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1. Wiarygodność i bezpieczeństwo  informacji oraz transakcji w sieci Internet  

Ogrom informacji, problemy to: 

- wyszukanie żądanych informacji, selekcja, 

- ocena wiarygodności, przydatności, zrozumienie oraz optymalne wykorzystanie praktyczne 

 

Oto przykład perpetuum mobile   !!!: 

http://tesla.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3:nowe-rewelacyjne-zrodlo-

energii-elektrycznej-podwodna-elektrownia&catid=8&Itemid=102 

 

Oto przykład wielkiego oszustwa (bajer):  

https://teslasavereco.pl/  https://najlepsza-cena.com/teslasavereco/5551/  

Odbiorca indywidualny z reguły nie płaci za moc bierną [kVAh], a tylko czynną [kWh]! 

http://www.korporacjasystem.pl/oplaty_za_energie_bierna.html  

Ale może zacząć płacić jak zmienia usługodawcę ale tylko gdy proporcja w okresie rozliczeniowym:  

moc bierna /moc czynna wynosi powyżej 0,4  (silniki, lodówki, chłodnie, oświetlenie wyładowcze) 

(w praktyce w gospodarstwie domowym nam nie grozi) 

A wiec powyższy bajer to ściema!!!!! 

 

Udostępnianie informacji musi uwzględniać prawa autorskie (plagiat!), ponadto  

brak źródeł pozyskanych informacji musi budzić obawy co do jej wiarygodności. 

 

I.2. Ocena wiarygodności informacji 

1. sprawdź, kto jest właścicielem serwisu, 

2. oceń wiarygodność informacji 

3. oceń zakres odpowiedzialności prawnej właściciela serwisu, 

4. oceń, czy serwis zawiera treści moralnie wątpliwe lub niedopuszczalne,  

5. informacje z forum i stron społecznościowych - wymagane potwierdzenie w wiarygodnych źródłach 

6. w razie poważnych wątpliwości sprawdź informację w kilku niezależnych źródłach. 

7. zachowaj szczególną ostrożność odbioru e-mail; 

najmniej niebezpieczna jest wiadomość oczekiwana i wcześniej zasygnalizowana 

Każde udostepnienie informacji wymaga podania źródła i datę pozyskania  

 

I.3. Polityka domen - ustalenie właściciela serwisu WWW 

W Polsce przydzielaniem nazw domen w www.domena.pl koordynuje NASK (www.nask.pl).  
Aby się dowiedzieć do kogo należy określona domena można skorzystać, np. 
 z baz krajowych www.whois.pl. https://whois.intensys.pl/  
z baz zagranicznych domen www.who.is  lub www.eurid.eu 
 
Ministerstwo Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/  
O KRS: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ 
Księgi wieczyste: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ 
 
właściciel serwisu może nie wyrazić zgody na udostępnianie danych, ale organ rejestrujący takie dane ma - 
brak zgody może budzić nieufność użytkowników 
 
 
 

http://tesla.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3:nowe-rewelacyjne-zrodlo-energii-elektrycznej-podwodna-elektrownia&catid=8&Itemid=102
http://tesla.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3:nowe-rewelacyjne-zrodlo-energii-elektrycznej-podwodna-elektrownia&catid=8&Itemid=102
http://tesla.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3:nowe-rewelacyjne-zrodlo-energii-elektrycznej-podwodna-elektrownia&catid=8&Itemid=102
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https://bip.ms.gov.pl/pl/
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I.4. Typowe wiarygodne serwisy 

Wiarygodne informacje pozyskuj od wiarygodnych instytucji, np. 
1. kursy walut z serwisu Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl).  
2. pobrać formularz podatkowy, poszukaj w serwisie MF (www.mf.gov.pl).  
3. tekst ustawy lub rozporządzenia w bazie danych Sejmu RP ww.sejm.gov.pl  
4. instytucje podległe władzy rządowej i samorządowej  muszą  prowadzić  biuletyny  informacji  

publicznej (BIP) – administratorzy witryny, ponoszą odpowiedzialność prawną za poprawność 
i terminowość przekazywanych treści www.bip.gov.pl  

 
W żadnym wypadku zgody na zarejestrowanie takiej domeny nie otrzyma firma prywatna lub inna 
organizacja, która nie tworzy struktury państwa 
 

Naprawdę nie trzeba odruchowo używać w każdej sytuacji wyszukiwarki internetowej. 
 

