րոն ման հա մա կար գին և ի րա կա նաց նել 
հա կա դարձ ո րո նում (տե՛ս Թե մա 7 –ը և Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ 
բա ժի նը): Դա կօգ նի գտ նել սկզբ նաղ բյու րը, պար զել, թե ի րա կա-
նում ի նչ ի րա դար ձու թյուն է պատ կե րում և ա րդյոք փո փոխ ված, 
մոն տաժ ված է տե սա նյու թը։ 

Տե սա նյու թե րի ստու գու մը մե խա նի կա կան աշ խա տանք չէ, այն 
բարդ գոր ծըն թաց է և նման է տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյան: 
Միշտ չէ, որ տե սա նյու թի հա կա դարձ ո րո նու մը արդյունավետ է: 
Ա նհ րա ժեշտ է լի նում ու սում նա սի րել կադ րե րում պատ կեր ված 
տեղանքը, դե տալ ներ ո րո նել, գտ նել այն, ի նչը կօգ նի ճիշտ ո ւղ-
ղու թյամբ շա րու նա կել աշ խա տան քը: Պետք է կա րո ղա նալ տե սա-



նյու թի վայրը դի տար կել տե ղո րոշ ման գոր ծիք նե րի օգ նու թյամբ, 
ստու գել տե սա նյու թի օր վա ե ղա նա կը, ար ևի դիր քը և այլն: 

Յու րա քան չյուր դեպ քում հարկ է օգ տա գոր ծել այն գոր ծի քա կազ-
մը, ո րն ար դյու նա վետ կլի նի տվյալ խն դի րը լու ծե լու հա մար:

 Պետք է կա րո ղա նալ նաև ստու գել տե սա նյու թը սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րում տա րա ծո ղի ի նք նու թյու նը (գոր ծիք ներն ու մե թոդ նե-
րը քն նարկ վել են Թե մա 4 –ում): Youtube –ը, ո րը հե ռար ձակ ման 
ու տե սա նյու թե րի տա րած ման հար թակ է, նույն պես սո ցի ա լա-
կան ցանց է, և այն տեղ տե ղադր ված տե սա նյու թե րի դեպ քում ևս 
պետք է ձգ տենք պա տաս խա նել ո րոշ հար ցե րի.

•  Ո՞վ է տե սա նյու թի հե ղի նա կը կամ որ պես հե ղի նակ ներ կա յա-
ցողը:

• Որ տե՞ղ է նա բնակ վում: 

• Որ տե՞ղ է նա ե ղել տե սա նյու թի նկա րա հան ման օ րը:

  Տե սա նյու թի մա սին պետք է փոր ձել պար զել.

•  Արդյո՞ք ցան ցում տե սա նյու թի նախ նա կան, չմոն տաժ ված 
տար բե րակն է: 

• Ո՞վ է նկա րա հա նել տե սա նյու թը: 

• Որ տե՞ղ է նկա րա հան վել այն:

• Ե՞րբ է նկա րա հան վել: 

• Ին չո՞ւ է տե սա նյու թը հայտն վել ցան ցում:

 •  Կա՞ն նույն ի րա դար ձու թյու նը/ գոր ծո ղու թյու նը պատ կե րող այլ 
տե սա նյու թեր կամ լու սան կար ներ:

 Մե թո դա բա նու թյուն
Բ նօ րի նակ տե սա նյու թը ո րո նե լու գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց նե լուց 
ա ռաջ ցան կա լի է ան դրա դառ նալ Youtube և Vimeo հար թակ նե րում 
տե սա նյու թեր ո րո նե լու և ար դյունք նե րը ֆիլտ րե լու ձևե րին (ը ստ 
հրա պա րակ ման ժա մա նա կի, տե սա նյու թի տևո ղու թյան և այլն):
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Որ պես տե սա նյու թի ստուգ ման օ րի նակ՝ կա րե լի է ներ կա-
յաց նել 2016 թ. ապ րի լ յան պա տե րազ մի օ րե րին հա յաս-
տա նյան մե դի ա յում տա րած ված տե սա նյու թը, ո րը ի բրև 
պատ կե րում էր ա դր բե ջան ցի փախ չող զին վոր նե րի, բայց 
ի րա կա նում վերց ված է թուրք–քր դա կան հա կա մար տու թյու-
նից (հոդ վա ծը՝ https://goo.gl/vshbh9; հատ ված ներ ե թե րից՝ 
https://goo.gl/YFf4qz; https://goo.gl/UsQxsf):

