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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕВОЛЮЦІЇ

ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ ПОЯВА ДРУКАРСТВА

ПОЯВА ТЕЛЕГРАФУПОЯВА КОМП’ЮТЕРІВ

Выступающий
Заметки для презентации
Перша- Пов’язана з  винаходом писемності і   можливістю  фіксувати інформацію  і передавати наступним поколіннямДруга- Пов’язана з  винаходом друкарства з  постановкою  його на промислову базу. З'явилося у середині XV ст. у Німеччині завдяки зусиллям Гутенберга.  Збільшена можливість доступу людини до джерел знань Третя -Винахід електрики та поява телефону, телеграфу, радіо, які забезпечили оперативне передавання інформації і зростання її ролі у всіх сферах життя (кінець XIХ ст.)Четверта - Винахід обчислювальної техніки та мікропроцесорної технології , поява ПК, телекомунікацій, ксерокопіювання (середина XХ ст.) Збір, зберігання і швидка передача, п ошук та обробка  інформації у електронному вигляді. Винахід мікропроцесорної технології та поява персонального комп‘ютера. 



VРЕВОЛЮЦІЯ. ПОЯВА ІНТЕРНЕТУ

вартість копіювання - прямує до нуля
вартість розповсюдження - прямує до нуля
об’єми та вартість зберігання 
немає “останньої копії”
споживання без копіювання
трансграничністьсервісів

Выступающий
Заметки для презентации
П’ята- пов’язана з формуванням транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж та новими  можливостями  у створенні, копіюванні та розповсюдженні інформації, що виникли внаслідок розвитку цифрових технологій та Інтернет 



ЦИФРОВИЙ РІСТ. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Выступающий
Заметки для презентации
За даними жовтневого дослідження Digital 2022 чисельність населення Землі зросла на 0,8 відсотків, збільшилася кількість мобільних сім-карток на 3,2 %, кількість інтернет-користувачів зросла на 3,5 відсотки, а ось акаунтів у соцмережах стало на 4,2 % більше 



ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІ. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Выступающий
Заметки для презентации
До речі, якщо подивитись список найпопулярніших сайтів, то 4 з 5 лідерів рейтингу посідають соціальні мережі: ютуб, фейсбук, твітер та інстаграм, почесне перше місце вже багато років належить пошуковій системі гугл



ПОРТРЕТ КОРИСТУВАЧА СОЦ.МЕРЕЖ



ФЕЙСБУК. АКТИВНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ



АНОНІМНОСТІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ

Переважнубільшість інформації, доступної сьогодні
в інтернеті, винадалипро себе самі

Вся інформаціяз моменту виникненняу цифровому 
форматі може стати доступною будь-кому

Все, що виробите в інтернеті, відомовашому
браузеру та провайдеру

Выступающий
Заметки для презентации
Люди самі роблять публічною інформацію про себе - ім'я, адресу, номер телефону, дату народження, фотографії,  сім’ю, друзів, професіональні навички і зв’язки,  політичні погляди, навіть копії паспорта та ідентифікаційного коду.Вся інформація у цифровій формі з моменту її виникнення, з моменту додавання до будь якої системи – в банку, лікарні, будь де – може стати доступною не тільки власникам/розпорядникам цих систем – а і будь-кому.



АНОНІМНОСТІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ

Ваш мобільнийпристрій  цілодобовоповідомляєпро 
ваше місцезнаходженнята має можливість
відслідковувативас:

сотові вежі

відстеженняпо Wi-Fi та через Bluetooth

Cell Site Simulator 

GPS

Выступающий
Заметки для презентации
Ваш мобільний пристрій  цілодобово повідомляє про ваше місцезнаходження- сотові вежі- відстеження по Wi-Fi та через Bluetooth- Cell Site Simulator (так званий симулятор стільникового зв’язку або ловець IMSI — це електронний пристрій спостереження, який використовується співробітниками правоохоронних органів для визначення місцезнаходження або ідентифікації потенційних підозрюваних у злочинах шляхом імітації веж стільникового зв’язку, обманом під’єднуючись до мобільних телефонів поблизу. - GPS та можливість відслідковувати вас Витік інформації місцезнаходження з Інтернету та додатків



АНОНІМНОСТІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ

Всі ліцензійні угоди, угоди користувача, умови
наданняпослугтощо, які зазвичайніхтоне читає, 
містятьв собі ваш дозвіл

Файли cookie

Мікрофон

Голосові помічники
. . . 

