
Bezpieczeństwo w sieci



Wprowadzenie

• W dobie internetu jesteśmy coraz częściej wystawieni na niebezpieczeństwo

• Hakerzy wymyślają coraz to nowsze, bardziej wyszukane sposoby, aby nam 
uprzykrzyć życie. Wykradają nasze pliki, dane osobowe, hasła i inne ważne dla 
nas rzeczy.

• Na szczęście istnieją sposoby, aby się bronić przed tego typu 
nieprzyjemnościami.



Silne hasła

• Jednym z podstawowych sposobów jest używanie tak zwanego silnego hasła Czyli 
hasła, które jest znane tylko nam i nie da się go złamać łącząc znane i dostępne 
informacje o nas. Musi mieć również odpowiednią długość oraz formę, czyli litery, 
cyfry, znaki specjalne. Przykładem silnego hasła może być na przykład: 
ZMojegoOknaWidzePalacKultury2776$_ (Na pierwszy rzut oka wydaje się trudne, 
ale jeżeli hasłem jest fakt staje się ono łatwe do zapamiętania.) 

• Innym przykładem silnego hasła może być zbiór słów który pozornie nie ma sensu ale z 
jakiegoś powodu łatwo jest nam je zapamiętać. Na przykład: KociKorektor127W11!_



Najczęściej używane hasła przez Polaków
• 123456

• qwerty

• zaq12wsx

• polska

• mercedes

• samsung

• monika



Antywirus

• Rzeczą niezbędną, aby chronić nasze pliki jest antywirus. Jest to program który 
Chroni przed dostaniem się wrogiego oprogramowania do naszego systemu. 

• Dobry antywirus wykrywa również szkodliwe oprogramowanie które już 
znajduje się na naszym dysku, oraz pozwala na odizolowanie go od „zdrowych 
plików” (kwarantanna). 



Przykładowe rodzaje wirusów

• Spyware – Oprogramowanie szpiegujące

• Keylogger – widzi co wpisujemy na klawiaturze i zamienia na tekst

• Koń trojański – Jak sama nazwa wskazuje jest to wirus który podszywa się pod 
inny plik, a tak naprawdę powoduje niepożądane funkcje

• Ransomware – Wirus który szyfruje nasze pliki i blokuje do nich dostęp. Jedyny 
sposób żeby odzyskać nasze pliki to zapłacenie hakerom.



Uważaj co udostępniasz w sieci

• Pamiętaj, że co raz trafi do sieci już na zawsze w niej pozostanie.

• Nie wrzucaj zdjęć które pokazują twój dom, mieszkanie, majątek.

• Nie udostępniaj informacji które sugerują, że dom może być pusty.



Takie zdjęcia to raj dla złodziei



Istotne informacje

• Pamiętaj, aby nigdy nie  udostępniać istotnych informacji w internecie.

• Swoich zarobków,

• Adresu zamieszkania,

• Miejsca w którym w tej chwili się znajdujesz

• Takie informacje są poufne i mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie.



Dziękuję za uwagę ☺


