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O CZYM BĘDZIEMY 
DZISIAJ ROZMAWIAĆ? 

• Jak działa Internet?

• Jak się zachowywać 

w środowisku cyfrowym 

i nie dać się  oszukać? 



Czy naprawdę sądzisz, że nikt się Tobą nie interesuje?



WSZECHSTRONNE 

BEZPIECZEŃSTWO

SPOSÓB MYŚLENIA

ŚRODOWISKO NATURALNE

BEZPIECZEŃSTWO

PSYCHOSPOŁECZNE 

TECHNOLOGIA 

ZABEZPIECZEŃ



Twierdzenie, że nie obchodzi 

Cię ochrona prywatności, 

ponieważ nie masz nic do 

ukrycia, nie różni się od 

stwierdzenia, że nie obchodzi 

Cię wolność słowa, ponieważ 

nie masz nic do powiedzenia.



ZASADY 
CYFROWEGO 
BEZPIECZEŃSTWA

• Jeśli usługa lub produkt są 
bezpłatne, to my sami 
jesteśmy produktem lub 
częścią gry.

• Nasze bezpieczeństwo jest 
tak solidne, jak najsłabsze 
ogniwo łańcucha.

• Bezpieczeństwo cyfrowe to 
podróż, którą sami 
planujemy.

• Podczas tej podróży zawsze 
musimy być przygotowani 
na atak. 



KTÓRE Z TYCH DWÓCH HASEŁ

JEST SILNIEJSZE ?

1. 

mys3cr3t! – czy jest to silne czy słabe hasło? 

may.the.Force.be.with.you – czy jest to silne

czy słabe hasło?

2.

Stosuj uwierzytelnienie wieloskładnikowe



Hasła

Scenariusz masowego łamania zabezpieczeń: 

sto trylionów zgadywań na sekundę 6 minut

Scenariusz masowego łamania zabezpieczeń: 

sto trylionów zgadywań na sekundę 5,53 tryliony trylionów wieków 



UWIERZYTELNIANIE 
WIELOSKŁADNIKOWE

Potrzebujesz dwóch lub 

więcej elementów do 

mechanizmu weryfikacji:

• wiedza (hasło, tajne pytanie)

• posiadanie (telefon 

komórkowy, YubiKey)

• cechy wrodzone (dane 

biometryczne)



JAK DZIAŁA
INTERNET?

*DNS – Domain Name Server

(system nazw domen)



Światowa sieć 

Głęboka sieć 

Czarna sieć 

Tylko 4% zawartości Internetu. Zawiera 

publiczne strony takie, jak Google, Amazon, 

Wikipedia, itp. 

Ponad 90% zawartości Internetu.

Nie jest dostępna za pośrednictwem 

wyszukiwarek.  Zawiera źródła rządowe,  

informacje naukowe, dokumentację 

medyczną, informacje o subskrypcjach, itp. 

Jedynie 6% zawartości Internetu.

Zaszyfrowane sieci, do których dostęp 

jest możliwy przy pomocy specjalnego oprogramowania.  

Zawiera kradzione i nielegalne informacje, nielegalną 

pornografię,  strony dealerów narkotyków i wiele innych 

nielegalnych stron.. 



Jak poruszać się po przestrzeni cyfrowej? 

Zadanie:

Sprawdź, czy Twoje konto e-mailowe nie zostało przejęte:

https://haveibeenpwned.com
lub
https://www.f-secure.com/en/home/free-tools/identity-theft-checker

https://haveibeenpwned.com/
https://www.f-secure.com/en/home/free-tools/identity-theft-checker


Jak bezpiecznie zachowywać się 
w środowisku cyfrowym? 
(publiczne wi-fi)



Jak bezpiecznie zachowywać się 
w środowisku cyfrowym? 
(publiczne wi-fi)



Jak bezpiecznie zachowywać się 
w środowisku cyfrowym? 
(publiczne wi-fi)



JESTEŚ 
NAJSŁABSZYM 
OGNIWEM

Inżynieria społeczna

Musisz się zabezpieczyć