 Մի ջազ գային օ րի նա կի հա մար կա րե լի է օգտվել  FirstDraftNews –ի 
այս հոդ վա ծից՝ https://goo.gl/v1X4YC:

 Կա րե լի է նե րա ռել հա կա դարձ ո րո նում վե րը նշ ված օ րի նակ նե րով:
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Ս րա հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի ներ կա յաց նել «Ամ նես թի ին-
թեր նեյշն լի»՝ տե սա նյու թե րի հա կա դարձ ո րոն ման կայ քը 
(https://citizenevidence.amnestyusa.org), ի նչ պես նաև նույն գոր-
ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար ստեղծ ված հա վել վա ծը Google 
Chrome դի տար կի չի (browser) հա մար (https://goo.gl/mTR6x1): 

Այ նու հետև կա րե լի է կա տա րել գործ նա կան աշ խա տանք լսա-
րա նում՝ ը նտ րելով վար ժու թյուն նե րից մի քա նի սը ու հանձ նա րա-
րելով ու սա նող նե րին:

 Գործ նա կան աշ խա տանք 
 Հանձ նա րա րե՛ք ու սա նող նե րին գտ նել տե սա նյու թի նկա րա հան-
ման վայ րը և հար ձակ ման են թարկ ված կա նանց ա նուն նե րը։ 

https://goo.gl/ZzTvrP 

 Քայլ 1. Տե սա նյու թը բա ցել Youtube –ում:

 Քայլ 2. Պատ ճե նել տե սա նյու թի հղու մը։

 Քայլ 3.  Բա ցել տե սա նյու թե րի հա կա դարձ ո րոն ման
https://cdence.amnestyusa.org կայ քը ու ո րո նել պատ ճեն-
ված հղումը։

 Քայլ 4.  Ստաց ված ման րան կար նե րին (thumbnail) սեղ մե լով՝ կա-
տա րել պատ կե րի հե տա դարձ ո րո նում։ 

 Քայլ 5.  Ստաց ված ար դյունք նե րը հաս տա տում են, որ տե սա նյու-
թում ռու սա կան Pussy Riot խմ բի ան դամ ներ Նա դեժ դա Տո-
լո կոն նի կո վան ու Մա րի ա Ալյո խի նան են, ով քեր 2014 թ. 
մար տի 6 –ին Ռու սաս տա նի Նիժ նի Նով գո րոդ քա ղա քի 
Մաքդո նալդս ռես տո րա նում են թարկ վել են հար ձակ ման։
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 Քայլ 6.  Պար զե լու հա մար, թե Նիժ նի Նով գո րո դի հատ կա պես 
որ ռես տո րա նում են հար ձակ ման են թարկ վել Նա դեժ դա 
Տո լո կոն նի կո վան ու Մա րի ա Ալյո խի նան, կա տա րում ե նք 
ո րո նում։ Ո րոն ման տար բե րակ նե րը շատ են, ը նտ րենք 
«макдональдс в нижнем новгороде pussy Riot” ար տա հայ-
տու թյու նը։ Ո րոն ման ար դյունք նե րից մե կում գտ նում ե նք 
հոդ ված (https://goo.gl/ZkUs7j), որ տեղ նշ վում է, որ Նա-
դեժ դա Տո լո կոն նի կո վան ու Մա րի ա Ալյո խի նան հար ձակ-
ման են են թարկ վել Նիժ նի Նով գո րո դի Ռևո լյու ցի այի 
հրա պա րա կի վրա գտն վող Մաք դո նալդս ռես տո րա նում։ 
Կա տա րե լով Նիժ նի Նով գո րո դում՝ այդ հրա պա րա կում, 
Մաք դո նալդ սի որո նում կգտ նենք հար ձակ ման հաս ցեն՝ 
Address: пл. Революции, 5А, Nizhnij Novgorod, Nizhe-
gorodskaya oblast', Russia, 603002: 
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Այլ օ րի նակ ներ՝