  

http://www.nbp.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.bip.gov.pl/
http://www.bip.gov.pl/
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2. Bezpieczeństwo usług internetowych e-mail (1/2) 

1. nie wysyłamy i nie odbieramy poczty bez tematu oraz z plikami exe, com, bat 
2. większą liczbę plików wysyłamy w pliku spakowanym np. poprzez 7-Zip 
3. poufne informacje: 

szyfrujemy i/lub wysyłamy w pliku zabezpieczonym przed otwarciem, dodatkowo z ukrytymi ważnymi 
informacjami 
nie korzystamy z opcji Odpowiedz - adres e-mail wpisujemy ręcznie lub pobieramy z książki adresowej 
(podobnie z SMS-ami) 
Istnieją serwisy (np. www.sharpmail.co.uk)  gdzie można podszyć się pod dowolny adres poczty elektronicznej 
lub numer telefonu (np. urzędnika) i wyłudzić w ten sposób poufną informację. Można też skorzystać z 
podobnego adresu e-mail 

4. Uważamy na instalowanie aplikacji, także w sklepie Google Play (np. QRecorder,  Word Translator - 
w momencie logowania się do swojego rachunku bankowego, aplikacja wyświetlała niewidoczne okno, 
rejestrujące login i hasło użytkownika (uwaga na udostępnianie np. SMS – będą mieli kod jednorazowy 
z banku) 
https://mobtech.interia.pl/systemy-operacyjne/android/news-grozny-trojan-ukryty-w-aplikacji-do-
tlumaczen-wykradal-pieni,nId,2842547  

 

2. Bezpieczeństwo usług internetowych e-mail (2/2) 
1. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, w dniu 12 stycznia 2016 r orzekł, że pracodawca 

może przeglądać służbową skrzynkę pocztową swoich pracowników i sprawdzać, czy nie korzystają 
z niej do celów prywatnych – mogą być z tego konsekwencje służbowe określone w regulaminie!.  
 

Wiarygodność informacji, zagrożenie plagiatem 
2. Informacje z encyklopedii redagowanych przez internautów np. Wikipedia nie można traktować jako 

pewne,  chyba że występują w nich odniesienia do wiarygodnych źródeł (trzeba to potwierdzić w 
podanym źródle!) 

3. Odnośniki w publikacjach (linki) do np. Wikipedii źle świadczą o autorze.  
Należy się powoływać na rzeczywiste źródła informacji a nie na publikacje powołujące się na nie – 
może być zarzut plagiatu 

4. Można sobie kupić dowolny dokument, także zagraniczny (tzw. kolekcjonerski), np. 
https://dokumencik.com.pl/sklep/  

5. Zastrzeganie Pakiet BIK: możliwość regularnej weryfikacji zobowiązań !!!!???? 
https://www.bik.pl/ochrona  lub www.zadluzenia.com (ten sam właściciel) 
wygląda ładnie, jednak chcą skan naszego dowodu osobistego! (ciekawe po co?) 
Jest to firma prywatna – bez gwarancji usług – radzę się poważnie zastanowić?! 
 

