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СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ 

 

 

1. Социјални мрежи 

Социјалните мрежи (social networks) овозможуваат комуникација помеѓу корисници и 

претставуваат една форма на дружење. Една од најпопуларните социјални мрежи е Facebook, каде 

корисник може да постави своја слика, да објави приватни податоци, да опише свои интереси, да 

развива тематски дискусии и сл. Корисникот може во своја група да прими или да исклучи поедини 

членови. Можно е да се иницираат одредени политички, хуманитарни или други акции. Слична 

намена има и Twitter.  

Интернет форум е услуга на Интернет која овозможува размена на мислења помеѓу членови со 

користење на веб-прелистувач. Сите пораки кои корисникот ќе ги напише и ќе ги прати на форум ги 

гледаат сите други корисници на форумот. Тоа е како огласна табла (message board) на која членови 

оставаат пораки. Се работи за расправи по некоја тема која ја иницира некој од членовите на форумот. 

Форумот обично е поделен во неколку теми заради полесно снаоѓање. Членовите можат да останат 

анонимни. За да се стане член на форум потребно е зачленување. За услугата на форумот да не се 

злоупотреби и да се почитуваат правилата на прифатливото однесување, се грижат администраторите 

и модераторите. Нив ги именува сопственикот на форумот, а тоа обично се членови кои доброволно се 

пријавуваат. Тие можат да исклучат поедини членови и да избришат неприлични содржини. 

2. Правила за добро однесување во комуникација преку Интернет  

Во електронската комуникација лицата кои комуницираат обично не се гледаат, туку разменуваат 

пишувани пораки. Некои луѓе мислат дека тогаш можат да се однесуваат грубо и невоспитано, но 

треба да се знае дека секоја комуникација има свои правила кои треба да се знаат и да се почитуваат. 

Од друга страна е исто така особа која има чувства и не треба да се каже нешто што може да ја 

повреди или налути.  

Почитувај ги следните правила:  

-Секогаш претстави се.  

-Биди љубезен.  

-Почитувај туѓи мислења.  

-Почитувај туѓа приватност.  

-Никогаш не пишувај само со големи букви, тоа значи дека викаш.  

-Кога одговараш на прашање, реченицата започни ја со име на лицето на кое му одговараш, 

особено ако во разговор учествуваат повеќе лица.  

-Не користи двосмислени зборови и изјави.  

-Не користи сарказам, други не можат да го видат изразот на твоето лице и пораката можат 

погрешно да ја разберат.  

-Во пораките додај соодветен смајли за појасно да изразиш што чувствуваш .  

-Треба да знаеш дека она што ќе го напишеш останува трајно забележено и да тоа можат да го 

прочитаат и други лица освен оние на кои пораката им е наменета.  

-Кога користиш кратенки провери дали тие точно се напишани. Кратенките треба да бидат 

општо познати како друго лице би можело правилно да ги разбере.  

-На крајот од разговор уредно одјави се.  

Општи правила за добро однесување во комуникација на Интернет се нарекуваат Нет етика или 

Нетика (Netiquette – скратено од Internet etiquette). 

 

3. Приватност и безбедност на Интернет 

Во време на современите технологии секој може да се изрази преку Интернет и да постави свои 

содржини кои можат да бидат добронамерни и точни или злонамерни и неточни. Она што ги 

карактеризира овие мрежи е ширење на информации, но и дезинформации, со огромна брзина.  
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Корисниците мора да бидат свесни дека покрај корисни информации постојат измами, лаги и 

различни форми на манипулации. Доколку информациите не се проверуваат лесно може да се случи 

некои корисници да бидат изманипулирани и измамени. Измамените корисници можат да загубат 

материјални и морални вредности.  

Исто така, преку Интернет се пренесуваат лични податоци, се водат доверливи деловни и приватни 

разговори, се пренесуваат доверливи  информации, се вршат финансиски трансакции и уште многу 

работи. Секогаш постои опасност овие информации да ги види некој кој може да ги злоупотреби. На 

корисниците може да им биде загрозена приватноста и репутацијата, да им бидат украдени пари од 

банковни сметки, онеспособен компјутерот, дури и да им биде загрозена безбедноста. 