https://goo.gl/AbpQ5c 

https://goo.gl/yCMgue 

https://goo.gl/D2rWJR 

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում վար ժու թյու նը հանձ նա րա րել ու 
քննար կել այն հա ջորդ դա սին:

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյուն քը 
 Թե մայի դա սա վանդ ման ա վար տին ու սա նո ղը՝

   կ կա րո ղա նա ո րո նել և գտ նել տե սա նյու թի և այն հրա պա րա-
կո ղի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ, 

   ո րո նել ու գտ նել տե սա նյու թի այլ տար բե րակ ներ,

    դի տար կել տե սա նյու թը որ պես լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր, ո րի օգ նու թյամբ կա րե լի է ստու գել բուն տե սա նյու թը,  

   ո րո նել տե սա նյու թի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ 
առ ցանց քար տեզ նե րի, ար բա նյա կային պատ կեր նե րի, ե ղա-
նա կի տե սու թյան, ար ևի դիր քը ո րո շող և այլ գոր ծիք նե րի 
օգ նու թյամբ:

 Գոր ծիք ներ / ռե սուրս ներ
Youtube Data Viewer, https://goo.gl/rsgqzC; https://goo.gl/ro7WGz 
— տե սա նյու թից ա ռանձ նաց նում է կադ րեր՝ պատ կե րի հա կա-
դարձ ո րո նում ա նե լու հա մար

https://goo.gl/bpWkqZ — Google Chrome հա վել ված 

https://goo.gl/tXC5aU — կայք, որ տեղ կա րե լի է ստու գել ե ղա նա-
կը ո րո շա կի ժա մա նա կում

https://goo.gl/Tg76Qi — կայք՝ ար ևի դիր քը ստու գե լու հա մար

https://goo.gl/aBL4Cj — տե սա նյու թը կադր առ կադր դի տե լու կայք  
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https://goo.gl/omVKoN — YouTube –ից տե սա նյութ ներ բեռ նե լու հա մար 

https://goo.gl/ZqwKtr — Periscope –ից տե սա նյութ ներ բեռ նե լու հա մար 

https://goo.gl/vj2YqW — ո րո նում YouTube –ում՝ ը ստ տե ղան քի

https://goo.gl/uwhE3u — տե սա նյու թում առ կա լո գո նե րը ստու-
գելու կայք

Գ րա կա նու թյան ցանկ / օգ տա կար հղում ներ 

«Ս տուգ ված. հա մա ռոտ ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար», Մե դի ա 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն ՀԿ, 2017, https://goo.gl/MTyQzg 

« Պատ կեր նե րի ստուգ ման ու ղե ցույց», https://goo.gl/m9BisG 

« Տե սա նյու թե րի ստուգ ման ըն դար ձակ ու ղե ցույց», https://goo.gl/ 
pGiXYb 

Silverman, C., Verification Handbook, Verifying Video, https://goo.
gl/cSbyaB 

Advanced Guide on Verifying Video Content, https://goo.gl/ADbGm8 
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Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԱ ՇԱՐ

 ԹԵ ՄԱ 1. Նե րա ծու թյուն. ին չու է տե ղե կու թյուն նե րի 
ստու գու մը կար ևոր

 Ե՞րբ կա րող ե նք հա մա րել, որ աղ բյու րի փո խան ցած տե ղե կու
թյու նը ճիշտ է:

Ե րբ աղ բյու րը զանգ վա ծային տե ղե կատ վա մի ջոց է, ու րեմն տե-
ղե կու թյու նը ճիշտ է։ 

