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1. ОСНОВНИ ИНТЕРНЕТ КОНЦЕПЦИИ И ТЕРМИНИ 

1.1 Интернет, WWW, ISP Уеб браузър, Търсачка 

Какво е интернет? CODE.ORG: https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M 

Интернет 

Какво имаме предвид с термина интернет? Склонни сме да имаме грешната представа, че 

интернет обхваща всички термини като уеб сайтове, имейли, социални медийни приложения и 

т.н. Всъщност интернет е най-голямата глобална мрежа на нашата планета, която всички 

гореспоменати услуги използват, за да достигнат хора по целия свят.  

Чрез Интернет се отнасяме конкретно към мрежовите устройства и техния софтуер. Различните 

взаимосвързани компютри и сървъри по целия свят съставят интернет. 

WWW 

Или World Wide Web е термин, който често се бърка с интернет. WWW е просто колекция от 

всички уебсайтове. World Wide Web е услуга, предоставяна от Интернет, която позволява на 

потребителите да навигират и разглеждат различни уеб страници. 

Уеб страница, или по-известно като уебсайт, е виртуално пространство, което потребителите 

могат да посетят, като въведат адреса му, известен още като URL адрес. 

Интернет доставчик 

Това е компанията, която ни предоставя достъп до интернет. Потребителите обикновено трябва 

да се споразумеят за месечен или годишен план за плащане и подходяща скорост на интернет, от 

която те се нуждаят. 

Уеб браузър 

Това е програмата, която ни позволява да се движим в мрежата и да отваряме уеб страници като 

www.google.com. Примери за уеб браузъри са: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, 

Opera, Safari. 

Търсачка 

Търсачката е всъщност уебсайт, който е специализиран в търсенето на други уебсайтове, 

използвайки ключови думи. Примери за популярни търсачки: Google, Bing, Yahoo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M
http://www.google.com/
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1.2 Кабелна и безжична мрежа 

Кабелна мрежа 

Кабелната мрежа използва кабели за свързване на устройства. Това обикновено се прави чрез 

използването на точки за достъп. Точките за достъп могат да бъдат устройства като суичове и 

рутери, устройства, които осигуряват интернет, или някои мрежови контакти на стената. 

Безжична мрежа 

По-често наричана Wi-Fi. В безжична връзка се свързваме към мрежата дистанционно, но трябва 

да сме в близост до устройство, което предава вълни, които позволяват на свързаните 

потребители да имат достъп до неговата мрежа. 

1.3 Дефиниция на заплаха и атака и свързани с тях термини 

Киберпрестъпност 

Под киберпрестъпност имаме предвид престъпление, което се извършва в компютърното 

пространство(киберпространство). Киберпространството е всъщност средата, която прави 

възможна онлайн комуникацията. 

Злонамерен софтуер 

Това е термин, използван за компютърни програми, които имат за цел да извършат някакво 

злонамерно действие с нашите данни или устройство. 

Http/Https 

Накратко от Hyper Text Transfer Protocol и Hyper Text Transfer Protocol Secure. HTTP е основен 

протокол, използван в интернет, така че всички видове устройства могат да отворят уеб сайт и да 

разглеждат съдържанието му, без да се налага да променят настройките или свойствата си. Това 

е общият комуникационен език, използван в интернет и устройствата. HTTPS е вариация на HTTP, 

която криптира всички данни, изпращани в конкретни уеб страници, така че при преноса им 

данните остават защитени.  



 

6 | Page 
 

1.4 Онлайн социални и мрежови сайтове 

Това са уебсайтове, където хората могат да се срещат виртуално, да обменят идеи и опит по 

различни начини, да споделят текст, изображения или видео клипове, и да създават виртуален 

глобален център за срещи. Примерите включват: Facebook, LinkedIn, Twitter.
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2. РИСКОВЕ 

2.1 Заплахи за софтуера 

Нашите устройства са податливи на разнообразни заплахи, както на физическо, така и на 

дигитално ниво. В този раздел ще разгледаме накратко различните заплахи, които могат да 

засегнат нашия софтуер. Софтуерът е друга дума за програми и те са дигитални конструкции, 

всяка от които е специално създадена за определена работа. 

На цифровите устройства могат да бъдат инсталирани множество програми и, в зависимост от 

характеристиките и предназначението на устройството, броя на тези програми може да варира 

от десетки до хиляди. 

Софтуерът е неразделна част от нормалното функциониране на нашите различни устройства и 

неговата поддръжка е много важна. Той може да бъде засегнат от злонамерен софтуер, който 

иска да повреди файлове или да ги манипулира, за да открадне данни. Също така, софтуерът не е 

засегнат от времето - с „остаряването“ на операционните системи те получават актуализации и 

подобрения. Без подходяща поддръжка и подобрения на софтуера, управляван от 

операционната система, в даден момент софтуерът може да стане несъвместим с нея.  

