
Díváte se na PŮVODNÍ verzi? 

Víte, KDO fotku pořídil? 

Víte, KDE byla fotka pořízena?  

Víte, KDY byla fotka pořízena? 

Víte, PROČ byla fotka pořízena?  
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Zpětné vyhledávání 
zobrazuje identické fotky, 
které byly indexovány 
online dříve, než se 
samotná událost 
vůbec stala

Přišla v anonymním 
e-mailu nebo přes 
chatovací aplikaci.

Neobsahuje žádná data 
o lokaci a žádná vizuální 
vodítka, která by bylo 
možné zkoumat.

Poslal nám ji anonym a 
nejsou dostupná žádná 
EXIFová data.

Nevíme, kdo fotku pořídil, 
a tak si nemůžeme být jistí 
ani tím, jaké byly jeho 
motivace.

Zpětné vyhledávání 
zobrazí podobné 
výsledky s určitými 
identickými rysy, z čehož 
vyplývá, že fotka může 
být poskládaná z 
více zdrojů.

Byla nahrána na sociální 
síť, ale uživatelské jméno 
se nikde nezobrazuje. 
Nahrávající chce 
zůstat anonymní.

Porovnali jsme ji s jinými 
fotkami z dané scény, ale 
k potvrzení lokace chybí 
satelitní snímky nebo 
pohledy do ulice.

Ověřovali jsme časovou 
stopu na sociální síti, 
abychom zjistili, kdy byla 
poprvé sdílena online, 
ale nemáme žádná EXIFová 
data, takže nevíme, kdy 
byla pořízena.

Účet na sociálních sítích 
byl vytvořen velmi 
nedávno a /nebo 
vyhledávání v sociálních 
sítích poukazuje na nízkou 
aktivitu online, takže je jen 
málo záchytných bodů k 
potvrzení pohybu nebo 
motivace jeho majitele.

Nejsme schopni najít jiné 
verze online a základní 
kontroly stínu a odrazu 
světla naznačují, že s 
fotkou nebylo 
manipulováno.

Komunikovali jsme s 
nahrávajícím přes sociální 
média, aby nám potvrdil 
pořízení fotky.

Porovnávali jsme krajinu 
a orientační body za použití 
mapovacích nástrojů a určili 
jsme souřadnice zeměpisné 
délky/šířky.

Máme potvrzeno, že 
povětrnostní podmínky a 
stíny zachycené na fotce 
se shodují s časem, datem 
a lokací dle nahrávajícího.

Vyhledání aktivity 
nahrávajícího na 
sociálních sítích před 
událostí potvrzuje jeho 
důvod pro pořízení fotky, 
tj. pobyt na dovolené, 
novinářská nebo jiná 
práce v místě události. 

Vyhledávání dle data v 
každé ze sociálních sítí 
odhaluje, že existuje více 
verzí sdílených online, 
ale ještě to nemáme 
potvrzeno od 
nahrávajícího.

Hledáním celého jména, 
zpětným vyhledáváním 
profilové fotky uživatele 
a/nebo průzkumem 
vlastnictví domény jeho 
blogu nebo webové 
stránky, jsme schopni 
identifikovat 
nahrávajícího.

Použili jsme vizuální 
vodítka jako je místní 
značení, architektura a 
oblečení, abychom si 
vytyčili geografický region.

Časová stopa na sociální 
síti ukazuje, že byla 
nahrána krátce po 
události a vizuálně se 
shoduje s jinými zprávami 
očitých svědků.

Rozsáhlejší vyhledávání 
pravého jména 
nahrávajícího odhalí, že
je napojen na 
aktivistickou nebo 
angažovanou organizaci, 
ale pro určení jeho 
motivace v tomto případě 
neexistují žádné 
další informace.

Byla nám zaslána přímo 
a mluvili jsme se zdrojem.

Dotazovali jsme se zdroje 
a jeho odpovědi se 
shodovaly s EXIFovými daty, 
zprávami o počasí a jeho 
internetovou stopou.

Zdroj byl schopný potvrdit 
další orientační body v 
jeho zorném poli, a ty se 
shodovaly s online 
mapami.

Obsahuje EXIFová data, 
která v kombinaci s jinými 
kontrolními technikami 
potvrzují datum jejího 
pořízení.

Fotograf potvrdil 
okolnosti zachycení fotky.

Každý krok je uveden v odstínech barev semaforu, neboť je málokdy možné si být 100% jistý v každém aspektu zachycení fotografie očitým svědkem.       
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