
Paroles
Dalībnieki uzzinās, kā aizsargāt savu informāciju tiešsaistē, izmantojot drošas
paroles. Dalībnieki apgūs drošu paroļu veidošanas principus, kā arī uzzinās par
problēmām, ko var radīt paroļu izpaušana. Viņi arī uzzinās, kā aizsargāt savas
paroles un kā rīkoties, lai novērstu nepilnvarotu piekļuvi saviem kontiem.

Materiāli
Izdales materiāls Apmācības par parolēm



Pamatinformācija par parolēm

1. daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Bieži vien mēs neaizdomājamies par parolēm, kuras izmantojam vietnēs, lietotnēs
un pakalpojumos. Tomēr no paroles drošības līmeņa ir atkarīga tavas informācijas
aizsardzība.

Sadarbība grupā

Iesaisti dalībniekus diskusijā, izmantojot tālāk redzamos jautājumus. Atgādini
dalībniekiem, ka ir svarīgi, lai šajā un citos uzdevumos viņi neizpaustu savas īstās
paroles.

Jautājumi skolēniem

Cik paroļu tev ir? 

Vai izmanto atšķirīgas paroles katram e-pasta kontam un sociālo tīklu kontam?

Vai tās krietni atšķiras vai arī ir vienas paroles dažādi varianti?

Ja tev ir vairākas paroles, kā tu atceries, kuru paroli izmantoji noteiktam kontam?

Jautājumi skolēniem

Cik bieži tev ir gadījies aizmirst svarīgu paroli?

Kā tu rīkojies, kad aizmirsi paroli?

Kā tu panāc, lai paroles būtu viegli atcerēties?

Vai ir parole, kuru tu izmanto ik dienu?

Kas notiktu, ja kāds uzzinātu tavu paroli un tu to nemaz nenojaustu?

Vai būtu nozīme tam, kas ir šī persona?

Kādu informāciju par tevi šī persona iegūtu, ja piekļūtu tavam kontam, izmantojot
paroli?



2. daļa

Sadarbība grupā

Sadaliet dalībniekus pāros.

Informācijas sniegšana skolēniem

Ar partneri apspried, kas varētu notikt, ja kāda ļaunprātīga persona uzzinātu tavu
paroli tavā iecienītākajā sociālajā platformā.

Sadarbība grupā

Atvēli dalībniekiem 5 minūtes diskusijai. Un aiciniet grupas dalīties ar pārrunāto.

Informācijas sniegšana skolēniem

Tagad ar partneri apspried, kas varētu notikt, ja hakeris uzzinātu tavu
vecāku/aprūpētāju bankas konta paroli.

Sadarbība grupā

Atvēli dalībniekiem 5 minūtes diskusijai. Lūdz grupām dalīties ar savām pārdomām.

3. daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Iespējams, vēlies uzzināt, kā hakeris var iegūt privātu paroli. Ir vairāki veidi, kā to
izdarīt. Piemēram, izmantojot sociālo inženieriju jeb maldinot personu, lai tā izpaustu
paroli. Hakeris var nosūtīt e-pasta ziņojumu, kas izskatās kā īsts ziņojums no
platformas vai vietnes, kurā lietotājam ir konts. E-pasta ziņojumā var būt aicinājums
noklikšķināt uz saites un pieteikties ar savu lietotājvārdu un paroli. Tiklīdz lietotājs
piesakās kontā, šī informācija ir pieejama hakerim.

Dažkārt hakeri mēģina uzminēt paroles, izmantojot tādas bieži lietotas frāzes kā
“parole123”, “tests” vai lietotāja vārdu un uzvārdu.

Hakeri var arī īstenot pārlases uzbrukumu (“Brute Force”), lai iegūtu privātās paroles.
Šāda uzbrukuma laikā hakeris mēģina piekļūt kontam, izmēģinot dažādas paroles.
Kaut arī hakeris var veikt pārlases uzbrukumu manuāli, parasti tam tiek izmantota
datorprogramma, kas ātri un automātiski izmēģina visus iespējamos paroļu
variantus. Piemēram, lai atrastu īsto ieejas kodu, tiek izmantots saraksts ar
iespējamajām parolēm vai paroļu kopa, kurā ir dažādu burtu un skaitļu kombinācijas.

