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Vaše identita je
součtem vašich
charakteristik, včetně
místa a data narození,
škol, které jste
navštěvovali, velikosti
vašich bot a tak dále.
Některé z těchto
vlastností se nikdy
nemění, například vaše
narozeniny, a některé se
mění v průběhu času,
například školy nebo
zaměstnavatelé nebo i
třeba barva vlasů.

Podobně, když
používáte internet, vaše
online identita je
součtem vašich
charakteristik a
interakcí. Protože s
každou navštívenou
webovou stránkou
komunikujete jinak,
každá z těchto stránek
bude mít jiný obrázek o
tom, kdo jste a co
děláte.

The Digital Identity Revolution | John
Luxford | TEDxWpg

 

Teen Voices: Presenting Yourself Online
(2019)

https://www.youtube.com/watch?v=DKj9bdGSVww&ab_channel=CommonSenseEducation


Vaše online identita není stejná jako
vaše identita v reálném světě,
protože vlastnosti, které zastupujete
online, se liší od charakteristik, které
zastupujete ve fyzickém světě.  

Každý web, se kterým komunikujete,
má svou vlastní představu o vaší
identitě, protože každý z nich vás a
vaše vlastnosti vidí jinak. Například
Amazon pro vás vytvořil částečnou
identitu na základě produktů, které
kupujete, ať už jste to vy u
klávesnice nebo někdo jiný, kdo
používá váš účet.
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The Self in Selfie: Identity in the Age of Social Media
 

Is Our Virtual Behaviour Impacting the Way We Really Behave?

5 Crazy Ways Social Media Is Changing Your Brain Right Now

Další zdroje

How ads follow you around the internet

What Are Cookies? And How They Work | Explained for Beginners!

https://www.ctd.northwestern.edu/blog/self-selfie-identity-age-social-media
https://www.entrepreneur.com/article/307457
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0&ab_channel=AsapSCIENCE
https://www.youtube.com/watch?v=HFyaW50GFOs&ab_channel=Vox
https://www.youtube.com/watch?v=rdVPflECed8&ab_channel=CreateaProWebsite


Identity SHORT FILM (Award Winning Inspirational
Short)

Digital freedom: Virtual reality, avatars, and multiple
identities: Jim Blascovich at TEDxWinnipeg

 

Různé typy virtuálních identit jsou
vytvářeny tak, aby doplňovaly různé
platformy a virtuální prostory. Mnoho z
těch, které se nejčastěji používají ve
videohrách nebo na jiných místech, se
jednoduše nazývají „avataři“.

Lidé si budují virtuální identity jako
virtuální představitele sebe sama.
Například něčí virtuální identita v online
hře na hrdiny je často téměř úplně jiná
než jeho vlastní identita! I když je v
některých ohledech jejich součástí,
protože byla individuálně vytvořena.

Vaše virtuální identita

Další zdroje

https://www.youtube.com/watch?v=ikGVWEvUzNM&ab_channel=KalhilAdames
https://www.youtube.com/watch?v=bgEA4iM8CHc&ab_channel=TEDxTalks



