Kā atpazīt viltus kontu Instagram?
ĪBU?

ZMAN
U
T
S
R
Ē
V
E
I
P
M
KA
Ja kontam nav nekā kopīga ar Tevi, piemēram, ar
Taviem draugiem, paziņām vai interesēm, tomēr
tas Tev pieseko, tad esi vērīgs – iespējams, tam ir
ļaunprātīgi nolūki.
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✖Nosaukumā
✖
izmantots konkrētas personas vārds
vai vārdu savienojums ar mērķi aizvainot šo personu.
✖Konts
✖
izveidots identiski kādas konkrētas
personas kontam, lai maldinātu sekotājus un veiktu
kādas ļaunprātīgas darbības “it kā” šīs personas vārdā.
✖Nosaukums
✖
izveidots ar mērķi pievilināt sekotājus,
izmantojot efektīvu konta nosaukumu “Konkurss”,
“Konkursiņi”, “Laimē jauno iPhone”, “Darbs no mājām”,
“Kļūsti par miljonāru vienā dienā”, “Nopelni ātri” u. tml.
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KONTA ATTĒLS

89 likes

Money_Fast

✖Bieži
✖
tajā vispār nav reāla cilvēka attēla.
✖Attēls
✖
ir nekvalitatīvs, izskatās izgriezts no kāda cita
attēla un/vai ņemts no interneta.
✖Konta
✖
attēla vispār nav.
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KONTA MĒRĶIS
✖Ja
✖ profila bio apraksta nav, tad varētu uzskatīt, ka
konts jau ir aizdomīgs.
✖Viltus
✖
konti bieži tiek izveidoti, lai kādu pazemotu
un izspiegotu – izrādītu pastiprinātu interesi par kādu
personu, nevēloties, lai šī persona zinātu, kas to dara.
✖Bieži
✖
vien pedofili izmanto viltus kontu, lai radītu
iespaidu, ka ir vienaudži, un uzrunātu bērnus un
jauniešus.

PROFILA BIO
✖Apraksta
✖
bieži nav vai tas izskatās kā nokopēts no kaut
kurienes internetā.
✖Ja
✖ konts izveidots ar nolūku kādu aizvainot, tad
aprakstā var būt rupji un aizvainojoši vārdi, kas aizskar
konta foto redzamo vai konta nosaukumā minēto personu.

PUBLIKĀCIJAS JEB IERAKSTI

KONTA IZVEIDOŠANAS LAIKS

✖Profilam
✖
nav ilgstošas lietošanas pazīmes.
✖Bieži
✖
ierakstu kontam vispār nav vai tam ir tikai viens
līdz divi ieraksti, kuros nav redzami reāli cilvēki.
✖Attēlos
✖
redzama persona, un pievienoti rupji/
aizvainojoši komentāri ar mērķi pazemot šo personu.
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KONTA NOSAUKUMS

NEUZĶERIES,
PĀRBAUDI,
PIRMS
UZTICIES!

Ja konts izveidots salīdzinoši nesen, par to liecina ierakstu
publicēšanas datums. Vienmēr pārbaudi, kāds ir “vecākās”
publikācijas datums.

ATZĪMĒ TEVI SAVĀS PUBLIKĀCIJĀS

KONTA SEKOTĀJU SKAITS
✖Bieži
✖
sekotāju skaits ir neliels vai tieši pretēji – aizdomīgi
liels personai, kas nav slavenība.
✖Parasti
✖
konts seko vairāk Instagram kontiem nekā tam
pašam ir savi sekotāji.

Ja konts Tevi atzīmē (Tag) savos reklāmas ierakstos, kuros
sola laimēt naudu, mašīnu vai cita veida balvas, izmanto
privātuma iestatījumus un noņem sevi no šī ieraksta, lai
citiem nerodas iespaids, ka esi kaut kādā veidā saistīts ar
šo viltus kontu.

KONTA SEKOTĀJI – KAS VIŅI IR?

KOMENTĒ TAVUS IERAKSTUS

✖Bieži
✖
šādiem kontiem ir mākslīgi radīts liels sekotāju skaits un
tiem neseko reālu cilvēku konti, bet tādi paši viltus konti, kas
izveidoti, lai panāktu lielu sekotāju skaitu.
✖Sekotāji
✖
ļoti daudz var pateikt priekšā – izpēti tos kārtīgi,
pirms pieseko kontam.

Šādi viltus konti mēdz atstāt zem citu personu ierakstiem
komentārus, kuros reklamē savus produktus, lai
piesaistītu uzmanību un mudinātu piesekot tiem.
ZIŅO par ļaunprātīgām darbībām!
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