 Компјутерскиот криминал сѐ повеќе е во подем. Злонамерните поединци, организираните 

хакерски групи, па и компјутерските криминалци можат да:  

-заразат компјутер со злонамерен софтвер за да украдат идентитет или да ги следат навиките на 

корисниците,  

-да украдат лозинки за пристап до банковни сметки и да извршат кражба,  

-да направат проблем во работата на компјутерот со помош на вируси и друг злонамерен 

софтвер,  

-да преземаат контрола врз компјутер и да го користат за напад на други корисници,  

-да ги наведат корисниците да посетат некоја лажна веб-локација и таму да остават лични 

податоци,  

-да упаднат во нечија мрежа и бесплатно да користат туѓа интернет конекција,  

 -да украдат и да користат туѓи налози за електронска пошта и друго. 

4. Мерки на заштита  

За да се спречи злоупотреба на податоци и да се обезбеди нивна заштита на Интернет, 

неопходно е да се применат соодветни мерки на заштита. Постојат и правни мерки на заштита, но 

компјутерскиот криминал многу тешко се открива.  

Мерките кои сами можеме да преземаме за да се заштитиме од земање на податоци на измама се 

следните:  

-заштитен софтвер: антивируси и огнениот ѕид,  

-ажурирање на оперативен система, блокирање на несакана е-пошта (spam) и користење на нови 

верзии на интернет прелистувачи,  

-редовно правење на резервни копии (back-up),  

-доколку не мора, компјутерот немој да го користиш како администратор.  

- Заштитита на идентитет и приватност  

Првиот чекор во заштитата на личните информации е отворање на безбеден профил:  

-Внимателно избери информации кои во него ќе ги наведеш.  

-Лозинките секогаш држи ги во тајност.  

-Слики праќај само на лица на кои им веруваш.  

-Научи како да блокираш пораки од непознати луѓе.  

-Игнорирај непознати луѓе кои сакаат да остварат комуникација со тебе.  

-Не прифаќај состаноци со непознати, а доколку прифатиш состанок извести ги родителите.  

-Ако ништо не работиш на Интернет, исклучи се.  

-Преку веб камера комуницирај само со познати лица, камерата исклучи ја веднаш по престанок 

на комуникација.  

Доколку, на пример, оставиш своја слика на некоја од социјалните мрежи, понатаму немаш 

контрола кој и како сликата ќе ја користи. Онлајн пазарот и банкарството се сигурни и безбедни 

доколку се придржуваме на некои едноставни препораки. Доколку купуваш преку Интернет биди 

сигурен/на се дека се работи за доверлива фирма:  
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-Провери дали фирмата навистина постои во реалниот свет.  

-Провери дали веб-локацијата е безбедна, т. е. дали во URL адресата протоколот е означен со 

https:// и дали постои ознака на сигурносен катанец (padlock image).  

-Провери дали постојат јасни правила во врска со приватноста и враќањето на производите.  

Научи да препознаваш лажни веб-локации и реклами кои можат да доведат до тоа да бидеш 

измамен:  

-обично се ветуваат големи награди, на пр. добивка на лотарија,  

-се остава лажен впечаток за итноста,  

-има необични и одвишни детали за привлекување на внимание,  

-се бара плаќање однапред или давање на лични податоци.  

Содржините како што се кеygene, crack и многу други кои бесплатно можат да се преземаат од 

Интернет најчесто се заразени со некој вид на злонамерен софтвер. 

Некои содржини на Интернет направени се така што можат да одбегнат и најсовремена 

антивирусна заштита. Никогаш не отворај прилози во електронска пошта која доаѓа од непознати 

лица, но внимавај и со прилози во пораки од познати лица бидејќи некогаш пораките се пратени без 

нивното знаење или ни сами не знаат што се наоѓа во прилог на нивната порака.  

Постојат многу веб-локации кои бараат регистрација. На таквите веб-локации се собираат 

податоци за сите корисници на нивните услуги кои подоцна можат да се користат за праќање на 

рекламни пораки. Но тие сервери можат да бидат нападнати од страна на хакери кои тие податоци 

можат да ги злоупотребат.  

Многу веб-локации земаат податоци од корисниците по пат на т. н. колачиња (cookies) без нивното 

знаење. Најдобар начин за заштита од ваков вид на собирање информации е колачињата да се 

исклучат во веб-прелистувачот.  

 

 