2.2 Заплахи за данни и информация 

Въведение 

Може би най-важната заплаха, с която се сблъскваме днес, е към нашите лични данни и 

информация. Използвайки интернет, ние можем да изпълняваме повечето от ежедневните си 

рутинни задачи онлайн. Можем да плащаме данъци, да купуваме хранителни стоки, да купуваме 

и дори да продаваме мебели от нашата къща. Цялата информация, необходима за изпълнението 

на тези задачи, се съхранява на устройството, което използваме за изпълнение на тези задачи. 

Какво се случва обаче, ако това устройство е уязвимо към външна атака? Какви са последиците 

от подобно събитие? 

• За да изпълняваме различните си задачи за деня ние използваме асортимент от устройства. 
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• Използваме мобилни устройства, за да запазваме данни за контакти на приятели и 

сътрудници, както и за ежедневните ни задачи. 

• Използваме компютри, за да правим проучвания, да пишем доклади, да пишем програмен 

код и като цяло да изпълняваме повечето от нашите работни задължения. 

Как ще реагираме, ако това огромно и важно количество данни и информация е изчезнало? 

Възможно ли е това и как? 

Физически рискове 

Това са най-простите видове рискове. Когато казваме физически рискове, имаме предвид 

възможността устройството, което държи данните, да бъде компрометирано. 

Ако запазваме данни на мобилни устройства или USB флаш памети, има опасност устройството 

да бъде откраднато. Тъй като те са малки по размер, много често хората ги оставят някъде или ги 

губят. 

Интернет рискове 

Нека сега пристъпим към рисковете, с които се сблъскваме, когато интернет се въведе в нашата 

система. Наличието на достъп до интернет мрежа основно означава, че някой може да използва 

това в своя полза, за да получи достъп до нашата система. Хакери и злонамерен софтуер могат 

да намерят начин за достъп до място, където се съхраняват данни, и да извлекат ценна 

информация. 

 

Видове киберпрестъпност 

Киберпрестъпността е термин, използван за описание на 

престъпленията, които включват компютър и компютърна 

мрежа. С това имаме предвид, че няма физическо 

взаимодействие между «жертвата» и «нападателя». 

Фишинг 

Първият вид киберпрестъпност е фишинг. При фишинг атака, нападателите се свързват с 

жертвата или жертвите чрез различни дигитални средства, било то имейли, текстови съобщения 

или дори чрез телефонно обаждане. Те представят сравнително правдоподобен сценарий, 

където се представят за легитимна организация и се опитват да убедят жертвите си да им 
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предоставят специални (чувствителни) лични данни. Чувствителните лични данни може да бъдат 

номерът на тяхната кредитна карта, банкови данни и пароли за даден профил. С тази 

информация те могат да получат достъп до различни финансови ресурси и да се сдобият с тях с 

минимални усилия. 

Един от най-често използваните методи за фишинг са имейлите, които привидно идват от 

разработчика на вашата операционна система или от отдела за измами на вашата банка. Те 

изработват много убедително имейл съобщение, че вашето устройство или банкова сметка са 

изложени на риск и че трябва да потвърдите вашите поверителни данни, за да се гарантира 

вашата безопасност. 

Фарминг 

Фарминг е близък "роднина" на фишинг. Той е известен още като „фишинг без примамка“. При 

фишинг атаките потребителят трябва да попадне в капана на нападателя и доброволно, макар и 

без знанието си, да предостави личните си данни. При фарминга потребителят няма контрол над 

това какви данни ще се получат чрез атаката. Злонамереният код се разпространява в мрежа и 

променя използваните устройства, за да навигират потребителите си към фалшиви уеб сайтове. 

Например: Потребител набира www.bank.com и заразеното устройство ги пренасочва към 

www.fakebank.com, който изглежда идентично с реалния уеб сайт, и потребителят е подмамен 

да въведе своите данни. 

Социален инженеринг 

За разлика от по-традиционните подходи, които се използват, за да се получи достъп до система, 

социалният инженеринг има различен път, за да проникне в системи - използва психология и 

измама. Вместо да атакуват системни уязвимости, социалните инженери имат за цел да атакуват 

психологическите уязвимости на системните потребители. Те претендират, че представляват 

екипа по сигурността на компанията или мениджъра на банковите им сметки и създават 

подходяща история. Потребителите, които не са запознати с вътрешните процеси и механизми 

на такива организации, могат лесно да бъдат измамени, за да предоставят своите поверителни 

данни и по този начин да осигурят безпрепятствен и легитимен достъп до техните ресурси на 

неупълномощен персонал. 
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Социалните инженери използват различни инструменти за изпълнение на задачите си. Те 

обикновено съчетават телефонни разговори с убедителни имейли и фалшиви уеб сайтове за 

фишинг. Социалното инженерство е един от най-сложните и трудни за справяне случаи, тъй като 

хората могат да се адаптират към ситуации, да формулират извинения и да измислят лъжи на 

момента. 

