
1. Regularnie  aktualizuj  wszystkie  aplikacje  zainstalowane
w systemie.

2. Unikaj klikania na linki i załączniki w wiadomościach e-mail lub
komunikatory internetowe.

3. Jeżeli  korzystasz  z  bankowości  online  lub  robisz  zakupy
w sklepach  internetowych,  wykonuj  te  czynności  wyłącznie  na
własnym komputerze.

4. Zawsze wyloguj się ze skrzynki pocztowej.
5.  Uważnie  czytaj  umowy  licencyjne  zanim  zaakceptujesz  ich

warunki.

WWW.sieciaki.pl –  serwis  dla  młodych  internautów.  Dołącz do
Sieciaków, zainstaluj na komputerze  Spociaka lub AjPi i baw się,
ucz i zdobywaj nagrody!

WWW.dyzurnet.pl –  serwis  Dyżurnet.pl  anonimowo  przyjmuje
zgłoszenia o nielegalnych treściach.

Bądź bezpieczny w Sieci!

W numerze:

Z netykietą za pan brat

Prywatność

Znajomości internetowe 

Wirusy komputerowe
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http://WWW.dyzurnet.pl/
http://WWW.sieciaki.pl/


Z netykietą za pan brat

Korzystając z Internetu pamiętaj o netykiecie!
Netykieta,  to  internetowy  zbiór  zasad  kulturalnego

zachowania, który obowiązuje każdego, kto korzysta z sieci. Zasady te
zostały opracowane przez internautów, aby  nauczyć  oraz zwrócić uwagę
na  pewne  zachowania,  których  przestrzeganie  sprawi,  iż  sieć  będzie
miejscem,  gdzie  panuje  wzajemny  szacunek  wśród  jej  użytkowników.  

Jednak  łamanie  zasad  netykiety  może  się  wiązać  z  takimi
konsekwencjami,  jak:  ośmieszenie  się,  wykluczenie  z  danej  grupy  lub
społeczności  internetowej,  a  nawet  odcięcie  od  określonej  usługi  przez
administratora.

Prywatność

Publikując  informacje  o  sobie,  trzymaj  się  prostej  zasady:
umieszczać tylko takie informacje, które powiedziałoby się nieznajomemu
na ulicy.  Pamiętaj  o  tym,  że  raz  zamieszczona  w Internecie  informacja
pozostaje w nim na zawsze i każdy może mieć dostęp do danych, które
udostępniliśmy, również za kilka , kilkanaście lat.

Szanuj także prywatność innych – jeżeli  coś publikujesz o innej
osobie czy dodajesz jej zdjęcie, zapytaj jej o pozwolenie.

Znajomości internetowe

Podczas  korzystania  z  Internetu  pamiętaj  o  własnym
bezpieczeństwie. Dbaj o swoją prywatność, 

Scam (ang. Confidence  trick)  –  oszustwo polegające  na  wzbudzeniu
u kogoś zaufania, a następnie wykorzystanie tego zaufania do wyłudzenia
loginów lub  haseł  do  serwisów internetowych,  danych  bankowych  czy
pieniędzy.
Scam przybiera różne formy - począwszy od bezpośredniego wzbudzania

zaufania poprzez kontakty osobiste, przez wysyłanie maili i tradycyjnych
listów,  po  skomplikowane  technicznie  zabiegi  z  użyciem  usług
internetowych.

Pamiętaj:

Pamiętaj o tym, że tak naprawdę wcale nie znasz osób spotkanych w sieci,
a to, co piszą o sobie, nie musi być prawdą.

Jeśli nie musisz, nie ujawniaj prawdziwych danych, a jeśli takie informacje
są  wymagane  zapytaj  rodziców,  czy  możesz  je  podać  w  tej
konkretnej sytuacji.

Nie zapominaj też, że w każdej chwili możesz się wylogować, kiedy coś Cię
zdenerwuje lub sprawi, że poczujesz się zakłopotany.

Jeżeli w Sieci przytrafi Ci się coś, co sprawi, że poczujesz się urażony albo
w jakikolwiek sposób skrzywdzony,  powiedz o tym właśnie rodzicom. Oni
będą wiedzieli, co zrobić.

Wirusy komputerowe

Wirus  komputerowy –  program
komputerowy posiadający  zdolność
replikacji, tak jak prawdziwy wirus,
stąd jego nazwa. Wirus do swojego
działania potrzebuje  i  wykorzystuje
system  operacyjny,  aplikacje  oraz
zachowanie  użytkownika
komputera.

Pamiętaj:
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oszustwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski

