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Počítačové sítě
Sociální sítě a fotodatabáze



  

Sociální síť

● obvykle formou webových stránek přes službu WWW
● může využívat i jiné síťové služby (posílání zpráv apod.)
● má umožnit kontakt mezi lidmi

Služba v Internetu, která umožňuje vytvoření vlastního 
profilu a následně komunikovat s ostatními uživateli, sdílet 

různá data (text, obraz, video, …), vytvářet skupiny 
uživatelů apod.



  

Příklady sociálních sítí

● Asi nejznámější?
● Typicky česká?
● Na sdílení videa a zvuku?
● Na krátké zprávy/postřehy?
● Na seznámení se?
● Pro studenty?
● Pro zaměstnance?
● Jiné?

● Facebook.com
● Lide.cz
● Youtube.com
● Twitter.com
● Libimseti.cz
● Spoluzaci.cz
● Linkedin.com
● Google+, Badoo, MySpace, 

Pinterest, Tumblr, Flickr, 
VKontakte, LastFm



  

K čemu je to dobré?

● Udržení kontaktu s lidmi i na větší vzdálenosti.
● Přehled o zajímavostech a zážitcích.
● Nabídka akcí a událostí.
● Sdílení a rychlá výměna informací mimo hlídaná media.
● Snadné seznámení se.
● Sebeprezentování, vytvoření své identity.



  

K čemu je to „špatné“?

● Co je jednou v internetu se nedá smazat a šíří se to.
● Bezpečnost v internetu je iluze. Nikdy nevíme, kam 

uniknou citlivá data.
● Internet není anonymní, ale obyčejný uživatel cizí identitu 

nemůže vždy ověřit.
● Psychologická negativa: iluze přátelství, sebeklam, 

neupřímnost, stalking…
● Virtuální šikana a psychologický nátlak, davová psychóza 

s těžko předvídatelnými následky.



  

Co dělají uživatelé špatně.

● Stejné (triviální) heslo na Facebooku i do e-mailu.
● Sdílení citlivých údajů a fotek v iluzi, že nastavení omezeného 

přístupu stačí. 
● Z libimseti.cz i FB opakovaně unikly citlivé fotografie.
● Omezení přístupu neznamená, že někdo z „přátel“ fotky nepřepošle někomu 

dalšímu.

● Uveřejňování nebezpečných údajů: telefon, status „jedu na 14 dní na 
dovolenou“.

● Povolení být označen na fotografii – nemohu pak omezit, co o mě 
druzí uveřejní.

● Přidávání cizích lidí mezi přátele. Neověření si, zda profil není 
falešný.

● Přidávání podezřelých skupin s povolením číst nastavení profilu.

Co vás ještě napadne?



  

Jak používat soc. sítě „správně“?

● Hlídat si přístupové údaje a nepoužívat stejné do e-mailu.
● Neuveřejňovat o sobě zbytečně mnoho informací (telefon).
● Uvažovat, co mám důvod sdílet (hloupá videa, status „jdu se 

koupat“).
● Překonat vrozenou potřebu exhibicionismu.
● Zvažovat koho přidat mezi „přátele“ a koho ne.
● Především hlídat skupiny.
● Neustále mít na paměti, že co jednou uploaduji, už nelze vzít zpět.
● V nastavení zakázat co lze (omezit zobrazení) a pak povolovat jen, 

co chci.
● Používat sociální sítě jen jako prostředek pro komunikaci se 

vzdálenými přáteli a jak se domluvit na přímém kontaktu s těmi 
blíže.



  

Fotodatabáze

● Některé sociální sítě umožňují sdílení fotografií.
● Existují přímo služby pro sdílení fotografií a vytváření 

fotoalb.
● Příklady služeb:

● Flickr.com
● Rajče.net
● Fotoalbum.cz
● jAlbum.net



  

Výhody internetových fotoalb

● fotky jsou dostupné odkudkoliv
● obvykle lze omezit, komu se zobrazí (není úplně jisté)
● nehrozí nebezpečí ztráty fotek při havárii počítače
● lze vkládat komentáře, popisky
● jednoduché procházení, struktura



  

Nevýhody internetových fotoalb

● fotografie nemám u sebe
● je nutné číst licenční podmínky, zda se nezbavuji 

nahráváním autorských práv
● účet může být smazán a mohu o fotky přijít
● fotky může někdo cizí zneužít
● pokud se chci fotografií později zbavit, často zůstávají 

v archivech přítomné



  

Zdroje

● http://www.socialnisite.123abc.cz/ 
● http://socialni-site.kadaza.cz/ 
● http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/socialni-site/ 
● http://www.dvoran.com/socialni-site/marketing/prehled 