Като се има предвид, че социалният инженер трябва да притежава харизма и определено 

количество психологически познания, те могат да използват тези черти, за да манипулират 

своите жертви чрез сценарии, където на потребителят може да бъде предложен много 

правдоподобен случай и той да се поддаде на техните механизми. 

Единственият реален начин за ефективно справяне с такива случаи е наличието на напълно 

обучен персонал. Трябва да се обучат чрез случаи като тези, в които може да възникне 

взаимодействие с човек, за да се разреши сложен проблем. Само чрез познаване на 

механизмите на тяхната организация те могат да разкрият такива опити за измама. 

 

Видове злонамерен софтуер  

Злонамереният софтуер е общ термин, използван за описание на софтуер, чиято основна цел е 

да навреди на жертвата. Както подсказва името им, това е софтуер със зли намерения. Техният 

обхват може да варира от просто досаждане на потребителя с прозорци, които се появяват на 

екрана, до много по-сериозни намерения като унищожаване или кражба на данни. 

Следват най-често срещаните видове злонамерен софтуер и техните цели: 

Вирус 

Вирусите са вид злонамерен софтуер, който след като намери път до компютърната система, 

започва да заразява файлове и да се разпространява в различни части на системата (оттам и 

името вирус). Те обикновено получават достъп до нашите системи, като се „крият” в изтеглени 

файлове, прикачени файлове в имейл и дори в преносими устройства за съхранение. Тяхната цел 

е да развалят, да унищожат файлове и като цяло да причинят неизправност на системата и 

нейните процеси. 
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Червей 

Червеят е друг вид злонамерен код, който заплашва нашите устройства. Червеите проникват в 

компютърните мрежи и ги използват като вид виртуална магистрала, за да се разпространят в 

различните свързани устройства. Неговата цел е да заеме големи части от честотната лента на 

мрежите и в резултат на това потребителите на мрежата да изпитват големи закъснения в 

комуникацията и загуба на предадени данни. 

Троянски кон 

Този тип софтуер взима името си от троянския кон в гръцката митология - капан, който се 

представя за подарък. Троянският кон се прикрива като актуализация, пач или програма, полезна 

за системата на потребителя. Вместо това, веднага след като измами потребителя да го 

инсталира, той отваря „задна“ врата към нашата система, позволявайки на хакерите да получат 

достъп до нашите данни, сякаш са законни потребители. В зависимост от целта на троянския кон, 

хакерите могат да причинят множество щети на нашата система, от загуба на данни до 

унищожаване на основни системи и програми. 

 

За повече информация, моля отворете следния линк: 

● Разлики между вируси, червеи и троянски коне 

https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ 

 

Рансъмуеър 

Този вид злонамерен софтуер предотвратява или ограничава достъпа на потребителите до 

тяхната система чрез заключване на екрана или чрез заключване на файловете на 

потребителите, освен ако не се плати откуп. 

Шпионски софтуер 

Друг вид злонамерена програма. Шпионският софтуер не вреди директно на потребителя; той се 

прикрепя към устройството и не причинява никакви забележими смущения във функциите на 

устройството. Това, което прави, е да наблюдава поведението и дейностите на потребителя 

онлайн, записва ги и ги изпраща онлайн, така че да бъдат идентифицирани слабости на 

системата и потребителски модели. По този начин фишинг атаките по-лесно ще бъдат успешни. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ
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Някои варианти на шпионски софтуер могат също да променят настройките на компютъра. 

Настройки като промяна на началната страница или пренасочване към определени уебсайтове, 

когато използвате интернет. Те дори могат да доведат до забавяне на интернет връзката. 

Рекламен софтуер 

Рекламен Софтуер е вид програма, която бомбардира потребителя с постоянни реклами, 

избрани на случаен принцип или насочени специално към тях, въз основа на предишните им 

онлайн дейности. Обичайната практика сред разпространителите на злонамерен софтуер е 

първо разпространението на шпионски софтуер. По този начин те могат да разработят профил за 

всеки потребител и след това да го бомбардират с реклами, съобразени с неговите/нейните 

интереси. Понякога тези реклами могат дори да пренасочат потребителите към заразени или 

фишинг сайтове; по този начин можем да видим, че тяхната цел не е толкова повърхностна, но 

работи по непряк начин, за да извърши своето злонамерено действие. 

Криминален софтуер 

Друг вид злонамерен софтуер, чиято цел е да улесни живота на киберпрестъпниците. Този вид 

софтуер има за цел да рационализира и автоматизира различните процедури, използвани при 

провеждането на киберпрестъпление. Те разпространяват софтуер и извършват атаки с цел да 

откраднат информация и ресурси от неподозиращи потребители. Криминалния софтуер може 

лесно да комбинира всеки друг вид злонамерен софтуер, който е споменат по-горе. 

