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Գրքույկները մշակել է Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը՝ 
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Շարքում ներառված են հետյալ թեմատիկ գրքույկները

Խմբագրական կազմ 
Լուսինե Գրիգորյան
Նունե Սարգսյան 
Անահիտ Էվոյան 

Ձևավորումը` Արթուր Մաշինյան, Citystudio

Տպագրված է «Հայրապետ հրատարակչություն» ՍՊԸ տպարանում

© Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, 2019



1

ԱՄՆ   Կա լի ֆոր նի ա նահանգի դպրոց-
նե րից մե  կում հին գե րո րդ դա սա-
րան ցի նե րը պատ մու թյան բաց 
դաս է ին անցկաց նում ՝ ներ կայաց-

նե լով տար բեր պատ մա կան կեր պար նե րի: 
Էն դին, որ Մա գե լա նի դե րն էր խա ղում, հայ-
տա րա րեց. «Ես նա վար կել եմ աշ խար հի 
շուրջ 1972 թվա կա նին»: Ըն կեր նե րի հար-
ցադ րումն  ե րին ի պա տաս խան՝ պն դեց, որ 
իր տե ղե կու թյու նը ճի շտ է, քա նի որ Գուգլն 
է այդ պես ա սում: Այդ մի ջա դե պը դր դեց ու-
սու ցիչ Սքոթ Բեդ լի ին տե ղե կու թյուն նե րի 
ստուգ ման դա սըն թաց սկ սել դպ րո ցում: 

Իսկ ի՞նչ կա նեք դուք, ե թե ա շա կեր տի 
տնային հա նձ նա րա րու թյու նը կար դա-
լիս հայտ նա բե րեք կաս կա ծե լի ին տեր նե-
տային կայ քե րից մե ջ բե րումն  եր կամ կե ղծ 
նյու թեր: Օ րի նակ՝ ե թե ռե ֆե րա տում ա շա-
կեր տը սա ներ կայաց նի որ պես Ա լեք սա նդր 
Պուշ կի նի լու սան կար ու պն դի, որ « Գուգլն է 
գտել սա»:  
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Այս նկա րը ռու սա կան ո րոշ կայ քե րում ներ կայաց վում 
է որ պես Պուշ կի նի մի ակ լու սան կա րը: Սա կայն, հա-
մե  մա տե լով մի քա նի պա րզ փաս տեր Պուշ կի նի կեն-
սագ րու թյու նից ու լու սան կար չու թյան պատ մու թյու-
նից կա րե լի է հաս կա նալ , որ նկա րում չէր կա րող ռուս 
մե ծ գրո ղը լի նել . Պուշ կի նը մա հա ցել է 1837 թվա կա-
նին, երբ Եվ րո պայում լու սան կար չա կան ա ռա ջին լա-
բո րա տոր փոր ձար կումն  ե րն է ին դեռևս ար վում:
  
Ին տեր նե տի ժա մա նա կա շր ջա նում ե րե խա նե րին հա-
սա նե լի են հա վաս տի և ոչ այն քան հա վաս տի օն լայն 
հան րա գի տարան ներ, ինք նա կոչ գիտ նա կան նե րի 
« հե տա զո տու թյուն ներ», չս տուգ ված, եր բեմն  էլ դի-
տա վո րու թյա մբ խե ղա թյուր ված փաս տեր: Չճշտված 
կամ կեղծ տեղեկություններ հանդիպում են նաև 
լրատվամիջոցներում։ Դրա նք կա րող են հե ղի նա կի ու 
լրագ րո ղի ան փու թու թյան ար դյունք լի նել , բայց շատ 
դեպ քե րում տե ղե կու թյուն նե րը կե ղծ վում են դի տա-
վո րյալ՝ սեն սա ցի ա ստեղ ծե լու, մա րդ կա նց ու շադ րու-
թյու նը գրա վե լու, դրա նով գու մար աշ խա տե լու կամ 
հա կա ռա կը՝ որ ևէ բա նից մա րդ կա նց ուշադ րու թյու նը 
շե ղե լու ու շփո թեց նե լու հա մա ր։
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Ս թեն ֆոր դի հա մալ սա րա նի Կր թու թյան ֆա կուլ տե-
տի 2016 թ. ան ցկաց րած հե տա զո տու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ ու սա նող նե րը դժ վա րա նում են տար բե րել 
կե ղծ կամ գո վազ դային տե ղե կատ վու թյու նը լրատ-
վու թյու նից:

« Շա տե րը կար ծում են, որ ե րի տա սա րդ նե րը վա րժ 
տի րա պե տում են սո ցի ա լա կան մե  դի ային, հետ ևա-
բար շատ լավ են հաս կա նում այն ա մե  նը, ինչ այն-
տեղ գտ նում են: Մեր հե տա զո տու թյու նը հա կա ռա կն 
է փաս տում»,- ա սում է հե տա զո տա կան թի մի ղե կա-
վար Սամ Վայն բուր գը: 
Ճշ մար տու թյան խե ղա թյու րու մը մե  դի այում նո րու-
թյուն չէ, այդ մա սին ան գամ գե ղար վես տա կան գր-
քեր, վե պեր կան: Դրան ցից ա մե  նա հայտ նի ն՝ Ջո րջ 
Օր վե լի «1984» վե պը, կր կին բե սթ սել լեր դար ձավ 
2016-ին։  Այդ տա րի եր կու աղմկ  ա հա րույց քվե ար կու-
թյուն ե ղա վ .  ԱՄՆ -ում նա խա գահ ընտր վեց Դո նա լդ 
Թրամ փը, իսկ բրի տա նա ցի նե րը քվե ար կե ցին ԵՄ-ից 
դուրս գա լու օգ տին (այս քվեարկությունը հայտնի 
է Brexit անունով)։ Եր կու դեպ քում էլ կե ղծ տե ղե կու-
թյուն նե րի ա լի քն այն քան ու ժեղ էր, որ, մաս նա գետ-
նե րի կար ծի քով , կա րող էր ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
քվե ար կու թյան ել քի վրա: Կան նաև օ րի նակ ներ, թե 
ինչ պես են նա խը նտ րա կան կեղ ծիք նե րը ազ դել սո վո-
րա կան մա րդ կա նց կյան քի վրա։  

2016-ի դեկ տեմ բե րին Վա շի նգ տո նում մի քա ղա քա-
ցի ձեր բա կալ վեց, ով հրա զե նային կրակ էր բա ցել 
ռես տո րան նե րից մե  կում. նա ին տեր նե տային կայ քե-
րում կար դա ցել էր, թե ԱՄՆ  նա խա գա հի դե մոկ րատ 
թեկ նա ծու Հի լա րի Քլին թո նը հե նց այդ ռես տո րա նի 
նկու ղում պա հում է ան չա փա հաս նե րի, ո րո նց են-
թար կում է սե ռա կան շա հա գո րծ մա ն։ Քա ղա քա ցին, 
ով 2 ե րե խա նե րի հայր էր, խի ստ ան հա նգս տա ցած 



4

այդ տե ղե կու թյու նից, 6 ժամ ճա նա պա րհ էր ան ցե լ 
մե  ղա վոր նե րին պատ ժե լու հա մար և ձեր բա կալ վել 
էր: Ե րե խա նե րի շա հա գո րծ ման որջն այդ պես էլ չէր 
հայտ նա բեր վել , քա նի որ ի նտեր նե տային հոդ վա ծի 
տե ղե կու թյուն նե րը հո րին ված է ի ն։ 
   
Տե ղե կու թյան հու զա կա նու թյու նը, մա րդ կա նց է մո ցի-
ա նե րի հետ խա ղա լն ար դեն նշան է, որ հնա րա վոր 
է՝ կե ղծ է կամ չա փա զա նց վա ծ։ Նման ի րա վի ճակ նե-
րում կո ղմն  ո րոշ վե լու հա մար ու ղե ցույց ներ ու հու շում-
ներ են մշակ վել: 

Հ րա տապ նո րու թյուն նե րի սպա ռո ղի ու ղե ցույց՝ 
կե ղծ լու րե րը բա ցա հայ տե լու հա մար»

 1. Կե ղծ լու րե րի թիվ մե կ ցու ցի չը ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌԵ ՐԸ և 
ակն հայ տո րեն մշակ ված լու սան կար նե րն են։ 
2. Փոփ-ափ գո վա զդ և թար թող գու նա վոր հղում-
նե՞ր. մե ծ հա վա նա կա նու թյա մբ հոդ վա ծը քլիք-բեյթ է 
(ն պա տակ ու նի լսա րա նից քլիք հա վա քել և դրա նով 
ա վե լաց նել կայ քի գո վազ դի ծա վա լը):
3. Ս տու գեք կայ քի հաս ցեն. կե ղծ կայ քե րը հա ճախ 
նմա նա կում են հայտ նի կայ քե րի հղումն  ե րի ն՝ դրա նց 
ա վե լաց նե լով որ ևէ վեր ջա վո րու թյուն, օ րի նա կ՝ «.co»: 
4. Ե թե կայքն ան ծա նոթ է, փոր ձեք գտ նել և ստու գել 
« Մեր մա սին» բա ժի նը: Ա պա կայ քի ան վա մբ Գուգ լի 
ո րո նում ա րե ք՝ ա վե լաց նե լով « կե ղծ» բա ռը: 
5. Ե թե նյու թում կան այլ հղումն  եր, դրա նք էլ ստու գեք: 
Ե թե չկա որ ևէ հղում,  դա էլ մտա ծե լու ա ռիթ է:
6. Ս տու գեք կաս կա ծե լի լու րը հե ղի նա կա վոր լրատ-
վա մի ջո ցի՝ նույն թե մայով հրա պար ակումն  ե րի հետ 
հա մե  մա տե լով:
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7. Ս տու գեք հրա պա րակ ման ամ սա թի վը. սո ցի ա լա-
կան ցան ցե րում հա ճախ են տա րած վում հին պատ-
մու թյուն ներ:
 8. Մի սահ մա նա փակ վեք վեր նագ րով , կար դա ցեք/ 
դի տեք նյու թը, ո րը կա րող է բա ցար ձակ չհա մա պա-
տաս խա նել վեր նագ րին:
 9. Լու սան կար նե րը կա րող են շփո թեց նել . փոր ձե ՛ք 
գտ նել նկա րի սկզբ նաղ բյու րը ին տեր նե տային ո րո-
նումն  ե րով (reverse image search)՝ օգ տա գոր ծե լով 
Գուգլ կամ TinEye ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րը: 
10. Ի ՞նչ է մո ցի ա ներ է արթ նաց նում: Ե թե նյու թը ձեզ 
հու նից հա նում է, գու ցե հե նց դրա հա մար էլ գր վե ՞լ է:

Ուղեցույցը պատրաստել էր WNYC օնլայն ռադիոն։

 Հա ճախ կե ղծ լուր են ան վա նում նաև մո լո րեց նող 
վեր նագ րե րը, ո րո նք չեն հա մա պա տաս խա նում հոդ-
վա ծի բո վան դա կու թյա նը, կամ կո ղմն  ա կալ լու րե րը, 
ո րո նք ոչ լրիվ են ներ կայաց նում ի րա վի ճա կը, հու մո-
րային գրա ռումն  ե րը, ո րո նք սխալ մա մբ ըն դուն վում են 
որ պես փա ստ։
Օ րի նակ՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 1-ին տա րած վեց 
տե ղե կու թյուն, թե Թու մա նյա նի հայտ նի պա տմ ված-
քի հե րո սը՝ Գի քո րը, ոչ թե գրա կան կեր պար է, այլ 
ի րա կան մա րդ, ով ոչ թե մա հա ցել է թո քա բոր բից, այլ 
մե  ծա ցել ու դար ձել է քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն: Այս 
« բա ցա հայ տումն » ա րել էր ֆեյս բու քյան օգ տա տեր 
Կա րեն Միր զոյա նն, ում  գ րա ռու մը տա րա ծե ցին ոչ 
միայն նրա ըն կեր նե րը, այլև ո րոշ լրատ վա կան կայ-
քեր ևս:  Այս դեպ քում, հու մո րային կա տա կը որ պես 
ի րա կա նու թյուն ներ կայաց վեց և դար ձավ կե ղծ տե-
ղե կու թյուն:
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 Լու սան կար նե րը ստու գե լու գոր ծիք նե րը տար բեր են, 
բայց սկզ բունք նե րը նույնն են՝ կաս կա ծել , հա մե  մա-
տել , ստու գել աղ բյու րը, գտ նել լրա ցու ցիչ տե ղե կու-
թյուն նե ր։ 