6. Bezpieczny PESEL: https://www.zadluzenia.com/artykul/jak-dziala-system-bezpieczny-pesel/ a na 
stronie głównej firma pożyczkowa: www.zadluzenia.com (ten sam właściciel) 
Podobne: https://chronpesel.pl/ https://krd.pl/ ten sam właściciel 

7. Niebezpieczne breloczki  
http://www.miedzychod.policja.gov.pl/w14/prewencja/72285,Niebezpieczne-breloczki-do-kluczy.html
   
  

2.1. Nie udostępniaj osobistych danych w Internecie (1/3) 

Dzielenie się osobistymi informacjami w Internecie poprzez portale społecznościowe może być niebezpieczne - 
są one automatycznie indeksowane przez wyszukiwarki i archiwizowane - będą do wglądu jeszcze przez jakiś 
czas nawet po usunięciu ich ze źródłowej witryny. 
Takie dane mogę pomóc przestępcy wyłudzać kredyty gotówkowe 
 

Pilnuj i nie udostępniaj skanu swojego dowodu osobistego 
 
https://abywiedziec.info.pl/ludzie/ tu informacje o zagrożeniach i bezpieczne wyszukiwanie osób o podanych 
parametrach  
Ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych http://www.grobonet.com) – miejsce i często zdjęcia… 

http://www.sharpmail.co.uk/
https://mobtech.interia.pl/systemy-operacyjne/android/news-grozny-trojan-ukryty-w-aplikacji-do-tlumaczen-wykradal-pieni,nId,2842547
https://mobtech.interia.pl/systemy-operacyjne/android/news-grozny-trojan-ukryty-w-aplikacji-do-tlumaczen-wykradal-pieni,nId,2842547
https://dokumencik.com.pl/sklep/
https://www.bik.pl/ochrona
http://www.zadluzenia.com/
https://www.zadluzenia.com/artykul/jak-dziala-system-bezpieczny-pesel/
http://www.zadluzenia.com/
https://chronpesel.pl/
https://krd.pl/
http://www.miedzychod.policja.gov.pl/w14/prewencja/72285,Niebezpieczne-breloczki-do-kluczy.html
http://www.miedzychod.policja.gov.pl/w14/prewencja/72285,Niebezpieczne-breloczki-do-kluczy.html
https://abywiedziec.info.pl/ludzie/
http://www.grobonet.com/
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Informacje i ogromne możliwości i informacje z Twojego konta e-mail: 

www.gmail.com (zaloguj się na skrzynce) https://myaccount.google.com/  
 
Pamiętaj, że każde zdjęcie z Twojego smartfona zawiera (meta dane) informacje  o miejscu czasie jego 
wykonania a także dla wtajemniczonych nr telefonu oraz numer IMEI (warto zapisać numer IMEI telefonu – 
przydane w przypadku kradzieży lub zguby telefonu - aktualny nawet gdy ktoś zmieni w nim kartę SIM ).  
Można go uzyskać po wywołaniu: *#06# .  
Więcej na ten temat https://mobirank.pl/2015/12/14/numer-imei-android-ios-windows-phone/  
Warto założyć, że policja ma identyfikatory twarzy (oraz  szczegółowe dane kontaktowe) wszystkich osób co 
wysyłali komukolwiek selfie (moda ma znaczenie!)  
 

Ważne pliki przechowywane na komputerze zapisuj i wysyłaj z hasłem otwarcia i szyfrowaniem  
 
(Plik-Zapisz jako-Narzędzia-Ogólne…). Bardzo ważne poufne plik można zapisywać z szyfrowaniem i hasłem 
otwarcia poprzez Plik-Informacje-Ochrona dokumentu-Szyfruj przy użyciu hasła,…  
Wszystkie hasła przechowujmy w bezpiecznym miejscu z własnym kluczem ich zapisu - uniemożliwi ich 
poznanie nawet intruzowi który znajdzie do nich dostęp. 