Ե րբ տե ղե կու թյու նը հա մադ րել ե նք այլ վս տա հե լի աղ բյուր նե-
րի հետ, ո րոնց թվում են փաս տաթղ թե րը, լու սան կար նե րը, ձայ-
նատե սագ րու թյուն նե րը։ 

Հ րա պա րակ ման հա մար բա վա րար է ու նե նալ մեկ աղ բյուր։

Երբ չի հա ջող վում ո ւղ ղա կի կապ հաս տա տել աղ բյու րի հետ, և 
կա հա վե լյալ ստու գում նե րի կա րիք, ի ՞նչ կա րե լի է ա նել: 

Ու նե ցած նյու թի վե րա բե րյալ ստա նալ փոր ձա գետ նե րի գնա հա-
տա կան նե րը և/ կամ հա մե մա տել այն այլ տե ղե կատ վա մի ջոց նե րի 
հրա պա րա կում նե րի հետ։ 

Որ ևէ բան պետք չէ ձեռ նար կել, քա նի որ տե ղե կու թյու նը կա րող է 
հաս տա տել մի այն աղ բյու րը։

Ս պա սել, մինչև աղ բյու րը կապ կհաս տա տի։

ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 



Ե թե չի հա ջող վել ճշ տել որ ևէ տե ղե կու թյուն, կա րիք կա՞ այդ մա
սին տե ղե կաց նելու լսա րա նին:

Ո՛չ, միև նույնն է, լսա րա նը չի ի մա նա այդ մա սին։ 

Այո՛, դա լսա րա նի հետ ազ նիվ աշ խա տե լու հիմ նա կան է թի կա կան 
սկզ բունք նե րից է։ 

Լ րագ րո ղը նման խնդ րի եր բեք չի բախ վում։ 

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝  1, 2 2, 1 3, 2

 ԹԵ ՄԱ 2. Տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման լրագ րո ղա
կան սկզ բունք նե րը

 Արդյո՞ք պետք է ստու գել ա կա նա տես նե րից, տու ժած նե րից կամ 
պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րը:

Այո՛, նրանք կարող են լինել սուբյեկտիվ, հուզված, կարող են ճիշտ 
չհիշել իրողությունը կամ դիտավորյալ կեղծել:

Նշ ված ան ձինք չեն կա րող սխալ վել կամ թաքց նել ի նչ –որ բան։ 

Ե թե նյու թում ճշգր տո րեն փո խանց ված է աղ բյու րից ստա ցած տե-
ղե կու թյու նը, այն ճշ տե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չկա։

 Ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ կա րե լի է ստու գել ժա մա նա կա կից առ ցանց 
գոր ծիք նե րով:

 Ժա մա նա կա կից առ ցանց գոր ծիք նե րը թույլ են տա լիս ճշ տել մի այն 
լու սան կար նե րի իս կու թյու նը։ 

Առ ցանց գոր ծիք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ստու գել աղ բյուր-
նե րի ի նք նու թյու նը, լու սան կա րում կամ տե սա նյու թում եր ևա ցող տե-
ղան քը, դրանց նկա րա հան ման ամ սա թի վը, մո տա վոր ժա մը, տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղա նա կի տե սու թյու նը և այլ տվյալ ներ։ 

Առ ցանց գոր ծիք նե րով հնա րա վոր է ստու գել ա մեն ի նչ, բայց ոչ սո-
ցի ա լա կան մե դի այի օգ տա տե րե րի ին քնու թյու նը։



Սոցիալական    մեդիայից   ստացած   բովանդակությունը    ե՞րբ    կարելի     է 
օգտագործել:

Հեղինակից հա մա ձայ նու թյուն ստանալուց հետո։ 

Ա ռանց բո վան դա կու թյան հե ղի նա կին պատ շաճ հղում ա նե լու։

 Սո ցի ա լա կան մե դի այի օգ տա տե րե րի ստեղ ծած բո վան դակու-
թյունն ը նդ հան րա պես չի կա րե լի օգ տա գոր ծել։

