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defacto

Model Eggshell projektu De Facto został stworzony jako prekursor odpowiedniej
kontroli treści i kontroli źródła. Zaprojektowaliśmy go jako zrównoważone krytyczne
podejście do informacji, które bierze pod uwagę czas i wysiłek wymagany do pełnego i
dokładnego jej sprawdzenia. Elementy modelu są zbudowane w sposób pragmatyczny,
aby umożliwić kompleksowe i niezawodne, ale szybkie, sprawdzenie kluczowych
elementów informacji i jej nośnika.

Żyjemy i pracujemy wśród, z i na podstawie informacji. Formujemy opinie i
podejmujemy decyzje. Wprowadzające w błąd i manipulujące informacje mogą mieć
dramatyczny wpływ na nasze życie i na życie otaczających nas osób. Dlatego musimy
nauczyć się, jak być krytycznym i stworzyć podstawowe narzędzie do
sprawdzania treści informacji i jej źródła, abyśmy mogli ustalić ich ważność i
prawdziwość.

Model składa się z dwóch elementów- zawartości i struktury. Każde z nich ma 4 obszary,
które razem mogą zapewnić ważny wgląd w to, czy element informacji dowolnego typu
treści może być wiarygodny, czy nie. Model Eggshell zawiera szczegółowe objaśnienia,
wskazówki oraz listę sugerowanych pytań analitycznych dla każdego elementu.
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System klasyfikacji jest pomocny w zrozumieniu "szerszej perspektywy" i jest
niezbędny dla umiejętnego korzystania z informacji. Podczas gdy konkretny komunikat
może składać się z różnych typów treści, zdolność do identyfikacji cech 11 typów treści 
i 3 kategorii wpływa korzystnie na świadomość istnienia zabiegów celowego 
wprowadzania w błąd oraz dezinformacji i ryzyka, jakie one stwarzają.

Struktura dezinformacji według De Facto ma 3 główne kategorie oraz 11 specyficznych 
typów treści. Treść z fałszywym kontekstem mogłaby powstać z czystych i życzliwych 
motywów. Manipulowane treści zakłada pewien poziom intencjonalności, gdzie motywy 
mogą być niejednoznaczne. Istnieje niewiele dowodów sugerujących, że sfabrykowane 
treści mają motywy inne niż wyrządzenie krzywdy i oszustwo. Niektóre typy treści mogą 
należeć do jednej lub więcej kategorii.

Treść w ramach fałszywego kontekstu będzie zawierać pewną prawdę, ale umieszczoną 
w niewłaściwym kontekście- ogólnie określa się to "celowym wprowadzaniem w błąd." 
Manipulowane i Fabrykowane typy treści, oddalając się od prawdy, będą częściowo 
lub całkowicie dalekie od niej. Te dwa typy określamy mianem "dezinformacji."

GŁÓWNE KATEGORIE

https://defacto.space

I TYPY TREŚCI
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Fałszywie przedstawione, wyjęte z kontekstu 
lub umieszczone w złym kontekście, 
niekoniecznie mające wyrządzić szkodę.

Całkowicie sfabrykowane i 
stworzone wyraźnie po to, 
aby wyrządzić szkodę.

Częściowo zmanipulowane 
i stworzone z zamysłem 

wyrządzenia szkody.
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…wtedy prawdopodobieństwo
uczynienia tego z zamiarem
spowodowania szkody jest… 

Gdy celowe wprowadzanie w błąd lub 
dezinformacja powstają lub zataczają 

coraz szersze kręgi…

UMIARKOWANE prawdopodobie ństwo
celowego rozprzestrzeniania
dezinformacji w celu wprowadzenia
w błąd i/lub wyrządzenia szkody

NISKIE prawdopodobie ństwo
celowego rozprzestrzeniania
dezinformacji w celu wprowadzenia
w błąd i/lub wyrządzenia szkody

WYSOKIE prawdopodobie ństwo
celowego rozprzestrzeniania
dezinformacji w celu wprowadzenia
w błąd i/lub wyrządzenia szkody

