


Internet niesie za sobą wiele zagrożeo
najpopularniejsze to:

pedofilia

pornografia

komunikatory

gry

E-usługi



Pedofilia – stan, w którym jedynym lub preferowanym

sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt

z dziedmi.

Ofiarą pedofila najłatwiej zostad poprzez nieostrożne

korzystanie z różnych czatów i komunikatorów.



Gry komputerowe potrafią wyzwolid
w młodych graczach agresje która potem
jest trudna do opanowania. W Polsce
działa system PEGI dzięki któremu rodzice
mogą kontrolowad w co grają ich dzieci.



Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier (Pan-European
Game Information, PEGI) to system ratingu wiekowego
stworzony w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy
w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier
komputerowych. System ten, jednolity i stosowany obecnie
w większości krajów Europy, został wprowadzony wiosną 2003 r.
i zastąpił krajowe systemy ratingu wiekowego.

wulgaryzmy dyskryminacja narkotyki strach

hazard gra online seks przemoc



Poprzez komunikatory bardzo łatwo stad się
ofiarą pedofila np. poprzez nieumyślne
podanie swoich danych
Najpopularniejsze Polskie komunikatory:

Gadu-Gadu

Skype

Tlen

Xfire



Wirus komputerowy – najczęściej prosty program
komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez
zgody użytkownika. Wirus komputerowy w przeciwieostwie
do robaka komputerowego do swojej działalności wymaga
nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty
elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabośd
zabezpieczeo systemów komputerowych lub właściwości
systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę
użytkowników.

Często wirusami komputerowymi mylnie nazywane są
wszystkie złośliwe programy.

Do zwalczania, usuwania i zabezpieczania się przed
wirusami używane są programy antywirusowe.



E- usługi to usługi
drogą internetową
należą do nich min. e-
zakupy, e-bank, e-mail.

Zagrożeniem ze strony
e-usług może byd np.
włamanie się hakera i
naciągnięcie na dużą
sumę.



Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu możemy podzielid na kilka
rodzajów:

psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistośd oderwana od życia,
fizyczne - wzrok, postawa,
społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowośd, brak zahamowao,
przestępczośd komputerowa,
moralne - łatwy dostęp (nie kontrolowany) do niepożądanych informacji,
intelektualne - bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny, „szok

informacyjny”.



www.wikipedia.pl

www.pegi.info.pl

www.sciaga.pl

http://www.wikipedia.pl/
http://www.pegi.info.pl/
http://www.sciaga.pl/


Dziękuje za 
obejrzenie mojej 
prezentacji.
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