7.

ezintă
Să vedem ce aţi învăţat! Mai pr
u nu?
Internetul secrete pentru voi sa

Testaţi-vă cunoştinţele completând chestionarul de mai jos!
Atenţie! Unele întrebări au mai multe răspunsuri corecte!
1. Daţi peste un film online, al cărui conţinut este rasist şi ofensator. Ce faceţi?
a. Nimic. Materialul este online, deci nu prea aveţi ce face.
b. Marcaţi filmul conform procedurilor de sesizare ale site-ului.
c. Sunaţi la poliţie şi depuneţi o plângere/sesizare.
d. Descărcaţi filmul şi îl arătaţi prietenilor, ca să ştie şi ei cât de nociv este.
2. Adevărat sau fals?
a. Libertatea de exprimare vă permite să-i ofensaţi pe alţii online.
b. Deţineţi drepturile de autor asupra fotografiilor pe care le faceţi cuiva într-un spaţiu public.
c. Este imposibil să ştergi un anumit conţinut de pe o reţea socială dacă nu încalcă clauzele şi
condiţiile lor.
d. Oricine are peste 500 de prieteni pe o reţea socială nu va reuşi să-şi protejeze reputaţia online.
3. Care dintre elementele următoare indică un site securizat, ce poate fi folosit în siguranţă?
a. https
b. Simbolul unui lacăt în partea de jos a paginii
c. Bara de adrese are un fundal verde.
d. Prezenţa sufixului .com sau .org în adresa site-ului
4. Care dintre următoarele date v-ar putea transforma în victima unor fraude atunci când
sunt stocate pe dispozitivul vostru mobil? 33
a. Adresa unde locuiţi
b. Data de naştere
c. Datele de acces ale serviciului de online banking
d. Datele de acces ale site-ului
e. Datele cardului bancar
f. Parolele reţelelor sociale
g. Fotografii sau filme sensibile
5. Este corect să vă creaţi un profil pe o reţea socială fără să vă folosiţi numele real, deşi clauzele şi condiţiile de utilizare interzic acest lucru?
6. „Trolling” înseamnă:
a. Piratarea şi preluarea contului altei persoane
b. Publicarea de mesaje negative, false sau insultătoare pe canalele de comunicare online, cu
scopul de a provoca reacţii emoţionale din partea persoanelor vizate
c. Publicarea de mesaje insultătoare şi/sau negative pe pagina socială a unei persoane decedate
d. Trimiterea de mesaje nesolicitate către conturi necunoscute dintr-o reţea socială
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7. Aţi primit o cerere de prietenie din partea unei persoane care lucrează la firma unde aveţi
interviu săptămâna viitoare. Ce faceţi?
a. Acceptaţi cererea de prietenie. Vor trebui să vă accepte aşa cum sunteţi.
b. Refuzaţi cererea pentru că, dacă văd ce fel de conţinut aveţi pe profil, nu vă vor mai angaja.
c. Parcurgeţi profilul personal şi ştergeţi orice conţinut care poate fi considerat ofensator de alte
persoane. Vă va lua tot weekendul, dar merită.
d. Vă configuraţi setările de confidenţialitate astfel încât noul prieten să vadă doar conţinutul pe
care-l doriţi voi.
8. Care dintre acţiunile următoare ar putea contribui la protejarea propriei reputaţii online?
a. Fiţi „prieteni” doar cu persoane pe care le cunoaşteţi şi în care aveţi încredere.
b. Consultaţi în mod regulat setările de confidenţialitate ale profilurilor de pe reţelele sociale pentru a fi siguri că deţineţi controlul asupra conţinutului distribuit.
c. Ştergeţi toate profilurile de pe reţelele sociale.
d. Folosiţi doar reţele sociale profesionale, precum LinkedIn.
9. Aveţi un interviu de angajare săptămâna viitoare şi vreţi să vă asiguraţi că faceţi impresie
bună online. Cum procedaţi?
a. Vă faceţi un CV fals şi îl încărcaţi pe mai multe site-uri.
b. Vă înscrieţi pe LinkedIn şi daţi de înţeles că aţi lucrat pentru câteva companii de talie internaţională. N-o să verifice nimeni.
c. Eliminaţi orice conţinut neadecvat de pe profilurile voastre publice.