Z IGNORANCJI

Z KIEPSKIEGO DZIENNIKARSTWA

DLA PARODII

Z PASJI

Z POWODU STRONNICZOŚCI

ABY SPROWOKOWAĆ I WYWOŁAĆ DZIAŁANIE

DLA ZYSKU FINANSOWEGO

Z POWODÓW OSOBISTYCH

ABY ZDOBYĆ WPŁYWY POLITYCZNE

DLA PROPAGANDY

ABY UKRYĆ I OSZUKAĆ

ABY OLŚNIĆ I OGŁUPIĆ

Istnieje szereg motywacji, które mogą prowadzić do celowego wprowadzania w błąd 
lub dezinformacji, które uporządkowaliśmy wzdłuż pionowej osi prawdopodobieństwa 
(niskie-średnie-wysokie prawdopodobieństwo). Oś ta reprezentuje celowość tworzenia 
i rozpowszechniania dezinformacji w celu wprowadzenia w błąd lub wyrządzenia szkody. 
W Internecie można znaleźć rozszerzoną matrycę, gdzie każdy rodzaj motywacji 
dopasowany jest pod względem prawdopodobieństwa do każdego z 11 typów treści.

Motywacje, które mieszczą się w obszarze wysokiego prawdopodobieństwa, 
to te stojące za celowymi i jawnymi manipulacjami i oszustwami. Są one w wielu 
przypadkach częścią skoordynowanych kampanii.

Gdy zdajesz sobie sprawę z motywacji stojącej za konkretną informacją, z większym 
prawdopodobieństwem poprawnie określisz, że jest ona prawdziwa lub fałszywa. 
Co więcej, bardziej prawdopodobne jest, że będziesz w stanie skonfrontować się z 
autorem dezinformacji lub osobą, która się nią dzieli, ponieważ twoje 
argumenty mogą być ukierunkowane na zrozumienie tego, co jest ich 
podstawą działania.

ZAMIAR WPROWADZENIA W BŁĄD
I WYRZĄDZENIA SZKODY

https://defacto.space
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POTENCJAŁ SZKODY: POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA
Pozycje bliżej centrum mają większy potencjał wyrządzania szkód
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UMIESZCZONA

PRZEZ OSZUSTA
TREŚĆ

WYTWORZONA
PRZEZ SZTUCZ

NĄ INTELIGENCJĘ

DEEPFAKE

TREŚĆ NIEZWIĄZANA
I ŹLE ZINTERPRETOWANA

Warstwy te są wektorami wpływu dezinformacji na edukację. Pełne opisy i przykłady 
każdej z nich dostępne są online, gdzie dopasowane są też pod względem 
prawdopodobieństwa wystąpienia względem każdego z 11 typów treści. Więcej 
dopasowań oznacza, że dany typ treści jest bardziej niebezpieczny i jego szkodliwy 
potencjał jest większy.  

WARSTWY ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ

https://defacto.space

& SZKODLIWY POTENCJAŁ TYPÓW TREŚCI

WPŁYW REKURENCYJNY: POTENCJAŁ TRYBU SWING
pojawia się cyklicznie w regularnych odstępach czasu lub obraca się wokół 
powtarzających się wydarzeń

PRAWNDOPODOBNIE ZOSATNIE NA DŁUŻEJ: POTENCJAŁ ZOMBIE
uśpionym trybie i jest automatycznie aktywowany, gdy dany temat zostanie
ponownie poruszony

INFILTRACIJA TREŚCI NAUCZANIA/UCZENIA
może przedostać się do treści edukacyjnych

WPŁYW NIEMATERIALNY: POTENCJAŁ ZMIANY OPINII
uruchamia proces zmiany czyjegoś zdania
WPŁYW NAMACALNY: BEZPOŚREDNIE WYKORZYSTANIE TREŚCI
W NAUCE
wykorzystywanej w uczeniu się w tradycyjnej formie, bez zmian i poprawek
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