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پيش نمايش

اخبار جعلیحقوقی و فنی ابعاد 

رجبي محمد علي

پيش نمايش
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  چيست جعلي اخبار.۱
جعلي اخبار انتشار انگيزه هاي و عامل ها شكل ها،.۲
  آن آثار و اينفودميك.۳

جعلي اخبار با مواجهه در جهاني تجربه.۴
جعلي اخبار تشخيص هاي راه.۵

شده دستكاري تصاوير تشخيص راه ١٠.۶

آنچه خواهيم گفت

پيش نمايش
چیست؟ جعلیاخبار 

5

 حاكمان، همواره كه است هايي محيطي مهمترين از عمومي افكار مديريت
 رايب و اند بوده آن آوردن دست به دنبال به قدرت اهالي و بازرگانان دشمنان،
.است شده بسياري هاي تالش امر اين در موفقيت

 با را موميع افكار رسانه ابزار كمك با كنند سعي تا اند بوده كساني هميشه ولي
 و عدالت ي عرصه از پا راه اين در تا باشد نياز هرچند كنند همراه را خود

 دهند تشكس را خود رقباي تهمت و شايعه دروغ، توليد با و گذارند فراتر اخالق
.برسند خود اهداف به عمومي افكار بر غلبه با و

 هاي شبكه مرجعيت عصر و بشر زندگي امروز ي شده اي رسانه دنياي در
 دهش بشر زندگي گير دامن جعلي اخبار تاريخ از مقطعي هر از بيش اجتماعي

.است

مقدمه

پيش نمايش
 روپاا اتحاديه و متحد ملل سازمان كه بوده حدي به اخير هاي سال در جعلي اخبار توسعه از نگراني•

 اه سازمان و نهادها كشورها، برخي داده، هشدار آن ناگوار عواقب و جعلي اخبار گسترش به نسبت
.اند كرده اجرا و نظرگرفته در آن با مبارزه براي تمهيداتي

 مراهگ و اطالعات صحيح گردش كردن مختل با جعلي اخبار چراكه نيست، مورد بي ها نگراني اين•
 قح از را مخاطبان و بياندازد خطر به را كشورها امنيت كه دارد را قابليت اين عمومي افكار سازي

.سازد محروم واقعي اطالعات به آزاد دسترسي اساسي
 مي رهمخاط به شدت به نيز را دموكراتيك و انتخاباتي هاي نظام كارآمدي و موضوعيت جعلي اخبار•

.اندازد
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پيش نمايش

http://ispa.ir/Default/Details/fa/3382

ايران دانشجويان سنجي افكار مركز
ايران در اجتماعي هاي رسانه از استفاده ميزان گزارش

١٤٠١ خرداد در ايسپا نظرسنجي

و اهميتضرورت 

 به جعلي اخبار تشخيص هاي مهارت به رسانه اصحاب و كاربران نياز•
رسانه سريع رساني اطالع ضرورت و جعلي اخبار باالي حجم واسطه

جهان بر سلطه و جهاني هاي قدرت تقابل در نرم رويكردهاي تقويت•

اجتماعي هاي شبكه در ايران جامعه درصدي ٧٨ از بيش فعال حضور•

 در كاربران بين در خبر كسب براي اجتماعي هاي رسانه مرجعيت افزايش•
مرجع هاي رسانه برابر

دهنده ارانتش و كننده توليد براي جعلي خبر انتشار قانوني تبعات و آثار•
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آدم عليه السالم پيش نمايش

 دكر شروع«داشت دل در را آدم، حضرت كينة كه شيطان•
 به را تو من خواهي مي آدم اي :گفت و آنها وسوسة به

 و ابديت بخوري، آن از اگر كه كنم راهنمايي درختي
]١[»يافت؟ خواهي جاودان ملك

 و كرد ياد قسم كنند باور را حرفش دو آن اينكه براي و•
]٢[»هستم شما ناصح و خواه خير من«:گفت

.١٢٠/ طه] . ١[
.٢١/ اعراف] . ٢[

پيش نمايش
از كجا آمده است؟  جعلياخبار 

 به يا و نادرست كامال اطالعات عمدي انتشار جعلي اخبار•
 قطري از فيلم يا و عكس متن، قالب در شده تحريف شدت

.است خبري رسانه هاي يا و اجتماعي رسانه هاي
 توسعه با اما است شده شروع ١٩٣٠ از جعلي اخبار پديده•

 ادامه كنون تا ديجيتال، نگاري روزنامه و اجتماعي رسانه هاي
.دارد
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اخبار جعلي چيست؟ پيش نمايش

 است اصطالحي زرد، اخبار يا وNewsFakeيا جعلي اخبار

 هدف با كه نادرستي اطالعات يا و دروغ اخبار براي كه

.مي رود بكار مي شود منتشر جامعه سطح در مردم فريب

 رمنتش مردم ميان در ماهرانه قدري به كه نادرستي اطالعات

 اتتاثير و كرده باور را آن مردم و دارد واقعيت گويا مي شود،

.داشت خواهد موضوع به نسبت آن ها كلي رويكرد در زيادي
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پيش نمايش

2020 آوريل تا فوريه OECDمنتخب كشورهاي آنالين در "خدمات"يا  "كاال تحويل"ا عنوانب  Googleدر  جستجومردم به   عالقه

يتاثير كرونا بر مصرف رسانه ا

پيش نمايش
شکل ها، عامل ها و انگیزه های 

اخبار جعلیانتشار 

انواع فيك نيوزهاپيش نمايش

 با اغلب جعلی اخبار که می رسد نظر به اگرچه . است شده تبدیل اخبار اخیر تاریخ موضوعات داغ ترین از یکی به جعلی اخبار
 ورتص به خبری پورتال های از زیادی تعداد .نمی شود محدود اجتماعی رسانه های به تنها اما است، مرتبط اجتماعی رسانه های

.می دهند ارائه مخاطبان به را ساختگی اطالعات هدفمند

 جعليانواع مختلف اخبار پيش نمايش

اطالعات
کاذب غیر عمدی

اطالعات
کاذب عمدی 

اطالعات 
  آسیب رسان

15

  اطالعات کاذب عمدیپيش نمايش
Disinformation

 به اینفورمیشن دیس ،Merriam-Webster   لغت فرهنگ مطابق

 به یتاکتیک و عمدا که می شود گفته کننده گمراه و نادرست اطالعات

 ای و کشور یا و سازمان اجتماعی، گروه فرد، به رساندن آسیب منظور

 . شودمی منتشر حقیقت دادن نشان مبهم و عمومی افکار بر تاثیرگذاری

disinformationاست اطالعاتی جنگ در تاکتیک یک همچنین.
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پيش نمايش
اطالعات کاذب غیرعمدی
Misinformation

