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διαδικτυακά ευάλωτος;

Κάνε το κουίζ και δοκίμασε τις γνώσεις σου!
Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι για ορισμένες ερωτήσεις υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις!
1. Βρίσκεις ένα βίντεο στο Διαδίκτυο το οποίο περιέχει ρατσιστικό και προσβλητικό
περιεχόμενο, τι πρέπει να κάνεις;
α. Τίποτα, είναι online, έτσι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις γι ‘αυτό
β. 	Αναφέρεις το βίντεο χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες υποβολής καταγγελίας μέσω της
ιστοσελίδας
γ. Τηλεφωνείς στην αστυνομία κάνοντας επίσημη αναφορά/καταγγελία
δ. Κατεβάζεις το βίντεο και το μοιράζεσαι με τους φίλους σου για να μάθουν πόσο κακό είναι
2. Σωστό ή Λάθος;
α. Ελευθερία του λόγου σημαίνει ότι μπορείς να προσβάλλεις τους άλλους στο Διαδίκτυο
β. Είσαι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων για οποιαδήποτε φωτογραφία έχεις τραβήξει
από κάποιο άλλο άτομο σε δημόσιο χώρο
γ. Είναι αδύνατο να αφαιρεθεί το περιεχόμενο από ένα κοινωνικό δίκτυο, εκτός κι αν παραβιάζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του δικτύου
δ. Οποιοσδήποτε με περισσότερους από 500 φίλους σε ένα κοινωνικό δίκτυο αδυνατεί να
προστατεύσει τη φήμη του στο Διαδίκτυο
3. Ποιο από τα παρακάτω δείχνει ότι μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής στη χρήση;
α. https
β. Ένα λουκέτο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας
γ. Ένα πράσινο φόντο στη γραμμή διευθύνσεων
δ. Η κατάληξη .com ή .οrg στην ηλεκτρονική διεύθυνση
4. Ε
 άν αποθηκευτούν στην συσκευή του κινητού σου, ποια από τα παρακάτω θα
μπορούσαν πιθανόν να σε εκθέσουν σε κίνδυνο απάτης; 35
α. Διεύθυνση κατοικίας
β. Ημερομηνία γεννήσεως
γ. Λεπτομέρειες σύνδεσης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
δ. Λεπτομέρειες σύνδεσης σε ιστοσελίδα
ε. Στοιχεία τραπεζικής κάρτας
στ. Κωδικοί πρόσβασης σε κοινωνικό δίκτυο
ζ. Ευαίσθητες φωτογραφίες ή βίντεο
5. Είναι θεμιτό να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό προφίλ χωρίς να χρησιμοποιήσεις το πραγματικό
σου όνομα, ενώ αυτό ζητείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δικτύου;
6. Τρολάρισμα (Trolling ) σημαίνει :
α. Υποκλοπή και έλεγχος του λογαριασμού κάποιου τρίτου
β. 	Ανάρτηση αρνητικών, ψευδών και προσβλητικών σχολίων σε διαδικτυακά κανάλια
επικοινωνίας, προκειμένου να προκληθούν συναισθηματικές αντιδράσεις συγκεκριμένου/ων
ατόμου/ων
γ.	Το να γράφεις προσβλητικά ή/και αρνητικά μηνύματα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για
κάποιον που έχει πεθάνει
δ. 	Η αποστολή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) σε τυχαίους λογαριασμούς
σελίδας κοινωνικής δικτύωσης
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Ελήφθη από http://inthedark.knowthenet.org.uk/question1

Τι έχεις μάθει;
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7. Έ
 χεις λάβει αίτημα φιλίας από άτομο που εργάζεται για την εταιρεία όπου έχεις συνέντευξη
την επόμενη εβδομάδα - τι πρέπει να κάνεις;
α. Δέχεσαι το αίτημα φιλίας, θα πρέπει να σε αποδεχτούν ακριβώς όπως είσαι
β. 	Αρνείσαι το αίτημα, διότι αν δούν τι είδους περιεχόμενο υπάρχει στο προφίλ σου, θα είσαι
ανεπιθύμητος στην εταιρεία
γ. 	Βλέπεις ξανά το προφίλ σου διαγράφοντας όλο το περιεχόμενο που θα μπορούσε να
θεωρηθεί προσβλητικό από τους άλλους - θα πάρει όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά αξίζει να το
κάνεις
δ. 	Διαμορφώνεις τις ρυθμίσεις απορρήτου σου, έτσι ώστε ο νέος/α σου φίλος/η να μπορεί να δει
μόνο το περιεχόμενο που θέλεις να του/της παρέχεις
8. Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε να βοηθήσει να προστατεύσεις τη διαδικτυακή φήμη σου;
α. Να είσαι “φίλος” μόνο με τους ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι
β. 	Να επανεξετάζεις σε τακτά διαστήματα την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε προφίλ
κοινωνικής δικτύωσης για να βεβαιωθείς ότι έχεις τον έλεγχο του περιεχομένου που βρίσκεται
σε κοινή χρήση
γ. Να διαγράψεις όλα τα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης
δ. Να χρησιμοποιείς μόνο επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα, όπως το LinkedIn
9. Έχεις μια επαγγελματική συνέντευξη την επόμενη εβδομάδα και αποφασίζεις να βεβαιωθείς ότι
δίνεις τη σωστή εντύπωση στο Διαδίκτυο - ποιο από τα παρακάτω θα πρέπει να κάνεις;
α. Δημιούργησε ένα ψεύτικο βιογραφικό και ανέβασέ το σε μερικές διαφορετικές ιστοσελίδες
β. 	Κάνε εγγραφή στο LinkedIn και δείξε ότι έχεις εργαστεί για κάποιες κορυφαίες εταιρείες σε όλο
τον κόσμο - κανείς δεν θα το ελέγξει
γ. 	Συνδέσου και αφαίρεσε τυχόν ακατάλληλο περιεχόμενο από το δημόσιο προφίλ σου
δ. 	Μην κάνεις τίποτα, κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το τι κάνεις στο Διαδίκτυο - θα
πάρεις τη θέση με βάση το πώς θα αποδώσεις την ημέρα της συνέντευξης
10. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της διαδικτυακής
φήμης σου - ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις περιγράφει τον καλύτερο τύπο κωδικού
πρόσβασης ;
α. Κάτι σύντομο που θα μπορείς να θυμάσαι εύκολα
β. 	Ένας μεγάλος κωδικός πρόσβασης που περιέχει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα (μπορεί να
χρειαστεί να τον γράψεις, δεδομένου ότι θα είναι σύνθετος)
γ. Το όνομά σου με ανάποδο συλλαβισμό και την ημερομηνία γέννησής σου στο τέλος
δ. 	Δεν πρέπει να είναι λέξη που μπορεί να βρεθεί στο λεξικό, κάτι που έχει τουλάχιστον 8
χαρακτήρες και περιέχει αριθμούς, γράμματα και σύμβολα που θα μπορείς να θυμάσαι
11. Κάποιος έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία σου από κάποιο πάρτι το περασμένο
Σαββατοκύριακο σε δημόσιο προφίλ. Είσαι ξαπλωμένος στο πάτωμα με ένα άδειο μπουκάλι
βότκα δίπλα σου. Πάνω από 50 άνθρωποι έχουν σχολιάσει τη φωτογραφία, τι πρέπει να
κάνεις;
α. Τίποτα, δεν έπινες, οι φίλοι σου είχαν σκηνοθετήσει τη φωτογραφία
β. Επικοινωνείς με το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία και του/της ζητάς να την αφαιρέσει
γ. 	Επικοινωνείς με το διαχειριστή του ιστοτόπου και επιμένεις ότι η φωτογραφία πρέπει να
καταργηθεί - σίγουρα θα πρέπει να καταστρατηγεί τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις
ούτως ή άλλως
δ. 	Έχεις κάποιες “ενδιαφέρουσες” φωτογραφίες του φίλου που ανέβασε την προσβλητική
φωτογραφία, ανάρτησέ τις και φρόντισε να μάθουν όλοι ότι ανέβηκαν.
12. Ποιοι από τους παρακάτω είναι επιπλέον τρόποι για την προστασία των δεδομένων σου;
α. Σύντομο χρονικό κλείδωμα της οθόνης και αίτημα κωδικού πρόσβασης
β. PIN κάρτας SIM
γ. Απομακρυσμένη διαγραφή
δ. Τακτικά backups της συσκευής
ε. Τακτικές ενημερώσεις του λογισμικού
στ. Πρόγραμμα προστασίας από ιούς (Anti-virus)
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Τι έχεις μάθει;

