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MODYUL D: BATAKAN NGA PAGSUSI UG PAG-REPORT 

Leksyon 4.1: Unsaon nato pagsusi kung tinuod ang  
mga post ug mga profile sa social media? 

 
 

HEADS UP! Paglista og 3 ka 
rason nganong kinahanglan 
kaayo nato ang maayo nga 
journalism panahon sa 
infodemic. Pananglitan: 
Kailangan nato og ensakto nga 
impormasyon mahitungod sa 
coronavirus. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
Ang kalahian sa journalism ngadto sa laing porma sa komunikasyon sama sa entertainment, 
propaganda, advertising, o fiction mao ang iyang ‘disiplina sa pagsusi’ (‘disipline of verification’). 
Ang pagsusi nagpasabot nga dapat “makuha og sakto” ug mao kini ang kinauyukan sa pagbuhat 
og journalism: ang pagpangita ug pagpakita sa mga datos ug ang pag-abot sa  kamatuoran subay 
sa pinakamaayong makuha nga impormasyon.  
 
Walay perpektong pormula, pero matag journalist naggamit og tino nga pamaagi para masubay 
ug masulayan kung sakto ang mga impormasyon para “makuha og sakto”. Naglambigit kini og 
pagtrabaho kutob sa pinakadaghang mga datos, pagpangutana sa nagkalain-laing bahin para sa 
mga komento, ug pagbutyag kutob sa mahimo kabahin sa ilang mga tinubdan.  
 

Pag-debunk sa Myth of Objectivity 
 
Ang labing kasagarang sayop nga pagsabot mahitungod sa mga journalist, kay kuno dapat sila 
mahimong objective o dapat walay bias o pagpihig. Dili kini posible tungod kay ang journalism 
usa ka propesyon nga naglambigit og pagbuhat og mga desisyon para sa pagsusi sa kamatuoran. 
Ang dapat hinuon nga magpabiling objective, mao ang ilang mga pamaagi. Ang gipaningkamutan 
sa usa ka maayo nga journalist mao ang pagmintinar sa consistent nga pamaagi sa pagsusi, usa 
ka transparent approach ngadto sa ebidensya. Sa pagbuhat niini, ang ilang mga personal nga 
pagpihig dili makausab sa katukma sa ilang mga trabaho. Ang ilang pamaagi mao ang objective, 
dili ang journalist.  
 
Samtang dili tanan kaya ug gusto mamahimong tinuod nga journalist, tanan maoy makabenipisyo 
sa pagkat-on sa mga batakan nga kahanas sa verification o pagsusi, online man o offline. Labing 
tinuod kini karon hilabi na tungod kay daghan na kaayo ang user-generated 
content (UGC). Karon, si bisan kinsa nalang ang pwede maka-upload og 
bisan unsa ug ihulagway kini sa gusto ilang kagustuhan.  
 
Mao nang adto na ta sa atong ikatulong lakang sa IWAS FAKE. Sama sa 
mga maayong journalist, siguruhon nga gisubay nimo asa ang tinubdan 
(source) ug konteksto  sa matag impormasyon nga imong masugatan: 
[A]lamin ang Source at Konteksto ng Impormasyon.  
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Pagve-verify ng mga User-Generated Content (UGC) 
 
Mao kini ang tulo ka susing pangutana ug praktikal nga mga sugyot  kung unsaon pag-verify ang 
UGC ug bisan unsang impormasyon nga imong masugatan online.  
 
1. Kinsa ang naa sa luyo sa maong impormasyon? 

 

Hinumduman nato ang leksyon kabahin sa 7 ka Tipo sa Mis-/Disinformation (Modyul 2, Leksyon 
2.2). Usa sa mga tipo nga naa sa lista gitawag og Imposter Content, nga nagpasabot lang nga 
bakak ug makalipat ang content nga gipakalat sa mga imposter account. Para masala ang mga 
imposter content, dapat kanunay nimo ginasubay ang identidad sa mga tao – kung sila ba gyud 
ang ilang giangkon kung kinsa sila online. Ang kasagaran nga ginabuhatan og mga fake account 
mao ang mga journalist, news organization, politiko ug mga celebrity.  
 
