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Киберсвят
Нереален, несъществуващ материално – не 
може да бъде видян и докоснат извън 
компютъра и извън средата на интернет. 
Свят, изграден от нули и единици, свързани 
посредством компютри в мрежова връзка, 
осъществена чрез кабели и други канали за 
връзка.



Кибер-физична система (на английски: cyber-
physical system) се нарича система, в която са 
свързани информационни, софтуерни 
компоненти с механични и електронни части, 
които комуникират посредством един канал за 
предаване на данни, като например Интернет. 
Кибер-физичната система се отличава с високата 
си степен на сложност.



ОПАСНОСТИ В 
КИБЕРСВЕТА
или защо ТРЯБВА винаги да внимавам …



Незнанието КОЙ седи срещу теб

Нерядко, общувайки в
средата на интернет,
можем да попаднем на
недоброжелатели,
използващи чужди или
измислени самоличности
с определена цел, често –
с негативен характер.



Възможността самоличността ти да бъде „открадната“

Присвояването на чужда самоличност е сред най-
предпочитаните от кибер престъпниците методи за
онлайн измама. Целта често е извличане на финансова
изгода и основни мишени са номера на кредитни карти,
банкови сметки, социални осигуровки и т.н. Кражбата
на самоличност може да се използва и за достъп до
компрометираща информация, изнудване, прикриване
на истинската самоличност и ред други незаконни
дейности.



ПЪТИЩА ЗА КИБЕРИЗМАМА / КИБЕРТОРМОЗ

Network Satellite Link Spam



ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ (GLOBAL POSITIONING 

SYSTEM – GPS)

Глобална система за позициониране (на английски: Global Positioning System) или GPS е името на
спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с
точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.

Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000
километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на
Земята. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито
координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни.
Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до
потребителя.

Глобалната система за позициониране е проектирана и контролирана от Министерството на
отбраната на САЩ. Тя може да бъде използвана безплатно от всеки. Първият от 24-те спътника, които
формират сегашната GPS-групировка (Block II), е изведен в орбита на 14 февруари 1989 г. Последният
изстрелян до момента спътник е 52-ри по ред от създаването на системата през 1978 г. и е изведен в
орбита на 6 ноември 2004 година с помощта на ракетата „Delta II“.





ФИШИНГ …

На английски: phishing – от нарочно промененото fishing – риболов, е
злонамерен опит за придобиване на чувствителна информация като
потребителско име, парола и детайли на кредитна карта, като извършителят
приема чужда самоличност при електронни комуникации. Най-често започва със
създаването на дубликат на съществуваща уеб страница на голяма банка или
кредитна компания. След това киберпрестъпниците изпращат имейли, чрез
които да накарат получателите да отидат към фалшивия уебсайт. Целта е да се
подмами доверчивият или недостатъчно просветеният ползвател да съобщи свои
пароли, лични или финансови данни.

Според изследване на Intel security сред 19 хиляди човека от 144 страни, едва
3% от потребителите разпознават фишинг в имейла си.





КОГАТО СПОДЕЛЯТЕ 
ИНФОРМАЦИЯ В 

ИНТЕРНЕТ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ 

СТЕ НАЯСНО С 
ПОСЛЕДСТВИЯТА!



СОЦИАЛНИТЕ

МЕДИИ



ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЯТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВОТО ТРЯБВА ДА СА ОСНОВНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА БЕЗОПАСНОСТТА  НА 
ДЕЦАТА В МРЕЖАТА. ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ТОВА КОЛКО ВРЕМЕ ДЕТЕТО ПРЕКАРВА В НЕЯ И КОЛКО 
ЧЕСТО ПОСТВА, А КАКВО ПУБЛИКУВА И НА КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОПАДА.
НЕЩОТО, КОЕТО ПРИВЛИЧА НАЙ-МНОГО ВНИМАНИЕТО НА ДЕЦАТА, КАТО ЦЯЛО, А И В МРЕЖИТЕ, 
СЯКАШ СА ИГРИТЕ. ТЕ ВИНАГИ СА НОВИ И ЧУДАТИ, ПОНЯКОГА СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИ „МОДНИ 
ТЕНДЕНЦИИ“. ХАРАКТЕРНО ЗА ТЯХ Е, ЧЕ ПОВЕЧЕТО СА ПОДВЕЖДАЩИ И НЕ ПРИТЕЖАВАТ ОСОБЕН 
СМИСЪЛ, А НЕМАЛКА ЧАСТ ОТ ТЯХ СА НАИСТИНА ОПАСНИ И ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ. ОСВЕН ТОВА 
ТЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ИМЕННО ПО КАНАЛИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, КЪДЕТО МОГАТ ДА 
СТИГНАТ ДО НАЙ-ГОЛЯМ КРЪГ ОТ ХОРА И ЗА НАЙ-МАЛКО ВРЕМЕ – ПОЧТИ МИГНОВЕНО.



Разбирате ли с какво си имаме работа? Лоши хора 

могат да манипулират тълпата, като я принуждават 
да прави всичко, което си поискат. Не знам как може да 
се реши този въпрос. Затова аз просто се отказах да 
използвам социални мрежи, забраних използването им и 
на своите деца – заяви бившият вицепрезидент на

една от най-мащабните социални мрежи в света.



Да сме в безопасност – по отношение на 
самоличността си и личните дани

Без уговорени в интернет срещи с 
непознати

Да бъдем внимателни по отношение на 
пощата си

Да използваме само проверена и 
надеждна информация

В сручай на нужда – да споделим!



МОЕТО МЯСТО В КИБЕРСВЕТА

АЗ и облачните технологии

АЗ и социалните мрежи

АЗ и другите – заедно в WEB
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