13. Είσαι καλεσμένος σε ένα πάρτι με μια παρέα φίλων, αλλά ανησυχείς για το τι θα μπορούσε να
εμφανιστεί στο Διαδίκτυο μετά το Σαββατοκύριακο! Τι πρέπει να κάνεις;
α. Να βεβαιωθείς ότι συμπεριφέρεσαι με υποδειγματικό τρόπο όλο το Σαββατοκύριακο
β. Μην πας, είναι πολύ επικίνδυνο
γ. 	Συζητάς με τους φίλους σου πριν από το Σαββατοκύριακο και τους εξηγείς τις ανησυχίες
σου, προειδοποιώντας τους ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με την ψηφιακή τους φήμη
δ. Περιμένεις μετά το Σαββατοκύριακο για να δείς τι θα συμβεί
14. Ποιο από τα παρακάτω είναι παράνομο;
α. 	Η αναπαραγωγή ή λήψη τραγουδιών από διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν συνάψει
συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων τους
β. Το κατέβασμα από το iTunes
γ. 	Η παρακολούθηση βίντεο που κάποιος άλλος έχει καταγράψει σε μια συναυλία ενώ
διευκρινιζόταν ρητά ότι η βιντεοσκόπηση δεν επιτρεπόταν
δ. 	Η ροή ή λήψη τραγουδιών από υπηρεσίες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία με τον κάτοχο
των πνευματικών δικαιωμάτων
15.

 ίναι νόμιμο να αναδημοσιεύσεις ένα ολόκληρο άρθρο, εάν αναφέρεις το συγγραφέα και
Ε
περιλαμβάνεις το σύνδεσμο της αρχικής ανάρτησης του άρθρου χωρίς την άδειά του;

Θυμήσου:
•

Ελέγχεις τακτικά τις ρυθμίσεις του απορρήτου σου σε δικτυακούς τόπους
κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσέ τους όταν απαιτείται.

•

Χρησιμοποιείς ασφαλείς ιστότοπους, όπου είναι δυνατόν, π.χ. https, καθώς οι
πληροφορίες που αποστέλλονται σε αυτές τις σελίδες είναι κρυπτογραφημένες.

•

Αν δεν έχεις χρόνο να διαβάσεις όλους τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις
κατά την εγγραφή σου σε ένα νέο ιστότοπο, σκέψου αν θα μπορούσε να βοηθήσει
η χρήση ενός εργαλείου, όπως το EULAlyzer.

•

Έχουμε όλοι την ευθύνη να αναφέρουμε το ακατάλληλο περιεχόμενο που
θα εντοπίσουμε στο Διαδίκτυο. Όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό, τόσο
περισσότερο θα συμβάλλουμε στο να καταστεί το Διαδίκτυο ένα καλύτερο μέρος
για όλους.

•

Αξίζει να ψάχνεις για το όνομά σου περιστασιακά (ή να δημιουργήσεις μία
ειδοποίηση Google), προκειμένου να έχεις καλύτερη εικόνα του τι βλέπουν οι
άλλοι όταν ψάχνουν για εσένα στο Διαδίκτυο.

•

Αν και δεν είναι πάντα εύκολο, προσπάθησε να σκεφτείς πριν δημοσιεύσεις!

Τι έχεις μάθει;

49

