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GOOGLE NEWS LAB 

● strona internetowa https://newslab.withgoogle.com/ - strona z online’owymi warsztatami 

dotyczącymi różnego rodzaju narzędzi Google. Warsztaty dostępne w języku polskim 

● News Lab na Twitterze - @googlenewslab 

● News Lab na Youtube - https://www.youtube.com/user/newslabatgoogle 

● News Lab na Google+ - +GoogleNewsLab 

● News Lab na Medium - https://medium.com/google-news-lab  

● Beata Biel - osoba kontaktowa dla Google News Lab w Europie Środkowo-Wschodniej: 

bbiel@google.com, TT: @beatabiel, G+: +BeataBiel_PL 

 

WERYFIKOWANIE TREŚCI GENEROWANYCH m.in. PRZEZ INTERNAUTÓW 

przykładowe regulaminy/zasady redakcyjne (aka stylebooki):  

● Editorial Policy BBC  

http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/assets/advice/user_generated_content.pdf 

● NPR Ethics Handbook, social media - http://ethics.npr.org/tag/social-media/  

● AFP Editorial Standards and Best Practices  

https://www.afp.com/sites/default/files/paragraphrich/201606/22_june_2016_afp_ethic.pdf 

● Voice of America, Journalism Best Practices Guide 2016 

http://www.governmentattic.org/20docs/VOAbestPracticesGuide_2016.pdf  

 

PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA: 

Wyszukiwanie treści | weryfikacja użytkowników  

● Storyful Multisearch - nakładka na Chrome, przeszukuje m.in. Instagram, Twitter (m.in. 

podział na foto/wideo), Tumblr, Youtube Youtube  

● Geo Search Tool - wyszukiwanie filmów wg lokalizacji  

● Twitter - wyszukiwanie zaawansowane - pozwala na wyszukiwanie wpisów wg. lokalizacji 

wpisu (pod warunkiem, że autor tweeta ma taką usługę włączoną) - należy wpisać 

przykładowe hasło w wyszukiwarce Twitter -> wybrać “więcej opcji” -> “szukanie 

zaawansowane” - > wpisać potrzebne hasło i w części “miejsca/w pobliżu miejsca” wybrać 

interesujący nas obszar 

● followerwonk.com - wyszukiwanie biografii użytkowników Twittera  

● twitteraudit.com - sprawdzanie autentyczności kont obserwujących użytkownika na TT  

● pipl.com - wyszukuje informacje o użytkownikach mediów społecznościowych  

● Graph Tips - przeszukiwanie Facebooka, narzędzie stworzone przez Henka Van Essa 

(@henkvaness) 

● tweetdeck.twitter.com - narzędzie pozwalające porządkować informacje na Twitterze 
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Weryfikowanie zdjęć i wideo:  

● image.google.com - odwrócone wyszukiwanie obrazem 

● tineye.com - jw.  

● RevEye - jw. - jako nakładka na Chrome, pozwalająca na sprawdzanie na jakich stronach  

i kiedy zostały zamieszczone zdjęcia (sprawdza m.in. Google, Bing, Yandex, Baidu)  

● Jeffrey’s Exif Viewer - nakładka na Chrome do sprawdzania metadanych zdjęć  

(po instalacji, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki/pada na zdjęcie i rozpocznie się 

wyszukiwanie). Narzędzie dostępne także online: http://regex.info/exif.cgi  

● www.izitru.com - strona internetowa do sprawdzania czy zdjęcie mogło zostać 

zmodyfikowane 

● www.fotoforensics.com - jw. 

● weryfikowanie dokładnej daty publikacji zdjęć na Instagramie - możliwe tylko w ramach 

strony internetowej, nie aplikacji. Klikamy “trzykropek” i następnie kopiujemy kod  

do embedowania. Na końcu kodu znajduje się dokładna data publikacji.  

● YoutubeDataViewer - http://www.amnestyusa.org/citizenevidence/ - pozwala sprawdzić 

dokładny czas zamieszczenia filmu w Youtube, a także poprzez stopklatki - obecność filmu  

w Internecie (nie daje jednak 100% pewności, jeśli filmu nie znajdzie - że go nie ma)  

● weryfikowanie lokacji - oprócz Google Street View i Google Earth, warto znać także Yandex 

- https://maps.yandex.com (m.in. jest tu Białoruś, Kazachstan), czy Baidu - 

http://map.baidu.com/  (niektóre chińskie miasta; funkcjonalność tylko po chińsku) 

● narzędzia do wyszukiwania zdjęć wg. lokalizacji - Panoramio - www.panoramio.com, 

Yomapic - www.yomapic.com, Gramfeed - http://www.gramfeed.com  

● Wolfram Alpha - wielofunkcyjne narzędzie, m.in. do weryfikowania pogody w wybranych 

miejscach  

● Suncalc - weryfikacja padania światła słonacznego w wybranym dniu 

 

Inne:  

● Montage - https://montage.storyful.com - platforma pozwalająca na wspólną pracę  

i weryfikowanie materiałów z Youtube’a (np. oznaczanie wątpliwości)  

● Distill Web Monitor - nakładka na Chrome, Firefox, Opera - do śledzenia zmian na stronach 

internetowych  

● https://www.changedetection.com/ - strona internetowa, funkcjonalność jw. 

 

ADRESY, KTÓRE WARTO ZNAĆ:  

● The Verification Handbook - http://verificationhandbook.com/ + 

http://verificationhandbook.com/additionalmaterial/  

● Verification Handbook for Investigative Reporting 

http://verificationhandbook.com/book2/chapter1.php  

● First Draft News - koalicja promująca dobre praktyki weryfikowania treści w Internecie, duży 

komponent edukacyjny - http://firstdraftnews.com/ (ang.) 
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● SearchReSearch - blog z różnego rodzaju zadaniami dotyczącymi wyszukiwania informacji  

w Internecie - każde zadanie jest tu rozwiązywane i tłumaczone krok po kroku - 

http://searchresearch1.blogspot.com/ (ang.) 

● Verification Junkie - http://verificationjunkie.com/ - zbiór informacji o różnego rodzaju 

narzędziach do weryfikowania treści (ang.) 

● Youtube Newswire 

https://www.youtube.com/channel/UCOaMIPk5GtosYNi32liVbRg/playlists - codziennie 

przygotowywane listy materiałów wideo zamieszczanych w sieci przez Internautów, 

zweryfikowanych przez zespół Storyful. Redakcje online mogą embedować materiały  

na swojej stronie. 

 

WYSZUKIWANIE Z GOOGLE: 

google.pl, przydatne komendy: 

● “..” - pozwala na szukanie konkretnych fraz (przydatne np. w sytuacji wyszukiwania 

konkretnych osób) 

● - - pozwala na wykluczanie zbędnych słów/fraz (wykluczane słowo wstawiamy zaraz po 

minusie) 

● site: - pozwala na wyszukiwanie na konkretnej stronie internetowej (np. kontrakt ostrołęka 

site:nfz.gov.pl - bez odstępu po site:) 

● site:. - wyszukiwanie na konkretnej domenie internetowej (np. “prezydent RP” site:.gov.pl - 

bez odstępu po site:.) 

● filetype:. - wyszukiwanie wg typu pliku (np. korupcja Polska file:.pdf) 

● wszystkie powyższe komendy można łączyć, by jak najbardziej ograniczyć wyszukiwania (np. 

“powstanie warszawskie” site:.gov.pl file:.pdf -”muzeum powstania warszawskiego”), nie ma 

znaczenia kolejność wpisywanych komend 

 

inne przydatne narzędzia wyszukiwania Google: 

● Google Alerts - www.google.pl/alerts - pozwala na otrzymywanie na e-mail powiadomień o 

nowych informacjach, które pojawiają się w sieci, a dotyczą interesującego nas hasła (proszę 

pamiętać o ustawieniu języka czy regionu publikacji, itd.) 

