7.

s vagy
Mi mindent tanultál? – Nettudó
netkezdő vagy?

Teszteld a tudásod! Válaszolj az alábbi kérdésekre!
Figyelj oda, mert néhány kérdésre több jó válasz is adható!
1. Találsz egy rasszista, erőszakos tartalmú videót. Mit teszel?
a. Semmit, már fent van a neten, úgyhogy már nem tehetek ellene semmit.
b. A bejelentő rendszert használva jelentem a videót a weboldal üzemeltetőinek.
c. Telefonálok a rendőröknek, és hivatalos bejelentést vagy panaszt teszek.
d. Letöltöm a videót, és megmutatom a barátaimnak is, hogy ők is lássák, milyen szörnyű.
2. Igaz vagy hamis?
a. A szólásszabadság azt jelenti, hogy sértegethetek másokat az interneten.
b. Ha valakiről nyilvános helyen készítek fényképet, akkor én vagyok a kép feletti szerzői jogok
tulajdonosa.
c. A közösségi oldalakról lehetetlen bármilyen tartalmat levetetni, kivéve, ha azok sértik a
felhasználási feltételeket.
d. Ha valakinek egy közösségi oldalon 500-nál több ismerőse vagy barátja van, az biztos, hogy
nem fogja tudni megőrizni az internetes jó hírnevét.
3. Az alábbi jellemzők közül melyek jelzik, hogy egy weboldal használata biztonságos?
a. https
b. Egy lakat szimbólum a weboldal alján
c. Zöld háttér a böngésző címsorában
d. A weboldal címe .com vagy .org tartománykódra végződik
4. Az alábbiak közül mely adatok miatt válhatnál valamilyen visszaélés áldozatává, ha a
mobilodon tárolnád őket? 33
a. Lakcím
b. Születési dátum
c. Internetes bank belépési adatok
d. Weboldal belépési adatok
e. Bankkártya adatok
f. Közösségi oldalakon használt jelszavak
g. Magánjellegű fényképek vagy videók
5. Elfogadható dolog hamis névvel létrehozni egy profilt egy közösségi oldalon, ha az oldal
felhasználási feltételeiben a valódi neved megadását kérik?
6. A trollkodás jelentése:
a. Valaki más felhasználói fiókjának a feltörése és elfoglalása
b. Negatív, hamis vagy sértő hozzászólások publikálása különböző internetes kommunikációs
felületeken a többi felhasználó heves reakcióinak kiprovokálása céljából
c. Sértő vagy negatív üzenetek írása egy elhunyt személy profiljára egy közösségi oldalon
d. Spam üzenetek küldése egy közösségi oldal véletlenszerűen kiválasztott felhasználói számára
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7. Egy közösségi oldalon bejelölt ismerősnek valaki attól a cégtől, ahová a jövő héten mész
állásinterjúra. Mit teszel?
a. Jóváhagyom a bejelölést, fogadjanak el olyannak, amilyen vagyok.
b. Elutasítom a bejelölést, mert ha meglátják, milyen tartalmak vannak a profilomra feltöltve, nem
fogják nekem adni az állást.
c. Átnézem a profilomat, és letörlök minden olyan tartalmat, amit mások esetleg sértőnek
tarthatnak – rámegy majd az egész hétvégém, de megéri.
d. Úgy állítom be a biztonsági beállításokat, hogy az új ismerősöm csak olyan tartalmakat
láthasson, amiket én engedélyezek neki.
8. Az alábbiak közül melyek segíthetnek megőrizni a jó hírnevedet az interneten?
a. Csak olyan embereknek engedem, hogy az „ismerőseim” vagy a „barátaim” legyenek, akiket
ismerek, és akikben megbízom.
b. Rendszeresen ellenőrzöm a közösségi oldalakon létrehozott profiljaim biztonsági beállításait,
hogy biztosan a saját irányításom alatt tudjam tartani, hogy mi az, amit megosztok másokkal.
c. Törlöm a profilomat az összes közösségi oldalról, ahová regisztráltam.
d. Csak szakmai jellegű közösségi oldalakra regisztrálok (pl. LinkedIn).
9. A jövő héten állásinterjúra kell menned, ezért szeretnél gondoskodni róla, hogy az interneten
elérhető információk alapján megfelelő kép alakuljon ki rólad. Mit teszel?
a. Írok egy hamis önéletrajzot, és feltöltöm néhány weboldalra.
b. Regisztrálok a LinkedInre, és itt beírom, hogy több világszerte elismert cégnél is dolgoztam –
úgysem fogja ellenőrizni senki, hogy ez igaz-e.
c. Törlök minden kifogásolható tartalmat a nyilvánosan elérhető internetes profiljaimról.
d. Nem csinálok semmit – igazából senkit nem érdekel, mi van az interneten, az állásinterjún
nyújtott teljesítményem alapján döntik majd el, hogy megkapom-e az állást.
10. Egy jó jelszó segíthet megőrizni a jó hírnevedet az interneten. Az alábbi állítások közül
melyek mondhatók el a legjobb jelszavakról?
a. Rövid és könnyen megjegyezhető
b. Hosszú jelszó, ami betűket, számokat és szimbólumokat is tartalmaz (lehet, hogy érdemes
valahova leírni, mivel nehezen megjegyezhető)
c. A neved visszafelé betűzve, a végén a születési dátumoddal
d. A szótárakban nem szereplő szó, ami legalább 8 karakterből áll, a betűk mellett számokat és
szimbólumokat is tartalmaz, és meg is tudod jegyezni
11. Egy nyilvánosan elérhető profilra valaki feltöltött rólad egy fényképet, amit a múlt hétvégi
buliban készített. A képen a földön fekszel, melletted egy üres vodkásüveg hever. A képhez
több mint 50 ember írt hozzászólást. Mit teszel?
a. Semmit, nem ittam, csak a barátaim állították be így a képet.
b. Kapcsolatba lépek a kép feltöltőjével, és megkérem, hogy törölje a profiljáról.
c. Kapcsolatba lépek a weboldal rendszergazdáival és követelem, hogy töröljék a képet a profilról
– a kép amúgy is biztosan sérti a weboldal felhasználási feltételeit.
d. Nekem is van néhány „érdekes” képem a sértő kép feltöltőjéről, úgyhogy feltöltöm a saját
képeimet, és gondoskodom róla, hogy mindenki értesüljön róluk.
12. Az alábbiak közül mi segítheti még személyes adataid védelmét?
a. Számítógéped beállítása úgy, hogy a képernyő rövid időközönként automatikusan lezáródjon,
és a gép kérje a jelszavadat
b. SIM-kártya PIN-kód használata
c. Távoli törlés
d. Rendszeres biztonsági mentés
e. Rendszeres szoftverfrissítés
f. Vírusirtó használata
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13. Egy baráti kör meghív egy hétvégi buliba, de félsz, hogy mi mindent töltenek majd fel rólad
az internetre a következő héten. Mit teszel?
a. Vigyázok, hogy kifogástalanul viselkedjek egész hétvégén.
b. Nem megyek el, túl kockázatos.
c. A hétvége előtt elbeszélgetek a barátaimmal, megosztom velük az aggodalmaimat, és
elmagyarázom nekik, miért fontos számomra az internetes jó hírnevem megőrzése.
d. Elmegyek a bulira, és majd meglátom, mi történik utána
14. Az alábbiak közül mely cselekmény(ek) illegális(ak)?
a. Zenehallgatás a megfelelő szerzői jogi engedélyekkel rendelkező szolgáltatók által működtetett
internetes streamekről
b. Letöltés az iTunesból
c. Egy olyan videó megtekintése, amit valaki egy olyan koncerten vett fel, ahol megkérték a
közönséget, hogy ne készítsenek felvételeket
d. Zenehallgatás és letöltés a megfelelő szerzői jogi engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók
által működtetett internetes streamekről
15. Törvényes dolog újrapublikálni egy teljes cikket a szerző engedélye nélkül úgy, hogy
feltünteted a cikk szerzőjét, és beilleszted az eredeti cikkre mutató linket?

Ne feledd:
•

Rendszeresen ellenőrizd, és ha szükséges, módosítsd a közösségi oldalakon
létrehozott profiljaid biztonsági beállításait.

•

Amennyiben csak lehetséges, biztonságos weboldalakat használj (pl. https),
amelyek titkosított információs csatornákat használnak.

•

Ha egy új weboldalra való regisztráláskor nincs időd végigolvasni az oldal felhasználási feltételeit, próbálj meg valamilyen segédeszközt felhasználni ehhez,
például az EULAlyzert.

•

Mindannyian felelősséggel tartozunk a kifogásolható internetes tartalmak bejelentéséért. Minél többször jelentjük az ilyen tartalmakat, annál többet teszünk
azért, hogy az internet mindenki számára biztonságosabbá váljon.

•

Időnként érdemes rákeresned a saját nevedre (vagy beállítani egy Google
értesítőt, ami a nevedet figyeli), hogy jobban nyomon tudd követni, hogy mások
milyen veled kapcsolatos információkat láthatnak a neten.

•

Noha ez nem mindig egyszerű, igyekezz gondolkodni, mielőtt posztolsz!
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