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ПІДТВЕРДЖЕННЯ  
ВІДЕОЗАПИСУ СВІДКА:

Цінність відеозапису свідка
Відеозаписи, зняті злочинцями, жертвами та свідками правопорушення можуть дати привід для 
повідомлення в новинах, проінформувати слідчих та допомогти в юридичному процесі. В деяких 
випадках ці відеозаписи є єдиними візуальними свідченнями правопорушення і можуть пролити світло 
на невідомі або непідтверджені факти порушення прав людини. Однак для того, щоб використати 
такі відеозаписи ефективно, аналітики повинні перевірити, чи відеозапис є дійсно тим, чим здається. 
Ця глава описує техніки та інструменти, які допомагають встановити, що знайденому в інтернеті або 
присланому джерелом відеозапису можна довіряти як автентичному запису певної події.

Мета
Встановити якомога точніше, коли та де був знятий відеозапис та що події, які на ньому 
задокументовані, є автентичними, щоб засоби масової інформації, правозахисники, слідчі, аналітики, 
юристи та суди могли довіряти змісту відеозапису та використати його для того, щоб скласти цілісну 
картину щодо порушення прав людини.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Переглядайте кожний відеозапис з дозою скептицизму: Дуже просто завантажити старий відеозапис 
на YouTube з новою назвою та описом, що зустрічається все частіше. Обманщики та активісти роблять 
це з метою примусити репортерів та глядачів повірити, що воно документує певні події, які насправді 
воно не показує.
Оброблені відеозаписи важче перевірити на справжність: Критичні деталі можуть бути відсутні, 
записи з різних контекстів можуть бути зібрані разом, а додані текст, музика або графіка можуть 
також поставити під сумнів автентичність зйомки та/або вплинути на глядачів. Намагайтеся знайти 
невідредаговані зйомки події на відміну від відеозапису, що складений з кількох різних записів, 
зібраних разом.
Розміщені в інтернеті відеозаписи часто не мають цінних метаданих: Коли телефон або цифрова 
камера робить відеозапис, вони створюють метадані, які можуть включати таку інформацію як дата 
та час запису. Однак коли цей самий відеофайл завантажується на онлайн‑платформу, таку як YouTube 
або Твіттер, ці платформи створюють похідний файл, який часто не містить оригінальних метаданих.
100% підтвердження ідентичності можливе рідко: Якщо відеозапис одержаний не прямо 
з першоджерела, може бути неможливим повністю встановити дату, час та місце, де він був знятий. 
Це одна з причин, чому відеозапис з інтернету найкраще використовується для підтвердження, 
а не заміни інших форм документування та розслідування.
Не всі відеозаписи можуть бути підтверджені: Не всі відеозаписи, розміщені онлайн, можуть бути 
верифіковані, навіть якщо вони дійсно є автентичними. Якщо відеозапис був зроблений в закритому 
приміщенні або в чистому полі, буде менше візуальних орієнтирів, які можуть допомогти встановити 
місце; якщо відеозапис був завантажений третьою особою з метою захистити анонімність особи, 
що робила запис, може бути неможливим контактувати з особою, яка зробила запис, а тому важче 
перевірити.
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ЧОТИРИ КРОКИ 
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПРАВЖНОСТІ 
ВІДЕОЗАПИСУ СВІДКА
КРОК 1 Зберігайте відеозапис та документуйте процес верифікації

Якщо ви вважаєте, що відеозапис може мати цінність для медіа, захисту прав людини або розслідувань, 
важливо зберегти відеозапис разом із записами щодо процесу як ви верифікували автентичность ка‑
дрів події в певну дату та в певний час.

Завантажуйте відеозапис: Відеозаписи в інтернеті можуть швидко зникати, особливо ті, що є дис‑
кусійними або графічними. Якщо відеозапис в інтернеті містить важливу інформацію про питання 
прав людини, збережіть копію відеозапису разом з інформацією, що міститься на оригінальному сайті, 
такою як користувач, назва та опис. Якщо відеозапис буде видалений або зроблений приватним корис‑
тувачем, майте на увазі, що це може бути спричинено питаннями безпеки для особи, яка знімала, яка 
завантажувала або осіб, які з’являються на відео.

Документуйте процес верифікації: Протягом процесу, що описаний нижче, документуйте те, як ви 
визначили, що відеозапис був знятий в певному місці, в певну дату та час та саме ту подію. Архівуйте 
документування разом із збереженим відео файлом.

КРОК 2 Чи є відеозапис оригінальним завантаженням?

Чим ближче ви зможете доступитися до оригінального відеофайлу, тим імовірніше, що ви можете 
довіряти, що його опис точний. Відеозаписи часто завантажуються до YouTube, Фейсбука та інших 
платформ з оманливими заголовками, описами, редагуваннями та/або перекладами тими особами, які 
не мають жодного відношення до їх зйомки. Ось кілька шляхів для визначення того, чи відеозапис має 
оригінальне завантаження:

Пошук зворотного зображення в Google: Зробіть копію мініатюрного зображення відеозапису 
(thumbnail) і завантажте його в пошук зображень Google image search1,  щоб побачити, чи зображення 
вже раніше з’являлося в інтернеті. Якщо відеозапис розміщений на YouTube, легким способом це зро‑
бити є вставка інтернет‑адреси url в програму організації Міжнародна Амністія Amnesty International’s 
YouTube Data Viewer2,  яка автоматично бере мініатюрні зображення та вставляє їх в пошук зворотно‑
го зображення Google. Якщо зображення з’являється в старих статтях, які знаходяться в результатах 
пошуку зображення, ви знатимете, що відеозапис зроблено не нещодавно.

Онлайн історія особи, яка зробила завантаження: У вас є хороші підстави вірити, що особа, яка зро‑
била завантаження, зробила запис та завантажила оригінальний відеозапис чи схоже на те, що людина 
завантажує відеозаписи інших людей? Подивіться на інші відеозаписи, завантажені з цього ж особо‑
вого рахунку. Вони з однієї й тієї ж місцевості? В однаковому стилі? Коли особа почала завантажувати 
відеозаписи? Постарайтеся знайти інші онлайн‑профілі особи, що завантажила відео, такі як веб‑сто‑
рінка, сторінка на Фейсбуці або в Твіттері. Вони свідчать, що особа, яка завантажила відео, знаходиться 
у тому місці, звідки претендує бути відеозапис? Це також може дати вам уявлення про зв’язки особи, 
яка завантажила відео, та будь‑які політичні уявлення, які він чи вона можуть мати.

Встановіть зв’язок з особою, яка завантажила відео: Якщо можливо, встановіть зв’язок з особою, 
яка завантажила відео. Контактуючи з особою, яка завантажила відео, ви можливо знайдете версії 
відеозапису ближче до оригіналу або навіть отримаєте копію оригінального цифрового відеофайла. 
Враховуйте, що у високо ризикованих випадках особа, яка завантажила відео, може навмисно ховати 
його чи її особу, та чинити опір розголошенню інформації про зйомки відео.

https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
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Приклад 1: Відеозапис, який нібито показував3 «вогняну кулю» чи метеорний дощ в Каліфорнії, був 
широко поширений службами новин та в соціальних мережах. Виявилося, що відеозапису було кілька 
місяців і він був знятий в районі Федерального округу Колумбія.

Приклад 2: Широко поширений відеозапис4, який нібито показував зловживання поліції у Венесуелі, 
був завантажений кілька місяців раніше та мав показати як колумбійські спеціальні сили знущалися 
над фермером. Кілька місяців по тому він був знову завантажений та поширений, цього разу нібито 
показуючи знщання мексиканської поліції над активістом.

З ПРАКТИКИ 
ВИКРИТТЯ ВІРУСНОГО ВІДЕОЗАПИСУ

Приклад 1: Блогер Браун Мозес використовував супутникові фото з Google Maps для гео‑локації 
відеозапису жінки, яку застрелили7 під час протестів в Рабаа, Єгипет.

Приклад 2: Це дослідження відео‑справ8 показує, як дослідники організації Міжнародна Амністія 
використовують Google Earth для гео‑локації відеозапису, який зображує ймовірні порушення 
міжнародного гуманітарного права в Алеппо, Сирія.

З ПРАКТИКИ 
ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ДЛЯ ГЕО-ЛОКАЦІЇ 
ВІДЕОЗАПИСУ

КРОК 3 Де був зроблений відеозапис?

Для підтвердження того, що відеозапис був зроблений в тому місці, на яке він претендує, 
використовуйте супутникові зображення, карти та інші фотографії або відеозаписи, зроблені у 
цій місцевості, щоб підтвердити, що він дійсно був знятий там. Ось кілька джерел, які можуть 
допомогти:

Google Maps та Google Earth: Google Maps5 показує карту, супутникові знімки та види вулиць 
в багатьох місцях у світі. При їх використанні, ви можете спробувати знайти будь‑які визначні 
орієнтири, що зняті на відеозаписі, в інших зображеннях стверджуваної місцевості. Використовуючи 
Google Earth6 ви можете використовувати Photo Layer, щоб побачити зображення, зняті в певних 
місцевостях, та Terrain Layer, щоб побачити поверхню місцевості. Виберіть функцію «Показати 
Історичні Зображення», щоб повернутися назад у часі та побачити супутникові зображення різних 
місяців та років. Ця опція може дозволити вам побачити зміни в часі або побачити зображення під 
різними кутами і в різній якості.

Уважно досліджуйте аудіо- та відеопідказки: Іншими індикаторами, які можуть допомогти 
встановити, що відеозапис був зроблений в певному місці, є уніформа осіб на відео, номерні знаки, 
акценти, прапори, текст на вітринах магазинів та покажчиках вулиць. Інтернет‑групи можуть 
допомогти для отримання місцевих знань. 

https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/
https://www.google.com/maps
http://www.google.com/earth/
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КРОК 4 Коли Був Зроблений Відеозапис?

YouTube та інші сайти для обміну відео позначають час та дату завантаження відеозаписів. Однак 
позначка часу вказує лише на час завантаження відео, а не коли воно було зняте. Також вказані дата 
та час можуть не відповідати часовому поясу місцезнаходження особи, що завантажила відео, а 
вказують часову зону офісу онлайн платформи. Ось деякі методи, які допоможуть визначити, коли 
відеозапис був зроблений:
 
Авторський Коментар: Якщо відеозапис супроводжується авторським коментарем, досвідчені 
автори часто вказують дату, час та місце під час самого запису або тримають газету або записку перед 
камерою, яка містить цю інформацію. Звичайно, автор може підробити цю інформацію, але якщо ця 
інформація міститься, то вона може бути відправною точкою.

Візуальні Індикатори: Як у Кроці 2, візуальні індикатори можуть допомогти встановити день та 
час зйомки відеозапису. Такі сайти як Weather Underground9 вказують погоду в певний час та день 
у певному місці. Чи відповідає воно тому, що видно на відеозаписі? Чи видно тіні, сонце чи місяць 
у небі, які вказують, яка пора дня? Ви можете використовувати альманах, такий як ось цей з ВМС 
США10, щоб визначити час світанку або заходу сонця в певному місці в певні дати.

Шукайте Підтвердження: Якщо кілька людей були свідками події на відеозаписі, можна очікувати 
кількох онлайн репортажів про те, що трапилося. Ви можете знайти підтвердження події, що 
знята на відеозаписі, в одночасних повідомленнях в соціальних мережах чи ще десь? Такі служби 
як GeoFeedia11 показують твіти з певних місць на світі. Ви можете використати твіти, хеш‑теги, 
фотографії в Інстаграмі чи пости у Фейсбуці для підтвердження події, яка записана на відео? В цьому 
випадку перевірьте, що повідомлення незалежні та не посилаються усі на одне й те ж джерело.