 ورمیشناینف میس یونسکو، روزنامه نگاری راهنمای کتابچه تعریف طبق

 منتشر را آن که رسانه مالک یا و شخص اما است غلط اطالعات

 ای و زدن صدمه هدفشان و دارند آن بودن صحیح بر اعتقاد می کند

.نیست رساندن آسیب
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اطالعات آسیب رسانپيش نمايش
Malinformation

 برای ماا واقعیت بر مبتنی اطالعات عنوان به را اینفورمیشن مال یونسکو  

 .کند می تعریف کشور یا سازمان شخص، به رساندن آسیب

:نمونه دو

 هکرها آمریکا، متحده ایاالت ٢٠١۶ سال جمهوری ریاست انتخابات در•

 اتثب بی را ها دموکرات کارزار و کردند فاش را کلینتون هیالری ایمیل

.کردند

سیزدهم دولت وزیر خانوادگی تصاویر انتشار•

18

پيش نمايش

source

اطالعات کاذب غیرعمدی عمدیاطالعات کاذب آسیب رساناطالعات 

برقراری نادرست ارتباط•

کننده گمراه محتوای•
اطالعات نشت پیداکرده•

آزار و اذیت•

سخنان تنفرآمیز•

محتوای نادرست•

تقلبی محتوای•

شده دستکاری محتوای•

ساختگی محتوای•

جعلي آسيب رسان
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 اخبار جعليانگيزه هاي انتشار پيش نمايش

١

محتوای احساسی
با انگیزه ی تجاری 

٢

اطالعات جعلی که از سوی 
حکومت ها پشتیبانی می شوند

٣

وبسایت های بسیار جانب دار

٤

شبکه های اجتماعی

٥

هجو یا طنز

پيش نمايش
 دفه .ندارند واقعیت در مبنایی هیچ اغلب اما ندارند ایدئولوژیک انگیزه ی که خبرهایی

 رآمدد نتیجه در و برده باال را شبکه ترافیک که است این نیوز فیک از نوع این اصلی
(pop-up)یندمی آ باال خودبه خود که وبسایت هایی بیش ترِ  مثال برای.کنند کسب تبلیغاتی

.می گیرند جای دسته این در

تجاری انگیزه ی با احساسی محتوای

١

 اخبار جعليشكل ها، عامل ها و انگيزه هاي انتشار 

پيش نمايش
 بستانعر و آلبانی در فعال های گروه مثالً  .است تأثیرگذاری بلکه نیست درآمد هدف اینجا در
 افکار بر ات بپردازند محتوا تولید به بین المللی یا داخلی سطح در است ممکن کشورها دیگر یا

 کاندید کی از که کنند ایجاد را توهم این یا و آورند پدید چنددستگی یا و بگذارند تأثیر عمومی
 و راست خبرهای با است ممکن جعلی خبرهای .می کنند پشتیبانی خاص دیدگاه یا

.شوند آمیخته احساس برانگیز

.ندپشتیبانی می شو حکومت هااطالعات جعلی که از سوی 

٢

 اخبار جعليشكل ها، عامل ها و انگيزه هاي انتشار 

پيش نمايش
 یا اهدیدگ یک از آشکارا و  آمیزند هم در گمان و ظن با را واقعیت می توانند وبسایت ها این

 عرفیم اصلی جریان رسانه های برای جایگزینی را خود اغلب و می کنند دفاع سیاسی حزب
.می کنند

جانب دار بسیار وبسایت های

٣

 اخبار جعليشكل ها، عامل ها و انگيزه هاي انتشار 

پيش نمايش
تری روبات های دسته های  رمنتش گمراه کننده یا ناروشن تصویرهای که تو

 شمن،د اطالعات های سازمان سوی از مثالً  مالی، حمایت با که تبلیغاتی می کنند،
 به و ی شودم منتشر تلگرام در که جعلی ویدئوهای می شوند، منتشر توئیتر روی بر

 اجتماعی شبکه های از بخشی همه اینها ، دهند می نسبت دروغ مقامات و افراد
.هستند

اجتماعی شبکه های

٤

 اخبار جعليشكل ها، عامل ها و انگيزه هاي انتشار 

پيش نمايش
  چون وبسایت های مثال، برای -می شوند منتشر اینترنت روی بر که فکاهی و غیرجدی مطالب

The Onionو Daily Mash .کنند عرضه نیوز فیک است ممکن–

.ی یابندبر این ها باید افزود خبرهایی که از سوی رسانه های اصلی منتشر می شوند و فریب آمیز یا دروغ هستند اما با خوش نیتی انتشار م

طنز یا هجو

٥

 اخبار جعليشكل ها، عامل ها و انگيزه هاي انتشار 

پيش نمايش
يد شيوه هاي تول

اطالعات  جعلي

محتواي طنز
• هدف آن آسيب رساندن نيست ولي ظرفيت فريبكاري را دارد

محتواي مغالطه آميز
• استفاده گمراه كننده از اطالعات براي دسيسه پردازي را شامل مي شود

محتواي تقليدي
• از منابع واقعي تقليد مي شود

محتواي ساختگي
• .درصد كذب بوده، براي آسيب رساندن و فريبكاري توليد مي شود ١٠٠

ارتباطات جعلي
• هنگامي كه تيتر، محتواي بصري يا توضيحات، متن را پشتيباني نمي كنند

بستر جعلي/ بافت 
• هنگامي كه محتواي واقعي با اطالعاتي در بافت جعلي ارائه مي شود

محتواي درستكاري شده
• هنگامي كه متني واقعي براي فريبكاري دستكاري مي شود

http://qjmn.farhang.gov.ir/arti
cle_51733_17f263aab1f38e69
dbe3acc2bf1476d8.pdf

26

اخبار جعلی از کجا می آیندپيش نمايش
منبع تولید و انتشار اخبار جعلی کجاست؟

شهروندخبرنگاران

سیاسی/ رقبای تجاری 

خبرگزاری ها

مقامات رسمی

 اراخب از برداري بهره قصد كه هايي گروه و افراد•

 رد را جعلي اخبار هدفمند طور به دارند را جعلي

 سپس و دهد مي انتشار اجتماعي هاي شبكه

.كنند مي استناد آنها به معتبر اخبار پوشش تحت

 رد مجدد ها خبرگزاري در شده منتشر جعلي اخبار•

 و شده گذاشته اشتراك به اجتماعي رسانه هاي

. شوندمي بازنشر خبر بي كاربران توسط سپس

ی شبکه های اجتماعی زادگاه اصل

اخبار جعلی
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ات چرايي توليد اطالع
غلط و گمراه كننده