 
2.3. Nie daj się z pozoru typowym usługom  

 

 
Reprezentatywny przykład: 
Opłata rejestracyjna: 0,01 PLN; całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; 
oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 274,00PLN; odsetki kapitałowe 8,20 zł; całkowita 
kwota do zapłaty 1282,21 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1958% 
https://www.lendon.pl/pozyczka/pozyczka 
  
2.4c. Ustawa antylichwiarska z 11 III 2016 - miało być lepiej, jednak nadal lichwa … 
 
Kluczowe zapisy weszły w życie po pół roku 11IX2016 
górna granica ceny kredytu mała być jasno określona - podkreśla Michał Kisiel, analityk portalu Bankier.pl. - 
Przykładowo, pożyczka w wysokości 1 tys. zł na 30 dni nie mogła kosztować więcej niż 282,88 zł oznacza to 
oprocentowanie roczne ponad 1987% (1,28288^12=19,87158)  
http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/ustawa-antylichwiarska-2016-dodatkowe-koszty-pozyczek-
mocno-w-dol-od-11-marca-limity 
Inne sugerowane dane: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-03-10/ustawa-antylichwiarska-wchodzi-
w-zycie/ 

http://www.gmail.com/
https://myaccount.google.com/
https://mobirank.pl/2015/12/14/numer-imei-android-ios-windows-phone/
https://mobirank.pl/2015/12/14/numer-imei-android-ios-windows-phone/
https://www.lendon.pl/pozyczka/pozyczka
http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/ustawa-antylichwiarska-2016-dodatkowe-koszty-pozyczek-mocno-w-dol-od-11-marca-limity
http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/ustawa-antylichwiarska-2016-dodatkowe-koszty-pozyczek-mocno-w-dol-od-11-marca-limity
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-03-10/ustawa-antylichwiarska-wchodzi-w-zycie/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-03-10/ustawa-antylichwiarska-wchodzi-w-zycie/
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Bardzo krytycznie i merytorycznie o ustawie 
http://www.forbes.pl/ustawa-antylichwiarska-slomiana-pararegulacja,artykuly,198536,1,1.html# 
Nowy projekt ustawy antylichwiarskiej uderzy w firmy pożyczkowe ?! 
https://wiadomosci.stockwatch.pl/nowy-projekt-ustawy-antylichwiarskiej-uderzy-w-firmy-
pozyczkowe,akcje,185792  
Mateusz Morawiecki wstrzymuje „antylichwiarski” projekt Zbigniewa Ziobry 
http://www.newsweek.pl/biznes/mateusz-morawiecki-i-zbigniew-ziobro-walka-z-
chwilowkami,artykuly,403397,1.html 12.01.2017 
Czy i jak będzie nowa ustawa antylichwiarska w 2019 roku 
https://chwilowo.pl/prasa/nowa-ustawa-antylichwiarska-w-2019-roku-co-sie-zmieni/  
  
     

2.4.a. Szybka kasa za 0zł !? 
https://www.ekspreskasa.pl 
https://www.bgzbnpparibas.pl/campaign-landing/kredyt-gotowkowy-s-
0007?utm_campaign=Kredyt_Gotowkowy&utm_content=WszystkoGra-
Kalkulator&userId=AMsySZb4pEHpm432-
RpEecMYxfNy&affId=2583213&utm_source=LeadR&utm_medium=mailing&utm_term=WszystkoGra_mailing&
utm_id=LeadR_mailing     
2.4.b. https://www.vivus.pl/ - w rankingach najwyżej oceniana 
Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 0,01 zł lub 1 zł.  
Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 2000 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; 
oprocentowanie 0%;  
opłata przygotowawcza 0%; 
Jednak z taka pożyczką zwykle musisz wziąć drugą  np. bardzo korzystną: 
prowizja 360 zł;  
całkowita kwota do spłaty 2360 zł;  
RRSO 649,1%  7VI2017 
Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. 
https://credilo.com/ 22 listopada 2017 
 

2.5. Przykłady innych niebezpieczeństw (1/4) 
 

Tanie zakupy, czyli pułapka na naiwnych klientów 
http://technologia.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/445947,taniezakupy-pl-pulapka-na-naiwnych.html 

Zobacz, jak nie dać się oszukać w sieci. PORADNIK 
http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/445933,uwaga-na-oszustow-w-internecie-zasady-zakupow-

w-sieci.html 
1. Nie bierz udziału w licytacjach internetowych, np. portal aukcyjny o nazwie za10groszy.pl 

- elektroniczne żetony (tzw. Bidy)  bardzo rzadko dadzą ci tani zakup, a zwykle będziesz kupował BIDY 
za które zwykle nic nie zyskasz 

2. Dotyczy to także tzw. Licytacji komorniczych np. http://trafisz.com/ - „słupy” i automat  tu też są ale 
jeszcze gorzej gdyż często  nie tam komornika… - na www.whois brak info o właścicielu!  

