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ЖАШ БАЛДАРДЫН ИНТЕРНЕТ ЖЕЛЕСИНДЕГИ  

МААЛЫМАТТЫК КООПСУЗДУГУ 

 

Маалыматтык коопсуздук дүйнө жүзүндө интернет желеси жайыла 

баштагандан бери өнүгүп келүүдө. Адамзат жашоосундагы бардык тармактар 

электрондук формага өтүүдө. Бул көпчүлүк учурда жумушту жеңилдеткени менен 

кылмыштуулуктун жаңы түрү болгон киберкылмыштуулукка жол ачты. Ошол эле 

убакта Интернет желесинин өнүгүүсу ата-энелер үчүн дагы бир чоң койгойдү 

жаратты. Бул балдардын Интернет желесиндеги маалыматтык коопсуздугу. 

Төмөнкү макалада жогоруда айтылган маселелер тууралуу сөз болмокчу. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

 Информационная безопасность развивалась с момента появления Интернета во 

всем мире. Все сферы жизни человека переходят в электронный вид. Хотя это часто 

облегчало работу, но есть и другая сторона этого развития, это приводило к 

киберпреступности, новому типу преступлений. В то же время развитие интернета 

создало еще одну большую проблему для родителей. Это информационная 

безопасность детей в Интернете. В следующей статье мы рассмотрим эти вопросы. 
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INFORMATION SECURITY OF CHILDREN ON THE INTERNET 

 

Information security has evolved since the advent of the Internet around the world. All 

spheres of human life are moving into electronic form. While this has often made work easier, 

there is another side to this development, it has led to cybercrime, a new type of crime. At the 

same time, the development of the Internet has created another big problem for parents. This 

is the information security of children on the Internet. In the next article, we will address 

these issues. 
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Биздин өлкөдө маалыматтык байланыш багытында өнүгүү өтө жай жүргөн. Көп 

убакытка чейин Интернет трафиктин баасы жогору болгондуктан дүйнөлүк байланыш 

тармагына чыга алган эмес. Ошондуктан маалыматтык коопсуздук жөнүндө эч кандай 

маселе да болгон жок.  

Кылымдын башында кыргыз колдонуучуларынын маалыматтары 

киберчабуулчулар үчүн эч кандай мааниге ээ эмес эле, анткени адамдар онлайн акча 

жүгүртө алчу эмес жана ошондуктан алардын маалыматтары бааланчу эмес б.а. артта 

калуу менен биздин мамлекет үчүн көп убакытка чейин маалыматтык коопсуздук 

айдыңында тобокелдиктер жаралган эмес. Бирок өнүккөн мамлекеттерде интернет 

тармагы 1990-жылдардан баштап эле актуалдуу боло баштаган жана коопсуздук 

маселелери алдыңкы планга көтөрүлгөн. 

RUmetric компаниясынын масштабдуу изилдөөсүнүн статистикасына ылайык, 

төмөнкү маалыматтар аныкталган: Интернет желесиндеги балдар аудиториясы дээрлик 

9 миллион адамды түзөт. Алардын төрттөн үчү ресурстарды ата-эненин көзөмөлүсүз 

колдонушат.  Балдардын 40 пайызга жакыны 18+ деп белгиленген материалдарды 

камтыган сайттарга барышат. Болжол менен 20 пайыз балдар зордук-зомбулук 

көрүнүштөрүн, ошондой эле башка жагымсыз материалдарды (уятсыз сөздөр, баңги 

заттар, суицид ж.б.) камтыган видеолорду көрүшөт. Ал эми алардын жарымы гана 

интернетте жаш балдарга арналган маалыматтарды колдонушат [2]. 