http://qjmn.farhang.gov.ir/article_51733_17f263
aab1f38e69dbe3acc2bf1476d8.pdf

جعلی اطالعات ماتریس

 چون عواملی وجود دلیل به جعلی اطالعات

 یا کردن تحریک طنز، ضعیف، نگاری روزنامه

 افعمن جانبداری، شدید، تعصب انداختن، دست

 می ولیدت ... و تبلیغات سیاسی، تاثیر اقتصادی،

.شوند

پيش نمايش
کاهش 
اعتماد 
عمومی

اختالل در 
تصمیمات

افزایش 
هزینه ها

همراهی 
نکردن 
مردم

اختالل در 
امور اجرایی

بروز آسیب 
های روحی 

و روانی

بروز آسیب 
های 

اجتماعی

آثار اخبار جعلی در جامعه

ار آن  اینفودمیک و آ

پيش نمايش
 براي آنالين دروغين درمانهاي فروش از ارتباطات و اطالعات حوزه در مخاطرات

 و ها انبيمارست اطالعاتي مهم هاي سيستم به سايبري حمله تا ويروس كرونا
 به ويروس كرونا بحران از كه گيرند مي بر در را دروغين اخبار نشر همچنين

  .كنند مي استفاده فعاليت براي بستري عنوان

INFORMATION
PANDEMIC

irfamilyweb.http://

.تکذیب شد  WHOنمونه های از اخبار جعلی که توسط پيش نمايش

پشه نيش طريق از انتقال
 وس هايوير كه نمي رسد نظر به اما است، مناسب مي شود تب دنگي و پالوديسم گسترش باعث كه حشره اي از ايمن فاصله حفظ هميشه اگرچه
 منتقل وند،مي ش دفع آلوده فرد توسط كه بيني ترشحات يا بزاق قطرات طريق از بلكه شوند، منتقل پشه نيش طريق از مرحله اين در تنفسي

.مي شوند

بي فايده اما قبول، قابل درمان هاي از برخي
 كاهش با واندمي ت كرونا ويروس از پيشگيري يا درمان براي بيوتيك ها آنتي مصرف .ويروس ها نه مي كنند عمل باكتري ها عليه بيوتيك ها آنتي

 در حاضر حال در كلروكين بالقوه اثربخشي .نمي كنند ارائه COVID-19 برابر در محافظتي نيز ذات الريه ضد واكسن هاي .باشد مضر فرد هوشياري
.نمي رسد نظر به اميدواركننده خاص به طور اما است، مطالعه حال

irfamilyweb.http://

.تکذیب شد  WHOنمونه های از اخبار جعلی که توسط پيش نمايش

درمان يك عنوان به دما
 به UV هاي المپ و دست خشك كن هاي – نداد تاييد مهر باال دماهاي در ١٩-كوويد بقاي مورد در ترامپ تئوري هاي به علمي جامعه كه همانطور

  تواندمي .است كرده بي اعتبار است برف و سرد هواي كه را ايده اين نيز بهداشت جهاني سازمان نمي كنند، محافظت ويروس برابر در موثر طور
.كنيد جان نوش بستني با كه ندهيد زحمت خود به پس .ببرد بين از را جديد ويروس

ذهن از دور درمان هاي
 خود از شيشح مصرف يا بدن سراسر در كنجد روغن از استفاده كودكان، ادرار با خود دست هاي شستن با مي توانند افراد كه معتقدند اشتباه به برخي

 كه دمي گوين شوخي به مردم اگرچه .هستند كليكي طعمه يا/و نادرست تبليغات از نمونه هايي سادگي به ها اين .كنند محافظت COVID-19 برابر در
.نمي كند تقويت را بدن ايمني سيستم خوراكي گياه اين اما مي كند، دور آلوده بالقوه افراد از دهان بد بوي دليل به سير زياد مصرف

irfamilyweb.http://

.تکذیب شد  WHOنمونه های از اخبار جعلی که توسط پيش نمايش

چين از وارداتي بسته هاي طريق از انتقال
 و سكه ها ،بسته ها مانند اشيايي روي ساعت چند براي مي توانند تنها بيماري زا ميكروب هاي است، متفاوت دما و محيط به بسته آنها عمر طول اگرچه

.بوده اند سفر در طوالني مدت براي ويروس انتقال براي آفريقا به چين از وارداتي محصوالت .بمانند زنده اعتباري كارت هاي

جواني ايمني
.ثير مي گذارداين ويروس فقط افراد مسن را تحت تأثير قرار نمي دهد، اگرچه در حالت شكننده بودن بر توانايي بدن براي مبارزه با عفونت تأ

است شده آورده شما براي بزرگ داروخانه توسط كه اي توطئه
 آينده نواكس فروش از بتوانند تا مي كنند پنهان را كرونا مؤثر و ساده درمان هاي رسيده اند، ثروت به داروها از كه دارويي غول هاي نظريه، اين اساس بر

.گذارد مي تاثير تاخيري درمان توطئه بر واكسن ضد جنبش .ببرند سود

پيش نمايش
ه جهانی  در مواجهه با تجر

اخبار جعلی

استرالیاپيش نمايش

 یجعل اخبار و دروغ رسانی کارزارهای شناسایی کارگروه راه اندازی•

انتخابات بر متمرکز

کشور این در فعال اجتماعی شبکه های برای مقررات وضع•

رسانه ها تنظیم کننده نهاد ایجاد•
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بالروسپيش نمايش

