Niebezpieczeństwa
w sieci
I jak się przed nimi chronić

Jak chronić się przed wirusami?
Porady jak uniknąć
zainfekowania
komputera wirusem:

- Nie otwieraj nieznanych
maili i linków
- Często wykonuj
aktualizacje
- Sprawdzaj czy żadne
nieznane Ci aplikacje
lub programy nie
działają w tle
- Nie wchodź na
niezabezpieczone strony
- Nie otwieraj ani nie
ściągaj nieznanych
plików z Internetu

- Jeżeli musisz coś
pobrać, korzystaj
tylko z zaufanych,
zabezpieczonych
stron

Najczęstsze objawy
obecności wirusa
na komputerze:
-

-

-

Znaczne spowolnienie
pracy komputera
Nieuzasadnione
wysokie
wykorzystanie
procesora
Pojawiające się
nieuzasadnione
komunikaty i
wyskakujące nagle
okna
Brak możliwości
uruchomienia
niektórych aplikacji
Zniknięcie programu
antywirusowego

Jak uniemożliwić
Najlepsze
bezpłatne programy wirusowi
dostanie się do
antywirusowe:
- Avast
komputera?
-

McAfee
Bitdefender
TotalAV
PC Protect
Norton
AVG
Malwarebytes
ScanGuard

-

-

Stosowanie
Firewall – zapora
ogniowa (zapora ta
blokuje wejście
wszystkim wirusom
i hackerom)
Nie zwlekanie z
aktualizacjami
(większość
wirusów omija
zabezpieczenia
przez brak
najnowszych wersji
systemu)

Jak unikać niebezpiecznych stron
1. Gdy otworzysz
stronę, której nie
jesteś pewien, najedź
na kłódkę w lewym
górnym roku, i
sprawdź czy połącznie
jest bezpieczne.

2. Nie ignoruj powiadomień, które wysyła ci
przeglądarka.

3. Nie akceptuj nieznanych ci treści.

Jak chronić nasze dane osobowe w Internecie ?
 NIE PODAWAJ SWOICH DANYCH!
-pamiętaj aby w sieci nie podawać swoich danych osobowych takich jak:

imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer szkoły i haseł do portali społecznościowych.
 NIE UFAJ OSOBOM POZNANYM W SIECI!
-nie zapomnij, że osoba poznana w Internecie niekoniecznie jest tym za kogo się podaje.
 MÓW JEŚLI COŚ JEST NIE TAK!
-bądź świadomy tego, że wokół ciebie są osoby które z chęcią ci pomogą. Jeżeli ktoś lub coś zaniepokoi cię w
Internecie, koniecznie poinformuj o tym rodziców, wychowawcę lub inną zaufaną osobę dorosłą.
 WYLOGUJ SIĘ!

-nie zapomnij o tym aby, odchodząc od komputera wylogować się ze wszystkich portali na przykład: poczty,
Messengera, Instagrama i innych. Jeśli o tym zapomnisz nieznajome osoby będą miały łatwy dostęp do
twoich danych.
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NIEZNAJOMI W INTERNECIE
• W większości przypadków są to osoby które mają złe zamiary wobec nas, wiele razy słyszano o
starszych osobach podających się za naszych rówieśników albo o osobach chcących zhakować nam
sprzęt, dlatego zawsze należy zachować ostrożność.

Jak być anonimowy w internecie?I co to VPN?
• VPN ->(wirtualna sieć prywatna) po jego zainstalowaniu IP twojego komputera będzie
niewidoczne dla przypadkowych osób i będziesz bezpieczniejszy/a przeglądając
przypadkowe strony internetowe. np: North VPN , SurfShark VPN.
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