Маалыматтык коопсуздук деген эмне? Маалыматтык коопсуздук - маалыматтык 

ресурстардын сакталышынын жана маалыматтык чөйрөдө инсандын жана коомдун 

мыйзамдуу укуктарын коргоонун абалы; маалыматтын купуялуулугун, бүтүндүгүн 

жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу процесси. Конфиденциалдуулук маалыматка 

уруксат берилген колдонуучуларга гана жетүүнү камсыз кылууну билдирет. Бүтүндүк 

маалыматтын ишенимдүүлүгүн, толуктугун жана аны иштетүү ыкмаларын камсыз 

кылат. Жеткиликтүүлүк зарылчылыкка жараша ыйгарым укуктуу колдонуучуларга 

маалыматка жана тиешелүү активдерге жетүүнү камсыз кылууну камтыйт [3]. 

 Балдардын маалыматтык коопсуздугу – маалыматтын, анын ичинде Интернетте 

таралган маалыматтардын алардын ден соолугуна, физикалык, психикалык, руханий 

жана адеп-ахлактык өнүгүүсүнө зыян келтирүү коркунучу болбогон түрүн айтабыз [4]. 

 

 
1-сүрөт. Интернет желесиндеги балдар аудиториясынын статистикасы 

 

Чыныгы жашоодогудай эле Интернет желесинде да окуучуларды төмөнкүдөй 

коркунучтар күтүп турат: 

• Зыяндуу программаны жуктуруп алуу коркунучу. Зыяндуу программаларды 

жайылтуу жана компьютерлерге көчүрүү үчүн төмөнкү каражаттар колдонулат: почта, 

компакт-дисктер, flash-дисктери жана башка маалымат сактоочу каражаттар же 

Интернеттен жүктөлгөн файлдар.  
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• Тыюу салынган жана керексиз маалыматтар.  Буларга наркотик, ырайымсыздык, 

рассалык басмырлоо сыяктуу маалыматтар кирет. Бирок бир көрүп эле сайттарды 

ушундай багытта экендигин билүү кыйын.  

• Социалдык тармактар, коммуникация ресурстары, онлайн таанышуу ресурстары 

коркунучтуу, анткени бала кылмышкер же жаман ниети бар адам менен таанышып 

калуусу мүмкүн. Мындан тышкары, социалдык тармактарда шылуундар жана 

бузукулар менен жолугууга болот. Балдар спорттун, сыртта машыгуунун, достору 

менен жолугушуунун жана окуунун ордуна онлайн баарлашуу дүйнөсүнө аралашып 

жатышат. Бул балдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет.  

• Онлайн оюндар. Көбүнчө балдар виртуалдык дүйнөгө өтө терең чөмүлүп, реалдуу 

дүйнөнү таануу аларда башкача болууда. Баланын психикасы терс жакка өзгөрүп, 

чыныгы дүйнөгө болгон мамилеси катаал болуп калат.  

• Интернет казино. Ушул жана ушуга окшош ресурстар кумар оюндарына көз 

карандылыкты, ири суммадагы акчаны коротуу, уурулукка жакын болууну пайда 

кылат.  

• Көзөмөлсүз сатып алуулар. Заманбап дүйнөдө дээрлик ар бир үчүнчү адам интернет 

аркылуу товарларды же кызматтарды сатып алышат, айрыкча белгисиз, адамдарды 

алдаган сайттарга алданып калышат.  

• Чоңдор үчүн сайттар. Бул сайттар жаш баланын психикасын бузуп, бат чооюусуна 

алып келет.  

• Коркунучтуу фильмдер. Баланын психикасы али турктуу боло элек болгондуктан, 

мындай фильмдерден психологиялык травма алып калуусу мүмкүн.  

• Секталар жана жамааттар. Алар баланы көчөдө да, тордо да азгыра алышат. Биринчи 

этапта, баланы "насаат мүнөздөгү" (осуяттар, медитациялар, дубалар жана башкалар 

болушу мүмкүн) маалымат менен кандайдыр бир интернет-ресурсуна катталуусуна 

чакырышат.  Экинчи этапта кайсы бир чыныгы адреске келүүсүн жана кайсы бир 

тапшырманы аткаруусун суранышат. Мындай окуялар коркунучтуу аяктоосу мүмкүн. 

