Képek ellenőrzése
Az elefántos fotó ellenőrzése
Cukinak vagy meghatónak találtad, ahogy az elefánt segít a bajba jutott kisoroszlánnak? Ha
tudatosítottad magadban, hogy ez egy érzelem, és megálltál elgondolkozni azon, vajon
van-e ennek értelme, tényleg így viselkednek-e az állatok, akkor gratulálunk: megtetted az
első lépést az információ ellenőrzése felé.
Ha ezután beírtad a Google szöveges keresőjébe például az oroszlánkölyök elefánt fotó
szavakat, és a találatok közül olyan cikkre bukkantál, amely már foglalkozott a képpel,
megállapítva, hogy egy Photoshop által készített április elsejei tréfáról van szó, akkor
megúsztad a saját tényellenőrzést.
Ha nem találtál ilyen cikket, vagy eleve magad akartál utánajárni a fotónak, és fordított
képkeresőket (például a Google képkeresőjét) használtál az ellenőrzéshez, akkor a
találatok között a fotó eredetijét is megtalálhattad sok-sok évvel ezelőttről. Ezen jól látható,
hogy az oroszlánkölyköt csak utólag szerkesztették bele a képbe.
További lehetőségek a képek eredetének ellenőrzéséhez
A Google képkeresőjén kívül különböző online alkalmazások vagy böngészőbővítmények
segíthetnek megállapítani, mikor töltöttek fel egy képet (vagy videót) először a netre.
A TinEye például ugyanazt tudja, mint a Google képkeresője, de esetenként más
eredményeket hoz. Könnyen beállíthatod emellett azt is, hogy az adott képből a legjobb
minőségűeket sorolja előre, vagy épp a legfrissebbeket/legrégibbeket, stb. Az időben legelső
találatot például úgy találhatod meg, ha keresés után megjelenési idő szerinti rangsorolást
(Sort by oldest) kérsz.
A RevEye Reverse Image Search egy Chrome böngésző alá telepíthető bővítmény, amely a
vizsgálandó képet többféle böngésző képkeresőjében végigfuttatja. Telepítése után a
kurzorral a vizsgálandó kép fölé állva, jobb egérgombkattintással hívhatod elő. Ezután
eldöntheted, hogy a bővítmény mely keresőkben keressen. Elképzelhető, hogy bizonyos
képekre más találatokat kapsz az orosz Yandex keresőt, és mást a kínai Baidut használva.
Ezeket a képkereső szolgáltatásokat alapvetően háromféleképpen használhatod:
- feltöltöd a vizsgálandó fotót,
- beilleszted a vizsgálandó kép url-jét a kereső által felkínált mezőbe (egy neten talált fotó
url-jét úgy kaphatod meg, ha a kérdéses kép fölé viszed a kurzort, megnyomod a
jobbgombot, majd rákattintasz a képcím másolása opcióra. Ezt kell aztán beilleszteni a
képkereső adott mezőjébe),
- böngészőbővítmények esetében a megfelelő egérkattintásokkal vezérelheted a folyamatot.