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝  1, 1 2, 2 3, 1 

ԹԵ ՄԱ 3. Ո րո նում ին տեր նե տում

 Տե ղե կու թյուն փնտ րե լիս ո րո նո ղա կան մեկ հա մա կար գից 
օ գտվե լը բա վա րա՞ր է:

Այո՛: Ե թե տե ղե կու թյու նը հրա պա րակ ված է, ցան կա ցած ո րո նո-
ղա կան հա մա կարգ կգտ նի այն և ցույց կտա ար դյունք նե րի ա ռա-
ջին է ջում: 

Այո՛, ե թե Google –ի մի ջո ցով հնա րա վոր չէ գտ նել տե ղե կու թյու նը, 
ա նի մաստ է մյուս նե րից օ գտ վե լը: 

Ո՛չ, ցան կա լի է փնտ րել մի քա նի հա մա կար գե րում:

 Ո՞րն է Google Advanced Search –ի ա ռա վե լու թյու նը լրագ րող նե րի 
հա մար:

Այն տե ղե կու թյուն ներ է փնտ րում նաև այն պի սի է ջե րում, որ տեղ 
Google Search –ը չի ո րո նում: 

Այն հա մա կար գում է ո րո նու մը ձեր նշած հրահանգներով և ներ կա-
յաց նում է ավելի թիրախային տե ղե կու թյու ններ:

Google Advanced Search –ը ա վե լի հեշտ է կի րա ռել:

57



Ո՞րն է WolframAlpha ո րո նո ղա կան հա մա կար գի հիմ նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: 

WolframAlpha–ն չի պա հում օգ տա տե րերի մա սին տե ղե կու թյու նը: 

Այն ու նի հաշ վո ղա կան գոր ծա ռույթ: 

Ար դյունք նե րի հետ մեկ տեղ նշում է նաև կայ քի վս տա հե լի ու թյան 
մա կար դա կը:

Ո րո նե՛ք ՄԱԿ –ի պաշ տո նա կան կայ քում վեր ջին մեկ տա րում աղ
քա տու թյան թե մայով հրա պա րակ ված զե կույց նե րը: Գ րե՛ք ո րոն
վող բա ռերն ու հա մակ ցու թյու նը, նկա րագ րե՛ք գործըն թա ցը:

          
          
       

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝ 1, 3 2, 2 3, 2 

4.“poverty site:un.org filetype:pdf”, Tools – Any time – Past year

 ԹԵ ՄԱ 4. Ո րո նում սո ցի ա լա կան ցան ցե րում

 Արդյո՞ք կա րե լի է գտ նել ցան կա ցած տե ղե կու թյուն սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի ցան կա ցած օգտատիրոջ մա սին:

Այո՛, ա մեն ի նչ կախ ված է ո րոն ման հմ տու թյու նից: 

Այո՛, կան կայ քեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ստա նալու 
ցան կա ցած տե ղե կու թյուն, որ քան էլ օգ տա տե րը ցան կա նա թաքց-
նել այն: 

Ո՛չ, սոց ցան ցե րի ո րո նում ներն ու այդ նպա տա կով ստեղծ ված 
կայ քե րը տրա մադ րում են մի այն հրա պա րա կային, հան րային տե-
ղե կու թյուն նե րը:



 Գի տեք սո ցի ա լա կան ցան ցե րում ո րո նում կա տա րել և ստա նում 
եք տար բեր տե ղե կու թյուն ներ: Նշվածներից ո ՞ր դեպ քում դրանք 
չեք հրա պա րա կի՝ հա մա րե լով ա վե լորդ կամ է թի կա պես սխալ:

 Պաշ տո նյան արտագնա գոր ծուղ ման ժա մա նակ այ ցե լել է խա ղա-
տուն և նշել այդ մա սին սոց ցան ցում (check–in):

 Հան րային հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող դեմ քը լու սան կար է 
հրա պա րա կել իր ա ռօ րյայից՝ ըն կեր նե րի հետ ճա շե լիս:

