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Dlaczego to ważne?

Nie ulega wątpliwości, że od kilkunastu już lat Internet i jego możliwości

sprawiły, że wiele dziedzin życia, przeniosło się do wirtualnej przestrzeni. 

To za pomocą komputera zdobywamy wiedzę, korzystamy z rozrywki, komunikujemy się

z innymi, wyrażamy swoje zdanie. 

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony w 2004 roku przez Komisję Europejską.

Corocznie obchodzimy go w pierwszej połowie lutego. W tym czasie szczególną uwagę poświęca się

zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w sieci.

Dzień Bezpiecznego InternetuDzień Bezpiecznego InternetuDzień Bezpiecznego Internetu



 

Co muszę wiedzieć,Co muszę wiedzieć,Co muszę wiedzieć,   

by bezpiecznie korzystaćby bezpiecznie korzystaćby bezpiecznie korzystać   

z Internetu?z Internetu?z Internetu?



 Jak zwalczać wirusy komputerowe?

Wirusy komputerowe możemy zwalczać programami antywirusowymi tzw. anti-malware, często są 

to płatne programy, lecz istnieją darmowe z ograniczonymi funkcjami. Oto przykładowe:

Czym są wirusy komputerowe?

Wirusy komputerowe są programami szkodliwymi, najczęściej pobieranymi przez nas z Internetu,

istnieją różne odmiany wirusów.

WIRUSY KOMPUTEROWEWIRUSY KOMPUTEROWEWIRUSY KOMPUTEROWE
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INSTALACJA AVG FREEINSTALACJA AVG FREEINSTALACJA AVG FREE   

 

Należy wejść na stronę www.avg.com i kliknąć POBIERZ

BEZPŁATNIE.

Po kliknięciu przycisku, zostaniemy przeniesieni na stronę,

gdzie pobierzemy instalator i otrzymamy krótką instrukcję

instalacji programu.



INSTALACJA AVG FREEINSTALACJA AVG FREEINSTALACJA AVG FREE

 

Gdy instalator nam się już pobierze, w lewym

dolnym rogu klikamy nasz instalator i czekamy 

aż się uruchomi.

Po chwili czekania pojawi nam się takie okno, klikamy ZAINSTALUJ.



INSTALACJA AVG FREEINSTALACJA AVG FREEINSTALACJA AVG FREE

Następnie wystarczy kliknąć KONTYNUUJ, uruchomić pierwsze skanowanie i...

gotowe! Zainstalowaliśmy antywirus.

 

W prawym dolnym rogu pojawi nam się takie okno, jak powyżej.

Teraz należy zaczekać, aż antywirus się zainstaluje.



CO MOGĄ SPOWODOWAĆCO MOGĄ SPOWODOWAĆCO MOGĄ SPOWODOWAĆ
WIRUSY?WIRUSY?WIRUSY?

Uszkodzeń komputera,

Kradzieży danych,

Uszkodzeń systemu operacyjnego,

Zniszczenia dysku twardego,

Utraty kontroli nad komputerem,

Wyświetlania niechcianych reklam.

Wirusy wgrane w nasz system komputerowy mogą prowadzić do:



RODZAJE WIRUSÓWRODZAJE WIRUSÓWRODZAJE WIRUSÓW
TROJAN - Podszywa się pod aplikacje, dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte

przed użytkownikiem różne funkcje,

ROOTKIT - Narzędzie pomocne we włamaniach do systemów informatycznych. Ukrywa 

ono niebezpieczne pliki i procesy, 

SPYWARE - Szkodliwe oprogramowanie, którego celem jest gromadzenie informacji 

o użytkowniku, a także przesyłanie ich bez jego wiedzy innym osobom,

KEYLOGGER - Rodzaj oprogramowania lub urządzenia rejestrującego klawisze naciskane

przez użytkownika,

RANSOMWARE - Oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu komputerowego, 

a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego,

ADWARE - W sposób utrudniający obsługę komputera, wyświetlają niechciane reklamy.



