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Zdôvodnenie zásad

Médiá, vrátane obrázkov, zvukových záznamov alebo
videonahrávok, je možné upravovať rôznymi spôsobmi. V mnohých
prípadoch sú tieto zmeny neškodné, napríklad efekt filtra na fotke.
V iných prípadoch nie je manipulácia zrejmá a mohla by byť
zavádzajúca, najmä v prípade videoobsahu. Naším cieľom je
odstrániť túto kategóriu manipulovaných médií, ak zodpovedajú
nižšie uvedeným kritériám.

Okrem toho budeme aj naďalej investovať do partnerstiev (vrátane
novinárov, akademikov a nezávislých preverovateľov faktov), aby
sme pomohli obmedziť šírenie falošných správ a dezinformácií, ako
aj lepšie informovať ľudí o obsahu, s ktorým sa stretávajú online.

V prípade nasledujúcich Noriem komunity vyžadujeme
dodatočné informácie a/alebo súvislosti na ich uplatnenie:

Nesmiete uverejniť:

videá, ktoré boli upravené alebo syntetizované, okrem úprav z
dôvodu zrozumiteľnosti alebo kvality, spôsobmi, ktoré nie sú
priemernému človeku zrejmé, a pravdepodobne by mylne zviedli
priemerného človeka k domnienke, že:

osoba na videu povedala slová, ktoré nepovedala, A
video je produktom umelej inteligencie alebo strojového
učenia, vrátane techník hĺbkového učenia (napríklad
deepfake), v ktorom sa spája, kombinuje, nahrádza a/alebo
prekrýva obsah do videa, čím vytvára video, ktoré sa javí ako
autentické.

Tieto zásady sa nevzťahujú na obsah, ktorý je paródiou alebo
satirou, alebo je upravený tak, aby sa vynechali slová, ktoré boli
povedané, alebo aby sa zmenilo poradie slov, ktoré boli
povedané.
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