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Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Περιγραφή Ενότητας
Σήμερα, η τεχνολογία αποτελεί μέρος της
καθημερινής μας ζωής.
Είμαστε στο διαδίκτυο ίσως περισσότερο από
ό, τι είμαστε εκτός διαδικτύου, καθώς
καθόμαστε σχεδόν πάντα μπροστά σε μια
οθόνη, είτε πρόκειται για ένα smartphone, μια
οθόνη υπολογιστή, ένα φορητό υπολογιστή ή
ένα τάμπλετ και είναι σημαντικό να θυμόμαστε
ότι το πρόσωπο που έχουμε στο διαδίκτυο, έχει
αντίκτυπο και στη ζωή μας έξω από αυτό.
Η ενότητα αυτή θα σε διδάξει, γιατί πρέπει να
είσαι προσεκτικός με την διαδικτυακή σου
ταυτότητα, πώς να τοποθετείσαι σωστά στις
διαδικτυακές σου αλληλεπιδράσεις και πως να
διαχειριστείς
το
χρόνο
σου
και
τις
δραστηριότητές σου διαδικτυακά.
2

Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Θέματα
Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
• Θέμα 1: Κώδικας Δεοντολογίας
• Θέμα 2: Ψηφιακό Αποτύπωμα
• Θέμα 3: Χρόνος στην Οθόνη
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις:
• τι περιλαμβάνει την ψηφιακή ταυτότητά μας και γιατί είναι σημαντικό να
είμαστε συνειδητοποιημένοι σε σχέση με αυτή
• το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για να γίνει διάκριση μεταξύ
κατάλληλων και ακατάλληλων συμπεριφορών στο διαδίκτυο, οι οποίες
διαμορφώνουν την ψηφιακή ταυτότητα κάποιου
• πώς να διαχειριστούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για να αποφύγουμε τις
παγίδες που μπορεί να προκύψουν από καταχρηστική ή ακατάλληλη
συμπεριφορά και χρήση του διαδικτύου
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Υπόμνημα
Λέξεις κλειδιά
Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις
Δραστηριότητες
Πηγές
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Θέμα 2
Ψηφιακό Αποτύπωμα
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Ψηφιακό Αποτύπωμα

Τι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα;
Το Ψηφιακό Αποτύπωμα είναι το μονοπάτι δεδομένων
που αφήνουμε πίσω μας, καθώς περιηγούμαστε στο
διαδίκτυο. Όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε στο
διαδίκτυο,
για
παράδειγμα
οι
σελίδες
που
επισκεπτόμαστε, τα πράγματα στα οποία κάνουμε like
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές μας
συναλλαγές, αφήνουν πίσω τους ίχνη.
Το ψηφιακό αποτύπωμα αποτελεί ολόκληρο το ιστορικό
μας στο διαδίκτυο (όχι μόνο το ιστορικό του
προγράμματος περιήγησης!), και δεν είναι τόσο κρυφό
όσο νομίζουμε.
Διάφορα άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν το
ψηφιακό αποτύπωμά μας και μπορούν εύκολα να
μάθουν πολλά πράγματα για εμάς, όπως τα
ενδιαφέροντά μας, την ηλικία μας, πού ζούμε, ακόμα και
ποιοι είναι οι φίλοι και η οικογένειά μας.
7
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Πως διαμορφώνεται το ψηφιακό μας αποτύπωμα;
Κάθε σελίδα που επισκεπτόμαστε και κάθε συναλλαγή
που κάνουμε διαδικτυακά αφήνει ίχνη στον Η/Υ μας.
Επιπλέον, τα σχόλια, τα likes, οι δημοσιεύσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και οι ιδιωτικές μας
συνομιλίες αποτελούν μέρος του ψηφιακού μας
αποτυπώματος.
Συχνά χρησιμοποιούμε τον ίδιο λογαριασμό για να
συνδεθούμε στο τάμπλετ, το κινητό τηλέφωνο και τον
υπολογιστή μας, ακόμα και σε άλλες συσκευές.
Αυτό συνδέει όλες τις δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται σε αυτές τις συσκευές με τον
λογαριασμό, διαμορφώνοντας το Ψηφιακό μας
Αποτύπωμα.
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Παθητικό και Ενεργό Ψηφιακό Αποτύπωμα
Το ψηφιακό αποτύπωμα διακρίνεται μεταξύ
Ενεργού και Παθητικού.
Το παθητικό ψηφιακό αποτύπωμα είναι
πληροφορίες που αφήνουμε στο διαδίκτυο κατά
την περιήγηση χωρίς να το θέλουμε, μερικές φορές
χωρίς καν να το γνωρίζουμε. Αυτό περιλαμβάνει
δεδομένα που άφησαν άλλοι (π.χ. δημοσιεύσεις
στις οποίες έχουμε επισημανθεί με ετικέτα) ή
πληροφορίες που συλλέγονται όταν κάνουμε
διάφορες δραστηριότητες στο διαδίκτυο, όπως η
τοποθεσία και η διεύθυνση IP.
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Παθητικό και Ενεργό Ψηφιακό Αποτύπωμα
Το ενεργό ψηφιακό αποτύπωμα είναι τα ίχνη που αφήνουμε
σκόπιμα πίσω μας, όταν παίρνουμε εσκεμμένα αποφάσεις στο
διαδίκτυο.
Παραδείγματα ενεργού ψηφιακού αποτυπώματος περιλαμβάνουν:
• Δημοσιεύσεις σε Blog
• Δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, σχόλια, φωτογραφίες και
likes (συμπεριλαμβανομένων και των
διαγραμμένων)
• Εγγραφή για ενημερωτικά δελτία

