
   

Saugumas interente 

 Dirbdami kompiuteriu internete, galime ne tik naudotis neaprėpiamu informacijos kiekiu, 

bet ir susidurti su internete egzistuojančiais pavojais.  Siekiant sumažinti galimas rizikas interneto 

vartotojams bei padidinti budrumą, pateikiamos saugaus darbo internete rekomendacijas. 

Svarbiausia atsvara kibernetiniams nusikaltėliams – vartotojų žinojimas ir budrumas. Iš 

esmės informuotas ir budrus vartotojas turi ženkliai mažesnę tikimybę papulti į kibernetinių 

nusikaltėlių pinkles. Nepasitikėjimas – tikrame gyvenime stengiamės nebūti naivūs ir patiklūs, tad 

šie principai iš esmės galioja ir interneto erdvėje – kad ir kaip norėtume ši erdvė nėra visiškai 

draugiška, todėl turėtume ilgiau pamąstyti prieš atlikdami vienokius ar kitokius veiksmus internete. 

Paviešinamos informacijos kontrolė. Šiuolaikinis „gyvenimas“ internete neįsivaizduojamas be 

socialinių tinklų, turinio komentavimo bei kitų kasdienių interaktyvių dalykų. Jūsų kompiuteris –

 jūsų tvirtovė. Tinkamai užtikrinamas kompiuterio saugumas atlieka didelį vaidmenį bendrame 

informacijos saugumo kontekste.   

Naudokite legalią programinę įrangą 

Laiku atnaujinkite sistemą 

Naudokite antivirusinę programą 

Atsakingai rinkitės programas, kurias paleidžiate 

Skaitykite antivirusinės sistemos perspėjimus – aptikusi kenkėjišką programinę įrangą, 

antivirusinė sistema jus perspės. Atidžiai perskaitykite nurodymus ir juos tinkamai įvykdykite. 

Turėkite atsarginę duomenų kopiją 

Skaitmeniniame pasaulyje duomenų atsarginės kopijos ir jų atkūrimas itin svarbus ne tik 

verslui, bet ir paprastiems žmonėms. Netekti visų svarbių duomenų galima vos per kelias sekundes. 

Viena iš dažniausių priežasčių, kodėl žmonės praranda visus failus, yra aparatūros ar standžiųjų 

diskų gedimas. Nepaisant to, jog įrenginiai nuolat tobulėja, vis tiek nėra jokios garantijos, jog vieną 

dieną techninė įranga nesuges. Be to, labai dažnai duomenys prarandami ne todėl, jog įrenginys 

sugedo pats, o dėl išorinių pažeidimų, pavyzdžiui, numetus jį ant žemės. Nors pažeidus standųjį 

diską įmanoma atkurti duomenis padedant specialistams, net ir jie ne visagaliai ir kartais duomenys 

prarandami visam laikui. 

Svarbu įsidėmėti, jog atsarginės kopijos turėtų būti laikomos ne tame pačiame įrenginyje, 

nes jis gali sugesti ar būti pavogtas. Jei norite išsaugoti neįkainojamas šeimos nuotraukas, darbo 

dokumentus ir kitą svarbią informaciją be jokios baimės, kad kažkada viso to neteksite, geriausia 

kopijas laikyti atskirose laikmenose ar virtualiuose serveriuose. 

Duomenų saugojimui galite naudoti tam pritaikytą įrenginį. Pavyzdžiui: 

• standųjį diską (HDD); 

• SSD diską; 



• išorinį standųjį diską; 

• USB atmintinę; 

• DVD/CD; 

• tinklinę duomenų saugyklą (ang. NAS – Network Attached Storage). 

Kurį iš šių saugojimo metodų pasirinkti, priklauso nuo jūsų norų ir galimybių. Pavyzdžiui, 

jei jums reikia išsaugoti tik kelis svarbius failus, galite pasikliauti USB atmintine, nes tai greita, 

paprasta ir patogi išeitis. Bet jei jums reikia išsaugoti didelius duomenų kiekius, vertėtų rinktis 

didesnes saugyklas kaip išorinis standusis diskas. Būtina įsidėmėti, jog vos tik nukopijuosite visus 

norimus duomenis, būtina iš karto atjungti įrenginį nuo sistemos, kad atsarginės kopijos išliktų 

apsaugotos ir jas būtų galima panaudoti reikiamu atveju. 

Nemokamos antivirusinės programos (šaltinis esaugumas.lt.): 

https://www.esaugumas.lt/articles/nemokamos-antivirusines-programos  

  

 Jei naudojatės kompiuteriu tikriausiai turi instaliavę ir antivirusinę programą. Ar žinote kaip 

jos veikia? Nesvarbu ar redaguojate savo darbinius failus ar naršote internete apsaugoti kompiuterį 

reikia visais atvejais. Tikriausiai esate netyčia nuklydę į neaiškaus turinio įtartinas svetainę arba 

atvėrę laišką kuris pažymėtas kaip skubus užsakymas jūsų įmonei. Jei esant šioms aplinkybėms jūsų 

kompiuteris nebuvo apkrėstas virusu, laikykite tai didele sėkme nes 95 procentų žmonių taip 

pasielgę iš karto nukenčia. Įdiegta antivirusinė programa tyliai sau veikia fone ir jus informuoja tik 

tuomet kai yra aptikti virusai arba reikia atnaujinti programos versiją. Antivirusinė programa atlieka 

kompiuterio visos sistemos ir instaliuotų programų nuolatinį monitoringą, ji žino kokios programos 

yra instaliuotos gamykloje, kurias įdiegė pats vartotojas, sustabdo ir praneša kai tai bando padaryti 

trečiosios šalys be vartotojo sutikimo. 

 Tam tikros antivirusinių programų funkcijos suteikia galimybę blokuoti patekimą į interneto 

svetaines kurios yra užkrėstos, neleidžia atverti įtartinų laiškų o perkelia juos į karantiną arba iš 

karto siūlo ištrinti ką ir rekomenduoja daryti IT saugumo specialistai. 

 Visos antivirusinės programos turi būti nuolat atnaujinamos nes būtent atnaujinimo metu 

antivirusinės programos kūrėjams siunčiama informacija su kokiomis kenkėjiškomis programų 

atmainomis susidūrė jūsų kompiuteris, tokiu būdu jie gali kryptingai atlikti patobulinimus ir ištaisyti 

spragas. Jeigu esate instaliavęs antivirusinę programą specialiai viso sistemos skanavimo atlikti 

nebereikia nebent jūsų kompiuteris vis dėl to tapo užkrėstas. Nors toks kompiuterio naudojimas yra 

laikomas saugiu, pasitaiko atvejų kai net ir gerai apsaugotas kompiuteris tampa pažeidžiamas nes 

įsilaužėliai patenka į antivirusinės programos serverius ir juos pakeičia sau naudinga linkme. Ne 

mažiau atsargus turėtumėte būti kai naudojatės Wi-fi ryšiu visuomeninėse vietose. Duomenų 

vagystės yra viena didžiausių iššūkių su kuriuo susiduria vartotojai. 

   

Šaltiniai:   
 

nemokamos antivirusinės programos https://esaugumas.lt/lt/kompiuteriu-virusai/nemokamos 
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