 Պաշ տո նյան ըն կե րա կան մի ջա վայ րում ար ված լու սան կար է հրա-
պա րա կել մի գոր ծա րա րի հետ, ո րի բիզ նե սի ո լոր տը վե րահսկ-
վում է իր ղե կա վա րած գե րա տես չու թյան կող մից:

 

Դուք ու զում եք պարզել, թե ձեր օնլայն ընկերներից ովքեր են 
ապրում Գյումրիում: Facebook սո ցի ա լա կան ցանցում ինչպե՞ս 
կգտնեք այդ տեղեկությունը` առանց  այդ մա սին գրա ռում ա նե
լու: Գրեք ո րոն ման են թա կա բա ռե րը կամ ար տա հայ տու թյուն
նե րը:

          
          
      

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝ 1, 3 2, 2  

3.“Friends from Gyumri” կամ “Friends who live in Gyumri”
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 ԹԵ ՄԱ 5. Բաց տվյալ նե րի հետ աշ խա տանք

 Ո րո՞նք են տե ղե կու թյուն նե րի բաց աղ բյուր նե րը:

Ոչ պաշ տո նա կան տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը:

 Տե ղե կատ վա մի ջո ցին տե ղե կու թյուն ու ղար կող աղ բյուր նե րը:

 Հան րու թյան հա մար հա սա նե լի, պաշ տո նա կան կամ ոչ պաշ տո-
նա կան տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը: 

Ինչ պե՞ս կա րե լի է նույ նա կա նաց նել որ ևէ ռե գիստ րում կամ փաս
տաթղ թում և հոդ վա ծում նշ վող մար դուն:

Ա նուն –ազ գա նու նը բա վա րար է:

 Պետք է հա մընկ նեն ա նուն –ազ գա նուն– հայ րա նու նը և/ կամ հաս ցեն:

 Կա րե լի է ո րո նել հրա պա րակ ված հոդ ված նե րում. ե թե մա մուլն 
այդ մա սին գրել է, դա բա վա րար հիմք է հա վա տա լու հա մար: 

Ի՞նչ պետք չէ ա նել, ե թե բաց աղ բյուր նե րում չկա փնտր վող տե
ղե կու թյու նը:

Փնտ րել դրանք վճա րո վի ռե գիստր նե րում կամ հրա պա րակ ման 
մեջ նշել, որ բաց աղ բյուր նե րում տվյալ տե ղե կու թյու նը չկա:

 Ռիս կի գնալ և հրա պա րա կել չճշտ ված տե ղե կու թյու նը, ո րը, ե թե 
չհերք վի, կն շա նա կի, որ ճիշտ էր:

 Հար ցում ու ղար կել հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ-
նին / կազ  մա  կեր պու թյա նը:

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝  1, 3 2, 2 3, 2



 ԹԵ ՄԱ 6. Տե ղո րո շում (գե ո լո կա ցի ա)

 Կա՞ն տե ղե կու թյան այն պի սի բաց աղ բյուր ներ, ո րոնք ան մի ջա
պես նշում են լուսանկարում պատկերված տե ղան քը:

Այո՛, կան մի քա նի հա սա նե լի աղ բյուր ներ:

 Կան, բայց չեն աշ խա տում Հա յաս տա նում ար ված լու սան կար նե րի 
դեպ քում: 

Ո՛չ, լրագ րո ղի գործն է փնտ րել լու սան կա րում եր ևա ցող բնա-
պատ կեր ներն ու շի նու թյուն նե րը:

 

Անհրաժեշտ է ստուգել լուսանկարի կամ տեսանյութի տեղանքը, 
բայց պատկերում չկան տեղանուններ ու այլ գրություններ։ 

Տեղորոշումը հնարավոր չէ, քանի որ տեղանուններ չկան։ 

Կարող ենք ուսումնասիրել պատկերի դետալները, օրինակ, լանդ-
շաֆտը, զանազանելի շինությունները, մարդկանց հագուստը:

Կարող ենք ստուգել միայն, եթե նկարը կամ տեսանյութը 
հրապարակվել է Facebook սոցիական ցանցում։ 

