
Як додати інформацію та примітки, корисні для слідчих
за допомогою програми <<eyeWitness to Atrocities>>

Додайте опис до кадрів у програмі eyeWitness
to Atrocities. Рекомендуємо додавати опис до
однієї фотографії чи відео з ряду подібних
фотографій чи подій, за винятком випадків,
коли ви хочете виділити щось конкретне.

Відкрийте відповідне фото/відео та торкніться
символу «i». Додайте текст у полі «Додати
опис». 

Якщо інцидент стався в минулому, вкажіть, коли і де він мав місце, включаючи назву та
використання будівлі чи місця. 
Короткий опис інциденту.
Особи та кількість постраждалих.
Особи зловмисників.
Зброя та боєприпаси, використані під час нападу.

ПОРАДА! Опишіть лише те, свідком чого ви стали або що ви знімаєте. Ви можете робити
обґрунтовані припущення, але уникайте припущень про те, що могло статися чи може статися в
майбутньому. Дотримуйтеся фактичної інформації та не включайте необґрунтовані думки.

Якщо ви знімаєте відео, ви можете розповідати вголос (якщо це
безпечно). Якщо це занадто небезпечно або ви не бажаєте
говорити, ви можете додати письмові нотатки в програмі
eyeWitness to Atrocities пізніше.

ПОРАДА! Якщо ви встановили для програми «Автоматичне
завантаження», вам доведеться вручну повторно завантажити
будь-які кадри, до яких ви додаєте нотатки. У такому випадку що
нотатки завантажуються на сервер і пов’язуються з раніше
завантаженими кадрами.
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ІСНУЄ ДВА СПОСОБИ ДОДАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ ДО ВІДЕО: 

Програма eyeWitness to Atrocities точно фіксує, коли і де ви знімаєте, але важливо надати контекст
вашим кадрам, щоб аналітики та слідчі розуміли обставини інцидентів, які ви документуєте. 

ДЕЯКІ КЛЮЧОВІ ДЕТАЛІ (ЯКЩО ВОНИ ВІДОМІ АБО ЗАСТОСОВНІ):

ДОДАВАННЯ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
Ви можете додати особисту інформацію про себе, як-от своє ім’я, електронну адресу та/або номер
телефону. Ця інформація може бути корисною для судових проваджень. Однак, зверніть увагу, якщо ви
надаєте особисту інформацію, вона також може бути передана третім особам, наприклад слідчим,
адвокатам і відповідачам у справі. Якщо ви хочете залишитися анонімними, не надавайте жодної
особистої інформації. 

https://wa.me/447578489100
https://www.eyewitness.global/