[1].  

Балдарды керексиз сайттардан жана маалыматтык коркунучтардан коргоо үчүн 

биз ата-энелерге жана тарбиячыларга балдарынын Интернеттеги коопсуздугун 

камсыздоого жардам бере турган бир катар эрежелерди сунуштайбыз.:  

1-эреже. Балдарыңыздын Интернет желесиндеги кыймыл-аракетине катуу көңүл 

буруңуз. Коркунуч жаралбоосу үчүн баланын ар бир аракетине катышыңыз.  

2-эреже. Балага интернет алып келген мүмкүнчүлүктөр жана коркунучтар жөнүндө 

маалымат бериңиз: балага Интернетте жашоодогудай эле "жакшы", "жаман" адамдар 

бар экенин түшүндүрүңүз. Эгерде бала башка интернет колдонуучу тарабынан терс 

көрүнүшкө же зордук-зомбулукка кабылса, бул тууралуу жакындарына айтуусу 

керектигин түшүндүрүңүз; балаңызга керектүү маалыматты издөөгө жана аны 

текшерүүгө үйрөтүңүз, анын ичинде сиздин жардамыңыз менен, интернеттен акы 

төлөнүүчү маалыматты жүктөп алууда жана акы төлөнүүчү кызматтарды алууда этият 

болуңуз; балага ар бир адамга катары менен жеке маалыматты берүүгө жол 

берилбестигин түшүндүрүңүз (аты-жөнү, фамилиясы, телефону, дареги, мектептин 

номери, ошондой эле өзүңүздүн, үй-бүлөңүздүн жана досторуңуздун сүрөттөрү).  

3-эреже. Балаңыздын Интернетте болушун көзөмөлдөөнүн ыңгайлуу формасын 

тандаңыз: компьютериңизге керектүү программалык камсыздоону орнотуу – ата-

энелик көзөмөлдүн чечими жана антивирус; баланын интернетте убактысын чектөө; 

чоңдор жана балдар үчүн компьютериңизде ар кандай аккаунттарды түзүү; балаңыз 

барган ресурстарды дайыма көзөмөлдөп туруңуз.  

4-эреже. Балдарыңыздын коопсуздугун кантип сактоону билүү үчүн компьютер 

багытында сабаттуулугуңузду үзгүлтүксүз өркүндөтүңүз, анткени заман талабына 

ылайык техника күн санып өнүгүүдө.  
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Бүгүнкү жеңил эмес заманбап шарттарда биз баланын чыныгы жашоосун жакшы 

жагына өзгөртүүбүз керек. Эгерде бала өзү үчүн кызыктуу нерсе менен алек болсо жана 

анын реалдуу дүйнөсүндө виртуалдык дүйнөгө караганда жаркын көз ирмемдер жана 

эскерүүлөр көп болсо, анда ал интернетте эч качан жоголуп кетпейт. Балдарда реалдуу 

дүйнөдө иш-аракеттерди жасоо жана максаттарына жетүү үчүн жөндөмдүүлүктү жана 

каалоону өнүктүрүү зарыл. Бул үчүн идеалдуу каражаттар спорттук секциялардагы 

сабактар, ийримдерге катыштыруу зарыл. Бул маселени чече турган ата-энелерден 

башка эч ким жок. 

Баланын позитивдүү энергиясын пайдалуу багытка бура албасак, ал Интернетке 

сиңип, бала ал жактан кандайдыр бир кереметти күтүп, чексиз Интернет 

мейкиндигинде максатсыз тентип жүрүп, натыйжасы коркунутуу болуусу мүмкүн. 

Жыйынтык. Жыйынтыктап айтканда маалымат коопсуздугун ар бир мамлекет 

биринчи кезекте сактоосу керек. Анткени жогоруда айтылгандай интернет сайттарына 

чабуулдарды жасоо менен террористтер элдин тынчттыгын бузуусу турган иш.   
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