Protams, daži pārlases uzbrukumi ir vēl sarežģītāki. Ja tava parole ir iespējamo



paroļu sarakstā, kurā ir tādas paroles kā “fido123” vai “parole”, dažas programmas
var uzminēt tavu paroli ātrāk, vispirms izmēģinot šīs iespējamās paroles un tikai pēc
tam izmēģinot mazāk iespējamus vai nejaušus paroļu variantus. Ja hakeris zina
noteiktu informāciju par tevi, ir lielāka iespēja, ka viņa uzbrukums izdosies.
Piemēram, ja hakeris zina, ka tavu mājdzīvnieku sauc Poga, viņš var izmēģināt
dažādas šī vārda un skaitļu kombinācijas (piem., “Poga629” vai “Poga3020”).



Paroles izveides principi

1. daļa

Jautājumi skolēniem

Vai kāds zina, kāda ir nozīme drošai parolei? Kāpēc droša parole ir ieteicama?

Informācijas sniegšana skolēniem

Droša parole aizsargā tavu informāciju. Kaut arī droša parole negarantē, ka konts
netiks uzlauzts, vāja parole palielina risku, ka kāds piekļūs tavai informācijai.

Uzdevums par parolēm

Jautājumi skolēniem

Kādi varētu būt nedrošu paroļu piemēri?

1. Daži piemēri: “parole”, “12345”, “Sveiki!”, dzimšanas datums, lietotājvārds.

Kāpēc šīs ir nedrošas paroles?

1. Tās var viegli uzminēt cita persona un/vai dators, kas veic pārlases uzbrukumu.

Kā uzlabot paroles drošību?

1. Pievienojot skaitļus, mazos un lielos burtus, simbolus, izvēloties garāku paroli,
neizmantojot bieži lietotās frāzes un vārdus.

Sadarbība grupā

Kad dalībnieki ir atbildējuši uz jautājumiem, uzraksti uz tāfeles šos norādījumus:

Ietvert vismaz vienu skaitli.

Ietvert vismaz vienu simbolu.

Ietvert vismaz vienu lielo burtu un vienu mazo burtu.

Parolē ir jābūt vismaz 7 rakstzīmēm.

Parolēm jābūt viegli iegaumējamām (ja vien netiek izmantots paroļu



pārvaldnieks).

Paroļu pārvaldnieks ir vietne vai lietotne, kas palīdz lietotājiem saglabāt un kārtot
paroles.

Parolēm nevajadzētu izmantot bieži lietotus vārdus vai privātu informāciju
(dzimšanas datumu, vecāku vārdus utt.)

Nav ieteicams lietot vienu paroli vairākām vietnēm.

Informācijas sniegšana skolēniem

Drošu paroļu izveidei ir divas pieejas. Pirmā — ievērot paroļu veidošanas “recepti”,
kas līdzīga uz tāfeles minētajam. Ievērojot šādu “recepti”, tu savā teksta un skaitļu
parolē ietversi grūtāk uzminamus elementus, lai šī parole būtu drošāka. Šīs pieejas
trūkums ir tas, ka šādas paroles ir grūtāk atcerēties.

Drošas paroles

Informācijas sniegšana skolēniem

Otra pieeja ir saistīta ar paroļu garumu. Paroles drošības līmenis ir saistīts ar tās
garumu, tāpēc, izmantojot vismaz četrus savstarpēji nesaistītus vārdus, šo paroli būs
grūtāk uzminēt gan cilvēku, gan pārlases tehnoloģijas uzbrukumos. Šīs metodes
priekšrocība salīdzinājumā ar “receptes” pieeju ir tā, ka šādas paroles ir vieglāk
iegaumēt.