Pierwsze ataki RANSOMWARE znanego jako WANNACRY oraz WANNACRYPT odnotowano 12 maja 2017 roku. Aby odzyskać dostęp do danych konieczne było

opłacenie okupu, co było równoznaczne z zakupem klucza deszyfrującego. Zagrożenie zostało w dużej mierze wyeliminowane dzięki śmiałkowi 

z Anglii, który poddał analizie kod wirusa i podjął stosowne działania celem jego zatrzymania. WANNACRY to jeden z największych ataków

RANSOMWARE, a liczbę urządzeń zainfekowanych już pierwszego dnia szacuję się na 230,000 komputerów ze 150 państw.

WIRUS "WANNA CRY"WIRUS "WANNA CRY"WIRUS "WANNA CRY"



Staramy się nie logować w miejscach publicznych,

Nie otwierać podejrzanie wyglądających linków do stron,

Nie pobierać oprogramowania nielegalnego (Większość takich programów posiada

wirusy),

Uważać na nośniki danych z niewiadomego pochodzenia,

Jeśli nie używamy kamerki w laptopie staramy się ją zakrywać,

W telefonie powinniśmy wyłączać lokalizację,

Wykonywać aktualizacje, kiedy tylko się pojawią, gdyż starsze oprogramowanie   

 jest bardziej podatne na atak hackerski, 

Nie podawać nikomu prywatnych danych,

Nie ustawiać prostych haseł typu: 123, 1234, 321, password, hasło.

ABY UCHRONIĆ SIĘ PRZED POTENCJALNYM ZAGROŻENIEM, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ KILKU KROKÓW:
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OCHRONA PRZED WIRUSAMIOCHRONA PRZED WIRUSAMIOCHRONA PRZED WIRUSAMI



KRADZIEŻE TOŻSAMOŚCI - podszywanie się pod znane ofierze

osoby, w celu wyłudzenia pieniędzy, zawarcia kontaktu,

poznania adresu zamieszkania.

HEJT - negatywne komentarze mające na celu urazić, wyrządzić

krzywdę.

STALKING - to śledzenie ofiary, osaczanie jej np. przez

ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną,

podarunki.

 

 

Czy wiesz, co to...?Czy wiesz, co to...?Czy wiesz, co to...?



CYBERPRZEMOC - stosowanie przemocy np. prześladowanie,

zastraszanie, nękanie, wstawianie przykrych

komentarzy, obraźliwych i wulgarnych wpisów z

wykorzystaniem urządzeń typu: telefon, komputer

WYŁUDZENIA - podszywanie się np. pod przedstawicieli

znanych firm, w celu wyłudzenia pieniędzy np. (wpłata

zaliczki przed dostarczeniem przesyłki, wygrana w

nieistniejącym konkursie, zaoferowanie pracy za którą

nie dostaniemy gaży, podanie loginu oraz hasła do

strony WWW w celu weryfikacji).

Czy wiesz, co to...?Czy wiesz, co to...?Czy wiesz, co to...?



Częste czyszczenie historii przeglądania,

W miejscach publicznych po zakończeniu pracy wylogowanie się z

kont internetowych,

Nie podawanie nikomu swoich danych,

Ukrycie adresu IP,

Działanie w trybie incognito w przeglądarce.

Korzystając z Internetu, powinniśmy szczególnie chronić naszą

prywatność. Może nam w tym pomóc:
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Ochrona naszej prywatnościOchrona naszej prywatnościOchrona naszej prywatności



Depresji,

Agresji,

Wahań nastroju,

Niepokoju,

Zaburzeń poczucia czasu,

Bezsenności,

Poczucia osamotnienia,

Apatii.

Zbyt długie przesiadywanie w Internecie może prowadzić do:
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Tak! Od Internetu można sięTak! Od Internetu można sięTak! Od Internetu można się

uzależnić!uzależnić!uzależnić!