3. Nie odbieraj mechanicznie telefonów; np. zaczynających się do 94 732 …, a także od 22 (nie zawsze 
będzie to z Warszawy…) wybranie każdej opcji to duże pieniądze 

4. http://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/kto%c5%9b-jest-ci-winny-
pieni%c4%85dze-nie-przejmuj-si%c4%99-i-tak-ich-ju%c5%bc-nie-odzyskasz/ar-
AAlgRba?li=BBr5MK7&ocid=SL5MDHP  
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http://www.newsweek.pl/biznes/mateusz-morawiecki-i-zbigniew-ziobro-walka-z-chwilowkami,artykuly,403397,1.html
http://www.newsweek.pl/biznes/mateusz-morawiecki-i-zbigniew-ziobro-walka-z-chwilowkami,artykuly,403397,1.html
https://chwilowo.pl/prasa/nowa-ustawa-antylichwiarska-w-2019-roku-co-sie-zmieni/
https://www.ekspreskasa.pl/iframe_money_pl
https://www.vivus.pl/
https://credilo.com/
http://technologia.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/445947,taniezakupy-pl-pulapka-na-naiwnych.html
http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/445933,uwaga-na-oszustow-w-internecie-zasady-zakupow-w-sieci.html
http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/445933,uwaga-na-oszustow-w-internecie-zasady-zakupow-w-sieci.html
https://www.za10groszy.pl/start/501435121/index.html
http://trafisz.com/
http://www.whois/
http://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/kto%c5%9b-jest-ci-winny-pieni%c4%85dze-nie-przejmuj-si%c4%99-i-tak-ich-ju%c5%bc-nie-odzyskasz/ar-AAlgRba?li=BBr5MK7&ocid=SL5MDHP
http://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/kto%c5%9b-jest-ci-winny-pieni%c4%85dze-nie-przejmuj-si%c4%99-i-tak-ich-ju%c5%bc-nie-odzyskasz/ar-AAlgRba?li=BBr5MK7&ocid=SL5MDHP
http://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/kto%c5%9b-jest-ci-winny-pieni%c4%85dze-nie-przejmuj-si%c4%99-i-tak-ich-ju%c5%bc-nie-odzyskasz/ar-AAlgRba?li=BBr5MK7&ocid=SL5MDHP
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2.5. Przykłady innych niebezpieczeństw (2/4) 

1. Nie rejestruj się do oglądania filmów nawet za darmo, np. www.fullplayer.pl/ nawet w opcji za darmo 
kosztuje dużo zob. regulamin 

https://badamygeny.pl/#!/drzewo-rodziny  UWAŻAJ –niebezpieczne! 
2. Nie odbieraj mechanicznie telefonów; np. zaczynających się  

od 94 732 …, a także od 22 (nie zawsze będzie to z Warszawy… a może z Afryki!!!) wybranie każdej 
opcji to duże pieniądze 

3. Zobacz co o Tobie wie GOOGLE: 
http://next.gazeta.pl/next/7,156830,22382925,oto-najwazniejsze-miejsca-w-ktorych-sprawdzisz-ile-
naprawde.html  
 

 
 
2.5. Przykłady innych niebezpieczeństw (3/4) 
 
Metody stosowania cyberprzemocy   

Forma Polega na: 

Podjudzanie 
Wzniecanie kłótni w Internecie poprzez wysyłanie agresywnych i obraźliwych 
wiadomości elektronicznych 