Visbeidzot — šīs abas metodes var arī kombinēt, proti, izvēlēties vismaz četrus
nesaistītus vārdus un pievienot tiem simbolus un ciparus.

Abām šīm metodēm ir viens mērķis — unikālu un grūti uzminamu paroļu izveide.

Informācijas sniegšana skolēniem

Sadaliet dalībniekus pāros

Pāros mēģiniet izveidot drošu paroli, ņemot vērā uz tāfeles uzrakstītos norādījumus.
Atcerieties, ka tādu paroli, kuru datoram ir grūti uzminēt nejauši, var vienkārši
uzminēt cilvēks vai dators, kuram pieejams saraksts ar bieži lietotām garām parolēm.
Šīs aktivitātes beigās jūsu uzrakstītās paroles netiks apkopotas. Neizmantojiet šo
paroli saviem kontiem, jo grupas dalībnieki zina šo paroli.

Atvēliet dalībniekiem 5 minūtes uzdevumam. Pēc tam dodies pie dalībniekiem un
lūdz parādīt savu drošāko paroļu piemērus. Pajautā dalībniekiem, vai viņi var
atcerēties izveidotās paroles.



Dažām vietnēm ir paroļu veidošanas prasības, taču dažām vietnēm nav nekādu
ierobežojumu. Varat arī veidot paroles, izmantojot nejaušu vārdu virkni.

Sadarbība grupā

Tajos pašos pāros lūdziet dalībniekiem izveidot jaunas paroles, kas ir vārdu virknes.
Norādiet, ka parolē jābūt vismaz četriem vārdiem, lai tā būtu droša un to būtu viegli
atcerēties. Atvēliet dalībniekiem 5 minūtes uzdevumam. Pēc tam dodieties pie
dalībniekiem un lūdziet nosaukt savu paroļu piemērus. Atkal atgādiniet dalībniekiem,
ka papīra lapa uzdevuma beigās nebūs jānodod un ka šo paroli nav ieteicams lietot
nevienā kontā.

Informācijas sniegšana skolēniem

Dažas vietnes pārbauda lietotāju identitāti, izmantojot sistēmu, ko sauc par
daudzfaktoru (vai divu faktoru) autentifikāciju. Šīs vietnes bieži vien izmanto īsziņu,
lietotni vai e-pasta ziņojumu, lai nosūtītu vienreiz lietojamu kodu, kas jāievada kopā
ar paroli.

Šī metode aizsargā kontu, pievienojot papildu drošības līmeni, kuru ir daudz grūtāk
apiet. Piemēram, lai pieteiktos citas personas kontā, uzbrucējam ir jāzina konta
parole, kā arī jāpiekļūst lietotnei, ierīcei vai e-pasta adresei, kas saistīta ar kontu.



Paroļu aizsardzība

Pirmā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Pat ja izveidosi grūti uzminamu paroli, pastāv vēl citi veidi, kā parole var būt nedroša.

Jautājumi skolēniem

Kādi ir vēl citi paroļu ievainojamības veidi?

1. Daži piemēri: vienas paroles izmantošana vairākiem kontiem, personiskas
informācijas ietveršana parolē, vienas paroles izmantošana vairākus gadus,
paroles aizmiršana.

Cik bieži būtu jāmaina paroles?

Informācijas sniegšana skolēniem

Pat labas paroles var tikt apdraudētas vai nozagtas, taču vari veikt noteiktas
darbības, lai sevi aizsargātu. Ja kādā vietnē, kurā tev ir konts, notiek datu drošības
pārkāpums, nomaini paroli šai vietnei, kā arī citām vietnēm, kurās izmanto šai parolei
līdzīgas paroles.

Nav viegli atcerēties daudz garu un sarežģītu paroļu.

Jautājumi skolēniem

Vai ir droši pierakstīt paroles uz papīra vai dokumentā savā datorā? Kāpēc vai kāpēc
ne?