 

2.3 Опасности от онлайн сайтове за социални контакти 

Сайтовете за социални мрежи са чудесно средство за свързване с приятели, създаване на нови и 

споделяне на вашите идеи и опит с останалата част от света. За съжаление, както с много велики 

неща, има и отрицателен аспект. Не всички потребители използват виртуалното пространство, за 

да създават  приятели. 

Има много злонамерени хора, които се опитват да се сприятеляват с нищо неподозиращите 

потребители, за да получат от тях личната им информация за свои злонамерени цели. Те са 

познати като случаи на кражба на самоличност, в които някой придобива лична информация на 

друг потребител, за да може системата да ги приеме за истинския потребител. Това може да 
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доведе до сценарии като загуба на данни и дори на различни ресурси, като например 

неразрешени тегления и прехвърляния от лични банкови сметки. 

 

2.4 Опасности от сърфиране и пазаруване онлайн 

Поради взаимосвързаността на днешния свят е много лесно да се сдобием с интернет връзка и 

да започнем сърфиране в интернет. Интернет ни предоставя безброй дейности. От просто 

преглеждане на уеб страница с новини, до пазаруване, игри и дори дистанционно обучение. 

Тази огромна възможност обаче не идва без недостатъци. Лесният достъп до различните онлайн 

ресурси означава, че има и подобна лекота на достъп до нашите собствени ресурси. Интернет 

потребителите трябва да развият определена степен на критично мислене, когато разглеждат 

уеб страници, тъй като не всички страници се държат така, както изглежда. 

Страници могат да бъдат средство за измамване на потребителите с цел получаване на техните 

лични данни и няма какво да се направи, след като те придобият личните ви данни и ги 

използват. 

Това е особено вярно, когато става въпрос за сайтове за пазаруване. Онлайн пазаруването се 

превърна в тенденция, тъй като потребителите могат лесно да търсят нови продукти, да 

проверяват и сравняват техните спецификации с други подобни артикули и безболезнено да ги 

поръчват до вратата си за няколко дни. 

Проблемът е, че потребителите всъщност не влизат в пряк контакт с продавача. Това може да 

бъде проблем, тъй като не на всеки продавач може да се вярва. 

 

Специално при пазаруване онлайн трябва да вземем предвид много различни фактори. Трябва 

да вземем предвид коментарите за заинтересувания продукт, репутацията на продавача и 

внимателно да проверим описанието на продукта, за да гарантираме, че купуваме това, което 

наистина търсим. 

 

За повече информация, моля отворете следният линк: 

● Онлайн сърфиране: https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c 

https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c
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2.5 Финансови загуби 

Може би най-често използваната услуга в интернет е способността за електронно пазаруване. 

Потребителите могат да купуват и продават материали в която и да е част на света. Пазарите и 

продуктите от цял свят бяха обединени в един общ глобален търговски център. 

Но чрез разширяване на границите на търговията, ние също разширихме обхвата на 

потенциалните заплахи. Анонимността и безличността, която замаскирва всички онлайн, 

представляват сериозен проблем с доверието. Сделките могат да се извършват за няколко 

секунди, като се обменят пари от един край на света до друг, като сумата на парите варира от 

няколко цента до милиони. 

 

Потребителите на интернет трябва да бъдат много внимателни и да вземат всички необходими 

мерки, когато става въпрос за техните банкови данни. Лесно е да се извършват онлайн 

транзакции. Необходими са само няколко номера от кредитната ви карта. Ако е лесно за 

потребителите, то е лесно и за киберпрестъпниците. 

Фишинг уебсайтове, фалшиви продавачи и заразени уебсайтове; всички те са рискови фактори, с 

които потребителите трябва да бъдат внимателни, тъй като чрез тях, пряко или непряко, те могат 

да загубят голяма част от парите си. 
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3. МЕРКИ 

3.1 Физическа защита на компютър 

Физическата защита на устройството е просто нещо, но трябва да се вземат под внимание 

редица фактори, за да се гарантира, че устройството е защитено от всички възможни физически 

бедствия, поне до известна степен. 

Това, което трябва да вземем предвид, е вида устройство, което трябва да защитим, както и 

средата, в която да го поставим. 

 

Като цяло трябва да се погрижим стаята, в която поставяме нашите 

устройства, да е добре проветрена и температурата да се регулира. 

Съществена част за електронните устройства е да могат лесно да 

освобождават топлината си. Всички устройства натрупват топлина докато 

работят, и колкото повече е интензивността на преработката на една задача, 

толкова повече енергия е необходима и топлина се произвежда. Имайки това предвид, никога 

не поставяйте таблети или лаптопи върху покрити с плат повърхности, а за по-големи устройства, 

като настолни компютри и сървъри, се уверете, че стаята, в която са поставени, температурата се 

поддържа. 