Prześladowanie Powtarzające się wysyłanie obraźliwych i niechcianych wiadomości 

Oczernianie 
Rozprzestrzenianie plotek i kłamstw na czyjś temat, by zniszczyć reputację lub 
relacje danej osoby z jej przyjaciółmi 

Podszywanie się 
Udawanie, że jest się kimś innym i przesyłanie lub publikowanie różnych treści 
i zdjęć 

Ujawnienie 
Udostępnienie w Internecie czyichś sekretów lub wstydliwych informacji bez 
zgody danej osoby 

Oszustwo 
Wyciągnięcie podstępem od danej osoby jej sekretów lub wstydliwych 
informacji i publikacja ich w Internecie 

Wykluczenie Naumyślne wykluczenie kogoś z grupy internetowej 

Nękanie Powtarzające się, intensywne nękanie, oczernianie, grożenie i straszenie 

Stalking 
To nękanie (częste telefony, SMS, …) - uporczywe nagabywanie, 
naprzykrzanie się, prześladowanie innej osoby i naruszanie jej prywatności 
www.sjp.pl 

Źródło: Rogers V., Cyberprzemoc- jak być bezpiecznym w sieci: ćwiczenia dla dzieci i młodzieży,  
Warszawa, 2011r., Wyd. Fraszka Edukacyjna, ISBN 978-83-61309-82-6, s.19 

 
1. Wiadomości SMS; 
2. Zdjęcia lub filmy zrobione za pomocą telefonu komórkowego; 
3. Dzwonienie z telefonu komórkowego; 
4. E-maile; 
5. Czat Internetowy; 
6. Komunikatory Internetowe; 
7. Portale społecznościowe; 
8. Strony Internetowe. 

Ciekawy artykuł: https://kobieta.onet.pl/dziecko/nastolatki/dzien-bezpiecznego-internetu-rodzaje-przemocy-
w-internecie/rpjdxc4 
 
 

 
 
 

http://www.fullplayer.pl/
AllPlayer_www.bigshort.tk.pdf
https://badamygeny.pl/
http://next.gazeta.pl/next/7,156830,22382925,oto-najwazniejsze-miejsca-w-ktorych-sprawdzisz-ile-naprawde.html
http://next.gazeta.pl/next/7,156830,22382925,oto-najwazniejsze-miejsca-w-ktorych-sprawdzisz-ile-naprawde.html
http://www.sjp.pl/
https://kobieta.onet.pl/dziecko/nastolatki/dzien-bezpiecznego-internetu-rodzaje-przemocy-w-internecie/rpjdxc4
https://kobieta.onet.pl/dziecko/nastolatki/dzien-bezpiecznego-internetu-rodzaje-przemocy-w-internecie/rpjdxc4


Utwór zależny udostępniony za zgodą autora. Autor dr inż. Edward Krawczyński  
Utwór opublikowany w oryginale konferencja RODN „WOM”  III 2019 
Opracowanie Iwona Toborowicz przy współpracy Adam Szołtysek 
 

Strona 8 z 11 

 

 
2.6. Lokalizacja i dane z IP 
łatwo określić m.in. gdzie znajduje się komputer jego parametry i z czym współpracuje – więcej m.in. na ten 
temat:  
http://hacking.pl/artykuly/33/sposoby-ukrycia-adresu-ip/  
http://niebezpiecznik.pl/post/poznaj-nazwisko-internauty-ktory-odwiedza-twoja-strone/  
 
Przykładowe strony do wyznaczania własnego IP i innych informacji:  
http://whatismyipaddress.com http://adres-ip.eu/index.php?ip=detect 
także o innych komputerach o znanym IP http://www.digipedia.pl/ip/  
Więcej: http://www.moje-ip.eu/  http://www.mojeip.net.pl/ (zakładki!)  
http://www.pokapoka.pl/ - Pierwsza zakładka Twój IP, druga info o nim (gdy mało to ciesz się - utrudniona 
lokalizacja!), 
jednak http://mojnumerip.pl/ kliknij Zobacz na mapie (zdziwiony!?) 
 