مجرمان قضایی تعقیب•

اجتماعی شبکه های برای مقررات وضع•

 تنظیم به مربوط قوانین به را متمم هایی بالروس پارلمان نماینده های ،٢٠١٨ سال

 تاطالعا انتشار به اقدام که افرادی می دهد اجازه حکومت به که کردند اضافه رسانه های

 به همچنین قوانین این .دهد قرار تعقیب تحت را می کنند مجازی فضای در نادرست

 قانون نقض صورت در را وب سایت ها سایر و اجتماعی شبکه های می دهد اجازه دولت

  .کند مسدود

برزیلپيش نمايش
جریمه•

جرم انگاری•

اجتماعی شبکه های برای مقررات وضع•

 »جعلی اخبار« انمنتشرکنندگ تنبیه و شناسایی برای کارگروهی کرد اعالم برزیل فدرال پلیس

 ٨ تا دالر ۴٠٠ پرداخت از متهمان برای شده گرفته نظر در جریمه های .است کرده راه اندازی

.می شود شامل را حبس سال

 کردن منتشر و مجازی فضای در جعلی اخبار انتشار طرح، این در برزیل فدرال پلیس

.است کرده جرم انگاری را رسانه ها در غیردقیق گزارش های

  با ردهک متعهد را شرکت ها این و شده گوگل و فیسبوک با توافقاتی وارد هم برزیل دولت

کند مبارزه »می شوند تولید ثالث طرف های توسط که نادرست اطالعات«

کاناداپيش نمايش
نظارتی کارگروه راه اندازی•

اجتماعی شبکه های برای قانونگذاری•

 ربارهد مردم و سازمان ها سایر به اطالع رسانی و نظارت برای کارگروهی تشکیل ٢٠١٩ ژانویه

دروغ رسانی ها

 با لهمقاب برای بیشتری اقدامات خواست اجتماعی شبکه های پلتفورم های از کانادا دولت

 که است کانادا درC-76 قانون از بخشی اقدام، این .دهند انجام دروغ رسانی و جعلی اخبار

 شانسیاست های خصوص در بیشتر شفافیت به فناوری شرکت های کردن مجاب آن هدف

.است تبلیغات و جعلی اطالعات با مبارزه برای

 و آنالین تهدیدهای برابر در شهروندان از محافظت برای »دیجیتال منشور« از رونمایی

می شوند طراحی دموکراتیک نهادهای تضعیف هدف با که نادرست اطالعات

چینپيش نمايش

رسانه ها برای قانون وضع•

نرم افزار راه اندازی•

 اجتماعی و عمومی نظم در اخالل باعث که شایعه ای گونه هر ترویج یا ایجاد ،٢٠١۶ سال

.کرد جرم انگاری را شود

 رسانه های در که اخباری فقط شده خواسته مجازی فضای پلتفرم های از ٢٠١٧ سال

.کنند هم رسانی را شده اند مننشر ثبت شده

 را احتمالی جعلی اخبارهای می دهد اجازه مردم به که  شد راه اندازی نرم افزاری ٢٠١٨ سال

.دهند گزارش

مصرپيش نمايش

قانون وضع•

قضایی تعقیب•

 در دنبال کننده ۵٠٠٠ از بیش با بالگری یا حساب هر آن در که قانونی تصویب ٢٠١٨ سال

تر، و فیسبوک مانند سایت هایی  انتشار هب اقدام چنانچه و می شود تلقی رسانه یک تو

.گرفت خواهد قرار قضایی تعقیب تحت کند جعلی اخبار

کنندپ نادرست اخبار انتشار به اقدام که کسانی علیه جریمه اعمال

 اینکه یا و شد خواهند روبرو جریمه با صورت غیراین در عالی شورای از مجوز اخذ

دالر هزار ٢٩٨ تا ١۴۴٠٠ از جریمه هایی.شد خواهد مسدود کل به رسانه هایشان

ترکیهپيش نمايش

اجتماعی شبکه های و رسانه ها برای قانون وضع•

قضایی تعقیب•

 سال سه ات کنند جعلی اخبار انتشار به اقدام که خبرنگارانی و مجازی فضای کاربران مجازات

حبس

ناشناس حساب های با جعلی اخبار انتشار مجازات تشدید

تر، الزام قانون کشور این قوانین به پایبندی به را فیسبوک و یوتیوب تو

آلمانپيش نمايش

جریمه عمالا•

اجتماعی شبکه های برای قانون گذاری•

  ظرف ارندد مغایرت کشور این قوانین با که مطالبی حذف به آنالین پلتفرم های الزام قانون

.شد خواهند مواجه یورویی میلیون ۵٠ جریمه با صورت این غیر در ساعت، ٢۴

 رت پراکنانهنف و توهین آمیز محتواهای انتشار دلیل به آلمانی طنز نشریه یک کاربری حساب

.شد مسدود مسلمان ها علیه

 ناسبم گزارش دهی عدم و کشور این قوانین نقض دلیل به فیسبوک شرکت ٢٠١٩ جوالی

 جریمه یورو میلیون ٢ مبلغ پلتفورم این در منتشرشده غیرقانونی محتواهای خصوص در

.شد

هندپيش نمايش

بازداشت•

اینترنت قطع•

 برای را واتساپ کنون تا بار ١٠٠ از بیش هند دولت داد گزارشWired پایگاه ٢٠١٨ اکتبر

 عمناب سال همین در همچنین .است انداخته کار از نادرست شایعات پخش از جلوگیری

  .است شده مستند هند در اینترنت قطع مورد ١٣۴ که دادند گزارش خبری

می  کنند غلط اخبار و شایعات انتشار به اقدام که افرادی بازداشت و دستگیر

ایتالیاپيش نمايش

آنالین گزارش دهی سایت•

بازداشت•

مراجع به گزاش دهی•

 ط رسانیغل با است تالش در مراجع به گزارش و دستگیری آنالین، گزارش دهی پورتال ایجاد

 ینا دولت ایتالیا، در سراسری انتخابات از قبل اندکی ،٢٠١٨ سال .کند مبارزه جعلی اخبار و

 غلط اتاطالع می توانند آن طریق از شهروندان که کرده راه اندازی وب سایتی کرد اعالم کشور

.دهند گزارش پلیس به را
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روسیهپيش نمايش
قانون گذاری•