 

 

Друг фактор, който трябва да се вземе под внимание, е този за 

електромагнитния шум. Електронните устройства и като цяло всички 

структури, които използват електричество, са склонни да създават 

електромагнитни полета. Тези полета могат да бъдат вредни за 

определени устройства, например те могат да изгорят електрическа верига. Препоръчително е 

всякакви електрически контакти и общи структури, които освобождават електрическа мощност, 

да бъдат поддържани. Също така, не забравяйте да поставите електронните си устройства далеч 

от тях. 
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Не на последно място е и действителното място, където се поставя устройството. Настолен 

компютър не трябва да се поставя високо, а на земята, тъй като има вероятност да падне. Не 

поставяйте големи предмети върху таблети или лаптопи, тъй като те не са предназначени да 

издържат голям товар. 

 

3.2 Използване на актуализирана операционна система 

Операционната система е програмата, която отговаря за управлението на всички части на вашето 

устройство. Тя контролира както програмите, инсталирани на вашето устройство, така и 

свързания с него хардуер. Например, когато копираме и вмъкваме файл от една папка в друга, 

операционните системи носят отговорност за създаване на клонинг на посочения файл в двете 

папки. Също така, когато принтирате документ, операционната система е отговорна за 

намирането и изпращането на документа за отпечатване. 

Друга важна функционалност на операционната система е сигурността на нашето устройство. Тя е 

отговорна за филтриране на трафика на данни, който влиза и излиза от нашето устройство, като 

се уверява, че само разрешените потребители използват ресурси, и като цяло защитава нашето 

устройство от възможни заплахи. 

Актуализиране на операционната система 

СТЪПКА 1: Отидете до „Проверка за актуализации“ 

● В левия край на лентата на задачите изберете Старт иконата. 

ИЛИ Натиснете клавиша с емблемата на Windows на клавиатурата.  

 

 

Фигура 1: Старт бутон / клавиш с емблемата на Windows 

● Въведете „Проверка за актуализации“ в полето за търсене 
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Фигура 2: Отидете до „Проверка за актуализации“ 

 

За да актуализираме операционната система, първо трябва да намерим програмата System 

Update. От изключителна важност е да поддържаме актуализирана нашата операционна 

система, тъй като всяка актуализация може да предложи някои нови мерки за сигурност или да 

ни предпази от някои неизвестни досега видове заплахи. Ако не успеете да опазите 

операционната система, това означава, че уязвимостите в сигурността остават нерешени и 

устройството ни е отворено за атаки. 

 

СТЪПКА 2:     Кликнете върху опцията „Проверка за актуализации“ 
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Фигура 3: Панел 'Windows Update' 

  

 

Трябва да кликнете върху опцията Проверка за актуализации, за да потърсите липсващите 

актуализации. Понякога, поради различни причини, компютърът може да не успее да изтегли 

най-новите актуализации и трябва да се започне ръчно търсене. 
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Фигура 4: Проверка за актуализации 

 След като кликнете върху бутона, ще започне търсенето на актуализации. Търсенето може да 

отнеме няколко минути. 
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СТЪПКА 3: Рестартирайте устройството 

 

 

Фигура 5: Наличност на актуализации 

 Ще се покаже пълен списък на липсващите и инсталираните актуализации и ще бъдат изтеглени 

всички липсващи. След като актуализациите бъдат изтеглени, устройството ще трябва да се 

рестартира, за да бъдат инсталирани. 

 

За повече информация, моля проверете следните линкове:  

● https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq 

● https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-

date 

 

3.3 Слагане на силни пароли 

Паролите са основната защитна бариера между нашите лични данни и възможните заплахи. 

Силата на нашата парола диктува колко време и ресурси е необходимо, за да може някой да 

разбере и разбие паролата ни. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq
https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
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Какво прави една парола сигурна? Сигурната парола не трябва да бъде нещо, което някой може 

лесно да отгатне. Тя трябва да съдържа определена дължина и комбинация от букви, символи и 

дори числа. 

Когато избирате парола, трябва да избягвате да използвате речникови думи и лесно познаваеми 

лични данни, като телефонния ви номер или дата на раждане, тъй като потенциалните 

нападатели първо пробват комбинации, включващи този вид информация. 

Паролите трябва лесно да се запомнят от потребителя, но да са трудно разгадаеми за всеки друг. 

Гледайте следното видео, където Едуард Сноуден обяснява важността на паролите и как те 

трябва да се развиват: https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc 

Както показва видеото, трябва да се отдалечим от термина „пароли“ и да се насочим към 

термина „фрази за достъп“. Паролата трябва да има определена дължина и да комбинира 

всякакви видове букви, знаци и символи. Най-лесният начин да запомним една дълга парола е, 

ако тази парола е всъщност фраза, а не просто много дълга поредица от случайни символи. 