Używajmy do zakupów tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję         

ze sprzedawcą.

Przy płaceniu kartą zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne         

i czy przesyłane dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

Otrzymując oferty e-mailem nie korzystajmy z linków, a na stronę sklepu wejdźmy,

wpisując adres w karcie przeglądarki.

Jeśli chcemy dokonać płatności w sieci ważną sprawą jest, aby sprawdzić czy adres

strony WWW rozpoczyna się "https" oraz czy strona ma ważny certyfikat.

Jeśli kupujemy z nieznanej wcześniej strony, warto poszukać KRS sklepu             

w Internecie, aby sprawdzić czy sklep istnieje w Polsce. (wpisujemy w przeglądarkę

"KRS [nazwa sklepu]").
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Jak bezpiecznie kupowaćJak bezpiecznie kupowaćJak bezpiecznie kupować   

przez Internet?przez Internet?przez Internet?



Nie daj się oszukać!Nie daj się oszukać!Nie daj się oszukać!

W Internecie można natknąć się na oszustwa loteryjne. To znaczy, że oszuści wysyłają e-mail do

określonego internauty z informacją, iż został on zwycięzcą danej loterii i wygrał nagrodę

pieniężną.

Do innych oszustw dochodzi na portalach społecznościowych. Czasami przestępcy internetowi włamują

się na konto użytkownika np. Facebooka czy Instagrama i rozsyłają w imieniu właściciela profilu

wiadomości do jego znajomych.

1.

2.



Nie zapomnij o netykiecieNie zapomnij o netykiecieNie zapomnij o netykiecie

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. 

Dzięki przestrzeganiu netykiety internetowa przestrzeń staje się bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Traktuj innych internautów z szacunkiem, nie obrażaj i nie osądzaj. 

W Internecie łatwiej dać upust swoim negatywnym emocjom - czujemy się anonimowi, dlatego używamy słów,

których nigdy nie użylibyśmy w rozmowie z drugą osobą, nawet jeśli bardzo by nas zdenerwowała. 

Warto o tym pamiętać :)



Fake news to nieprawdziwa lub częściowo nieprawdziwa informacja, często o charakterze sensacyjnym,

publikowana w mediach np. społecznościowych. Jej intencją jest najczęściej wprowadzenie odbiorcy w błąd,

chęć wywołania sensacji lub po prostu żart. Często stosuje się w niej kontrowersyjny nagłówek lub

 grafikę, które przyciągają uwagę odbiorców. Fake newsy są bardzo szybko udostępniane przez Internautów,

co może prowadzić do komunikacyjnego chaosu. Przed udostępnieniem jakiegoś artykułu lub posta, warto

dokładnie przeczytać jego treść oraz sprawdzić źródło tej informacji.

Fake news - dlaczego jest groźny?Fake news - dlaczego jest groźny?Fake news - dlaczego jest groźny?



Z danych przedstawionych na stronie Uniwersytetu w Maryland wynika, 

że oszuści/hakerzy atakują użytkowników komputerów co 39 sekund, zatem każdego

dnia dochodzi do około 2244 ataków na nasze urządzenia!



BĄDŹCIE DYSKRETNI,

STARAJCIE SIĘ BYĆ ANONIMOWI,

BĄDŹCIE UPRZEJMI,

UWAŻAJCIE NA WIRUSY,

ZACHOWAJCIE BEZPIECZEŃSTWO,

ZACHOWAJCIE PRYWATNOŚĆ,

NIE UFAJCIE KAŻDEJ NAPOTKANEJ OSOBIE,

PORUSZAJCIE SIĘ W INTERNECIE Z GŁOWĄ,

I NIE PRZESIADUJCIE ZBYT DŁUGO W INTERNECIE!

Warto zapamiętać :)Warto zapamiętać :)Warto zapamiętać :)   

W Internecie:W Internecie:W Internecie:



Czas na quiz :)Czas na quiz :)Czas na quiz :)
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