d. Nu faceţi nimic. Cui îi pasă de ce e online? Slujba o veţi obţine în funcţie de cum vă veţi descurca la interviu.
10. O parolă puternică poate contribui la protejarea propriei reputaţii online. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bun tip de parolă?
a. Ceva scurt şi uşor de ţinut minte
b. O parolă lungă, care conţine litere, cifre şi simboluri (s-ar putea să fiţi nevoiţi să o notaţi, deoarece e complicată)
c. Numele vostru scris invers, la care adăugaţi data de naştere
d. Un cuvânt care nu există în dicţionar, care să aibă cel puţin opt caractere şi să conţină cifre,
litere şi care să fie uşor de ţinut minte
11. Cineva a publicat pe un profil public o fotografie cu tine la petrecerea de săptămâna trecută. În fotografie apari întins pe jos, cu o sticlă de vodcă lângă tine. Peste 50 de persoane au
comentat pe marginea fotografiei. Ce trebuie să faci?
a. Nimic. N-ai băut la petrecere. E doar o fotografie „aranjată” de prieteni.
b. Contactaţi persoana care a încărcat fotografia şi o rugaţi să o şteargă.
c. Contactaţi administratorul site-ului şi insistaţi să şteargă fotografia, care oricum încalcă clauzele şi condiţiile de utilizare a site-ului.
d. Aveţi nişte fotografii „interesante” cu prietenul care a încărcat fotografia ofensatoare. Încărcaţi
fotografiile cu pricina şi daţi de ştire tuturor.
12. Care dintre mijloacele următoare oferă protecţie suplimentară pentru datele voastre?
a. Interval scurt de blocare a ecranului, plus solicitarea parolei
b. PIN-ul cardului SIM
c. Ştergerea datelor de la distanţă
d. Executarea de copii de siguranţă ale dispozitivului, la intervale regulate
e. Actualizarea regulată a software-ului
f. Antivirus
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13. Sunteţi invitaţi la o petrecere cu un grup de prieteni, dar vă îngrijorează ce ar putea apărea
online după petrecere! Ce faceţi?
a. Vă comportaţi exemplar la petrecere.
b. Nu vă duceţi! E prea riscant.
c. Discutaţi cu prietenii înainte de petrecere. Expuneţi-le îngrijorările voastre şi faceţi-i să înţeleagă de ce trebuie să vă protejaţi reputaţia online.
d. Aşteptaţi să treacă petrecerea, să vedeţi ce se întâmplă.
14. Care dintre următoarele acţiuni sunt ilegale?
a. Să ascultaţi muzică oferită de servicii online care au acorduri cu deţinătorii drepturilor de autor.
b. Să descărcaţi conţinut de pe iTunes.
c. Să urmăriţi înregistrarea unui concert făcută de altcineva, deşi organizatorii au interzis filmatul.
d. Să ascultaţi sau să descărcaţi melodii de la servicii care nu au acorduri cu deţinătorii drepturilor de autor.
15. Este ilegal să republicaţi integral un articol dacă menţionaţi autorul şi adresa materialului,
însă nu îi cereţi permisiunea?

De reţinut!
•

Consultaţi cu regularitate setările de confidenţialitate ale reţelelor sociale şi
actualizaţi-le când e cazul.

•

Folosiţi site-uri securizate (https) ori de câte ori e posibil, deoarece informaţiile
trimise acestor site-uri sunt criptate.

•

Dacă nu aveţi timp să citiţi toate clauzele şi condiţiile de utilizare la înscrierea pe
un site nou, apelaţi la ajutorul unor instrumente precum EULAlyzer.

•

Toţi avem responsabilitatea de a sesiza conţinutul inadecvat pe care-l găsim online. Cu cât mai des facem asta, cu atât mai mult vom contribui la transformarea
Internetului într-un loc mai bun pentru toată lumea.

•

Din când în când, merită să vă căutaţi numele pe Internet (sau să configuraţi o
alertă Google în acest sens), pentru a vă face o idee asupra a ceea ce vor vedea alţii când caută informaţii despre voi online.

•

Deşi nu e întotdeauna uşor, încercaţi să gândiţi înainte să publicaţi online!
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