Osiem darmowych narzędzi do anonimowości w sieci (2016r) 
 
http://www.pcworld.pl/artykuly/404542/Osiem.darmowych.narzedzi.do.anonimowosci.w.sieci.html?utm_s
ource=pcworld&utm_campaign=related_news&utm_medium=link   
 

 
2.7. Blokery – czy zawsze pomagają unikać reklam 
Reklamy irytują , zabierają czas, MB i kosztują (transfer danych) 
Blokery; AdBlock (plus, chrome, …) przez pewien czas były skuteczne także  na Facebooku i YouTube, a także 
blokowały złośliwe  lub śledzące oprogramowanie. 
Teraz niektóre witryny wymuszają oglądanie treści pod warunkiem wyłączenia blokerów ( komunikaty lub 
czarne ekrany) Pojawiają się programy (także sieciowe) blokujące blokery  
(Świat Nauki luty 2016 str.19) 
 

Obecnie reklamodawca może wykupić np. w Adblock nie blokowanie jego reklam!!! 
 
Reklama natywna – udająca artykuły bez wyskakujących okienek (niebezpieczeństwo - zatarcie wyróżnienia 
treści od reklam!)  
Czy grozi nam jak w TVN lub Polsat – trochę programów miedzy reklamami!? 
 
 

  

http://hacking.pl/artykuly/33/sposoby-ukrycia-adresu-ip/
http://niebezpiecznik.pl/post/poznaj-nazwisko-internauty-ktory-odwiedza-twoja-strone/
http://whatismyipaddress.com/
http://adres-ip.eu/index.php?ip=detect
http://www.digipedia.pl/ip/
http://www.moje-ip.eu/
http://www.mojeip.net.pl/
http://www.pokapoka.pl/
http://mojnumerip.pl/
http://www.pcworld.pl/artykuly/404542/Osiem.darmowych.narzedzi.do.anonimowosci.w.sieci.html?utm_source=pcworld&utm_campaign=related_news&utm_medium=link
http://www.pcworld.pl/artykuly/404542/Osiem.darmowych.narzedzi.do.anonimowosci.w.sieci.html?utm_source=pcworld&utm_campaign=related_news&utm_medium=link
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3.Bezpieczeństwo zintegrowanych aplikacji biurowych, np. w MS Office (1/2) 

1. Każdy dokument zawiera informacje o użytkowniku (m.in. Plik-Opcje-Ogólne/Personalizowanie kopii 
pakietu MS Office) – zabezpieczenie dokumentu przed otwarciem i/lub jego szyfrowanie (Plik-
Informacje-Chroń…-wybierz  uaktywnij..) utrudni do nich dostęp ale będą one tam zawarte 

2. Można je usunąć:  
Plik-Informacje-Wyszukaj problemy-Przeprowadź inspekcję dokumentu-Inspekcja-Właściwości 
dokumentu i informacje osobiste (wybierz: Usuń wszystko), Zamknij,  Esc, Zapisz 

Bezpieczeństwo zintegrowanych aplikacji biurowych, np. w MS Office (2/2) 
3. Możemy celowo wprowadzać ukryte swoje dane w dokumencie, które powyższa procedura nie 

wyeliminuje, np. 
- zaznaczyć tekst do ukrycia, zmniejszyć do punktowej wielkości czcionkę (Ctrl+[)i dać kolor tła, a 

następnie go ukryć (Ctrl+Shift+H) 
- każdorazowo odkryjemy go, po zaznaczeniu znanego nam obszaru i wprowadzeniu Ctrl+Spacja  

Ukrywany w ten sposób tekst można umieścić w dowolnym miejscu dokumentu, a także nagłówku/stopce lub  
w dolnego kształtu polu tekstowym (możemy go wtedy umieścić pod dowolnym elementem graficznym a 
następnie je zgrupować) – dostęp do niego będzie mała tylko osoba która zna tą tajemnicę i wie jak zrobić  
 

