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Nem tagadhatjuk, hogy az internet hálózat egyre
szorosabban hatol be az életünkbe. Egyesek
számára az internet lett a tudás forrása, mások a
munkavégzéshez használják, valaki megtalálta az
internet segítségével a régi ismerőseit, és valaki
képes javítani a személyes életén is. A
legtöbbünknek meglehetősen nehéz
elképzelnünk egy napot anélkül, hogy online
kommunikálnánk a barátokkal, megnéznénk a
legfrissebb híreket vagy új videókat.



Azonban emlékeznünk kell arra, hogy minden
előnye ellenére, az internet kárt is okozhat
neked, szeretteidnek és vagyonodnak. Különféle
csalók, szélhámosok, zaklatók, különféle vírusok,
stb. - mind ez fenyegetést jelent az internet-
felhasználó számára. Sőt, az ilyen fenyegetések
száma folyamatosan növekszik. Teljesen új
veszélyek is felmerülnek, például az egész
országban tragikusan dörgő „halálcsoportok”,
hirdetések, csodaszereket reklámozó
bejátszások, amelyek komoly veszélyt jelentenek
a gyerekek, tinédzserek, sőt, egyes felnőttek
testi és pszichológiai épségére. Mindez arra utal,
hogy az internet használata során rendkívül
elővigyázatosan és körültekintően kell eljárni.



Nézd meg a következő diasort!



AZ INTERNET VESZÉLYEI



Kapcsolattartás nem kívánt 
emberekkel
 kívülről való fenyegetés

 internetes huligánok

 csapdák, amelyeket csalók állítottak be, hogy 
privát információkat szerezzenek rólad és 
családodról



Olyan tartalom, amelyet nem 
szeretne megtekinteni vagy 
használni
 szabálytalan szókincsű anyagok,

 pornográf,

 gyűlöletkeltő tartalom,

 öngyilkos anyagok,

 orientáció,

 szektás anyag.



A számítógéped biztonságának 
veszélye
 Drive-by letöltés, 

amikor egy egyszerű 
webhely megnyitása 
alkalmával 
automatikusan 
letöltöd a 
számítógépedre a 
rosszindulatú 
programokat.



 Fertőzés peer-to-peer (felhasználó és 
felhasználó közti kapcsolat) hálózatokon 
(P2P) keresztül - illetéktelen személyek 
számára hozzáférést biztosíthatsz a 
számítógéphez.

 Nem kívánt hirdetések, előugró ablakok és 
hirdetési programok - automatikusan 
telepíthetők ingyenes vagy adatmegosztó 
szoftver letöltésekor.



Spam és adathalászat

 A spam az elektronikus 
megfelelője egy 
papírhirdetésnek, amelyet a 
beérkező levelek közé dobnak. A 
spam azonban nem csak 
kellemetlen és bosszantó. 
Veszélyes, különösen, ha ez 
adathalászat része.



A spameket nagy mennyiségben küldik 
e-mailben spamelők és számítógépes 
bűnözők, akiknek célja:

 pénzt csalnak ki számos címzettől, akik 
válaszoltak az üzenetre;

 adathalász támadást folytatnak a jelszavak, 
hitelkártyaszámok, banki adatok stb. 
félrevezető megszerzése érdekében;

 rosszindulatú kódot terjesztenek ki a fogadó 
számítógépekre.



Védd magad:

 Soha ne adj meg titkos információkat 
(számlaszám vagy jelszó) válaszként e-mailre, 
csevegésben, vagy közösségi hálózatokon.

 A titkos információk (számlaszám vagy jelszó) 
megadása előtt figyelj a címsorra: hová kerülnek 
az adataid.

 Soha ne válaszolj a "családtagoktól" küldött 
pénzküldési kérelmekre, a sorsolásos 
üzenetekre, a betétek elhagyására egy közelgő 
ügylet során stb.

 Használj összetett jelszavakat.



Védd számítógépét:

 engedélyezett vírusirtó szoftver telepítésével;

 tartsd naprakészen a szoftveredet;

 ne kövesd a gyanúsnak tűnő felugró üzenetek 
linkjeit;

 ne telepíts ismeretlen adathordozót a 
számítógépedbe.



A rosszindulatú programok és 
hálózatok típusai:
Vírus:

 A vírus egyfajta számítógépes 
program, amelynek 
megkülönböztető jellemzője az 
önreplikáció képessége. A vírusok 
más önkényes műveletek 
végrehajtására is képesek a 
felhasználó tudta nélkül, beleértve 
azokat is, amelyek károsítják őt 
és/vagy a számítógépet. Botnetek 
létrehozására használják (erről 
később).



Adathalászat
 A csalók különféle jól ismert forrásokra mutató 

linkeket küldhetnek.

 Adataidat megadhatod egy kifejezetten erre a 
célra tervezett hamis webhelyen. Nagyon 
könnyű ilyen oldalakat létrehozni, mert a 
böngészők szabadon megjelenítik az összes 
webhely forráskódját.



Trójai férgek:

 A trójai férgek („trójaiak”) 
olyan programok, amelyek 
lehetővé teszik a behatolést a
felhasználó számítógépébe, és 
a rajta lévő információkat saját 
céljaikra használják fel. .Exe
kiterjesztésű programok 
terjesztik (mert van lehetőség 
egy exe fájl rosszindulatú 
programmal történő 
„ragasztására”).



Botnetek:

 A Botnet a fertőzött eszközök hálózata, 
amely a világ minden táján található.

 A botnetben egyesített számítógépeket egy 
közös DDoS támadáshoz használják (erről 
később).



DoS és DDos támadások
 A DoS (Denial of Service) támadás olyan akció, amely 

megbénítja a szerver vagy a személyi számítógép működését 
a támadott erőforrásra nagy sebességgel érkező hatalmas 
számú kérés miatt.

A DDoS (Distributed
Denial of Service) 
támadás egy olyan típusú 
DoS ostromlás, amelyet 
nagyon sok számítógép 
segítségével hajtanak 
végre, így még a nagyon 
nagy sávszélességű 
internetcsatornákkal 
rendelkező szerverek is 
megtámadhatók.



Internet védelmi módszerek
Antivirus használata A tűzfal használata

 A víruskereső program (Antivirus) 
egy speciális program a 
számítógépes vírusok, valamint 
általában a nemkívánatos 
(rosszindulatúnak tekintett) 
programok és az ilyen programok 
által megfertőzött (módosított) 
fájlok helyreállítására, valamint a 
fájlok vagy az operációs rendszer 
rosszindulatú kódokkal történő 
fertőzésének (módosításának) 
megelőzésére szolgáló speciális 
programok felderítésére.

 A tűzfalat (tűzfal, tűzfal) arra 
tervezték, hogy megvédje a 
számítógépes hálózatokat vagy 
az egyes csomópontokat az 
illetéktelen hozzáféréstől. Az 
egyik fő feladata, hogy ne adja 
át (szűrje) a megadott 
kritériumoknak meg nem felelő 
hálózati csomagokat.



Oszd meg velünk az online 

biztonsággal kapcsolatos tippjeidet!



 Ellenőrizd le a beállításaidat és jelszavaidat:
12345 a jelszavad? Válassz egy 
bonyolultabbat!

 Elmondtad egy barátodnak? Változtasd meg!

 Ki láthatja az online posztjaidat? Mikor nézted 
át utoljára a privát beállításaidat? Ellenőrizd a 
biztonsági beállításaidat!



És ne feledd, veled kezdődik! Ne terjessz
pletykákat és ne ossz meg fájdalmas vagy kínos
sztorikat és képeket. Ami először csak egy
ártatlan viccnek tűnik, az egy másik embernek
nagyon fájdalmas lehet.


