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Najważniejsze Wydarzenia Internetowe

 1997 – liczba serwisów internetowych przekracza 1 milion. Pojawia się
pierwszy blog pozwalający na komentowanie wpisów.
 2000 – startuje serwis hotornot.com, którego główną funkcją jest 
ocenianie zdjęć użytkowników.
 2001 – powstaje wikipedia, działająca w systemie Wiki, a więc 
pozwalająca odbiorcom treści stać się jej autorami.
 2003 – inwestycje funduszy venture capital w media społecznościowe 
 przekraczają poziom 50 mln dolarów; Wikipedia ma 100 tys. artykułów; 
 Pojawiają się portale Second Life i LinkedIn, powstaje wersja beta Skype.
 2004 – Skype ma 10 mln pobrań. Powstaje Facebook.
 2005 – Skype ma 100 mln pobrań. Powstaje Youtube.
 2006 – ponad 12,5 mln użytkowników internetu w Polsce. Na rynku 
międzynarodowym Google przejmuje Youtube.
 2007 – liczba użytkowników Facebooka sięga 50 mln, a sam serwis 
pozwala zewnętrznym deweloperom na zamieszczanie w nim własnych 
 aplikacji.
 2008 – Facebook osiąga poziom 300 mln aktywnych kont, a wśród 10 
 najpopularniejszych na świecie serwisów online dominują te oparte na 
 idei Web 2.0 – Facebook, Youtube, Wikipedia, Blogger.
 2010 – na Facebooku jest już ponad 500 mln profili. W USA 1/3 
przedsiębiorstw korzysta z blogów w celach marketingowych. W Polsce 2/3
internautów używa social media.

Jak to się zaczęło, czyli historia internetu

 
 Dziś używamy go przede wszystkim w celach rozrywkowych 
 i informacyjnych. A kiedyś? Początkowo internet miał być narzędziem 
 służącym złamaniu rywala podczas przewidywanej III wojny światowej. 
 Pierwsze węzły sieci ARPANET powstały w 1969 r. i tę datę uznaje się 
 za początki internetu. Węzły znajdowały się w 4 jednostkach 
 amerykańskich – na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, później 
 także w dwóch kolejnych miastach w Kalifornii i jeden w Salt Lake City. 
 Wtedy też wysłano pierwsze dane z jednego węzła do drugiego. 
 W następnym roku sieć powiększyła się o następne węzły.
 W 1970 r. powstała także sieć w Wielkiej Brytanii, a rok później kolejna 
 w Stanach Zjednoczonych – Merit Network. W tym czasie powstała także 
 pierwsza poczta elektroniczna i został wysłany pierwszy e-mail. Jego 
 autorem był Raymond Tomlinson, a adresatem… on sam. Treści maila 
 niestety nikt już nie pamięta, prawdopodobnie był to ciąg przypadkowych 
 liter.
 W 1973 r. ARPANET staje się już siecią międzynarodową (dociera 
 m.in. do Norwegii), ale nie rozwija się tak szybko, jak obserwujemy 
 to teraz. Przez niemal dekadę powstało zaledwie 100 węzłów sieciowych.
 Ważnym wydarzeniem było powstanie Usenetu, czyli systemu grup 
 dyskusyjnych. Obecnie jest raczej systemem nieużywanym, ale na pewno 
 położył podwaliny pod współczesne sieci społecznościowe. Miał też duży 
 wpływ na egalitaryzację internetu – sieć stała się bardziej „ludzka”, 
 zaczęła spełniać potrzeby użytkowników.
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Na czym polega Dzień Bezpiecznego Internetu?

Wiara w fake newsy

 Dzień Bezpiecznego Internetu ma uczyć dzieci i 
 młodzież bezpiecznego korzystania 
 zasobów internetowych.                                     
 W Polsce organizowany jest od 2005 r.               
 W ramach obchodów szkoły, organizacje 
 pozarządowe i inne instytucje organizują 
 różnego rodzaju inicjatywy na 
 rzecz bezpieczeństwa młodych internautów 
 (m.in. zajęcia edukacyjne, happeningi,
konkursy).

 Nieważne, czy chodzi o nowe przepisy na 
Facebooku, czy rodziców, którzy potrzebują krwi 
lub pieniędzy na badania noworodka.               
Podstawą każdego internetowego łańcuszka

jest  kłamstwo. Z analizy naukowców wynika, że
to właśnie starsi podatni są na udostępnianie

takich treści. Osoby powyżej 65 roku dzieliły się
fake  newsami dwa razy częściej niż grupa 45-

65. W przedziale 18-29 zaledwie 3 proc.
badanych  udostępniło nieprawdziwą informację.

- -
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Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

   
 Gdy chodzi o bezpieczeństwo, najważniejszy jest prosty przekaz, dlatego
też zebraliśmy najważniejsze wskazówki dotyczące bezpiecznego
korzystania z Internetu, które są następujące:-zawsze korzystaj
z aktualnego systemu operacyjnego, aktualnej  przeglądarki internetowej
i aktualnego programu antywirusowego

twórz bezpieczne hasła logowania do poczty e-mail i kont w rozmaitych
usługach – nie zawieraj w nich oczywistych słów oraz informacji takich
jak imię czy data urodzenia i staraj się wymyślać długie hasła
nie loguj się do ważnych usług, korzystając z publicznych hotspotów
Wi-Fi
podczas logowania dwa razy sprawdź adres WWW strony i upewnij
się, że strona logowania ma certyfikat bezpieczeństwa 
nie podawaj w Internecie żadnych danych i nie udostępniaj zdjęć, do
których dostępu nie powinny uzyskać żadne „strony trzecie”
nie wchodź na strony z linków w podejrzanych wiadomościach e-mail
i nie otwieraj dodanych do nich załączników.