Փոր ձեք գտ նել լու սան կա րի տա րած ման սկզբ նաղ-
բյու րը ու հա մոզ վել , որ տա րա ծո ղը հե նց նկա րի հե-
ղի նա կն է:

 Հա մադ րեք լու սան կա րն ու դրան ու ղեկ ցող տե քս տը, 
արդյո ՞ք չկա հա կա սու թյուն ե ղա նա կի, մի ջա վայ-
րի, ժա մա նա կա շր ջա նի ա ռու մո վ . ու շա դիր զն նեք 
լու սան կա րի դե տալ նե րը, դրա նք սո վո րա բար շատ 
բան են հու շում։ 

Լու սան կա րը ներ բեռ նեք Գուգ լի պատ կեր նե րի ո րոն-
ման հա մա կար գում (Google reverse image search) ու 
փոր ձեք Գուգլ-ի օգ նու թյա մբ պար զել , թե այն ու րիշ 
ի՞նչ հա մա տե քս տում է հայտն վել և ե՞րբ է տա րած վել 
ա ռա ջին ան գա մ։ Հա մե  մա տե ՛ք տե ղե կու թյուն նե րը։ 

Տե սա նյու թե րի դեպ քում ո րոն ման նույն մե  թո դը 
կա րե լի է կի րա ռե լ՝ տե սա նյու թից ար ված մի քա նի 
պատկերի մի ջո ցով (screenshot): 
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Ա ռա ջադ րա նք 1. 

Այս նկա րը պար բե րա բար տա րած վում է սոց ցան ցե-
րում ՝ որ պես Դի լի ջա նի լու սան կար, այ նի նչ ի րա կա-
նում ար ված է Ճա պո նի այում։

 Ցույց տվեք նկա րը ա շա կե րտ նե րին ու հա րց րե ք. 

Ա րդյո ՞ք սա Դի լի ջա նում է։ 

«Այո» պա տաս խա նի դեպ քում քն նար կեք, թե ին-
չու են այդ պես կար ծում։ «Ոչ» պա տաս խա նող նե րին 
խնդ րեք բա ցատ րել ու հիմն  ա վո րել պա տաս խա նը։ 
Փոր ձեք ա շա կե րտ նե րի հետ վեր լու ծել նկա րը։ 
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Հա րց րե ՛ք. 

Ա րդյո ՞ք սա իս կա պես նման է Դի լի ջա նի ո լո րան-
նե րի ն՝ հա մա չա փու թյա մբ ու բնու թյա մբ։
Ա րդյո ՞ք Դի լի ջա նի ճա նա պար հին բնո րոշ է մե  քե-
նա նե րի այս քա նա կը։ 
 Ո  ՞ր ուղ ղու թյա մբ են գնում մե  քե նա նե րը (ն կա-
րում երթ ևե կու թյու նը մի ա կող մա նի է՝ մի այն դե պի 
վեր, և ձա խա կող մյան է, քա նի որ սա Ճա պո նի ան է, 
իսկ Հայաս տա նում երթ ևե կու թյու նը ա ջա կող մյան է)։
 
Այս դե տալ նե րը քն նար կե լուց հե տո հա րց րեք, թե ինչ-
պես կա րող են պար զել , ի վեր ջո, նկա րը կե ղծ է, թե 
ի րա կա ն։ Ա ռա ջար կեք նրա նց Գուգլ-ի հե տա դարձ 
ո րո նում ա նել , այ սի նքն՝ Google images նկար նե րի 
ո րո նո ղա կան հա մա կար գում կցել հե նց այս նկա րը 
և տես նել , թե ինչ ար դյունք ներ կբե րի հա մա կար գը։ 
Ստու գեք նաև Գուգ լի ա ռա ջար կած հղումն  ե րը։ 

Օ րի նա կի վեր լու ծու թյան ման րա մաս նե րը՝ Media.am 
կայ քի՝ « Շատ գե ղե ցիկ լու սան կար, բայց ոչ Դի լի ջա-
նում հոդ վա ծում» (https://media.am/not-in-dilijan):

Ա ռա ջադ րա նք 2. 

Հա նձ նա րա րեք ա շա կե րտ նե րին խա ղալ « Լի տե րա-
տու սի ար կած նե րը» ու սումն  ա կան խա ղը (literatus.
media.am), որն օգ նում է զար գաց նել կե ղծ տե ղե կու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու և դրա նք ստու գե լու հմ տու-
թյուն նե րը։ Կա րող եք նաև խա ղի մի քա նի փուլ խա-
ղալ ամ բո ղջ դա սա րա նո վ՝ հե նց դա սի ժա մա նա կ։ 
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Այլ օ րի նակ նե ր քն նա րկ ման
ու վար ժու թյուն նե րի հա մար
«Ա րագ ար ձա գա նք ման ծու ղակ նե րը « Քայլ ա րա» 
շա րժ ման ըն թաց քում» 
https://media.am/misinformation-trap

«Ս տու գիր մի նչև գրե լը, տա րա ծե լը, լայ քե լը»  
https://media.am/ugc-content-verification-cases

«Ե րբ ֆի լտ րե րը չեն աշ խա տում. խա վա րում «Ա րմ-
նյուզ»-ի ե թե րում»
https://media.am/darkness-of-news-verification

« Փոր ձե նք « կար դալ» լու սան կար նե րը» 
https://media.am/photo-verifacation-cases-
and-advices

«Աֆ րի կա կան կո կոր դի լոս նե րը 
հայ կա կան ԶԼՄ-նե րում»
 https://sut.am/archives/1053  

« Քա ղա քա պե տա րա նը ստում է, Հ1-ը « կուլ է տա լիս», 
իսկ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող նե րը զար մա նում են»
https://sut.am/archives/2009
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Օգ տա գո րծ ված նյու թեր
և օգ տա կար հղումն  եր 
Տե ղե կու թյուն նե րի ստու գում. բու հա կան 
դա սըն թա ցի մե  թո դա կան ու ղե ցույց   
https://media.am/news-verification-handbook-
for-universities

 Պատ կեր նե րի ստուգ ման ու ղե ցույց 
https://media.am/verified-handbook-armenian

 Տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ ման հա մա ռոտ 
ու ղե ցույց լրագ րող նե րի հա մար 
https://media.am/verification-guide-foldout_arm 

Ա րագ տա րած վող կե ղծ լու րե րը` 
սո ցի ա լա կան մե  դի այում
https://media.am/misinformation-and-fake-news-on-
social-media   

WNYC, ու ղե ցույց 
https://www.wnyc.org/story/breaking-news-consumer-
handbook-fake-news-edition 

Կա րեն Միր զոյա նի ֆեյս բու քյան գրա ռու մը 
Գի քո րի մա սին 
https://www.facebook.com/areg.stepanyan.52/
posts/633823726751214:0 

Ֆա քթ չեք, տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ մա մբ 
զբաղ վող նա խա գիծ 
http://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-
news/ 
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Ս նո փս, տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ մա մբ 
զբաղ վող կայք 
www.snopes.com 

Բե լի նգ քեթ, զբաղ վում է կաս կա ծե լի 
տե ղե կու թյուն նե րի ստուգ մա մբ և 
բաց տվյալ նե րի ու սումն  ա սի րու թյա մբ 
www.bellingcat.com  

« Լի տե րա տու սի ար կած նե րը» 
հա մա կա րգ չային ու սումն  ա կան խաղ 
literatus.media.am 

I taught my 5th-graders how to spot fake news. 
Now they won’t stop fact-checking me 
https://bit.ly/2p7nX9v

Фотофальшивка: «прижизненный снимок» 
Пушкина расходится по соцсетям 
www.aif.ru/society/history/38573  

Stanford researchers find students have trouble 
judging the credibility of information online  
https://stanford.io/2gGjag7 
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Նշումն երի համար



Լուսինե Գրիգորյան

Կասկածիր,
համեմատիր,
ճշտիր.
ինչպե՞ս
բացահայտել
և ստուգել կեղծ
տեղեկությունները
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