داده پایگاه راه اندازی•

جریمه•

 و دانشهرون سالمت درباره نگرانی ایجاد باعث که نادرستی اطالعات گونه هر انتشار

 شهروندان برای جریمه روبل هزار ١٠٠ تا هزار ٣٠ با شود عمومی امنیت و نظم در اخالل

 روبل هزار ۵٠٠ تا هزار ٢٠٠ و مقامات برای جریمه روبل هزار ٢٠٠ تا هزار ۶٠ عادی،

.است جریمه قابل شرکت ها برای جریمه

 لطمه یا یکس به آسیب باعث یا شود ختم فردی مرگ به اطالعاتی چنین انتشار چنانچه

 روبل هزار ٩٠٠ روبل، هزار ۴٠٠ به عادی افراد برای جریمه ها شود، عمومی اموال به

.یافت خواهد افزایش شرکت ها برای روبل میلیون ١.۵ و مقامات برای

ایرانپيش نمايش

 گذاری قانون•

اسالمی مجازات قانون•

مطبوعات قانون•

ای رایانه جرایم قانون•

نظارتی های کارگروه تشکیل•

ن کارگروه• مجرمانه محتوای مصادیق تع

قانون مطبوعاتپيش نمايش

مطبوعات حدود :چهارم فصل

.آزادند می شوند مشخص فصل این در که عمومی حقوق و اسالم احکام و مبانی به اخالل موارد در جز نشریات - ۶  ماده
.کند وارد لطمه اسالمی جمهوری اساس به که مطالبی ترویج و اسالمی موازین مخالف و الحادی مطالب نشر - ١

.عمومی عفت خالف مطالب و تصاویر و عکسها انتشار و منکرات و فحشاء اشاعه - ٢

.تبذیر و اسراف ترویج و تبلیغ - ٣

.قومی و نژادی مسائل طرح طریق از ویژه به جامعه، اقشار بین ما اختالف ایجاد - ۴

.خارج یا داخل در ایران اسالمی جمهوری منافع و حیثیت امنیت، علیه اعمالی ارتکاب به گروهها و افراد تشویق و تحریص - ۵

 شورای سمجل علنی غیر انتشار مذاکرات نظامی، استحکامات و نقشه اسالمی، جمهوری مسلح نیروهای اسرار محرمانه، مسائل و دستورها و اسناد انتشار و نمودن فاش - ۶

.قانونی مجوز بدون قضایی مراجع تحقیقات و دادگستری علنی غیر محاکم و اسالمی

.تقلید مسلم مراجع و رهبری معظم مقام به اهانت همچنین و آن مقدسات و اسالم مبین دین به اهانت - ٧

.باشد ورکاریکات یا انتشار عکس طریق از چه اگر دارند، شرعی حرمت که حقوقی و حقیقی اشخاص به توهین و کشور افراد از یک هر و ارگانها نهادها، مقامات، به افترا - ٨

 را قفو موارد حدود(  آنها باشد از تبلیغ که نحوی به )خارجی و داخلی(  اسالم مخالف و منحرف گروههای و احزاب و مطبوعات از مطالب نقل همچنین و ادبی سرقتهای - ٩

ن نامه .)می کند مشخص آ

قانون مطبوعاتپيش نمايش

 مشاهده )حقوقی یا حقیقی از اعم(  شخص به نسبت انتقاد یا و واقع خالف یا افترا، یا توهین بر مشتمل مطالبی مطبوعات در گاه هر - ٢٣ ماده

 از یکی در را پاسخها و توضیحات گونه آن است موظف مزبور نشریه و .بفرستد نشریه همان برای کتباً  ماه یک ظرف را آن پاسخ دارد حق شود، ذینفع

چاپ به مجانی است، شده منتشر مطلب اصل که حروف همان یا و ستون و صفحه همان در می شود، منتشر پاسخ وصول از پس که دو شماره ای

.نباشد کسی به افترا و توهین متضمن و نکند تجاوز اصل برابر دو از جواب آنکه شرط برساند، به

 متی ازقس درج .است باقی معترض برای مجدد پاسخگویی حق کند، چاپ مجددی توضیحات یا مطالب مذکور پاسخ بر عالوه نشریه اگر - ١  تبصره

.شود رجد شماره یک در باید پاسخ متن و است درج عدم حکم در آن به مطالبی افزودن همچنین و سازد مفهوم نا یا ناقص آنرا که صورتی به پاسخ

 یرز  از پیش ساعت شش حداقل آنکه شرط به .گردد درج نشریه شماره اولین در باید انتخابات جریان در انتخاباتی نامزدهای پاسخ - ٢  تبصره

.باشد شده دریافت رسید و تسلیم نشریه دفتر به پاسخ نشریه چاپ رفتن

 در صورت ستانداد و کند شکایات عمومی دادستان به می تواند شاکی نسازد منتشر را پاسخ یا ورزد امتناع پاسخ درج از نشریه که صورتی در - ٣  تبصره

 شریه کهن موقت توقیف دستور از پس را پرونده نشود، واقع مؤثر اخطار این گاه هر و می کند اخطار نشریه به پاسخ نشر جهت شکایت صحت احراز

.می کند ارسال دادگاه به کرد، نخواهد تجاوز روز ده از حداکثر آن مدت

قانون مجازات اسالمی پيش نمايش

: اسالمی مجازات قانون ۶٩٨ ماده

 شکوائیه متنظی به اکاذیب انتشار برای اقدام رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرار قصد به هرکسی

 گرفته صورت فعل به بسته باشد کرده امضا بدون حتی و امضا با خطی یا چاپی اوراق هرگونه یا و نامه یا گزارش یا

می شود محکوم شالق ضربه٧۴ تا و حبس نیم و سال  یک تا ماه سه مجازات
.

