Macedonian

Wi-Fi надвор од дома

Еве неколку корисни совети за користење на Wi-Fi кога не сте дома.

Домашно Wi-Fi и јавно Wi-Fi
Вашата Wi-Fi мрежа е за користење само кога
сте дома и во близина. Ако, на пример, отидете
во локалните продавници, нема да можете да
останете вклучени.
•

Добра вест е дека обично во трговски центри,
библиотеки, кафетерии и државни згради има
бесплатно јавно Wi-Fi.

•

Побарајте натписи Free Wi-Fi или Public Wi-Fi
Hotspot.

•

Повеќето јавни Wi-Fi не се многу брзи. Тие би
требало да се добри за гледање интернет страници и мапи, но не за гледање видеа.

Во повеќето библиотеки,
кафулиња и државни згради
има бесплатно јавно Wi-Fi

Зошто би ми требало Wi-Fi во движење?
Има неколку причини зошто би можело да сакате
да користите јавно Wi-Fi.
•

Ако го користите вашиот мобилен телефон
кога сте надвор од дома, вие трошите скапо
количество на мобилна data. Но, ако се
вклучите на јавно Wi-Fi кога пазарувате,
можете да штедите data и со тоа да штедите
пари.

Вклучете се на бесплатно WiFi кога пазарувате, за да го
штедите вашето количество на
data

•

Или, ако вашето омилено кафуле нуди бесплатно
Wi-Fi, можете да го земете со себе вашиот лаптоп
или таблет и да читате вести или омилени интернет страници додека си го пиете
кафето.

•

Меѓутоа, запомнете дека треба да се преземат некои мерки на претпазливост кога
користите јавно Wi-Fi. Во продолжение видете ги советите Како да бидам безбеден?
заради безбедно користење на интернетот.
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Wi-Fi надвор од дома
Како се поврзувам со јавен Wi-Fi?
Вклучувањето во јавен Wi-Fi е слично на вклучувањето во
вашата домашна Wi-Fi мрежа.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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8.

9.
10.

 обарајте натпис Free Wi-Fi или Free Hot-Spot – кој
П
е често истакнат на големи паноа во трговските
центри.
 ко не сте сигурни, прашајте некој од вработените
А
во центарот.
 а многу места има картички со натпис How to
Н
Connect (Како да се поврзете). Ги има на касата или
на масите во кафулињата.

Побарајте натписи Free
Wi-Fi или Free Hot-Spot
на јавни места

 а картичката се упатства како да се поврзете чекор
Н
по чекор. Ако нема картичка или упатствата се
нејасни, прашајте на касата.
 о инструкциите во рака, отворете Wi-Fi Settings на
С
вашиот апарат.
 ајдете го името на Wi-Fi мрежата на локалот и
Н
кликнете или потчукнете на него.
Ако се бара лозинка, внесете ја.
 ногу локации отвораат интернет страница со
М
информации за локалот или правила за користење
на врската. Таа страница се појавува само кога ќе се
вклучите во таа мрежа.
 роверете ги условите. Во нив може да се вели дека
П
се согласувате да добивате реклами.
 онекогаш таа страница, ако се појави, ќе побара
П
лозинка. Внесете ја ако се бара и притиснете го
копчето Connect на страницата.
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Домашен
Wi-Fi

Јавен
Wi-Fi

Запамтете дека
бесплатното јавно Wi-Fi
не е толку сигурно како
вашето домашно Wi-Fi

Wi-Fi надвор од дома
Како да бидам безбеден при
користење на јавен Wi-Fi?
Важно е да се биде внимателен кога се користи јавен WiFi. Еве неколку совети.
•

Јавните Wi-Fi мрежи се обично помалку сигурни
одошто вашата приватна домашна Wi-Fi мрежа.

•

Но, некои се посигурни од другите. Има два главни
вида на јавни Wi-Fi мрежи.

•

Отворените Wi-Fi мрежи не користат лозинки. Тие се
обично достапни во трговски и транспортни центри.

•

Полуотворените Wi-Fi мрежи бараат лозинка кога
ќе се вклучите првпат. Тие бараат лозинка веднаш,
а не подоцна на интернет страницата. Тие мрежи
обично се достапни во помали локали, на пример во
кафулиња и библиотеки.

•

Полуотворените Wi-Fi мрежи се побезбедни од
отворените Wi-Fi мрежи. Меѓутоа, ниедна од нив не е
толку безбедна како вашата домашна Wi-Fi мрежа.

•

Полуотворените и отворените мрежи се безбедни
за гледање на нормални интернет страници, за
слушање радио, читање вести, барање рецепти за
готвење и слично.

БЕЗБЕДНО
• Гледање на временска
прогноза
• Читање вести
• Слушање интернет радио
• Гледање телевизија
• Барање готвачки рецепти

НЕБЕЗБЕДНО
• Логирање во вашата банка
• Плаќање сметки преку
интернет
• Впишување на трите
бројки од задната страна на
вашата кредитна картичка
• Логирање на страница на
државни служби
• Пополнување обрасци
во кои се бараат лични
податоци

Безбедни и небезбедни
работи на јавно Wi-Fi

•

Полуотворените и отворените мрежи не се безбедни
за „логирање” (logging) на ниедна лична сметка на интернет – особено на вашата
банковна сметка.

•

При користење на јавна Wi-Fi мрежа никогаш не треба да внесувате ниеден податок
од вашата кредитна картичка. Никогаш не пополнувајте ниеден образец во кој се
бара да внесете некој личен податок.

•

Одбирајте страници пред чие име стои https:// и сликичка на катанец. Тие страници
нудат поголема безбедност.

•

Ако мислите дека се случува нешто невообичаено, исклучете го Wi-Fi на вашиот
апарат или комплетно исклучете го апаратот.
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