• Emails
• Ανέβασμα
και Βίντεο

Φωτογραφιών

• Συνομιλίες
• Αποδοχή των cookies στο
πρόγραμμα περιήγησης
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Πως χρησιμοποιείται το ψηφιακό μας αποτύπωμα Cookies
Αναζήτησες ποτέ στο διαδίκτυο κάτι να αγοράσεις και έπειτα
εμφανίζονταν διαφημίσεις από τυχαίες ιστοσελίδες που σου
έδειχναν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο;

Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι κάνουν τα διαδικτυακά
Cookies. Αν και το όνομα, μας θυμίζει τις νόστιμες λιχουδιές, τα
διαδικτυακά Cookies είναι κάτι εντελώς διαφορετικό!
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται στο
πρόγραμμα περιήγησής μας όταν επισκεφτούμε για πρώτη
φορά μια σελίδα, που θέλει να αποθηκεύσει πληροφορίες.
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη
διεύθυνση IP μας, ποιες σελίδες επισκεφτήκαμε στον ιστότοπο
αυτό, πόσες φορές επισκεφτήκαμε τη σελίδα και άλλα πολλά.
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Πως χρησιμοποιείται το ψηφιακό μας αποτύπωμα
- Cookies

Οπότε, ποιος είναι ο σκοπός των Cookies;
Βασικά,
δημιουργούνται
για
την
εξατομίκευση της περιήγησής μας στο
διαδίκτυο, δηλαδή για την εμφάνιση
περιεχομένου πιο σχετικού με τις προτιμήσεις
μας, για την παροχή εύκολης πρόσβασης σε
λογαριασμούς και γενικά για την αποθήκευση
των προτιμήσεών μας για ευκολότερη και
ταχύτερη περιήγηση.
Ορισμένα Cookies διαγράφονται όταν
κλείνουμε το πρόγραμμα περιήγησής μας,
αλλά κάποια άλλα μπορούν να παραμείνουν
για κάποιο διάστημα, έως ότου διαγραφούν
χειροκίνητα ή μέχρι να λήξουν.
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Πως χρησιμοποιείται το ψηφιακό μας αποτύπωμα Cookies
Τα Cookies επιτρέπουν επίσης σε άλλες
σελίδες να μας παρακολουθούν στο
διαδίκτυο, με μια διαδικασία που ονομάζεται
Cookie Profiling (καταγραφή Cookies).
Το Cookie Profiling είναι η χρήση πολλαπλών
cookies
για
τη
συγκέντρωση
των
διαδικτυακών μας δραστηριοτήτων για ένα
χρονικό διάστημα και έπειτα τη δημιουργία
του προφίλ μας. Στη συνέχεια, οι διαφημιστές
λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες από
διάφορες πηγές και τις χρησιμοποιούν για
στοχευμένη διαφήμιση.
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Τι πληροφορίες συγκεντρώνονται;
• Διεύθυνση IP
• Χόμπι και ενδιαφέροντα, βασισμένα στις σελίδες που
επισκέπτεσαι
• Τι είδους συσκευή χρησιμοποιείς
• Εφαρμογές που χρησιμοποιείς
• Δημοσιεύσεις σε Facebook και Instagram και ιστορικό
συνομιλιών
• Πως νιώθεις για συγκεκριμένα άτομα και αντικείμενα (π.χ.
αν έκανες like/dislike σε κάποιον τραγουδιστή, σε ταινία)
• Τις σχέσεις σου με άλλους (π.χ. συγγενείς, κοντινούς φίλους)
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Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
“Ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο, μένει στο διαδίκτυο.”
Αυτό το ρητό δείχνει τη σημασία του ψηφιακού αποτυπώματος.
Μόλις δημοσιευτεί κάτι στο διαδίκτυο, είναι σχεδόν αδύνατο να
διαγραφεί.
Αυτό σημαίνει πως ένα αρνητικό ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να
βλάψει μια μέρα τη φήμη σου. Πιθανοί εργοδότες και
πανεπιστημιακά ιδρύματα που σκέφτονται να σε κάνουν μέρος του
δυναμικού τους, θα σε αναζητήσουν πιθανότατα και στο διαδίκτυο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται εκτεταμένη έρευνα, με
πρόσβαση σε αναρτήσεις και συνήθειες περιήγησης από
προηγούμενα χρόνια, ακόμη και από λογαριασμούς που δεν
χρησιμοποιείς πια.
Είναι πιθανό να χάσεις μια θέση εργασίας ή μια θέση στο
πανεπιστήμιο / κολέγιο, εάν η διαδικτυακή παρουσία σου έχει