 

Примери: 

Пример за лоша парола: qwerty1234 

Пример за добра парола: MyNaME15G30rg3!  

В горния пример е написана парола „My name is George!“. Но с промяната на размера на буквите 

и използването на числа вместо букви, силата на паролата се увеличи експоненциално. 

Можете да използвате следните уебсайтове, за да оцените силата на паролите и да получите 

съвети как да я подобрите: http://www.passwordmeter.com/https://howsecureismypassword.net/ 

 

Забележка: Без значение колко добра е вашата парола, трябва да я променяте през няколко 

месеца. Така, в случай че някой се опитва да разбие паролата ви тя ще остане защитена.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc
http://www.passwordmeter.com/
http://www.passwordmeter.com/
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3.4 Използване на актуализиран софтуер за защита от злоупотреби 

Софтуерът за защита срещу злонамерен софтуер може да се разглежда като вид лекарство за 

различните видове злонамерен софтуер, който заплашва нашите устройства. За защита срещу 

различните видове злонамерени програми се използват различни видове софтуер. 

Разполагаме със защитен софтуер срещу вируси, червеи, спам имейли и други видове 

злонамерен софтуер. Днес антивирусният софтуер комбинира набор от мерки за сигурност срещу 

всички различни видове цифрови заплахи, така че не е необходимо отделно да купуваме десетки 

програми за всеки вид заплаха. 

 

Актуализиране на софтуера за защита от злоупотреби 

СТЪПКА 1: Отидете на ‘Windows Defender Security Center‘  

● В левия край на лентата на задачите изберете иконата Старт.  

● Натиснете клавиша с емблемата на Windows на клавиатурата.  

● Напишете ‘Windows Defender Security Center‘ в полето за търсене 

 

Фигура 6: Отидете до 'Windows Defender Security Center' 

  

За да стартирате процедурите за обновяване, потърсете програмата Windows Defender. 

Наличието на софтуер за защита срещу зловреден софтуер обаче не е достатъчно; то трябва да се 
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поддържа добре и актуализира. Тъй като заплахите се развиват непрекъснато се налага и 

антивирусните програми да се усъвършенстват. Поддържането на актуализиран софтуера за 

защита срещу злонамерени програми гарантира, че устройството ви е защитено срещу всички 

нови видове заплахи. За да се защити самата система, е необходимо първо да знае за дадена 

заплаха и също така да знае как да се справи с нея. 

 

СТЪПКА 2: Кликнете върху „Защита от вируси и заплахи“ 

 

Фигура 7: Панел „Защита с един поглед“ 

 Той инициира процедурата, отговорна за сканиране за злонамерен софтуер. 

 

СТЪПКА 3: Кликнете върху „Сканирай сега“ 
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 Кликнете върху опцията Сканирай сега, за да стартирате сканиране на системата за злонамерен 

софтуер и други заплахи. Сканирането може да отнеме известно време, поради броя на 

файловете, които имате на устройството. Колкото повече файлове имате, толкова повече време е 

необходимо за сканирането им. 

 

За повече информация, моля проверете следните линкове:  

● https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses 

● https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-

windows-security 

За повече информация относно Windows Defender, моля проверете Модула за решаване на 

проблеми, раздел 1.2, стр.34-38. 

 

3.5 Редовно архивиране на данни 

Данните са една от най-важните стоки в днешната технологично напреднала ера. Данните могат 

да съхраняват всякакъв вид информация; от просто датата за следващата ни среща с лекаря до 

банковите ни данни. Затова е изключително важно да гарантираме безопасността им. 

Почти неизбежно е в един момент нашите данни да бъдат загубени; това може да се дължи на 

някаква неизправност в системата, повреда в данните или на злонамерена дейност. Винаги 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses
https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-windows-security
https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-windows-security
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трябва да вземем под внимание тези видове сценарии и да предприемем необходимите мерки, 

за да се справим с тях. 

Архивирането на данни означава, че ние създаваме копия на нашите данни в отдалечени 

защитени места, за да ги запазим в безопасност. По-големите компании обикновено разполагат 

на места, далеч от техните централи, с големи сървърни стаи, които поддържат резервни копия 

на техните данни, така че в случай, че нещо се загуби, те могат незабавно да заменят изгубените 

данни. 

Архивирането на данните ви чрез облачни услуги също е опция. 

 

За повече информация, моля, проверете модул „Намиране и филтриране на онлайн 

информация“, раздел 2.2, стр.18-19. 
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Архивиране на данни с външен хард диск 

СТЪПКА 1: Отидете на „Този компютър“  

● В левия край на лентата на задачите изберете иконата Старт.  

● Натиснете клавиша с емблемата на Windows на клавиатурата. 

