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Какво е това „интернет“? (1)

Интернет или Мрежата, а в разговорния

български език и като нет (от англ. net, мрежа), е

глобална система от свързани компютърни мрежи,

която чрез стандартен комплект

протоколи TCP/IP обслужва милиарди

потребители по целия свят.

Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от

милиони частни, обществени, академични,

търговски и държавни мрежи с най-различен

обхват – от местен до глобален, в различни

преносни среди и свързани помежду си чрез
сложна система от мрежов хардуер и софтуер.



Какво е това „интернет“? (1)

Интернет служи за отдалечен достъп до

голямо разнообразие

от информационни ресурси и услуги, най-

известни сред които са

взаимосвързаните хипертекстови документи

на World Wilde Web (WWW) и електронна

поща (e-mail – на английски език).



Какво е това „интернет“? (1)

Повечето традиционни комуникационни средства

имат аналози, адаптирани към технологията на

Интернет. Така например телефонните или

телевизионните услуги стават основа съответно

на интернет-телефонията и интернет-

телевизията, а издаването на вестници е

трансформирано в уебсайтове, блогове и

фийдове. Интернет позволява или ускорява

възникването на нови форми на общуване между

хората, като незабавни съобщения, интернет

форуми и социални мрежи.



Какво представляват кибер-

атаките? (2)

Интернет ресурсите, хардуерът и

софтуерът често стават мишена на

престъпни или злонамерени опити да се

вземе неупълномощен контрол и да се

създават прекъсвания, да се извършват

измами, да се провежда изнудване или да

се достъпи до лична информация.



Какво представляват кибер-

атаките? (2)
Зловреден софтуер, който се използва и

разпространява по интернет, и който

включва компютърни вируси,

разпространяващ се с човешка помощ;

компютърни червеи, които се копират

автоматично; софтуер за DoS атаки;

рансъмуер, ботнетове и шпионски

софтуер, който докладва дейността на

потребителите.



Какво представляват кибер

атаките? (2)

Обикновено тези дейности са

считани за киберпрестъпления.

Спекулира се и с възможността от

кибервойна, която използва

подобни методи, но в далеч по-

голям мащаб.



Какво е това „безопасен интернет“? (3)

Безопасният интернет се характеризира с това,
че предпазва децата, както и възрастните от
опасни хора във виртуалното пространство,
както и от кибер-атаки, с помощта на различни
средства: разнообразни приложения, които се
инсталират на нашите смартфони; съвети;
контрол от страна на родителите върху достъпа
на децата до интернет, чрез приложение точно
за тази дейност; да не се отварят писма на
електронната поща от непознати хора; да не се
отварят линкове, които са изпратени на
електронната ни поща.



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Никога не давайте лична информация на лице, с
което сте се срещнали в интернет-
пространството, включително чата, защото не
можете да бъдете сигурни за какво ще бъде
използвана от човека, на когото я предоставяте!
Не предоставяйте информация за други хора,
дори и да са Ваши приятели!
Не давайте Ваши снимки, защото не могат да
бъдат използвани за всякакви цели без Ваше
съгласие!



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Помнете, че в интернет трябва да се отнасяте

с всеки като с непознат и не трябва да се

доверявате на никого, защото дори и да си

мислите, че си пишете с Ваш познат,

самоличността му може да се използва от

друг човек, който е злонамерен!



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Никога не приемайте среща, уговорена в чата

или по друг начин чрез интернет, а ако е

наистина наложителна ‒ задължително

уведомете родителите си!

Не отивайте на срещата сам(а), най-добре е

да бъдете придружен(а) от родителите си!



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Ако попаднете на текст или съобщение в чата

или на интернет-страница, което Ви обижда,

шокира или смущава, незабавно го покажете на

родителите си! Повече не влизайте там и

незабавно ни сигнализирайте за него, като

използвате бутона за сигнализиране в горната

дясна част на страницата, за да можем да

предприемем нужните действия!



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Винаги казвайте на родителите си в какви

сайтове влизате, с кого си пишете/чатите, какви

файлове и материали възнамерявате да свалите

от интернет!

Съветвайте се с родителите дали това е

безопасно и им съобщавайте за всичко нередно!



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Не правете нищо, което може да нанесе вреда на

Вас, други хора, Вашия компютър или

компютрите на други хора!

Знайте, че сайтовете за запознанства са

изключително опасни! Те са сред най-

използванте от педофилите за търсене на

жертви. НЕ ги посещавайте! Социалните мрежи

(като facebook и myspace) предлагат подобни

възможности за хора с лоши намерения, защото

те предлагат възможности за контакт, лична

информация и снимки!



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде

максимално трудна за познаване от друг човек!

Никога не използвайте Ваши или тези на други

хора: имена, телефонни номера, прякори, дата на

раждане, ЕГН и т. н.!

За различните програми и сайтове използвайте

различни пароли, за да защитите другите си

профили ако една парола е открадната.



Съвети към децата за предпазване от 

виртуални опасности (4)

Използвайте различни потребителски имена (user

names)!

Добра идея е, когато създавате парола, да

използвате както главни, така и малки букви, да

включите няколко цифри и също символи, когато

системата, в която се регистрирате, го позволява

(като .,/?!#@$%^&*-+;”; и т.н.)!

Никога не използвайте парола, която е същата

като потребителското име (user name).



Съвети към родителите за предпазване 

на децата от интернет опасности (5)

Обяснете на Вашето дете/деца какви

рискове крие интернет за тях!

Обяснете, че не трябва да се доверяват на

никого, с когото са се запознали в чат или

по друг начин в интернет!

Възпитайте ги в предпазливост!!!



Съвети към родителите за предпазване 

на децата от интернет опасности (5)

Използвайте интернет семейно, винаги се интересувайте

какво точно прави Вашето дете, докато е в интернет и с

какви хора контактува!

Говорете с детето/децата си за това какви сайтове

посещава, с какви и с КОИ хора общува чрем имейл,

чатове, също и онлайн игри и социални мрежи (facebook,

myspace, twitter), какви игри играе и т.н.

Определете в какви часове детето/децата Ви могат да

ползват интернет! Добре е тогава да бъдете у дома!

Обяснете на децата Ви как някои хора се представят за

други в интернет (възрастни с лоши и престъпни

намерения се представят за деца)!



Съвети към родителите за предпазване 

на децата от интернет опасности (5)

Не позволявайте на Вашето дете/деца да отива

на срещи, уговорени с човек или хора, с които се

е запознало в Интернет. Ако все пак отиването на

такава среща е наложително, непременно го

придружете!



Съвети към родителите за предпазване 

на децата от интернет опасности (5)

Ако попаднете на материал или съобщение в

интернет, което Ви обижда, шокира, смущава, или

ако Вашето дете Ви покаже такова, напуснете

страницата/чата и сигнализирайте на МВР. Така ТЕ

ще МОГАТ да предприемат необходиме действия

за прекратяване на евентуална криминална

дейност!



Съвети към родителите за предпазване 

на децата от интернет опасности (5)

Сайтовете за запознанства са особено ОПАСНИ!

Те са сред най-често използваните места от

педофили за търсене на деца.

Ограничете достъпа на децата си към тях и им

обяснете опасностите!



Съвети към родителите за предпазване 

на децата от интернет опасности (5)

Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде
максимално трудна за познаване от друг човек!
Никога не използвайте Ваши или тези на други хора:
имена, телефонни номера, прякори, дата на раждане,
ЕГН и т.н. За различните програми и сайтове използвайте
различни пароли, за да защитите другите си профили ако
една парола е открадната!
Добра идея е, когато създавате парола, да използвате
както главни, така и малки букви, да включите няколко
цифри и също символи, когато системата, в която се
регистрирате, го позволява (като .,/?!#@$%^&*-+;”; и тн).
Никога не използвайте парола, която е същата като
потребителското име (user name)!
Използвайте различни потребителски имена (user names)!



ИЗВОД

В максимална степен трябва ние самите да се

предпазим от интернет опасностите.

Всеки от нас има инстинкт за самосъхранение,

който ни помага да се предпазим от евентуални

опасности.

Интернет пространството е необятно и ние

трябва да внимаваме да не се натъкваме на

онлайн опасности – да внимаваме какво

публикуваме в социалните мрежи, с кой си

пишем, да не отваряме линкове, чиито

съдържание не ни е известно, за да не заразим

смартфона или компютъра си с вирус.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


