SMARTPHONE EDUCATION

Darba lapa
“Digitālās drošības desmit baušļi”
Aukstāka līmeņa drošības instrukcija
 Izvēlies drošu parole. Izmanto vismaz sešu simbolu kombināciju no cipariem, burtiem un simboliem
(piemēram “!” un “&”). Parolēm ir jābūt atšķirīgām vienai no otras un tām ko izmanto internetā.
 Regulāri maini savu parole, īpaši, ja saņem ziņojumu ar lūgumu to darīt. Automātisko drošības pārbaužu
laikā, reizēm Instagrams uzrāda informāciju, ka jūsu pieejas dati var tikt nozagti, paroles maiņa Instagramā
un citos sociālos tīklos, mājas lapās palīdz aizsargāt jūsu kontu un izvairīties no hakeru uzbrukumiem
nākotnē.
 Nekad neatklāj savu parole personām, kuras tu nepazīsti un tu neuzticies.
 Pārliecinies, ka jūsu e-pasta konts ir aizsargāts. Personas, kuras var lasīt jūsu e-pastu iespējams var piekļūt
arī jūsu kontam.
 Vienmēr izej no sociālo tīklu konta/profila, ja izmanto datoru vai telefonu ko var izmantot arī citas
personas. Atceries! Neatzīmē ar ķeksīti “Atceries mani”, kad lieto savus kontus/profilus publiskos datoros,
tie var būt pieejami arī pēc tam, kad esat aizvēruši interneta vietni.
 Pielāgo konfidencialitātes iestatījumus, izmantojot sociālos mēdijus.
 Dažos gadījumos ir noderīgi izvēlēties anonīmu vai privātu pārlūkošanas režīmu, lai pasargātu bankas
maksājumu datus vai privāto informāciju, piemēram ieejas datus, it sevišķi, ja datoru lieto vairākas
personas vai datus, kas pakļauti lielākam zādzības riskam līmenim.
 Pārliecinies, ka zini sava konta statusu - publisks vai privāts un kā saturs tiek izplatīts.
 Izslēdz viedtālrunim vietas norādes funkciju, ja negribi, lai citi zina, kur tu atrodies.
Atbilstoša rīcība
 Ja kāds dalās ar fotogrāfijām vai video materiāliem, kas liek jums justies diskomfortā, jūs varat pārtraukt
sekot vai bloķēt personu, kas to dara. Jūs varat arī ziņot par neatbilstošu saturu tieši no informācijas avota,
ja jūs uzskatāt, ka tās saturs pārkāpj jūsu principus.
 Pārliecinies, ka tev nav iebildumu, ka fotogrāfijas un video ar ko tu dalies sociālos tīklos var redzēt plaša
auditorija, kas iekļauj arī jūsu vecākus, skolotājus un nākotnē iespējams arī darba devējus.
 Rūpīgi pārbaudi un apdomā pirms apstiprini trešās puses uzaicinājumu.
 Nekad nepiekrīti darīt vai pārsūtīt kaut ko, kas liek jums justies neērti.
 Ja jūs esat ticis vardarbīgi apsmiets, jautā pēc palīdzības ģimenes locekļiem vai skolotājam, kam uzticies.
Jūs varat arī izdzēst komentāru, kas rakstīts zem bildes ar ko esat dalījies un ziņot ar notikušo vardarbīgo
apsmiešanu sociālo tīklu atbalsta centram.
 Jautā pēc atļaujas pirms publicē fotogrāfijas ar citiem cilvēkiem.

