
Zestaw narzędzi
Wojowników Klawiatury.

• RevEye, wtyczka do przeglądarki pozwalająca wyszukiwać obrazem w wielu wyszukiwarkach.
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf

Wyszukiwanie obrazem:

• PimEyes, skuteczna wyszukiwarka twarzy.
http://pimeyes.com/

• Remove Bacground, narzędzie do usuwanie tła z grafiki, przydatne gdy wyszukiwanie obrazem 
daje niepożądane rezultaty.
https://express.adobe.com/tools/remove-background

• Google, Yahoo, Bing, Yandex, DuckDuckGo, warto korzystać z różnych wyszukiwarek. 

Wyszukiwanie i archiwa:

• Blackbird, narzędzie pozwalające przeszukać w bazę 150+ pod kątem nazwy użytkownika. 
https://github.com/p1ngul1n0/blackbird alternatywnie aplikacja: https://whatsmyname.app

• Web Archives, wtyczka pozwalająca sprawdzić stronę internetową w internetowych archiwach
takich jak InternetArchive czy zindeksowane wersje przez wyszukiwarki (np. Google, Yandex) 
https://github.com/dessant/web-archives

• Web Archives, wtyczka pozwalająca sprawdzić stronę internetową w internetowych archiwach
takich jak InternetArchive czy zindeksowane wersje przez wyszukiwarki (np. Google, Yandex) 
https://github.com/dessant/web-archives

Mapy i zdjęcia satelitarne:

• Google Earth PRO, pozwala podejrzeć zdjęcia satelitarne z różnych zakresów czasowych.
https://www.google.com/intl/pl/earth/versions/

• Map Checking, pozwala na podstawie mapy oszacować liczbę uczestników marszu/demonstracji. 
https://www.mapchecking.com

• Mapillary, alternatywa dla Google Street View.
https://www.mapillary.com

• Global Gazetteer, narzędzie pozwalające sprawdzić pisownię regionów i miast w innych językach.
http://www.fallingrain.com/world/index.html

• CEDIG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

• eKRS, wyszukiwarka KRS.
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

• Rejestr.io, działająca na podstawie CEDIG i eKRS wyszukiwarka osób, organizacji i firm. 
https://rejestr.io



• Email Hunter, strona pozwala wyszukiwać adresy mailowe, sprawdzać domeny pod kątem poczty. 
https://hunter.io/

Adresy mailowe:

• Veryfiy email adress , narzędzie pozwalające sprawdzić czy dany adres mailowy istnieje. 
https://tools.verifyemailaddress.io/

• have i been pwned?, pozwala sprawdzić czy adres mailowy pojawił się w wyciekach.
https://haveibeenpwned.com

Inne:

• Media Bias / Fact Check, raporty dot. wiarygodności stron internetowych.
https://mediabiasfactcheck.com

• thispersondoesnotexist, algorytm wykorzystujący AI do generowania portretów.
https://thispersondoesnotexist.com

• V7 Deepfake Detector, wtyczka wykorzystująca sztuczną inteligencję do wykrywania
wykrywania wygenerowanych portretów.
https://chrome.google.com/webstore/detail/fake-profile-detector-dee/jbpcgcnnhmjmajjkgdaogpgefbnokpcc

Potrzebujesz szkolenia?
Odezwij się do nas.
www.wojownicyklawiatury.pl

• Maltego, narzędzie wykorzystywane do prowadzenia śledztw i kryminalistyki, pozwala zbierać
dane w jednym miejscu, automatyzuje w wielu przypadkach pracę.
https://www.maltego.com

• Fake news debunker by InVID & WeVerify, narzędzie analizy materiałów wideo.
https://chrome.google.com/webstore/detail/fake-news-debunker-by-inv/mhccpoafgdgbhnjfhkcmgknndkeenfhe

• CrowdTangle Link Checker, wtyczka pozwala sprawdzać jak konkretna treść rozprzestrzenia się
w mediach społecznościowych.
https://chrome.google.com/webstore/detail/crowdtangle-link-checker/klakndphagmmfkpelfkgjbkimjihpmkh


