Klasa 6A grupa 1

Temat zajęć – Bezpieczeństwo w sieci.

Internet nie jest tylko miejscem rozrywki. Za jego pośrednictwem załatwiamy różne ważne
sprawy. Dbajmy wówczas, aby niepowołane osoby nie miały dostępu do istotnych informacji.
To niełatwe, ponieważ w takcie podróży po sieci mimowolnie pozostawiamy po sobie ślady.
Informacje o nas mogą zostać przechwycone lub pozyskane przez internetowych
przestępców. Częściej jednak sami dajemy innym dostęp do nich. Sieć nie mogłaby przecież
istnieć bez nadzorujących ją osób. Dostawcy usług internetowych, administratorzy serwisów i
programiści umożliwiają nam korzystanie z Internetu. Aby efektywniej wykonywać swoją
pracę, gromadzą o nas pewne dane. Np. Google wykorzystuje zbierane informacje, aby
dostosowywać wyniki wyszukiwania do użytkownika. Czyni to, m.in. skanując treść e-maili
czy zapisując wyszukiwane przez Ciebie frazy.
Używając darmowych narzędzi internetowych często nieświadomie godzimy się na
wykorzystywanie naszych danych w różnych celach. Ich krążenie po Internecie umożliwia np.
rozsyłanie reklamowego spamu. Dlatego też nieraz informacje o nas stają się towarem — są
sprzedawane reklamodawcom.
Aby bezpieczniej korzystać z Internetu, wykorzystuj następujące metody:
1. Bądź anonimowy. Jeśli nie musisz podawać swoich danych prywatnych — nie rób
tego. Im mniej informacji o tobie jest w sieci, tym jesteś bezpieczniejszy.
2. Ustaw „silne” hasła. Ważne, aby twoje hasła były jak najdłuższe. Miej wiele haseł i
czasem je zmieniaj.
3. Sprawdzaj, czy łączysz się bezpiecznie (przez połączenie https://). Bezpieczne
połączenia oznacza się za pomocą zielonego zaznaczenia lub kłódeczki koło paska
adresu. Czasem występuje problem z bezpieczeństwem połączenia i pojawiają się
ostrzeżenia o błędach certyfikatu. Nie ignoruj ich, zwłaszcza jeśli witryna nie jest
godna zaufania lub wcześniej nie pojawiał się na niej błąd.

4. Zainstaluj program: Adblock, NoScript, Flashblock, Cookie Monster. Te programy
blokują niepożądane elementy stron. Np. Adblock nie tylko usunie reklamy, lecz także
ograniczy przepływ informacji o historii przeglądania.
5. Stosuj tryb prywatny w przeglądarkach. Jest przydatny, jeśli korzystasz z komputera
dostępnego dla innych osób. Po zakończeniu sesji kasowana jest cała jej historia oraz
ciasteczka.
6. Wyloguj się po pracy. Nie można o tym zapomnieć!

Słowniczek
AdBlock
jedno z najpopularniejszych rozszerzeń do przeglądarek internetowych, automatycznie
blokuje i usuwa reklamy ze stron internetowych. Zwiększa wygodę i bezpieczeństwo
korzystania z sieci. Ogranicza przepływ informacji o historii przeglądania.
NoScript
rozszerzenie do przeglądarek internetowych, automatycznie blokuje skrypty
uruchamiane przez strony internetowe w przeglądarce.
CookieMonster
rozszerzenie do przeglądarek internetowych, pozwala bardzo dokładnie kontrolować
ciasteczka i to, jakie strony (i na jak długo) mogą je ustawiać.
FlashBlock
rozszerzenie do przeglądarek internetowych domyślnie blokujące wszystkie filmiki
typu flash na stronach internetowych, pozwalające je uruchomić jednym kliknięciem
myszki.
połączenie https://
połączenie przeglądarki ze stroną internetową zapewniające szyfrowanie komunikacji,
a tym samym znacznie utrudniające dostęp do treści osobom innym niż nadawca i
odbiorca. Szyfrowanie niezbędne jest w bankowości elektronicznej i w innych
sytuacjach, w których podajesz swoje prawdziwe dane. Korzystanie z połączenia
https:// zaleca się każdorazowo przy logowaniu.

tryb prywatny
(inaczej: incognito) sposób działania przeglądarki internetowej, który zapewnia
wykasowanie wszystkich danych zapisanych podczas przeglądania (historia,
ciasteczka) po zamknięciu przeglądarki (lub po wyłączeniu trybu prywatnego).
ciasteczka
(ang. cookie), małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika podczas
korzystania ze stron WWW, które zapamiętują określone informacje o ustawieniach
przeglądarki (np. wybrany język strony WWW, dane logowania) lub przesyłają pewne
informacje z powrotem na serwery danej strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub
produkty w koszyku w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą narażać użytkownika
na wiele zagrożeń, gdyż działają w sposób niewidoczny i mogą zapamiętywać wiele
wrażliwych informacji. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła na
właścicieli stron WWW obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o
tym, że witryna korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat tego, jak można
wyłączyć ich obsługę.
anonimowość
brak możliwości zidentyfikowania osoby.
rozszerzenie
(inaczej: wtyczka), dodatkowy moduł do programu komputerowego, który rozszerza
jego możliwości. Stosowanie wtyczek jest coraz częstszym zabiegiem wśród twórców
programów, a zwłaszcza tych tworzących otwarte oprogramowanie. Zaletą takiego
rozwiązania jest to, że użytkownicy mogą wybierać pomiędzy funkcjami, które chcą
mieć w programie, a których nie. Poza tym odciąża to autora od pisania całego kodu
programu, a zrzuca część tego obowiązku na zewnętrznych programistów.
Najpopularniejszymi programami oferującymi wtyczki są przeglądarki internetowe
oraz programy pocztowe, np. Mozilla Firefox i Mozilla Thunderbird. W obu
przypadkach dzięki wtyczkom można znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa i
prywatności komunikacji.
skrypt
prosty program uruchamiany przez stronę internetową. Skrypty są zwykle używane do
tworzenia animowanych menu i innych udogodnień, ale bywają też wykorzystywane
do śledzenia internautów. Zdarza się, że zawierają złośliwy kod, który wykorzystuje
luki w programie przeglądarki do infekowania komputerów użytkowników.