Sadarbība grupā

Mini iespējamību, ka kāds var atrast šīs uz papīra lapas uzrakstītās paroles vai
pamanīt attiecīgo failu datorā. Kā vienu no iespējām mini paroļu pārvaldnieka
izmantošanu. Tā ir lietojumprogramma, kas palīdz saglabāt un kārtot paroles.

Otrā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Ik dienu mēs izmantojam daudz kontu dažādās vietnēs. Var kļūt apgrūtinoši
pieteikties katrā vietnē un izrakstīties no tās.



Jautājumi skolēniem

Vai esi izmantojis paroles saglabāšanas funkciju pārlūkā, lai saglabātu vietņu
paroles? Kāpēc vai kāpēc ne?

Vai saproti, kā vietnes tevi atceras?

1. Lūdz nosaukt piemērus. Pēc tam paskaidro, ka vietnes atceras lietotājus,
saglabājot sīkfailus. Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek saglabāti datorā, lai vietnes
atcerētos lietotāju un datoru turpmākajos apmeklējumos un lietotājam nebūtu
atkārtoti jāpiesakās. Tomēr sīkfaili var tikt izmantoti, lai izsekotu, kā tu
pārvietojies no vienas vietnes uz citu. Tas ir viens veids, kā tiek atlasīta reklāmu
mērķauditorija.

Vai ir ieteicams saglabāt paroli, ja tā ir tavā datorā?

Jautājumi skolēniem

Vai tavam datoram ir pieteikšanās parole?

Ko darīt, ja tu koplieto datoru ar citiem?

1. Pat ja paroles laukā tava parole ir paslēpta ar melniem punktiem vai
zvaigznītēm, cilvēki, kuri izmanto tavu datoru, tik un tā var uzminēt tavu paroli.
Ja parole nav redzama ekrānā, tas nenozīmē, ka tā netiek kaut kur glabāta.

Jautājumi skolēniem

Vai ir gadījumi, kad ir pieņemami koplietot paroli? Kādi tie ir? Kāpēc?

1. Daži piemēri: vecāki vēlas koplietot paroles vai viņiem ir kopīgs/ģimenes konts
tādam pakalpojumam kā Netflix.

Vai tu koplieto savas paroles ar kādu? Ja jā — ar ko un kāpēc?

Ja tuvs draugs tev lūgtu izpaust savu paroli, apgalvojot, ka tas ir jūsu draudzības
labā, vai tu to darītu? Kāpēc vai kāpēc ne?

Informācijas sniegšana skolēniem

Tu vari atklāt paroli sev tuvam cilvēkam, taču tuvas attiecības ne vienmēr nozīmē, ka
tev ir jāpiešķir otrai personai pilna piekļuve taviem tiešsaistes kontiem.

Pirms izpaud šo informāciju, rūpīgi apdomā attiecības ar konkrēto personu, tostarp,



kā šīs attiecības varētu mainīties laika gaitā. Piemēram, paroles koplietošana ar
vecākiem/aprūpētāju krietni atšķiras no koplietošanas ar savu labāko draugu.

Jautājumi skolēniem

Kas varētu notikt, ja tu izpaustu savu paroli?

1. Kāds varētu uzlauzt tavus bankas kontus, uzdoties par tevi tiešsaistē vai uzzināt
tavus noslēpumus.

Ja tu kādam izpaustu kāda konta paroli, vai tu izmantotu šo kontu citādāk nekā
iepriekš?

Jautājumi skolēniem

Piemēram, vai ir kaut kas tāds, ko tu neskatītos vietnē Netflix vai nerakstītu e-pastā,
ja kāds varētu redzēt, ko tu dari?

Sadarbība grupā

Dalībniekiem būtu jāizvērtē sava rīcība gadījumā, ja viņi koplietotu savu kontu.
Viņiem ir jāapzinās, ka citi konta lietotāji redz viņu darbības tiešsaistē.

Jautājumi skolēniem

Ja tavs konts raksturo tavu personību, piemēram, profils sociālajā tīklā, vai ir
pieņemami atļaut citiem izmantot šo kontu?