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αρνητική χροιά.
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Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
Δε θα επηρεαστεί μόνο η επαγγελματική σου ζωή. Η οικογένεια και οι φίλοι
σου ενδέχεται επίσης να δουν πράγματα από τις διαδικτυακές σου
περιηγήσεις και δραστηριότητες, που δε θεωρούν ιδιαίτερα κολακευτικές.
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Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος
Είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το
Ψηφιακό Αποτύπωμα. Πώς το πετυχαίνουμε λοιπόν;
Πρώτον, διαχειριζόμαστε το αποτύπωμά μας μέχρι
τώρα, ή «κάνουμε καθαρισμό».
• Αναζήτησε τον εαυτό σου σε διάφορες μηχανές
αναζήτησης και πλατφόρμες μέσων κοινωνικών
δικτύωσης. Ψάξε πιο πέρα από την πρώτη σελίδα.
Τι βρήκες;
Αν βρεις κάτι που δε σου αρέσει να το βλέπουν άλλα
άτομα, αφαίρεσέ το, ή ζήτα από το πρόσωπο που το
δημοσίευσε να αφαιρέσει την ετικέτα με το όνομα σου.
• Κάνε μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς μέσων
κοινωνικής δικτύωσης που είχες μέχρι τώρα και
διάγραψε αυτούς που δε χρησιμοποιείς πια.
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Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος
Δεύτερον, πρόσεχε πως ενεργείς από εδώ και πέρα
στο διαδίκτυο (1/2):
• Να δείχνεις σεβασμό σε όλες τις διαδικτυακές σου
αλληλεπιδράσεις (βλέπε Ενότητα 6, Θέμα 1: Κώδικας
Δεοντολογίας, για περισσότερες πληροφορίες).
Βεβαιώσου ότι τα ίχνη που αφήνεις πίσω σου, σου
αποδίδουν μια θετική χροιά.
• Διαμόρφωσε τις ρυθμίσεις απορρήτου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Φρόντισε να ελέγχεις ποιος
έχει πρόσβαση σε δεδομένα και δημοσιεύσεις σου.
• Λάβε υπόψη σου τη σύνδεση των λογαριασμών
μεταξύ τους, π.χ. όταν χρησιμοποιείς το
λογαριασμό σου στη Google ή στο Facebook για να
εγγραφείς σε νέες ιστοσελίδες.
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Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος
Πρόσεχε πως ενεργείς από εδώ και πέρα
στο διαδίκτυο ( 2/2):
• Διάβασε
τους
Όρους
και
τις
Προϋποθέσεις. Αν είναι πολύ μεγάλο
κείμενο, τουλάχιστον ρίξε μια ματιά στα
βασικά σημεία.
• Κατάργησε
όσες
εφαρμογές
δε
χρησιμοποιείς πια από το κινητό σου.
Πολλές
εφαρμογές
συλλέγουν
πληροφορίες, όπως email, τοποθεσία
και διαδικτυακές δραστηριότητες.
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Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος
Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η διαδικτυακή
μας ταυτότητα μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας, θα
μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας για να
οικοδομήσουμε μια καλή φήμη, αντί να παραμείνουμε απλά
"εκτός διαδικτύου". Πώς θα το κάνουμε αυτό;
• Δημοσίευσε περισσότερα πράγματα για τα επιτεύγματά σου,
τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σου. Ξεκίνα ένα blog ή φτιάξε
μια ιστοσελίδα για κάτι που σε ενθουσιάζει.
• Εκφράσου ελεύθερα, αλλά κάνε το με σεβασμό και
εύγλωττα. Να είσαι αυθεντικός και προσεκτικός.
• Έλεγχε τα λάθη στη γραμματική και την ορθογραφία πριν
δημοσιεύσεις κάτι.
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Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος
• ΜΗΝ εμπλέκεσαι σε διαδικτυακές λογομαχίες, είτε
δημόσια, όπως σε κάποιο σχόλιο, είτε ιδιωτικά, όπως σε
μια προσωπική συνομιλία. Λάβε υπόψη σου πως ακόμα
και οι «ιδιωτικές συνομιλίες» μπορούν να αποτυπωθούν
και να διανεμηθούν.
• ΜΗΝ κρατάς φωτογραφίες ή δημοσιεύσεις που έχεις
προστεθεί με ετικέτα, αν αυτές είναι ακατάλληλες.
• ΜΗΝ κάνεις επικριτικά σχόλια σε δημοσιεύσεις άλλων.

21

Ψηφιακό Αποτύπωμα

Περιληπτικά…
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Περίληψη
Το ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να επηρεάσει τη διαδικτυακή σου
φήμη. Από τη στιγμή που τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μας
ξοδεύεται τώρα στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε
τη διαδικτυακή μας φήμη εξίσου καλή με τη φήμη μας εκτός
διαδικτύου, για να αποφύγουμε συνέπειες στο μέλλον.
Ένα θετικό ενεργητικό ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να θέσει τα
πράγματα υπό έλεγχο και να σε βοηθήσει να προωθήσεις μια
θετική εικόνα για τον εαυτό σου. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο
μπορείς να αποφύγεις τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά μπορείς να
εκμεταλλευτείς τη διαδικτυακή σου παρουσία προς όφελός σου,
εάν βέβαια τη διαχειριστείς σωστά.
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Παραπομπές
https://www.techopedia.com/definition/2396/digital-footprint
https://www.youtube.com/watch?v=OBg2YYV3Bts
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/what-is-digital-footprint/
https://www.thewindowsclub.com/remove-digital-footprints-traces
https://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/intel-easy-steps/easy-steps-activity-digital-footprint.pdf
https://www.hotspotshield.com/resources/what-are-internet-cookies/

https://cookiecontroller.com/what-are-cookies/
https://techterms.com/definition/digital_footprint
https://whatis.techtarget.com/definition/digital-footprint
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://www.huffpost.com/entry/your-digital-footprint-ma_b_8930874?guccounter=1

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/11-tips-for-students-tomanage-their-digital-footprints/
https://privacy.net/stop-cookies-tracking/
https://www.cpni.gov.uk/system/files/documents/59/06/10_Tracking%20my%20digital%20footprint_FINAL.pdf
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Κοινοπραξία
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