Выступающий
Заметки для презентации
Реєструючись наприклад у  Фейсбуці 1. Дозвіл на використання контенту, який ви створюєте й поширюєте. 2. Дозвіл на використання вашого імені, основної світлини й інформації про ваші дії з оголошеннями та рекламним чи комерційним контентом. 3. Дозвіл на оновлення програмного забезпечення, яке ви використовуєте або завантажуєте.Даний сайт використовує файли cookie та інші подібні технології. Ми використовуємо файли cookie для аналізу трафіку та покращення функціональних можливостей нашого сайту. Якщо ви не бажаєте щоб вказані дані опрацьовувались нами, ви завжди можете змінити налаштування cookie у своєму браузері або перестати користуватись цим сайтом. Дізнатись більше можете з нашої Політики Конфіденційності. Продовжуючи використовувати цей сайт ви надаєте згоду на обробку файлів cookie.Більше третини користувачів Інтернет (37%) за даними We are Social як мінімум час від часу відмовляються від використання файлів кукі



ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ПРОСТО ЗАРАЗ

1. Встановітьантивірус
2. ВикористовуйтетількиліцензійнеПО
3. Регулярно оновлюйтеПЗ 
4. Регулярно робітьрезервні
5. Користуйтесьтількиперевіренимизастосунками
6. Регулярно міняйтепаролі та користуйтесьпаролями з 

різнимилітерамиі символами
7. Налаштуйтедвоетапнуперевіркупри вході у ваші

акаунти

Выступающий
Заметки для презентации
1. Встановіть антивірус неросійського походження  та регулярно  перевіряйте ваші пристрої  на наявність загроз2. Використовуйте тільки ліцензійне ПО.  Російські віруси нині часто поширюються через “піратське” програмне забезпечення.3. Регулярно оновлюйте ПЗ для коректної і більш безпекової роботи ваших пристроїв4. Регулярно робіть резервні копії важливої для вас інформації та фото-відео.  Це можна робити на окремих пристроях або в хмарі 5. Користуйтесь тільки перевіреними застосунками та регулярно їх оновлюйте 6. Регулярно міняйте паролі та користуйтесь паролями з різними літерами і символами. Замініть паролі у соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. 7. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході у ваші  акаунти скрізь, де це можливо, особливо у соцмережах.



ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ПРОСТО ЗАРАЗ
8. Перевіряйте списки сайтівта застосунків, де ви
зареєстровані, але вже не користуєтесь
9.Обмежтедоступ до приватної інформації в налаштуваннях
конфіденційності
10. Перевіряйтесписок друзів
11.Не оприлюднюйтефото-та відеоматеріализ  геолокацією
12. Не розповсюджуйтенеперевіренуінформацію
13. Віртев ЗСУ! Все буде Україна

Выступающий
Заметки для презентации
8. Перевіряйте  списки сайтів ( де ви зареєстровані) та застосунків якими ви  вже не користуєтесь9. Обмежте доступ до приватної інформації в налаштуваннях конфіденційності : хто саме може переглядати ваші публікації та особисті дані хто та  скільки інформації може бачити10. Перевіряйте список друзів, додавайте тільки людей, яких ви знаєте особисто, завжди перевіряйте їх екаунти та  у видаляйте незнайомих або підозрілих 11. Не оприлюднюйте фото- та відеоматеріали з  геолокацією, або по яких легко її з’ясувати коли це стосується вашого приватного життя, інформації щодо прилоьтів, пересування війскових  та техніки12. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію Не вірте фейкам! Перевіряйте інформацію в декількох джерелах.  Довіряйте тільки офіційним.  Особливо коли це стосується якихось панічних настроїв. 13. Вірте в ЗСУ! Все буде Україна



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
https://cip.gov.ua/ua/faqs
https://cyberpolice.gov.ua/articles/?page=1
https://nadiyno.org/category/baza-znan/
https://nadiyno.org/category/bezpeka-v-umovah-
vijny/?themes=6,10
https://yak.dslua.org/
https://safety.google/intl/uk_ALL/security-privacy/
https://www.facebook.com/privacy/guide/global_safety
https://www.facebook.com/safety/educators/lessons



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


	Слайд номер 1
	ІНФОРМАЦІЙНІ РЕВОЛЮЦІЇ
	V РЕВОЛЮЦІЯ. ПОЯВА ІНТЕРНЕТУ
	ЦИФРОВИЙ РІСТ. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
	ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІ. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
	ПОРТРЕТ КОРИСТУВАЧА СОЦ.МЕРЕЖ
	ФЕЙСБУК. АКТИВНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ
	АНОНІМНОСТІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ
	АНОНІМНОСТІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ
	АНОНІМНОСТІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ
	ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ПРОСТО ЗАРАЗ
	ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ПРОСТО ЗАРАЗ
	КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
	ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!�

