
A netezés veszélyei
(Következmények, ötletek, megoldások)



A veszélyek csoportjai
 1. Technikai veszélyek (eszközökkel, adatokkal kapcsolatos)

 2. Nem technikai veszélyek (közvetlenül, velünk kapcsolatos, pl. 
rossz testtartás, „internetfüggőség”)



Fokozottan veszélyes internetes 
tevékenységek, oldalak
 Online filmeket kínáló oldalak
 Játékok letöltését kínáló oldalak
 Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, stb)
 Warez, (program feltörő) oldalak



Technikai veszélyek
(adataink biztonsága a legfontosabb)

 Hogyan tűnnek el adataink, pl. képeink?
- nem tudjuk, hova mentettük
- véletlenül töröljük
- vírusfertőzés miatt nem elérhetők. (CTB-Locker vírus)



Mit tegyünk adatvesztés ellen?
Tartalék vagy biztonsági másolat létrehozása



Nem technikai veszélyek
(a függőség, helytelen életmód kialakulása)
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Hírek, tanulás Szórakozás, játék Közösségi oldalak

Internetezési szokások megoszlása

8-25 évesig középkorú felnőtt nyugdíjas



Nem technikai veszélyek
(közösségi oldalak használata során)

 Mitől olyan népszerűek a közösségi oldalalak?
- kapcsolattartás, régi ismerőseink megkeresése, 
- hihetetlen gyors információáramlás,
- különböző csoporttagságok, az innen szerzett információ,
- gyors kommunikáció.
- olyannak mutathatjuk magunkat, amilyenek lenni szeretnénk, pedig nem is 
vagyunk olyanok
- a közösségi oldalakon veszekszünk és nem tanuljuk meg, hogyan kell  
megbeszélni a problémákat 



Környezeti befolyások



Hamis vagy valóság?



Megtörtént esetek
(rossz, negatív példák)

 Egy diáklány szülinapi bulijára az ismerősei helyett véletlenül az összes Facebook felhasználónak küldte el a meghívót. Délután a házuknál több ezres tömeg jött össze, a rendőrséget is ki kellett hívni.
 Egy fiatalember „kicsacsogta”, hogy két hétig nem lesz otthon a családja, mert üdülni mennek egy távoli országba. Mire hazajöttek, a házukat feltörték és számos értékes dolgot elloptak tőlük.
 Egy férfi meggondolatlanul lépett be Facebook fiókjába egy nyilvános számítógépen és a nevében egy ismeretlen férfi pénzt kért a barátjától. Több ezer dollárral károsították meg.
 Ugyancsak meggondolatlanul lépett be egy fiatal a fiókjába és jelszavát megszerezve egy ismeretlen, a nevében ocsmány mondatokat mondott másoknak, akik feljelentették ezért. Mivel nem tudta bizonyítani, hogy nem ő volt, ezért rágalmazásért megbüntették.



Mit tegyünk és mit ne tegyünk!?
(viselkedés a közösségi oldalakon)

 Állítsuk be, hogy adatlapunkat/képeinket/postjainkat/ csak ismerőseink láthassák
 Csak olyan emberek felkéréseit fogadjuk el akiket valójában ismerünk.
 Ne posztoljunk kompromittáló képeket, tehát érdemes az adatlapunkat "szalonképesen” tartani. (pl. ne egy hányós, bulizós kép legyen a profilképünk)
 Soha ne adjunk ki semmilyen bizalmas információt még ismerősnek sem a chaten. (bankszámlaszám, pin kódok, jelszavak, vagy akár bensőséges információkat stb…)
 Gondoljunk mindig arra, hogy csak olyat írjunk, le vagy csak olyan képet töltsünk fel amiből soha nem származhat problémánk.
 A képbeállításoknál állítsuk be, hogy csak ismerőseink láthassák.
 Ha telefonról chatelünk valakivel a facebookon akkor szedjük ki a GPS üzemmódot
 Nyilvános számítógépen (pl. iskola, könyvtár, mások gépe) lehetőleg ne lépjünk be e-mail fiókunkba és Facebook fiókunkba. Ha mégis, akkor győződjünk meg arról, hogy biztosan kijelentkeztünk, és a böngésző nem jegyezte meg a jelszavunkat.



Az internet jó dolog!
Használjuk intelligens módon, értelmes dolgokra!


