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ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოვახდინოთ იმ პიროვნების იდენტიფიცირება, რომელიც ავრცელებს 

მცდარ ინფორმაციას ან გაყალბებულ ფოტოს. არსებობს 3 სასარგებლო რესურსი, რომელიც კონკრე-

ტული პიროვნების, მისი საცხოვრებელი ადგილის, სამუშაოს, ინტერესების შესახებ ინფორმაციის მო-

პოვებაში დაგეხმარებათ.  ესენია pipl.com, webmii.com, people.yandex.ru. პიროვნების იდენტიფიცირება 

შესაძლებელია ასევე ფოტოს მეშვეობითაც.

1. Pipl.com ინტერნეტში სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს სახე-

ლის, username-ის, იმეილის ან ტელეფონის ნომრის მითითებით ეძებს. Pipl.com  ეძებს პიროვნებებს, 

რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან Facebook-ის, Linkedin-ის და Myspace-ის პლატფორმებზე. 

ეს საძიებო სისტემა google-ზე უფრო დეტალური ინფორმაციის მოპოვების საშუალებას იძლევა. 

როგორ მოვახდინოთ პიროვნების 
იდენტიფიცირება?

2.  კიდევ ერთი სასარგებლო რესურსია webmii.com, რომელიც ინტერნეტში ამა თუ იმ პიროვნებაზე 

არსებული სხვადასხვა სახის (სოციალურ ქსელებში პროფილები, სტატიები, თაგ-ები, ფოტოები, ვი-

დეოები) ინფორმაციის მოძიების შესაძლებლობას იძლევა. ამ რესურსის მეშვეობით ასევე შეგვიძ-

ლია დავადგინოთ ამ პიროვნების „ვებ-ცნობადობა“, რაც გვეხმარება დავადგინოთ, ხომ არა გვაქვს  

საქმე ყალბ პროფილთან, რომელსაც, როგორც წესი, ძალიან დაბალი „ცნობადობის“ მაჩვენებელი 

აქვს. 

http://people.yandex.ru/
http://www.webmii.com
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3.  რუსულ პლატფორმებზე ძებნისათვის კარგი საშუალებაა people.yandex.ru, რადგან დეზინფორმაცია 

ხშირად რუსული წყაროებიდან და ტროლებიდან მომდინარეობს. 

 პიროვნების იდენტიფიცირება ფოტოს მეშვეობით

პიროვნების იდენტიფიცირება შესაძლებელია ფოტოს მეშვეობითაც. დეტალური ინფორმაცია ფოტოს 

გადამოწმების შესახებ მოცემულია მე-8 ნაწილში. ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი კი დაგეხმარებათ 

ფოტოს მეშვეობით პიროვნების იდენტიფიცირების პრაქტიკულ ხერხებს გაეცნოთ.

მაგალითი 3: პიროვნების იდენტიფიცირება ფოტოთი

2017 წლის 21 აპრილს, ინტერნეტ-პორტალმა Geworld-მა გამოაქვეყნა ყალბი ინფორმაცია, რომლის თანახმად, 
ვაშინგტონის სმითსონის მუზეუმის ღამის დარაჯი, 44 წლის ჯეიმს მონრო 2500 წლის მუმიის გაუპატიურებისთვის დააკავეს. 
გამოცემის მტკიცებით, მასალას თან ახლდა  დაკავების ამსახველი ფოტო, რომელიც ფოტოფაბრიკაცია აღმოჩნდა.

http://people.yandex.ru/
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Google Image Search-ის მეშვეობით საძიებო სისტემამ 
Google-ში არსებული მსგავსი ფოტოები და ამ ფოტოების 
გამოყენებით ინტერნეტში არსებული მასალები 
გვიჩვენა. გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ ფოტოს 
პირველწყარო ახალი ამბების ვებ გვერდი TMCNews.net-
ია.  ხოლო  ფოტოზე  არა ჯეიმს მონრო, არამედ ედვარდ 
უაითმენის დაკავების მომენტია ასახული. TMCNews.net-
ის ცნობით, ედვარდ უაითმენი 2010 წელს ოჰაიოს შტატის 
ქალაქ ელირიაში ავტოსაგზაო ინციდენტის შექმნისა 
და შემდეგ შემთხევევის ადგილიდან მიმალვისათვის 
დააკავეს.

დაკავებულ პიროვნებაზე დამატებითი ინფორმაციის მოსა-

პოვებლად  მისი ნამდვილი სახელი და გვარი Google.com-ის 

საძიებო სისტემაში გადამოწმდა. გუგლის მიერ შემოთავა-

ზებულ ბმულებს შორის  ედვარდ უაითმენის ნეკროლოგი 

აღმოჩნდა, რომელიც დამკრძალავი ბიუროს ვებ გვერდზეა 

განთავსებული. დადგინდა, რომ ფოტოზე გამოსახული ედ-

ვარდ უაითმენი, რომელის Geworld-ის ცნობით 2017 წელს 

დააკავეს, 2014 წლის 30 მაისს გარდაიცვალა.

წყარო: 

მითების დეტექტორი
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მაგალითი 4: ფოოს მეშვეობით პიროვნების იდენტიფიცირება

2016 წლის 17 აგვისტოს ინტერნეტ-პორტალმა Geworld.ge-მ გამოაქვეყნა ყალბი ინფორმაცია, თითქოს ნეაპოლში 24 წლის 
ჯიმი ოლსენი ახალგაჩენილი ალიგატორის გაუპატიურების მცდელობისას მოზრდილმა ალიგატორმა შეჭამა. სიახლეს თან 
ერთვოდა ფოტო, რომელზეც Geworld.ge-ს მტკიცებით, ჯიმი ოლსენი იყო გამოსახული.

Geworld.ge-ს მიერ გამოყენებული ფოტო

ფოტოზე გამოსახული პირის 
იდენტიფიცირება Tineye.
com-ის მეშვეობით არის 
შესაძლებელი. პროგრამაში 
ფოტოს ატვირთვის შედეგად 
Tineye ყველა იმ ვებ-გვერდს 
გვთავაზობს, რომლებმაც 
აღნიშნული ფოტო გამოიყენეს. 
ძიების შედეგად დადგინდა, 
რომ ბრიტანულ გამოცემა 
Dailymail.co.uk-ს ფოტოზე 
გამოსახული პიროვნების 
შესახებ ვრცელი რეპორტაჟი 
აქვს მომზადებული და ის 
არა ჯიმი ოლსენი, არამედ 
შოტლანდიელი გევინ ჰარტია, 
რომელიც რეპტილიების 
სპეციალისტია და ესპანეთში, 
ტორემოლინოსის ნიანგების 
პარკში მუშაობს. 

წყარო: 

მითების დეტექტორი