● Напишете  „Този компютър“  

 

Фигура 9: Отидете до „Този компютър“ 

 Препоръчително е да разполагате със сменяем хард диск или USB флаш устройство / памет за 

съхранение на вашите данни. Външното устройство трябва винаги да се държи далеч от мястото, 

където се съхраняват оригиналните данни, в случай че и двете устройства са унищожени. 

Две неща, които трябва да помните - редовно да създавате резервни копия на вашите данни и 

да пазите добре резервното устройство, както и да го съхраняваме на различно място от 
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мястото, където се съхраняват оригиналните данни. 

 

СТЪПКА 2: Намерете вашето устройство за архивиране 

 

Фигура 10: Намерете вашето устройство за архивиране 

  

СТЪПКА 3: Копирайте файловете си в архив 

● Кликнете с десния бутон на мишката върху файла, който искате да архивирате 

● Кликнете върху опцията „Копирай“ 

● Отворете устройството за архивиране 

● Кликнете с десния бутон 

● Кликнете върху опцията "Постави" 

 

Фигура 11: Копирайте вашите файлове в устройство за архивиране/папка 

 Копирайте файловете, които искате да архивирате, и пазете устройството за съхранение на 

безопасно място и далеч от оригиналните данни. Не забравяйте да наименувате файловете си 

подходящо и да ги архивирате редовно. 

 

За повече информация, моля проверете следния линк:  

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore


 

28 | Page 
 

За повече информация относно външните устройства, моля, проверете Модула за решаване 

на проблеми, раздел 1.3, стр. 43, който представя стъпките за свързване и използване на 

външен хард диск. 

 

3.6 Използване на криптиране и електронни подписи 

Криптирането е процес на трансформиране на данни от четлива форма в нечетлива, където само 

истинският получател на данни знае как да разбира правилно данните. 

Електронните подписи са виртуален метод, използван за удостоверяване дали един документ 

наистина идва от потребителя, който той указва, или дали потребителят е истинския потребител, 

а не имитатор. 

Когато сърфирате в интернет, не е необходимо да предприемате някакви действия, за да 

криптирате вашите данни. Това, което трябва да направим, е да се уверим, че в случай, че 

посещаваме страница, на която трябва да влезем с наш профил, страницата съдържа 

криптиране. Ние можем да разберем това, като погледнем областта, посочена в червено на 

фигурата по-долу. Символът заключен катинар означава, че предадените данни са криптирани. 

 

 

Фигура 12: Символ катинар 

За повече информация, моля проверете следния линк:  

https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-

e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512 

 

https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3. 7 Използване на защитни стени 

Защитните стени са като мрежа, поставена между входящия и изходящия трафик на данни на 

устройство, свързано към мрежа. Тази система е отговорна за филтриране на данните и 

позволява само трафик, който се счита за здрав и необходим да влиза и излиза от устройството. 

 

Активиране на защитните стени 

СТЪПКА 1: Отидете на „Защитна стена на Windows Defender“  

● В левия край на лентата на задачите изберете иконата Старт.  

● Натиснете клавиша с емблемата на Windows на клавиатурата. 

● Напишете  „Защитна стена на Windows Defender“ 

 

 

Фигура 13: Отидете на „Защитна стена на Windows Defender“ 

 Активирането на защитната стена е силно препоръчително, така че потенциално заразени 
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файлове да не повредят устройството, или програмите, които не изискват изпращане или 

получаване на данни, както и да бъдат дистанционно контролирани, за да не предават вашите 

чувствителни данни или да изпълняват злонамерен код. 

 

СТЪПКА 2: Кликнете върху „Включване или изключване на защитната стена на Windows 

Defender“ 

 

Фигура 14: Панел "Защитна стена на Windows Defender" 

Това ще покаже прозореца, отговорен за активиране и деактивиране на защитната стена. 

 

СТЪПКА 3: Кликнете върху опцията „Включване на защитната стена на Windows Defender“ 
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Фигура 15: Включване / изключване на защитната стена на Windows Defender 

Тук можете да активирате или деактивирате защитната стена. Препоръчва се да е активирана 

по всяко време. Това ще осигури постоянна проверка на трафика на данни, преминаващ през 

устройството. 

 

За повече информация, моля проверете следния линк:  

https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-

windows-xp-service-pa 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-windows-xp-service-pa
https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-windows-xp-service-pa
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3.8 Прилагане на настройките за поверителност в сайтове за социални мрежи  

Задаване на ограничения на потребителския профил в социалните медии 

СТЪПКА 1: Влезте в профила си в социалните медии, напр. Facebook 

● В десния горен край на лентата на задачите изберете стрелката на падащото меню 

● Кликнете върху „Настройки“ 

 

Фигура 16: Настройки във Facebook 

 

Фигура 17: Настройки на Facebook 

 За да ограничите достъпа до профил от потребители, които не са свързани с него, първо 

щракнете върху иконата, показана по-горе, и след това кликнете върху настройките. Когато 

създавате профил в социална мрежа, обикновено настройката по подразбиране е за всички, 

дори за хора, които не принадлежат към мрежата ви от приятели, да имат достъп до всичко, 

което публикувате. Това може да бъде променено, така че само доверените хора да могат да 

виждат дейността ви.  
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СТЪПКА 2: Кликнете върху раздела „Поверителност“ 

 

 

Фигура 18: Панел „Поверителност“ 

Това ще доведе до опциите, които отговарят за регулирането и ограничаването на достъпа до 

лични данни. 

 

 СТЪПКА 3: Променете аудиторията си 

● Кликнете върху „Редактирайте“ в раздела „Кой може да вижда бъдещите ви 

публикации?“ 

● Кликнете върху падащата стрелка под раздела „Кой може да вижда бъдещите ви 

публикации?“ 

● Променете аудиторията си, като посочите кои потребители ще имат достъп до вашите 

публикации, информация и дейност.  
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Фигура 19: Промяна на аудиторията във Facebook 

* Препоръчително: Променете на "Приятели" 

За повече информация, моля проверете следния линк:  

https://www.facebook.com/help/325807937506242 

 

3.9 Сърфирайте и пазарувайте сигурно 

За да могат потребителите да се предпазят и останат защитени, докато сърфират и пазаруват 

онлайн, те трябва да имат предвид няколко подробности. Когато влезете в уеб сайт, трябва да 

бъдат открити символите катинар и Https. Те показват, че са взети необходимите предпазни 

https://www.facebook.com/help/325807937506242
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мерки, за да се провери автентичността на уеб сайта, както и кодирането на данните по време на 

процедурата по регистриране/влизане. 

Когато пазарувате онлайн, единственият филтър за сигурност, който може да се приложи, е 

критичното мислене на потребителя. Проверете дали уебсайтът продава продуктите, които 

търсите. Проучете уебсайта за доволни и особено за недоволни клиенти.  Може ли да се вярва на 

продавача, който сте избрали? Дали други потребители са получили продуктите си, както е 

посочено, или са били измамени. Също така, внимателно проверете описанието на продукта и 

дали има допълнителни разходи за доставка, за да не похарчите повече от предвиденото. 

Това са неща, които трябва да се имат предвид, когато пазарувате онлайн. 

Съвети за безопасно сърфиране и пазаруване 

 

Фигура 20: Буквата "s" на https означава сигурност 

Уебсайтът има както катинар, така и HTTPS протокол, което означава, че са взети всички 

необходими предпазни мерки за защита на потребителска информация. Това означава, че всички 

данни, предоставени от потребителя за влизане или закупуване на продукт, се криптират при 

предаването им на отговорния сървър.  
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Фигура 21: Цифров сертификат 

Цифровият сертификат удостоверява уеб сайта и неговите мерки за сигурност. Това 

гарантира, че уеб сайта, който потребителят посещава, е този, който твърди че е, и също 

така, че е осигурена необходимата сигурност, за да може сайтът да се защити срещу 

известни кибернетични заплахи. 

 

За повече информация, моля проверете следния линк:  

https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-

e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512 

 

 

https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3.10 Осъзнаване на настоящата световна сигурност 

Живеем във време, когато всичко е свързано. От нашата машина за кафе до светлините до нашия 

компютър. Благодарение на тази свързаност ние се радваме на почти безпроблемно свързване 

между всички наши устройства. От нашите смартфони можем да включим телевизора, да 

направим кафе, да навием щорите на нашия дом и всичко това, преди дори да сме станали от 

леглото. 

Никога преди не сме били толкова добре информирани и свързани с останалия свят. Новините 

пътуват почти мигновено от единия край на света до другия и ние можем да общуваме с хора по 

целия свят с лекота. 

Технологичният комфорт, който се предлага, обаче, може да бъде използван срещу нас от хора 

със зли намерения. За онлайн заплахи най-добрата мярка е познаването на възможните 

опасности и, разбира се, разполагането с необходимите инструменти за противодействие.  

Тези инструменти са не само защитни стени и антивирусни системи, но и нашето критично 

мислене! 

 

GDPR:  

Общият регламент за защита на данните е нов набор от правила, който дава на жителите на 

Европейския съюз по-голям контрол върху личните им данни и се стреми да изясни правилата и 

отговорностите за онлайн услугите с европейски потребители. Той цели също така опростяване 

на регулаторната среда за бизнеса, така че гражданите и предприятията в Европейския съюз да 

могат да се възползват напълно от цифровата икономика.    

Регламентът разширява обхвата на това, което компаниите трябва да считат за лични данни, и 

изисква от тях да следят внимателно данните, които са съхранили за граждани на ЕС. Ако някой в 

ЕС иска компания да изтрие неговите/нейните данни, да изпрати копия на данните или да 

поправи грешка в данните, фирмите трябва да съгласят. 

За повече информация, моля проверете следния линк: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
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