Sadarbība grupā

Apspriediet iespēju, ka kāds uzdodas par citu personu un sūta ziņojumus šīs
personas draugiem.

Jautājumi skolēniem

Vai kādā no savām ierīcēm tu atļauj saglabāt paroles? Kāpēc vai kāpēc ne? Vai tas
nozīmē, ka ir droši saglabāt paroles savā personīgajā tālrunī vai datorā? Kas notiktu,
ja tu aizdotu savu tālruni vai datoru draugam?

Vai tu koplieto ierīces ar citiem, piemēram, ģimeni vai draugiem? Vai šajā ierīcē tu
koplieto kontu ar citām personām, vai katrai personai ir savs konts?

Vai tu kādreiz izmanto publiski pieejamas ierīces, piemēram, bibliotēkā, skolā vai
citur? Vai šādās ierīcēs tu veic tās pašas darbības, kuras veiktu savās ierīcēs?

Trešā daļa



Sadarbība grupā

Sadaliet dalībniekus pāros.

Informācijas sniegšana skolēniem

Dalībniekiem pāros jāapspriež, vai viņi kādreiz ir izmantojuši datoru skolā, bibliotēkā
vai citā publiskā vietā un redzējuši, ka iepriekšējais datora lietotājs nav izrakstījies no
sociālā tīkla vai e-pasta konta. Pajautā dalībniekiem, vai viņi aplūkotu šo kontu vai
veiktu vēl citas darbības.

Sadarbība grupā

Atvēli dalībniekiem 5 minūtes diskusijai un pēc tam lūdz dalīties ar secinājumiem.
Iesaisti grupu diskusijā par nepilnvarotu izmantošanu.



Nepilnvarota piekļuve kontam

Pirmā daļa

Sadarbība grupā

Lūdzu, ņem vērā tālāk minēto. Daļa no šīs aktivitātes satura ir ietverta 1. aktivitātē
“Pamatinformācija par parolēm”. Vari vēlreiz izskatīt šo materiālu vai izlaist to.

Informācijas sniegšana skolēniem

Citas personas var piekļūt tavam kontam, pat nezinot un neuzminot tavu paroli. Ja
kādam ir pietiekami daudz personiskas informācijas par tevi, viņš var izsecināt tavu
paroli vai pārliecināt kādu citu izpaust tavu informāciju. Tā kā netiek izmantota kontu
uzlaušanas tehnoloģija, šāda veida uzbrukumus sauc par sociālo inženieriju.

Jautājumi skolēniem

Paceliet roku tie, kuri jebkad ir aizmirsuši savu paroli kādā vietnē!

Kas notika pēc tam, kad noklikšķināji uz “Es aizmirsu savu paroli”?

1. Vietnes parasti lūdz atbildēt uz drošības jautājumiem vai mēģina ar tevi
sazināties, izmantojot tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

Kādus drošības jautājumus var uzdot vietne?

1. Paskaidro, ka dažus šos jautājumus varētu atbildēt arī personas draugi un
paziņas. Piemēram, mājdzīvnieka vārds, dzimšanas vieta, mātes pirmslaulību
uzvārds, mīļākā pasniedzēja vārds, labākā drauga vārds, mīļākā sporta
komanda.

Kas vēl varētu zināt šādu informāciju par tevi?

Kā vietne sazinās ar tevi, kad esi aizmirsis paroli?

Kas vēl varētu piekļūt taviem saziņas punktiem?

Jautājumi skolēniem

Kā svešinieks varētu iegūt personisku informāciju, kas saistīta ar tavām atbildēm uz
drošības jautājumiem?

1. Ieraksti sociālajos tīklos, publiski pieejamas informācijas meklēšana,



vairākkārtēji minējumi, saziņa ar taviem draugiem utt.

Kādi sociālo tīklu ieraksti ietver personisku informāciju?

1. Piemēram, Instagram fotoattēls ar kaķi un tā vārdu fotoattēla aprakstā, fotoattēls
ar atrašanās vietas atzīmi, publiski ieraksti par dzimšanas dienu.

