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Drošība digitālā 

pasaulē

Mārtiņš Hiršs



Izvēlies privātumu

Tu esi tik drošs, cik tavs 

vājākais punkts

Drošība ir ceļojums



DOMĀŠANAS VEIDS

FIZISKĀ

PSIHOLOĢISKĀ

TEHNOLOĢIJAS

Digitālā drošība



haveibeenpwned.com









Kā pasaule mainījusies 

pēdējos 20 gados?



Sensācija



‘Gate-keepers’



Sensācija



Uzmanības ekonomika



SOCIĀLIE MEDIJI?

Action

Partially

Randomized

Rewards

Investment

KĀ STRĀDĀ

Trigger

Compulsion



UNIT 1: (DIS-)INFORMATION & SOCIAL MEDIA

FACEBOOK ALGORITMS

• Facebook grib lai Tu zaudē

• Facebook grib lai Tu tērē laiku / naudu

• Facebook grib “quality content”

• To visu kontrolē automātiski algoritmi



Demographics + 

Psychographics + 

Personality Data

5,000 data points per user

220 million FB profiles in the US

10 likes - better than a coworker

70 likes - better than a friend

150 likes - better than a parent

300 likes - better than a partner



BIG 5 personības iezīmes



BIG 5 personības iezīmes



BIG 5 personības iezīmes





DOMĀŠANAS VEIDS

FIZISKĀ

PSIHOLOĢISKĀ

TEHNOLOĢIJAS

Digitālā drošība



Facebook > Settings > Ads



Facebook > Settings > Ads



Your Facebook info > 

Off-Facebook Activity



Manage Future Activity



Kādus paņēmienus 

FB izmantotu,

lai pārdotu tev produktus, 

zinot šo visu par tevi?



myaccount.google.com







Your Off-Google Activity?



Nodalīšana



Alternatīva?



Alternatīva?



Droši messendžeri



Izvēlies privātumu

Tu esi tik drošs, cik tavs 

vājākais punkts

Drošība ir ceļojums



Vai tagad esam drošībā?

Drošība ir ceļojums



Kas ir meta-dati?



youronlinechoices.com/lv

/your-ad-choices



browserleaks.com



browserleaks.com



browserleaks.com







VPN



Vai tagad esam drošībā?

Drošība ir ceļojums



grc.com/haystack.htm





Divu-faktoru autentifikācija 

(2FA)





Vairāk info?



Vairāk info?



Vairāk info?



skolanakotnei.lv



Izvēlies privātumu

Tu esi tik drošs, cik tavs 

vājākais punkts

Drošība ir ceļojums



KRITISKĀ DOMĀŠANA

MEDIJPRATĪBA        

DOMĀŠANAS KĻŪDAS

DROŠĪBA INTERNETĀ



Paldies par uzmanību!
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