Gawas sa mga imposter account, angay 
pud imong bantayan ang mga internet 
trolls ug bots. Sila mao ang mga profiles sa 
social media nga magkomento og mga 
ngil-ad ug hilas nga comment para 
manghagit ug magpalagot. Kasagaran, 
kining mga account kay peke ug binuhat 
dungan sa libuan o minilyon pa ngadto sa 
mga ginatawag og ‘troll farms’. Mas 
nagkalisod ang pagsuta kung troll ba sila 
tungod kay ang ilang profile gimugna nga 
mas talagsaon ug sopistikado. Pero usa ka 
maayong pamaagi nga nagpabiling 
epektibo mao ang pagsubay sa orihinal 
nga nag-upload sa maong content ug 
timbangon kung ang maong false content 
koordinadong gipakalat pinaagi sa mga 
troll (i.e. Ang mga post ba copy-paste lang, 
o may gisunod ba sila nga script?) 

 
2. Tinuod ba ang content? 
 
Dili na sekreto karon kung unsa kasayon magbuhat og peke 
nga photo, video, tweet o dokumento. Pero bisan niini, dali 
gihapon mailad ang mga tao sa mga butang nga makakuha sa 

ilang atensyon. Gatusan o 
libuan ka mga manipulated 
content (tinuod nga 
impormasyon og litrato nga 
gi-edit para mangilad) ug 
fabricated content (bag-o 
nga content nga 100% nga 
bakak ug gimugna para 

https://tineye.com/
https://tineye.com/
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makailad ug magbuhat og kadaot) mahitungod sa coronavirus ang gina-upload matag adlaw.  

 
Usa ka importante nga kahanas ang angay 
nimong kat-unan sa pagsusi sa katinuod sa 
online content mao ang Reverse Image Search 

gamit ang Tineye. Gamit niining teknik, pwede nimo tan-awon kung gi-recycle ba ang maong 
litrato para gamiton sa laing istorya o panghitabo. Sa pag-check sa usa o daghan pang mga 
image database (nga dunay bilyones nga mga litrato), pwede nimo subayon kung diin na nigawas 
ang mga litrato sa uban pang dapit sa internet. Pahinumdom: Kung walay resulta sa reverse 
image search, dili buot pasabot na orihinal na dayon ang litrato; kailangan pa nimo magbuhat og 
lain pang mga pagsubay.  
 
3. Unsay gisulti sa laing mga tinubdan?  
 
Ang Lateral reading mao ang proseso sa pagpangita og daghang mga tinubdan o source para 
magpamatuod o maghimakak sa mga impormasyon. Kung online, buhata kini sa pag-abli og bag-
o nga tab ug pag-search og mga keywords para magsusi. Lahi kini sa ‘vertical reading’ kung diin 
magkuha ra ka og impormasyon ug ebidensya sa usa lamang ka website. Sa pag-Google, 
hinumdumi, ang top result dili kanunay mao ang labing maayo ug labing masaligan nga resulta. 
Paggahin og oras para mangita og lain-laing mga resulta ug pag-abli og daghang tabs.  
 
 
 

* * * 

PARA SA SUNOD NGA LEKSYON, imong kat-unan ang mga lakang kung imong mapamatud-

an nga ang post kay bakak o misleading – ang ikaupat ug katapusang lakang: [S]ALAIN BAGO 

I-SHARE AT [S]ITAHIN ANG MGA NAGKAKALAT NG MALI. 

 
 
 
 
 
 
 

 

TWEET YOUR THOUGHTS. Daghan og rason ang mga tao nganong dili sila 
maningkamot sa pagsusi sa mga butang nga ilang makita online. Unsa imong 
tambag nga mahatag sa ila? Tweet us at @ootbmedialit and use the hashtag 
#IWASFAKE. 
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MODYUL D: BATAKAN NGA PAGSUSI UG PAG-REPORT 

Leksyon 4.2: Unsay angayan natong buhaton human 
masusi nga mis-/disinformation kini? 