قانون جرایم رایانه ایپيش نمايش

: اسالمی مجازات قانون ٧۴۶ ماده

 اتیمخابر یا ای رایانه سامانه وسیله به رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرار قصد به کس هر

 عنوان هب یا رأساً  حقیقت، برخالف را اعمالی مقاصد همان با یا دهد قرار دیگران دسترس در یا نماید منتشر را اکاذیبی

 نحوی به شده یاد طریق از که این از اعم دهد، نسبت تلویحی یا صریح طور به حقوقی یا حقیقی شخص به قول، نقل

 و نود از حبس به ،)امکان درصورت( حیثیت اعاده بر افزون نشود، یا شود وارد دیگری به معنوی یا مادی ضرر انحاء از

 دو هر یا ریال)۴٠.٠٠٠.٠٠٠( میلیون چهل تا ریال)۵.٠٠٠.٠٠٠(میلیون پنج از نقدی جزای یا سال دو تا روز یک

.شد خواهد محکوم مجازات

پيش نمايش
اخبار جعلیراه های تشخیص 

پيش نمايش

!را تشخیص دهیم؟" اخبار جعلی"چگونه / موشن گرافی 

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه پيش نمايش

.بنگرید شک دیده ی با خبرها سرخط  به

 با و هستند جالب اغلب جعلی خبرهای سرخط 

 سرخط اگر .می آیند تعجب عالمت و بزرگ حروف

 رخب که هست احتمال این باشد باورناپذیر خبر

.باشد جعلی
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پيش نمايش
.نیدک توجه بیش تر دقت با وبسایت نشانِی  به

 جعلی خبرهای که وبسایت هایی از بسیاری 

 منابع مشابه اینترنتی نشانی از می کنند منتشر

  هایوبسایت نشانی آنها می کنند؛ استفاده موثق

ر کمی  را معتبر  با می توانید شما .می دهند تغ

.ابیددری را نکته این وبسایت ها نشانِی  مقایسه ی

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 

پيش نمايش
.کنید نگاه را خبر منبع

 شما دست به خوش آوازه منبعی از خبر که شوید مطمئن 

 رایتانب که رسیده شما دست به وبسایتی از خبر اگر .می رسد

.کنید کسب اطالعات وبسایت آن درباره ی نیست آشنا

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 

پيش نمايش
 يصتشخ را صفحه يك فيك مخاطبين چطور

دهيم؟

 و يدتول مهم منابع از جعلي كاربري هاي حساب
.هستند جعلي اخبار بازنشر

 يك مخاطبان بودن فيك يا اصلي اينكه براي
 را زير راهكارهاي دهيد، تشخيص را صفحه
:دهيد انجام

پروفايل چند كاربر را بررسي كنيد

نداشتن عكس و توضيحات صفحه كاربران

تعداد پاسخ هاي كاربران به پست هاي يك صفحه

به نظرات نگاه كنيد

استفاده از ابزارهاي رصد شبكه هاي اجتماعي

ارتباط يك صفحه با ساير صفحات

بررسي صفحه و تعداد پست ها

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 

https://dataak.com/blog/اخبار-جعلی-در-فضای-مجازی/

پيش نمايش
.کنید توجه نامتعارف فرمت های به

 خطاهای خود در جعلی خبرهای از بسیاری 

 هم ظاهریشان فرمت و دارند گرامری و امالیی

.است غیرعادی

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 

پيش نمايش
.کنید توجه عکس ها به

 یا عکس ها با اغلب جعلی خبرِی  گزارش های 

 گاهی .هستند همراه دستکاری شده ویدئوهای

 از غیر جایی در اما است معتبر نظر مورد عکس

 نیدمی توا .است رفته کار به خودش پیش زمینه ی

 از ددریابی تا کنید جستجو اینترنت در را عکس

.است آمده کجا

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 

پيش نمايش
.کنید توجه تاریخ ها به

 هداشت زمان بندی هایی است ممکن جعلی خبرِی  گزارش های 

 ادهارخد زمان آنها در است ممکن یا باشد بی معنا که باشند

ر .باشد شده داده تغ

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه پيش نمايش

.کنید چک را شواهد

 یبررس را است آمده نویسنده نام آنها در که منابعی 

 می تواند هنویسند بودن بی نام یا منبعی هیچ نبود .کنید

 های سایت در را خبر.باشد خبر بودِن  جعلی نشانه ی

.کنید بررسی جعلی اخبار تشخیص

پيش نمايش
رسامانه تشخيص اخبار جعلي فكت يا

comfactyar.https://

بخش تشخيص اخبار جعلي رويترز
check-factcom/reuters.www.https://

كتوب سايت تشخيص اخبار جعلي پوليتي ف
check-factcom/reuters.www.https://

يوب سايت تشخيص اخبار جعلي يو اس تو د
factcnews/com/usatoday.www.https://

heck

د وشيتوب سايت تشخيص اخبار جعلي اس
پرس

https://apnews.com/hub/ap-fact-check

وب سايت تشخيص اخبار جعلي فكت چك
org/factcheck.www.https://

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه 
معروفترين سامانه هاي تشخيص اخبار جعلي

م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه پيش نمايش

کنید توجه هم گزارش ها دیگر به

 تاس نکرده گزارش را خبر آن دیگری منبع هیچ اینکه 

.باشد خبر بودن جعلی نشانه می تواند
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م ؟را شناسایی کنی  فیک نیوزچگونه پيش نمايش

.است طنز خبر آیا

 فکاهی مطلب و جعلی خبر میان است دشوار گاهی 

 طنز طالبم به خبر منبع آیا که کنید بررسی .بگذاریم تمایز

 نزط از نشان خبر آهنگ و خبر جزئیات آیا و است معروف

.دارد بودن

جعلیبرخی از مستندات اخبار پيش نمايش

جعلیبرخی از مستندات اخبار پيش نمايش

جعلیبرخی از مستندات اخبار پيش نمايش

جعلیبرخی از مستندات اخبار پيش نمايش

جعلیبرخی از مستندات اخبار پيش نمايش

پيش نمايش
ی شدهراه تشخیص  ١٠ تصاویر دستکا

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شدهپيش نمايش

تغييرات رنگ در عكس به راحتي قابل تشخيص هستند -١

 طبيعي غير هاي رنگ و شفاف شده دستكاري هاي عكس
.دارند

پيش نمايش
با نشانه هاي واضح شروع كنيد -٢

 يك نبود فتوشاپي تشخيص براي اوقات برخي
 .كنيد نگاه را آن دقت با است كافي فقط تصوير

 با خوبي به را عكس يك نيستند قادر همه
 ررسيب با مي توانيد و كنند تركيب اطراف محيط

 تهالب .شويد خطاها دست اين متوجه عكس يك
 شخيصت نباشيد آشنا فتوشاپ با كه صورتي در

.است سختي نسبتا كار پيچيده تغييرات

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده
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پيش نمايش دنبال نشانه هاي كج شدن هاي غير طبيعي باشيد -٣

 يا تاس واقعي عكس يك شويد متوجه اينكه براي اوقات گاهي
 نگاه سعك اصلي سوژه خود جز به بيشتري جزئيات به بايد نه