Kā ar Google palīdzību var iegūt informāciju par kādu personu un uzlauzt šīs
personas paroli?

1. Ja meklētājprogramma atrod skolas laikraksta fotoattēlu, kurā redzama attiecīgā
persona ar klasesbiedriem, tu varētu noskaidrot šīs personas devītās klases
skolotāja vārdu.

Otrā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Nepavisam nav droši publicēt informāciju, kas ietver atbildes uz taviem drošības
jautājumiem. Izvēlies tādus drošības jautājumus, kuru atbildes zini tikai tu. Vari arī
izdomāt atbildes uz drošības jautājumiem, taču tev tās ir jāiegaumē vai jāsaglabā
paroļu pārvaldniekā.

Vietnes var sazināties ar lietotājiem, izmantojot ar lietotāja kontu saistīto tālruņa
numuru vai e-pasta adresi. Ja lietotājs ir aizmirsis paroli, vietnes bieži vien piedāvā
pagaidu paroli vai saiti, kuru var izmantot paroles atiestatīšanai.

Jautājumi skolēniem

Vai šādi var droši zināt, ka persona, kas pieprasa jaunu paroli, ir īstais lietotājs?

Ko darīt, ja tu šo ar kontu saistīto e-pasta adresi koplieto ar kādu citu personu?

1. Lielākoties paroles atiestatīšanas saite ir droša, taču, ja tu koplieto kontu vai
paroli ar kādu citu personu, pastāv risks.

Informācijas sniegšana skolēniem

Sociālo inženieriju īsteno cilvēki, kas sazinās ar tevi un mēģina tevi maldināt, lai tu
atklātu savu informāciju. Cilvēki var tev nosūtīt e-pasta ziņojumu, uzdodoties par
kādu citu (piemēram, tavu draugu, ģimenes locekli vai bankas darbinieku), un lūgt
tev sniegt svarīgu informāciju (piemēram, tavu dzimšanas datumu), lai apstiprinātu
tavu identitāti. To var darīt vēl gudrāk, piemēram, kāds var uzlauzt tava drauga kontu



sociālajā tīklā un nosūtīt tev (un vēl citiem) ziņojumu, jautājot par tavu dzimšanas
dienu vai dzimto pilsētu. Ja saņem aizdomīgu vēstuli no drauga, ieteicams vispirms
sazināties ar šo draugu (ārpus sociālā tīkla), lai noskaidrotu, vai viņš tiešām sūtījis šo
vēstuli.

Uzbrukumus, kuros tiek izmantoti šķietami autentiski e-pasta ziņojumi vai vietnes,
sauc par pikšķerēšanu, un tādējādi var tikt īstenota identitātes zādzība. Piemēram,
identitātes zaglis var tavā vārdā atvērt kredītkaršu kontus un tos izmantot. Šādi tev
nākotnē var rasties sarežģījumi, kad vēlēsies iegūt savu kredītkarti.

Pikšķerējot zaglis var uzdoties par tevi un piekļūt vēl citai informācijai, piemēram,
lasīt tavus e-pasta ziņojumus, sazināties ar taviem draugiem, uzdodoties par tevi, un
nozagt tev naudu. Zaglis var arī liegt tev piekļuvi kontam, izveidojot jaunu, tev
nezināmu paroli.



Uzdevums

Izdales materiāls

Uzdevums

Lūdz dalībniekiem atbildēt uz tālāk redzamajiem jautājumiem un pēc tam teksta
veidā vai vizuāli pievieno viņu atbildes izdales materiālam par parolēm.

1. Kādus trīs secinājumus guvi šajā sesijā un izmantosi, kad nākamreiz veidosi
paroli?

2. Kādā gadījumā tu izpaustu savu paroli citai personai?

3. Kādas trīs stratēģijas vari pielietot, lai droši izpaustu savu paroli citai personai?

4. Mini trīs piemērus tam, kas varētu notikt, ja paroli iegūtu ļaunprātīga persona.
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