 
 

HEADS UP! Sa usa ka  2019 
study ni Tandoc et al, ilang 
nakita nga ang mga tao 
muhatag lang og correction 
kung kabahin kini sa isyu nga 
duol sa ilaha ug kung ang 
nag-share kay suod nila. 
Paglista og mga isyu o mga 
hisgutanan nga labing 
halangdon ug may kalabutan 
sa imoha. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
Ang pagsusi kung sakto ang impormasyon mamahimong taas o lisod nga proseso. Dili kini siya 
simpleng oo/dili nga aksyon. Dili dayon ka makakuha og tin-aw nga mga tubag sa pagpadagan 
lang og tulo (3) ka dinalian nga pagsubay. Unta makaamgo ka pinaagi niini 
kung unsa kalisod ug ka-imperfect ang trabaho sa usa ka journalist. Pero 
dapat maningkamot ka, sama sa bisan kinsang maayo nga journalist, nga 
magpagawas lamang og impormasyon nga napamatud-an na ug dili 
mudawat og impormasyon nga wala napamatud-an. Mao kini ang 
kinatapusan sa upat ka lakang sa IWAS FAKE: [S]ALAIN BAGO I-SHARE 
AT [S]ITAHIN ANG MGA NAGKAKALAT NG MALI. 
 

Pag-report sa Mis-/Disinformation sa Facebook 

Gipasayon na sa Facebook para sa tanan ang pag-report og 
mga content ug mga content creator nga napamatud-an nga 
nangilad ug nagbuhat og kadaot. Basta ma-report, sutaon kini 
sa Facebook subay sa ilang Community Standards. Sa pipila ka 
milabay nga tuig, gatusan ka mga page na sa Pilipinas ang ilang 
gipangtangtang kay nakita nga nagbuhat kini og “coordinated 
inauthentic behavior”.  
 
Mukabat lang og upat ka lakang para mag-report og content nga 
tan-aw nato nga problematic sa Facebook:  
 

Unsaon pag-atubang ang lisod nga mga 

panaghisgot 

Gawas sa pag-report og content, dali ra pud kaayo ang pag-unfollow o pag-block sa mga account 
sa Facebook. Makatabang kini kanimo sa pagminintar og mas luwas nga luna sa social media. 
Pero unsaon kung dili troll ang nagpakalat og disinformation sa imong feed kung dili higala o 
paryento nimo? Unsaon nimo sila og istorya?  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884919868325
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884919868325
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Siguro mas makatintal nga i-block nalang sila o i-unfollow. Pero sa ingon ini nga kaso, dili maayo 
ang pagbaliwala sa pagkalat og false information gikan sa mga tao nga personal nimong kaila. 
Kinahanglan nimo silang 
istoryahon nga dili ra pud sila 
malain o maulawan. Ang susi 
niini mao ang empathic 
conversation.  
 
Ang empatiya makita pinaagi 
sa mga pulong nga imong 
gigamit. Magpakita ka og 
kabalaka ug ipaklaro sa ila 
nga dili nimo sila kaaway. 
Naay pipila ka conversation 
templates nga pwede nimo 
suwayan:  
 

Salmot o Pagtukod og Inyong Kaugalingong Fact-Checking 

Communities 

Ang kinatapusan nga sugyot namo kanimo mao ang pagsalmot sa mga nagtunhay na nga mga 
fact-checking efforts. Daghay mga media organization ug mga civil society group ang nagdawat 
og mga report sa disinformation ug naghatag og advanced training kung unsaon pag-verify og 
online content. Dako kining tabang sa mga journalists kung ang katawhan mubuhat sa ilang 
kabahinan sa pag-monitor sa infodemic, imbis nga magdugang sa information pollution. Pwede 
pud ka magtukod og imong kaugalingong fact-checking communities sa imong tulunghaan, 
kasilinganan, organisasyon o pamilya.  
 
Ang pakigbatok sa infodemic dili dapat mahunong sa pagprotekta sa atong mga kaugalingon 
lamang. Dapat makaamgo kita nga ang rason nganong ang disinformation usa ka pagkalibutan 
nga problema tungod kay kitang tanan dunay mahinungdanon nga papel niini. Hinumdumi, ang 
pinakaduol nga makuha nato nga susama sa bakuna para sa disinformation mao ang pagpataas 
sa resistensya sa publiko batok niini.  
 

* * * 

UG DIRI NATAPOS ANG ATONG MODYUL D. Andam na ba ka sukdon imong kahibalo ug 

ipraktika imong mga kahanas? Pangayo lang sa imong magtutudlo o sa amoa ang worksheet 

para sa Modyul D. 

 

 

TWEET YOUR THOUGHTS. Gawas sa mga gihisgutan dinhi sa kurso, unsa pay 
laing pamaagi ang tan-aw nimo nga makasulbad sa infodemic? Tweet us at 
@ootbmedialit and use the hashtag #IWASFAKE. 