 طبيعي غير كج خطوط درباره مخصوصا مساله اين .كنيد
 رايب خاص ابزار يك از كسي وقتي .خورد مي چشم به بيشتر
 ند،ك مي استفاده عكس در ناحيه يك كردن كوچك يا بزرگ

 شدن كج يا خوردگي تاب دچار قسمت آن جزئيات معموال
.شود مي طبيعي غير هاي
 وطخط دنبال عكس زمينه پس در موضوع، اين فهميدن براي
 و هستند خودشان طبيعي صورت به آيا ببينيد و بگرديد صاف

نه؟ يا كنند مي مطابقت فيزيك قوانين با
 ذاشتهگ نمايش به بازوهايش عضالت از عكسي كسي اگر مثال
 و كج طبيعي غير صورت به عكس در كناري هاي كاشي اما

 تا ردهك دستكاري را عكس او كه شود مي معلوم اند شده كوله
 شويراي نوع همين از معموال .بدهد نشان بزرگتر را عضالتش

.شود مي استفاده هم عكس در اندام كردن الغر براي

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش
گويي روي همه اشيا (بودن كل اشياي موجود در تصوير واضح  -٤

)فوكوس شده

 آن روي اصطالحا يا( است واضح كامال آن اجزاي همه اين مثل تصويري در وقتي
.است مختلف تصوير چند از تركيبي تصوير آن زياد احتمال به )شده فوكوس

De Yonker١٥ هفاصل با كه باشيد داشته را افرادي تصويري در شما اگر :گويد مي 
 واضح كامال نبايد دارد قرار تر عقب موقعيت در كه شخصي دارند، قرار هم از متري
 تصوير آن زياد احتمال به هستند واضح كامال تصوير درون اجزا همه اگر اين بنابر .باشد

 را يريتصاو چنين ثبت توانايي دوربيني هيچ حقيقت در كه چرا است شده ويرايش
.ندارد
 سازي ضحوا مشابه هاي اپليكيشن يا و فتوشاپ با تصاوير از بخشي فقط اوقات گاهي

 و واضح زمينه پيش و زمينه پس در موجود مناظر كل كه هنگامي ولي شوند مي
.اند شده تركيب هم با تصوير چند يا دو معموال هستند شفاف

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش دنبال الگوها و اشياء تكرار شده باشيد - ٥

 هشبي فتوشاپ در اساسي و مهم هاي روش از يكي
 صويرت از بخشي كردن كپي با كه است كردن سازي
 نبرد بين از براي اغلب روش اين از .شود مي انجام

 بخش ”سازي شبيه“ با پوست جزئي هاي لكه
 ينا بر عالوه .شود مي استفاده محل يك در ديگري

 را عكس روي پاشي رنگ عالئم توان مي كار اين با
.برد بين از هم

 مورد ديگر هاي روش همراه به معموال سازي شبيه
 تاس ممكن شده كپي شئ .گيرد مي قرار استفاده

 رد ستارگان حتي يا جمعيت از بخشي درخت، يك
 راه از يكي روش اين همچنين .باشند شب آسمان

 ردنك كپي با منظره عكس يك خلق براي موثر هاي
 كپي با توانيد مي مثال يا است تصوير در گل چندين
 را وتبالف مسابقه يك يا فوتبال استاديوم يك كردن،
.بدهيد نشان واقعي حد از تر شلوغ خيلي

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش
از سايه ها غافل نشويد-٦

 اما ود؛ش مي مشاهده عكسها هاي دستكاري ترين ناشيانه و بدترين در فقط مورد اين
 و ارك تازه افراد كار معموال عكس، در ها سايه به توجهي بي !بشويد غافل آن از نبايد

.شوند مرتكب را اشتباه اين است ممكن ها خيلي خب ولي است، مبتدي
 يك اشياء همه باشد يادتان .اندازد نمي سايه اصال عكس در شئ يك اوقات گاهي
 عكس عصر ٥ ساعت در مثال شما اگر اين، بر عالوه .باشند داشته سايه بايد تصوير
 بلندتر يدگير مي ظهر كه عكسي به نسبت بايد شما هاي سايه بگيريد، جمعي دسته
 ويرتص در اگر اما است؛ تر سخت مصنوعي هاي عكس در مساله اين تشخيص .باشند

 عيواق از تا بدهيد مطابقت خورشيد نور با را ها سايه زاويه و طول ديديد، را خورشيد
.شويد مطمئن عكس بودن
 در گرا مثال .كنيد دقت هم عكس هاي سوژه روي سايه ايجاد نحوه به بايد اين بر عالوه
 هاي سايه شبيه بايد سنگ اين سايه بينيد؛ مي سنگ مثل دار بافت سوژه يك عكس
.باشد عكس در ديگر دار بافت اشياء

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش
دنبال نقاط تار شده و نويزهاي رنگي باشيد -٧

وقتي عكسي چند بار از چرخه اشتراك، ذخيره و بارگذاري مجدد در 
شبكه هاي اجتماعي عبور مي كند، اغلب اوقات فشرده سازي هاي 

گاهي اوقات ممكن است برخي . مصنوعي روي آن مشاهده مي شود
ويري اگر تص. قسمت هاي عكس تار شوند و رنگ ها كامال مشخص نباشند

 اديت شده باشد، معموال در لبه قسمت هاي ويرايش شده نقاط تار را
.مشاهده مي كنيد

ده اند در صورتي كه اين نقاط با مناطقي كه به طور غير طبيعي صاف ش
ي مثال اگر كس. تركيب شوند تشخيص دادنشان راحت تر هم مي شود

ف بخواهد متن روي عكس سفيدي را با استفاده از قلم موي سفيد حذ
اغلب مثل  JPEGنويزهاي . كند شما مي توانيد متوجه اين كار بشويد

.چسب به لبه منطقه رنگ شده مي چسبند
هاي  هر نقطه صاف غير طبيعي كه با رنگ پوشانده شده، حتي درعكس

JPEG ما به با كيفيت باال هم بايد زنگ خطر فتوشاپي بودن را براي ش
.صدا دربياورد

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش
 عكس با همراه كردن عكاسي موقع كه هستند هايي فراداده(EXIF( اگزيف هاي داده

 انون،ك فاصله استفاده، مورد دوربين مثل اطالعاتي شامل ها داده اين .شوند مي ذخيره
 به اغلب هم مكاني موقعيت هاي داده .هستند غيره و ISO شاتر، سرعت ديافراگم،

