
K O N R A D  P O S T A W A  

Śmieci w sieci, czyli jak się nie 
dać w Internecie 



Programy antywirusowe 

Programy wbudowane w Windows 

 Microsoft Security Essentials 4 
dla Windows Vista, Windows 7 

 Windows Defender 1.1 
dla Windows 8/8.1, Windows 10 

 

Programy wymagające instalacji 

 AVG AntiVirus Free 2017 

 Avira Free Antivirus 15 
tylko po  angielsku 

 Avast Free Antivirus 2017 

 

 



Złośliwe oprogramowanie 

Rodzaje zagrożeń 

 Robaki 

 Trojany 

 Malware 

 

Narzędzie do usuwania 
złośliwego oprogramowania 
– wbudowane w Windows! 

 

Uruchamiamy poprzez wywołanie 
pliku MRT.EXE 

 

Używamy opcji „Szybkie skanowanie” 



Małe, ale ważne wyjaśnienie 

Przykładowa rozmowa: 
- Z jakiej przeglądarki korzystasz? 
- Z Google. 
 
Przeglądarka to program służący do przeglądania 
stron internetowych – wszystkich! 
 
Google to strona internetowa, taka sama jak Onet, 
Wirtualna Polska, Interia, O2 i wiele innych. 
 
Google może być stroną startową, czyli pierwszą jaką 
widzimy po włączeniu przeglądarki – programu! 
 
 
 



Przeglądarki 

Najpopularniejsze 

 Chrome 56.0.2924 

 Firefox 51.0.1 

 

Dość często używane 

 Opera 43.0.2442 

 Edge 38.14393 

 

Niebezpieczne 

 Internet Explorer 11.0.9600 
brak aktualizacji od 2013 roku 

 



Czy ten widok jest znajomy? 



Uciążliwe reklamy – jak się ich pozbyć? 

1. Uruchamiamy przeglądarkę 

2. Pobieramy i instalujemy uBlock Origin 

 Dla Chrome – Pobierz 

 Dla Firefox – Pobierz 

3. Cieszymy się stronami bez reklam! 

 

Uwaga! uBlock Origin może czasem zablokować 
wyświetlanie filmów lub stron, które nie 

uruchomią się bez reklam. Wystarczy wtedy 
wyłączyć program lub dodać stronę do wyjątków. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=pl
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/ublock-origin/


Jak to działa? 

Po instalacji w przeglądarce pojawia się ikona uBlock 
Origin, która pokazuje ile reklam zostało 
zablokowanych na danej stronie. 



Wyjątki - Whitelist 

Niebieska ikona wyłącznika wskazuje na 
możliwość dezaktywacji programu. Jest 
to jednak wyłączenie całkowite i na 
wszystkich stronach. 

 

Jeśli natomiast chcemy wyłączyć 
blokowanie dla konkretnej strony to 
przed naciśnięciem niebieskiej ikony 
wyłącznika musimy przytrzymać lewy 
klawisz CTRL. 



Dodawanie zakładek 1/2 

Zakładka to po prostu skrót do danej strony – taki jak 
skróty na pulpicie, tylko w przeglądarce. 

 

 

 

Dodawanie zakładek jest bardzo proste. Wystarczy 
nacisnąć gwiazdkę. 

 

Zostaniemy poproszeni o nadanie nazwy oraz o 
wskazanie miejsca, gdzie ma się pojawić zakładka.  



Dodawanie zakładek 2/2 

Wybieramy folder „Pasek zakładek” i zatwierdzamy 
przyciskiem „Gotowe” lub usuwamy zakładkę poprzez 
naciśnięcie „Usuń zakładkę” 

 

 

 

 

 

 

Widzimy też „Pasek zakładek” z naszymi ikonami. 



Bezpieczne logowanie 

Podczas logowania do banku, na pocztę czy blog należy 
zwrócić uwagę na to, czy połączenie jest bezpieczne. 

 HTTPS – bezpieczne połączenie 

 „Zielona kłódka” - certyfikat bezpieczeństwa 



Prywatność w sieci 

Nie ma czegoś takiego jak anonimowe korzystanie z 
Internetu. Strony wiedzą o nas między innymi: 

 W jakim jesteśmy wieku 

 Jaką mamy płeć 

 Czym się interesujemy 

 Jaki mamy system operacyjny i przeglądarkę 

 Ile czasu spędzamy na danej stronie i co czytamy 

 Gdzie mieszkamy (mniej więcej) 

 Kto dostarcza nam Internet 

 Na jakich stronach, portalach jesteśmy zalogowani 

 



Jak przeglądarka widzi naszą aktywność 



Widok na żywo 



Słowniczek 



Pliki cookies - ciasteczka 

 Ciasteczka wykorzystywane są na stronach 
internetowych od zawsze. Teraz jednak zgodnie z 
ustawą o Prawie Telekomunikacyjnym, z dnia 22 
marca 2013 roku, trzeba o tym informować 
użytkowników. 

 Ciasteczka używa się do zapamiętywania danych 
takich jak np. koszyk w sklepie, ustawienia strony 
itp.. 



Polityka prywatności 

Na każdej stronie, która wykorzystuje pliki cookies 
(ciasteczka) musi znajdować się informacja o polityce 
prywatności. 

 

Polityka prywatności mówi o tym jakie dane na nasz 
temat zbiera dana strona, do czego dane są używane 
oraz kto odpowiada za przetwarzania zebranych 
informacji. 



Certyfikaty SSL 

 Są to klucze pozwalające na 
zaszyfrowanie połączenia. Samo 
HTTPS przed adresem strony oznacza 
tylko, że połączenie jest bezpieczne, 
ale nie koniecznie szyfrowane. 

 

 SSL, to certyfikat gwarantujący, że 
nikt oprócz nas (nadawcy) i np. banku 
(odbiorcy) nie uzyska dostępu do 
przesyłanych danych.  



D O  N A S T Ę P N E G O  S P O T K A N I A !  

Dziękuję za uwagę ;) 


