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Изображения и видео



Обратно търсене на изображения

● Търсачки:

− Google Images

− Yandex Images

− Bing Images

− Baidu Image Search

● Банки за изображения:

− Getty Images

− iStock

− Shutterstock

− Adobe Stock

● Добавки за браузъра:

− RevEye Reverse Image Search

− TinEye Reverse Image Search

− Search by Image



Кой инструмент за обратно търсене е най-добър?

Сравнение на възможностите на обратното търсене за 

различните(Август 2019)

https://www.domaintools.com/resources/blog/a-brief-comparison-of-reverse-image-searching-platforms/


Как да разберем дали едно изображение или видео е манипулирано?

● InVID WeVerify

− Инструменти за анализ на изображения

− Инструменти за анализ на видео

− Инструменти за анализ на съдържание от социалните медии

− Позволява анализ на метаданни и авторски права и други

− Разработва се активно

− За непрофесионално и професионално използване

● Fotoforensics

● Forensically

https://fotoforensics.com/
https://29a.ch/photo-forensics/#error-level-analysis


DeepFakes



Инструменти за разпознаване на дийпфейкове

● Изображения

− DeepfakeProof

● Видео

− Deepware Scanner

− DeepFake-o-meter

● Аудио

− https://github.com/dessa-oss/fake-voice-detection

− https://github.com/Amey-Thakur/DEEPFAKE-AUDIO

● Други

− Reality Defender

− Sensity

https://chrome.google.com/webstore/detail/deepfakeproof/ehjldchkbnfkmicpofahcghimhkkpngo
https://scanner.deepware.ai/
https://zinc.cse.buffalo.edu/ubmdfl/deep-o-meter/
https://github.com/dessa-oss/fake-voice-detection
https://github.com/Amey-Thakur/DEEPFAKE-AUDIO
https://www.realitydefender.ai/
https://sensity.ai/deepfakes-detection/


Deepware Scanner

● Инструмент с отворен код за разпознаване 

на дийпфейк видеа.

● Уеб версия и мобилно приложение



Deepware Scanner



Deepfake Proof

● DeepfakeProof е добавка за 

браузъра.

● Сканира изображенията и при 

идентифизиране на дийпфейк 

предупреждава потребителя.

● Не сканира изображенията, 

който се появяват в резултатите 

при търсене.

● Не поддържа браузърите Firefox 

и Safari



Метаданни



Метаданни на изображение или видео

● Основни детайли във файловете

● Работи само с оригинално изображение/видео (платформите на 

социалните медии обикновено премахват метаданните при качване)

● EXIF данни (време на заснемане, автор, устройство, GPS координати)

− Metadata2Go

− Jeffrey's

● Метаданните също могат да бъдат променени, затова винаги е добре да 

се проверяват.

https://www.metadata2go.com/
http://exif.regex.info/down.html


Текстове



Този текст от човек ли е написан или от машина?

Инструменти:

● https://contentatscale.ai/ai-content-detector/

● https://openai-openai-detector.hf.space/

● https://writer.com/ai-content-detector/

https://contentatscale.ai/ai-content-detector/
https://openai-openai-detector.hf.space/
https://writer.com/ai-content-detector/


Социални медии



Инструменти за проверка на данни за социалните медии

● Facebook

− graph.tips 

− whopostedwhat.com

− CrowdTangel

● Twitter

− Twitter Advanced Search

− Tweetdeck

− https://tweetbeaver.com/

− https://botometer.osome.iu.edu/

https://tweetbeaver.com/


Научна информация



Как да търсим научна информация?

Линк: https://scholar.google.com/

Възможности: Търсене на

научни статии по заглавие, автор, 

година на публикуване и др.

Платформи: уеб търсачка, 

добавка за браузър

https://scholar.google.com/


Как да проверяваме научна информация?

● Излседването рецензирано (peer review) ли е или pre-print?

− Препринтът (pre-print) е пълна чернова на научноизследователски 

документ, която се споделя публично, преди да е била рецензирана. На 

повечето препринти се дава идентификатор на цифров обект (DOI), за да 

могат да бъдат цитирани в други научни статии.

− Рецензирането (peer review) е оценката на даден научно-

изследователски труд от експерти в областта. В академичните среди 

рецензирането често се използва за определяне на годността на даден 

академичен труд за публикация.

● Къде е публикувано?



Как да разберем кои научни списания са реномирани?

SJR

● База от данни на журнали, които публикуват качествени 

изследвания

● Търсене по име на списание или ISSN

The Directory of Open Access Journals

● данни за над 17000 списания с отворен достъп

● списания с ясен и устойчив процес за рецензиране

Directory of Open Access Books

● обобщава данни за над 50000 научни книги

https://www.scimagojr.com/
https://doaj.org/
https://doabooks.org/


Информация за авторите

Платформи даващи информация за авторите:

● Google Scholar

● Researchgate

● academia.edu



Архивиране



Архивиране на уеб страници и дигитални библиотеки

● Wayback Machine

● archive.ph

− archive.today

− archive.is

● perma.cc



Машинен превод



Google Translate и DeepL

● лесни за използване

● достъпни – безплатни версии

● поддържат много платформи - уеб 

версия, добавка за браузър, 

мобилно проложение, десктоп 

приложение (само DeepL),превод 

на цели документи



Благодаря ви!

Въпроси?


	Slide 1: Инструменти за проверка на информация
	Slide 2: Съдържание
	Slide 3: Изображения и видео
	Slide 4: Обратно търсене на изображения
	Slide 5: Кой инструмент за обратно търсене е най-добър?
	Slide 6: Как да разберем дали едно изображение или видео е манипулирано?
	Slide 7: DeepFakes
	Slide 8: Инструменти за разпознаване на дийпфейкове
	Slide 9: Deepware Scanner
	Slide 10: Deepware Scanner
	Slide 11: Deepfake Proof
	Slide 12:  Метаданни
	Slide 13: Метаданни на изображение или видео
	Slide 14:  Текстове
	Slide 15: Този текст от човек ли е написан или от машина?
	Slide 16:  Социални медии
	Slide 17: Инструменти за проверка на данни за социалните медии
	Slide 18: Научна информация
	Slide 19: Как да търсим научна информация?
	Slide 20: Как да проверяваме научна информация?
	Slide 21: Как да разберем кои научни списания са реномирани?
	Slide 22: Информация за авторите
	Slide 23: Архивиране
	Slide 24: Архивиране на уеб страници и дигитални библиотеки
	Slide 25:  Машинен превод
	Slide 26: Google Translate и DeepL
	Slide 27