.شوند مي ذخيره عكس در واقعي مختصات صورت
 يريتصو اگر .بدانيد عكاسي مورد در بيشتر كمي بايد ،EXIF هاي داده فهميدن براي

f مثل( كم بسيار ميدان عمق با كنيد مي مشاهده كه /  پس است، شده گرفته(1.8
 نوع هر شدن تار معني به پايين شاتر سرعت .باشيد داشته تاري خيلي زمينه پس بايد

 زمينه پس بايد )متر ميلي ٣٠٠ مانند( بلند كانوني فاصله .است حركت حال در جسم
.بدهد شما به كم ميدان عميق با ”مسطح“ تصوير يك و كند فشرده را

و موقعيت مكاني را بررسي كنيد EXIFداده هاي  ٨

 همEXIF يها داده ترتيب همين به .باشد شده دستكاري عكس است ممكن باشد، نداشته مطابقت كنيد مي مشاهده كه عكسي با )پارامترها ساير و( پارامترها اين اگر
 هستيد سشان خوش آنقدر اگر .بدهند نشان را متفاوت زماني بازه دو تا اند شده گرفته هم با همزمان عكس دو مثال، عنوان به .باشند شده دستكاري عكس در است ممكن

Google روي كنيد، پيدا دسترسي جغرافيايي موقعيت هاي داده به توانيد مي كه Mapsكنيد بررسي را مكان اي ماهواره تصاوير يا خيابان نماي از استفاده با و برويد.
 .شود مي ليستEXIF هاي داده بخش در باشد، شده استفاده عكس ويرايش برايGIMP يا فتوشاپ مثل عكس ويرايش ابزار نوع هر كه صورتي در باشد يادتان ضمن در

 از عكاسان ودش مي باعث كه دارد وجود اي دسته هاي ويرايش يا كردن روتوش مثل زيادي داليل .نيست مخاطب فريب براي تصوير دستكاري معناي به لزوماً مورد اين ولي
.كنند مي استفاده عكس ويرايش ابزارهاي

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش
استفاده كنيد  Image Editedاز سايت -٩

 هاي شانهن شناسايي براي عكس هاي پيكسل به توجه و بزرگنمايي بر عالوه
 كمك شما به توانند مي كه دارند وجود هم ابزارهايي عكس، ويرايش واضح
 به ايتيس آنها ترين ابتدايي .بدهيد تشخيص را عكس بودن جعلي تا كنند

 يك كنيد قضاوت كند كمك شما به تواند مي استEdited?Image  نام
.نه يا است شده فتوشاپ عكس

 و بررسي براي كرديم اشاره آنها به باال در كه هايي تكنيك بيشتر از ابزار اين
 نظر از راEXIF هاي داده و كند مي استفاده مغايرت وجود عدم گزارش

 .ندك مي بررسي رنگي فضاهاي و دوربين مدل مثل مناطقي در ناسازگاري
Image“ اين، بر عالوه Edited?”نويزهاي دنبال JPEG، حد، از بيش اشباع 

 و اند دهش كپي يا كلون تصوير يك از هايي بخش دهد مي نشان كه الگوهايي
.گردد مي نور جهت تطابق عدم
Analyze دكمه روي ست كافي fileبارگزاري را خود عكس و كنيد كليك 
.كنيد

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش
از سايت هاي جستجو با تصوير هم مي توانيد استفاده كنيد-١٠

به ) كليك كنيدGoogle Image Search)  .اگر هيچ كدام از اين روش ها به كارتان نيامد مي توانيد از قابليت جستجو با تصوير گوگل استفاده كنيد
ع اين در واق. شما امكان مي دهد تا نمونه هاي ديگري از همان عكس و همينطور تصاويري كه شبيه به آن هستند را به صورت آنالين جست و جو كنيد

.نوعي جستجوي معكوس است و به جاي اينكه چيزي تايپ كنيد، از طريق عكس جست و جو كنيد
يش نشده اين روش به شما كمك مي كند تا سايت هايي را پيدا كنيد كه مشخص مي كنند عكس جعلي است يا حتي ممكن است نسخه اصلي و ويرا

.عكس را پيدا كنيد
ي كند چند مثال فرض كنيد عكسي را مي بينيد كه ادعا م. اطالعات مربوط به يك تصوير مشكوك را در سايت هاي بررسي عكس هاي واقعي وارد كنيد

را جستجو ” موجودات فضايي سبز در خيابان“براي يافتن تجزيه و تحليل عكس مي توانيد عبارت . موجود فضايي سبز رنگ در خيابان ها ديده شده اند
.واهيد كردبه اين ترتيب احتماال مطالبي كه در آنها نوشته شده چنين موجوداتي واقعي نيستند و اين قبيل عكس ها فتوشاپي اند پيدا خ. كنيد

.كنيد حقيقالبته مثالي كه ما زديم خيلي اغراق آميز بود ولي حرف كلي ما اين است قبل از اينكه هر عكسي را باور كنيد بهتر است كمي درباره آن ت

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده

پيش نمايش آسانترين روش يافتن عكس هاي اديت شده در فتوشاپ و برنامه هاي ويرايش تصاويرFotoForensicsاستفاده از سايت  -١١

 يكيFotoforensics.com سايت .دهيم تشخيص واقعي از را جعلي هايعكس راحتي به كه است داده را امكان اين ما به معتبر هايسايت برخي حضور
 استفادهELA  اختصار به يا خطا ميزان تحليل و تجزيه از عكس يك شده كاري دست هايقسمت  كردن پيدا براي هاسايت اين .باشدمي هاسايت اين از

.شويممي سايت اين عملكرد متوجه هاآن مقايسه با زير تصوير دو در .كنندمي
 كه است شده فهاضا عكس به فتوشاپي صورت به شير يك دوم عكس در .هستند برخوردار هم به نسبت متشابهي بافت و روشنايي از ها لبه اول تصوير در
 اين به دهش كاري دست صورت به شير دهدمي نشان اين و است متفاوت بسيار اش زمينه تصوير با شير روشنايي و رنگ كنيممي مشاهدهELA نتايج در

.است شده اضافه عكس

روشهای تشخیص عکس های دستکاری شده
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ــي و  ــاد فن ابع
حقوقي اخبـار 

جعلي
ــــــــــــن اهللا  و م

التوفيق