Որո՞նք են օնլայն քարտեզների տարբերություններից:

Ո րոշ վայրեր կամ հաս ցե ներ նշ ված չեն քար տե զների մի մա սում: 

Քարտեզների միջև տար բե րու թյուն չկա: Տե ղանքը նույնն է բո լոր 
ռե սուրս նե րում:

 Քար տեզ նե րի մի մա սը գու նա վոր են, մյուս նե րը՝ ո չ։ 

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝  1, 3 2, 2 3, 1
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 ԹԵ ՄԱ 7. Լու սան կար նե րի ստու գում
 Ո՞ր գոր ծի քով կա րե լի է ստու գել լուսանկարի մե տատ վյալ նե րը:

Kred

FotoForensic

Pipl

 Ո՞ր նկարն է կեղծ/խմ բագր ված:

Նշվածներից ո՞րը կարող է հուշել, որ լուսանկարը կարող է կեղծ 
լինել։

Լուսանկարում գույները մռայլ են։

Լուսանկարը քիչ մարդ է հավանել սոցիալական ցանցում։

Լուսանկարի նկարագրության մեջ նշված ամսաթիվն ու պատկե-
րում երևացող եղանակը չեն համընկնում։

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝  1, 2 2, 2 3, 3

1 2

3



 ԹԵ ՄԱ 8. Տե սա նյու թի ստու գում
Նշ ված նե րից ո ՞րն է YouTube –ում հրա պա րակ ված տե սա նյու թի 
հե ղի նա կի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն գտ նե լու կայք:

Facebook և Twitter

Google + 

Նշ ված բո լոր կայ քե րը

 

Ի՞ն չ կարելի է ստուգել տեսանյութի լու սա վո րու թյու նը դիտար
կելով:

 Կարելի է հասկանալ, թե օր վա որ ժա մին է կա տար վել նկա րա-
հա նու մը: 

Կարելի է պարզել, թե ինչ սարքով է նկարահանված։

Լուսավորությունը հուշում է՝ ձևափոխվա՞ծ է տեսանյութը, թե՞ ոչ:

 Ե՞րբ կա րե լի է հաս տա տել տե սա նյու թի նկա րա հան ման վայ րը:

 Երբ տե սա նյու թի նկա րագ րու թյան մեջ նշ վում է դրա նկա րա հան-
ման վայ րը: 

Երբ պար զում ե նք, որ տե սա նյու թի հե ղի նակն ապ րում է նույն 
վայ րում, որ տեղ ար ված է նկա րա հա նու մը: 

Երբ նկա րա հան ման վայ րը հաս տա տող այլ տե սա նյու թեր ու լու-
սան կար ներ կան, նկա րա հան ման վայ րի պատ կե րը ստուգ ված է 
տե ղո րոշ ման մի ջո ցով: 

 Ճիշտ պա տաս խան նե րը՝  1, 1 2, 1 3, 3

Որպես հարցաշարի հարց՝ կարելի է ներառել նաև Թեմա 8–ի 
դասի վարժություններից մեկ-երկուսը:
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ՏԵՂԵԿՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
Բուհական դասընթացի 

մեթոդական ուղեցույց

Տեղեկությունների ստուգումն ու ճշգրտումը լրագրության 
հիմնական սկզբունքներից են, որոնք ավանդաբար դասա-
վանդվել ու դասավանդվում են բուհերում: Բայց դրանց 
մեթոդները, գործիքները փոխվել են, ավելի ճիշտ՝ ընդար-
ձակվել: Տեղեկատվական դարաշրջանում լրագրողը 
հաճախ գործ է ունենում անանուն աղբյուրներից, կեղծ 
կայքերից ու օգտատերերից ստացված տեղեկությունների 
հետ, ստանում է լուսանկարներ ու տեսանյութեր, որոնց 
հավաստիությունը հնարավոր է պարզել միայն ժամա-
նակակից թվային և առցանց հարթակների, գործիքների 
օգնությամբ։