 
4.Urządzenia (komputerowe) klasy TEMPEST 
 Informacje z komputera można odczytać poprzez wykorzystanie specjalnie przystosowanych anten  
i współpracujących z nimi urządzeń oraz wykorzystując np. sieć wodną, elektryczną, grzewczą, oraz przewody 
klimatyzacyjne. 
Wprowadzono normy zabezpieczeniowe TEMPEST (temporary emanation and spurious transmission) 
http://www.iniejawna.pl/pomoce/tempest.html 
http://www.siltec.pl/tempest/urzadzenia-klasy-tempest/wprowadzenie   
 

 
5. Bezpieczeństwo komputerowe (1/3) 
na przykładzie  warsztatu prawnika (adwokata) 
Potrzeba jest szczególna m.in. z powodu: 

- posiada często wiele informacji poufnych (np. adwokat …, ekspertyzy, korespondencje służbowe i 
prywatne) 

- korzysta z laptopa w pracy i domu (informacje z firmy) 
- przenosi informacje z komputera służbowego do swojego poprzez sieć wewnętrzną, Internet lub 

pendrive 
- może zagrażać także innym użytkownikom firmy 

 

5. Bezpieczeństwo komputerowe  (2/3) 
Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa: 

1. Zabezpieczanie automatyczne dostępu do komputera 
2. wyłączanie/włączanie dostępu  poprzez pendrive 
3. zabezpieczona sieć Internet 
4. zabezpieczanie i szyfrowanie dokumentów 
5. bezpieczne korzystanie z komunikacji w sieci 
6. legalna i aktualizowana ochrona antywirusowa 
7. bezpieczne archiwizowanie zasobów na zewnętrznych nośnikach (bez ciągłej komunikacji) 

 

  

http://www.iniejawna.pl/pomoce/tempest.html
http://www.siltec.pl/tempest/urzadzenia-klasy-tempest/wprowadzenie
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6. Ochrona antywirusowa szeroko rozumiana (ochrona antymalware) 
Wersje Free - zwykle konieczna częsta ręczna aktualizacja i brak pewnych opcji: 

 
Pobieraj instalki programów tylko ze strony producenta  
– unikniesz zbędnych „dodatków”, kosztów i zagrożeń 

 
1. Glary Utilities http://www.glarysoft.com/downloads/ 

 

  
 
Darmowy program do optymalizacji pracy komputera, także w wersji polskiej, działający w systemie Windows.  
 
W menu Konserwacja - za pomocą 2 kliknięć myszką można przeprowadzić pełen proces optymalizacji systemu. 
Prosta obsługa, duża szybkość i skuteczność działania wiele modułów, w tym m. in.  
- do czyszczenia dysku z zbędnych plików,  
- naprawiania skrótów i - wpisów w rejestrze,  
- odinstalowywania programów, - optymalizacji pamięci,  
- defragmentacji rejestru,  
- zarządzania menu kontekstowym, - szyfrowania,  
- kasowania i odzyskiwania danych, łączenia i dzielenie plików,  
- wyszukiwania pustych folderów  
- różnych analiz dysków 
 

2. Malwarebytes – program antywirusowy 
 

 
 
 
  

http://www.glarysoft.com/downloads/
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3. SuperaAntyspyware aplikacja do wykrywania i usuwania szkodliwych komponentów (Spyware, 
Adware, Malware, Trojans, Dialers, Worms, KeyLoggers, HiJackers ) zainstalowanych w systemie.  

http://www.superantispyware.com 
 

 
 
 

4. Wersja bezpłatna SUPERAntiSpyware posiada stale aktualizowaną bazę sygnatur, jednak należy 
pobierać ją ręcznie, trzy tryby skanowania dysku twardego, nośników wymiennych, pamięci oraz 
rejestru, pozwala na określenie bezpiecznych plików, folderów pomijanych w skanowaniu całego 
systemu. 
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