 Wielu internautów ignoruje kwestię bezpieczeństwa swojej cyfrowej
tożsamości, ponieważ nie zdają sobie sprawy z zagrożeń lub nie uważają
siebie samych za interesujący dla cyberprzestępców cel ataku. 

Kultura i szacunek w Internecie

  Jak wynika z hasła tegorocznej edycji, tym razem eksperci
ds.   cyberbezpieczeństwa koncentrują się nie tylko na
ochronie   prywatności, ale też na kulturze i szacunku w sieci. 

  Tym samym podkreślany jest fakt, że dialog w Internecie to 
 aktualnie fundament komunikacji międzyludzkiej.

  Głośno jest ostatnio o hejcie i rozmaitych formach 
 cyberprzemocy – choć może się wydawać, że problem
dotyczy   tylko szeroko pojętych celebrytów, w rzeczywistości
mierzą się   z nim także zwykli użytkownicy: często dzieci
(niejednokrotnie   będące ofiarami innych młodych ludzi).

  Z raportu „Wilki i owce w Internecie” z ubiegłego roku
wynika,   że 43 proc. internautów między 12. a 24. rokiem
życia   doświadczyło hejtu skierowanego w swoją stronę, a 20
proc.   przyznaje się do hejtowania innych.

  Choć rodzice nie są w stanie uchronić swoich dzieci przed 
 cyberprzemocą, odgrywają w tej walce bardzo istotną rolę. 
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Korzyści z sieci

  
 - łatwy dostęp do informacji
 - możliwość pobierania każdego rodzaju plików
 - możliwość szybkiego przekazywania informacji
 - możliwość znalezienia pracy
 - dostęp do konta bankowego
 - możliwość gry ze znajomymi przez internet
 - możliwość robienia zakupów przez internet

 W dzisiejszych czasach dostęp do internetu ma prawie każdy.
 Jak widać internet ma swoje wady i zalety. Wszystko zależy od tego jak
korzystamy z danych nam zdobyczy techniki.
 Jeżeli jesteśmy surferami internetowymi? to jesteśmy bardziej narażeni na
zagrożenia płynące ze strony internetu. 
 Jeżeli wchodzimy na zaufane strony-możemy być spokojni o nasz 
komputer. Możemy także zabezpieczyć nasz komputer przed niektórymi
zagrożeniami, na przykład przed wirusami. Istnieje wiele  programów
antywirusowych, ale nie zapewniają one 100% ochrony przed wirusami.
 Pamiętajmy, że internet jest największym miejscem, gdzie panuje
anarchia. 
 Nie panują tam żadne zasady, każdy może robić to co chce i to chyba
najbardziej pociąga młodych ludzi do spędzania przed monitorem wielu
godzin.

Jak stworzyć trudne hasło i łatwo je zapamiętać? 

 1. Używajcie całych zdań
 Jedno słowo jako hasło to zły pomysł – połączeniu kilku z nich w jeden 
 ciąg sprawi osobom próbującym je odgadnąć naprawdę ogromne kłopoty. 
 Konstrukcja zdania może być dowolna, tak samo jak jego tematyka.   Może
to być cytat z ulubionej książki, utworu lub filmu (trzeba tylko   wybierać
takie, które nie są znane na całym świecie).
 Dobrze jest też pamiętać, żeby korzystać z pięknego bogactwa języka 
 polskiego i odmieniać słowa jak szaleni – im mniej rzeczowników w 
 mianowniku tym lepiej.
 2. Używajcie całych zdań, ale nie całych słów
 Stworzone przez nas zdanie – które już udało się zapamiętać – nie musi 
 sprawiać trudności przy długim wpisywaniu go do formularza. Na 
 szczęście nasza sentencja sprawi się tak samo dobrze w haśle, które 
 będzie trudne, ale łatwe do zapamiętania i szybkie do wprowadzenia. 
 Wystarczy zamiast całych wyrazów użyć ich części. 
 3. Używajcie skojarzeń i wizualizacji
 Części z nas łatwiej przychodzi zapamiętanie obrazów, niż słów i całych 
 zdań. Można to wykorzystać do stworzenia trudnego do złamania hasła. 
 Metoda jest prosta – po wejściu na wybraną stronę powinniśmy zbadać 
 skojarzenia i określić, jakie miejsce i osoba przychodzi nam na myśl. 
 Warto odrzucić powiązania oczywiste i powszechne, skupiając się na 
 przeżyciach i wspomnieniach intymnych (w wielu znaczeniach tego słowa)
– dzięki temu otrzymamy wyrażenia nie tylko bliskie naszemu sercu (lub 
 rozumowi), ale także mające szansę być unikalnym na skalę światową. 
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Pytania na które powinieneś znać odpowiedź

1. Ile co najmniej znaków powinno mieć twoje
hasło?
2. Jak powinien wyglądać twój login?
3. Od kiedy obchodzony jest Dzień
Bezpiecznego Internetu?
4. Kto był inicjatorem powstania dnia
bezpiecznego internetu?
5. Jakie znasz strony dla dzieci i rodziców o
bezpieczeństwie w sieci?
6. Co znaczy słowo spam?
7. Co to sieć internetowa?
8. Co powinniśmy robić gdy coś nas nie
zaniepokoi?
9. Co to Ban?
10. Jakie informacje na swój temat możemy
umieścić w sieci?
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