Відеозаписи можуть піддаватися технічному редагуванню або бути постановочними. Ось кілька 
попереджувальних прикладів відеозаписів, які виявилися підробленими. 

Технічне редагування: Спеціальні ефекти або навіть просте редагування можуть використовуватися для 
обману. Ця стаття пояснює викриття відеозапису12 якому тисячі людей повірили, що він показує як орел 
схоплює дитину в парку. Підказками, які спонукали глядачів перевірити його, були тіні, погода, відсутність 
підтверджуючої інформації, яку можна було б очікувати від інших свідків та місцевих медіа, а також 
існування анімаційної школи в місті, яка стимулює своїх учнів «обманювати інтернет». Будьте особливо 
обережними з відеозаписами поганої якості або з поганим освітленням, оскільки недостатня візуальна або 
аудіо чіткість можуть ускладнити для глядачів виявлення редагування.

Постановочні відеозаписи: Глядач може встановити дату, час та місце відеозапису, але майже неможливо 
встановити, чи подї на відео постановочні чи автентичні. Глядачі, знайомі з регіоном, контекстом чи мовою 
швидше можуть звернути увагу на певні моменти, які можуть вказувати на те, що відеозапис є обманом або 
був відредагований. Оповідь із двох частин у Вашингтон Пост описує відеозапис13 з Південної Кореї, який 
вважався справжнім, але виявився постановкою оплачених акторів. Відеозапис, що зображує, як хлопчик 
біжить під вогнем снайперів у Сирії14 був переглянутий мільйони разів перед тим, як Бі‑Бі‑Сі розкрила, 
що це взагалі було не сирійське відео, а зйомки професійною командою та акторами на Мальті з метою 
виглядати як сирійське громадське відео.

З ПРАКТИКИ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДРЕДАГОВАНИХ ВІДЕОЗАПИСІВ

http://www.wunderground.com
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
https://geofeedia.com
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
http://blog.witness.org/2014/11/syrian-hero-boy/
http://blog.witness.org/2014/11/syrian-hero-boy/
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Медіакритика «Соцмережі – правдиві інформатори про війну у Донбасі чи джерело 
фейків для онлайн‑медій?», Ірина Рєвунова.  www.mediakrytyka.info

Подяка
Крістоферу Кеттлу, Брауну Мозесу, Storyful та мережі Оpen Newsroom.

Примітки
1https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
2http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube‑dataviewer/
3https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
4http://blog.witness.org/2014/02/video‑exposes‑police‑abuse‑venezuela‑mexico‑colombia/
5https://www.google.com/maps/@?dg=dbrw&newdg=1
6http://www.google.com/earth/
7http://brown‑moses.blogspot.com/2013/08/the‑process‑of‑video‑verification‑rabaa.html
8http://citizenevidence.org/2014/01/07/video‑verifying‑citizen‑video‑with‑google‑earth/
9http://www.wunderground.com/
10http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
11https://geofeedia.com/
12http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/
viral‑video‑of‑baby‑snatching‑eagle‑declared‑a‑fake/
13https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/
controversial‑video‑of‑western‑men‑harassing‑a‑korean‑woman‑appears‑to‑have‑been‑staged/
14https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/
controversial‑video‑of‑western‑men‑harassing‑a‑korean‑woman‑appears‑to‑have‑been‑staged/

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА

http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/sotsmerezhi-pravdyvi-informatory-pro-viynu-u-donbasi-chy-dzherelo-feykiv-dlya-onlayn-mediy.html
https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
https://www.google.com/maps/@?dg=dbrw&newdg=1
http://www.google.com/earth/
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/
http://www.wunderground.com/
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
https://geofeedia.com/
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/