● Google Books - books.google.pl - pozwala na wyszukiwanie informacji o książkach i innych 

publikacjach, także na wyszukiwanie ich fragmentów czy nawet całych książek  

● Google Patenty - google.com/patents - wyszukiwarka patentów oraz wniosków patentowych, 

zgłaszanych m.in. w USA czy UE   

● Wyszukiwarka Obrazów - images.google.pl  

○ wyszukiwanie zdjęć - pozwala na wyszukiwanie zdjęć wg. daty ich publikacji  

w internecie, palety kolorów, wielkości czy prawa do użytkowania (licencje) 

○ weryfikowanie zdjęć - pozwala na wyszukiwanie obrazów wg. ich adresów URL bądź 

zaimportowanych z dysku (zdjęcia nie są nigdzie zapisywane). Wyszukiwarka także 
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pozwala na sprawdzanie na jakich serwisach znajduje się zdjęcie, kiedy zostało 

opublikowane, itd. (inne narzędzie, przydatne w tym zakresie: www.tineye.com)  

○ weryfikowanie co przedstawia zdjęcie 

● Google Scholar - scholar.google.pl - wyszukiwarka prac naukowych i tekstów publikowanych 

przez wydawnictwa naukowe/uczelniane, itp. Oprócz danych o autorach, dostępne także 

dane bibliograficzne, czasem fragmenty prac bądź odnośniki do całości tekstu. W USA 

dostępne także wyroki sądowe.  

● Google Public Data Explorer - www.google.com/publicdata/ - wyszukiwarka danych 

statystycznych, udostępnianych przez różne instytucje i organizacje międzynarodowe (m.in. 

Eurostat, Bank Światowy, OECD). Ułatwia przeglądanie ich i wizualizację - wizualizacje 

można osadzać na swoich stronach w wybranej formie.  

 

 

GOOGLE TRENDS: 

● wyszukiwarka Google Trends, wersja polska - www.google.pl/trends  

○ pierwsza strona - tematy zyskujące na popularności w ostatnich 24 godzinach  

○ menu -> najpopularniejsze wyszukiwania - https://www.google.pl/trends/hottrends - 

lista ostatnich, najpopularniejszych wyszukiwań w danym dniu (zazwyczaj 

aktualizowane do godziny wstecz), ale także w dniach poprzednich  

○ możliwość wyszukiwania i weryfikowania czego ludzie szukają w Google,  

co ich interesuje, jak reagują na bieżące wydarzenia. Wyszukiwarka daje możliwość 

porównywania: 

■ 5 tematów/haseł w wybranych przedziałach czasowych i lokacjach  

(z uwzględnieniem nie tylko państw, ale i regionów administracyjnych) 

■ wybranego tematu/hasła w 5 lokacjach 

■ wybranego tematu/hasła w 5 zakresach czasowych 

■ temat - hasło, które znajduje się w tzw. knowledge Graph Google - 

wyszukiwarka rozpoznaje, że np. Andrzej Duda to prezydent Polski  

i przygotowuje bardziej precyzyjne dane dotyczące wyszukiwań 

● wyszukiwarka główna Google Trends - www.google.com/trends - oprócz ww. 

funkcjonalności, na głównej stronie są wyświetlane także opracowane trendy dotyczące 

wydarzeń w USA, ale i “breaking events” z całego świata (również podobne opracowania na: 

https://www.google.co.uk/trends/, www.google.de/trends, www.google.fr/trends - zazwyczaj 

inne zakresy tematyczne)  

● dodatkowe informacje nt. Google Trends - 

https://support.google.com/trends/?hl=pl#topic=6248052 + lekcje na stronie Google News 

Lab 

● wpis na Medium, autorstwa Simona Rogersa (Data Editor at Google), What is Google Trends 

data — and what does it mean? - https://medium.com/google-news-lab/what-is-google-

trends-data-and-what-does-it-mean-b48f07342ee8#.ha1tsggc4  
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● Google Trends na GitHubie - http://googletrends.github.io/data/ - zbiory danych, zebranych 

przez zespół Google Trends, które można ściągnąć w formacie .csv i wykorzystywać  

w swoich materiałach, bądź w ramach ćwiczeń - wizualizować   

● Google Trends na Twitterze - @GoogleTrends 

● większość danych/wizualizacji ze strony Google Trends, można osadzać na swojej stronie,  

a także ściągać jako dane w formie pliku .csv  

 

http://googletrends.github.io/data/

