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2.2 Αναλυτικό Κείμενο 

 
2.2.1 ΘΕΜΑ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Το Διαδίκτυο κα μποροφςε να ςυγκρικεί με τον ωκεανό. Ο ωκεανόσ μπορεί να 
είναι ζνα πολφ επικίνδυνο μζροσ: οι άνκρωποι μποροφν να χακοφν ι να πνιγοφν 
προςπακϊντασ να απολαφςουν τθ κάλαςςα ι να εξερευνιςουν τθ μαγευτικι 
απεραντοςφνθ τθσ. Αλλά θ μθτζρα ςτθ φωτογραφία δεν απαγορεφει τθν επαφι των 
παιδιϊν τθσ με τθ κάλαςςα. Αντίκετα, τα διατθρεί ςε επαφι μαηί τθσ και τα διδάςκει να 
τθν απολαμβάνουν, εξθγϊντασ τουσ κάποιουσ κανόνεσ για τθν αςφαλι "χριςθ" τθσ. Στθν 
αρχι ςτζκεται δίπλα τουσ και τα ςυμβουλεφει με απϊτερο ςκοπό να αποκτιςουν ςταδιακά 
αυτονομία και να απολαφςουν μόνα τουσ τθ κάλαςςα αργότερα. 
 

 
  
 Ζτςι ακριβϊσ πρζπει να ςκεφτοφμε και τθ χριςθ του Διαδικτφου. Πρζπει να 
εντοπίςουμε τουσ πικανοφσ κινδφνουσ του διαδεδομζνου πλζον Διαδικτφου και να 
αποκτιςουμε γνϊςεισ και τρόπουσ για να αποφφγουμε όλεσ τισ πικανζσ κακοτοπιζσ. Στθ 
ςυνζχεια, οι νζοι ςπουδαςτζσ είναι απαραίτθτο να μυθκοφν ςτθν υιοκζτθςθ καλϊν 
πρακτικϊν ςε ςχζςθ με τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου. 
 Οι κίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο είναι πολλϊν ειδϊν. Περιγράφουμε δζκα (10) από τουσ 
ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ: 
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1. Ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο και θ αποξζνωςθ των χρθςτϊν από τον πραγματικό κόςμο 

2. Ακατάλλθλο και προςβλθτικό περιεχόμενο ιςτότοπου 

3. Ανεπικφμθτα μθνφματα (spam) 

4. Εκφοβιςμόσ ςτο Διαδίκτυο 

5. Ηλεκτρονικι αποπλάνθςθ των χρθςτϊν - Αναφορά ςχετικά με τθν παιδικι 

πορνογραφία, τα τυχερά παιχνίδια ςτο Διαδίκτυο, τα βίαια παιχνίδια και άλλεσ 

επιβλαβείσ ςυμπεριφορζσ 

6. Παραβίαςθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των χρθςτϊν 

7. Παραπλθροφόρθςθ που διαδόκθκε ςτο Διαδίκτυο (ψευδείσ ειδιςεισ, αςτικοί 

μφκοι, ψθφιακζσ φάρςεσ) 

8. Παρακράτθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα μζςω "phishing" και "pharming" 

9. Κακόβουλο λογιςμικό που μολφνει τουσ υπολογιςτζσ 

10. Προβλιματα υγείασ που προκφπτουν από παρατεταμζνθ χριςθ υπολογιςτϊν 

 Θεωροφμε ότι ςιμερα, θ κεωρθτικι γνϊςθ των παραπάνω δεν αρκεί για ζναν 
δάςκαλο. Απαιτείται εξοικείωςθ και πρακτικζσ γνϊςεισ. Για το λόγο αυτό, ςτισ επόμενεσ 
παραγράφουσ κα αναπτυχκοφν οριςμζνα τεχνικά ηθτιματα, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ, και 
ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, να είναι υποψιαςμζνοι, αλλά και να μποροφν να αντιδροφν ςε 
ενδεχόμενουσ κινδφνουσ ςτο Διαδίκτυο, προςτατεφοντασ και εκπαιδεφοντασ ταυτόχρονα 
και αναλόγωσ τουσ μακθτζσ τουσ από μικρι θλικία. 
 

 

2.2.1.1 Πώσ να αποφφγετε κακζσ τοποκεςίεσ 

 Πριν ξεκινιςουμε να εξετάηουμε τρόπουσ αποφυγισ των "κακϊν" ιςτότοπων, 
πρζπει να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ: πότε ζνασ ιςτότοποσ κεωρείται "κακόσ";  "Κακόσ" 
κεωρείται γενικά οποιοςδιποτε ιςτότοποσ περιζχει υλικό που εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ 1 
ζωσ 8, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παραπάνω ειςαγωγι. 
 

 
 

Μερικοί από τουσ τρόπουσ αποφυγισ αυτοφ του είδουσ των ιςτότοπων είναι οι 

εξισ: 
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 Χρθςιμοποιιςτε φίλτρα Διαδικτφου 

Υπάρχουν πολλά φίλτρα Διαδικτφου που κάποιοσ μπορεί να αγοράςει ι να 

“κατεβάςει”, τα οποία κα αποτρζψουν αυτόν ι μζλθ τθσ οικογζνειάσ του να 

ανοίξουν τυχόν αμφιςβθτοφμενεσ τοποκεςίεσ ςτο Διαδίκτυο. Αυτά τα φίλτρα 

λειτουργοφν παρεμποδίηοντασ τθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςε ιςτότοπουσ που 

κεωροφνται αμφιςβθτιςιμοι από άποψθ αςφάλειασ ι παρουςιάηουν ακατάλλθλο 

περιεχόμενο ι περιεχόμενο NSFW (δεν είναι αςφαλζσ για εργαςία). Πολλοί γονείσ 

χρθςιμοποιοφν αυτά τα φίλτρα για να βεβαιωκοφν ότι τα παιδιά τουσ 

επιςκζπτονται μόνο ιςτότοπουσ κατάλλθλουσ για τθν θλικία τουσ, αλλά άτομα κάκε 

θλικίασ κακϊσ και εκπαιδευτικοί μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν για να 

βεβαιωκοφν ότι οι αναηθτιςεισ τουσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό είναι πάντα αςφαλείσ. 

 

 Επωφελθκείτε από τα ενςωματωμζνα φίλτρα των μθχανών αναηιτθςθσ 

Πολλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ δίνουν ςτουσ χριςτεσ του Διαδικτφου τθ δυνατότθτα 

να επιλζγουν μια "αςφαλζςτερθ" αναηιτθςθ όταν χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ 

τουσ. Για παράδειγμα, θ Google προςφζρει "φιλτράριςμα αςφαλϊν αναηθτιςεων". 

Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ αναηθτιςεισ εικόνων και βίντεο, κακϊσ επίςθσ για τισ 

ειδιςεισ αλλά και τισ αναηθτιςεισ γενικότερου περιεχομζνου. 

 

 Μθν μαντεφετε τθ διεφκυνςθ μιασ τοποκεςίασ Web 

Αυτόσ είναι ίςωσ ο “νοφμερο ζνα” τρόποσ με τον οποίο οι χριςτεσ του Διαδικτφου 

παγιδεφονται. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί ιςτότοποι που χρθςιμοποιοφν 

παρόμοιεσ διευκφνςεισ με νόμιμουσ και αςφαλείσ ιςτότοπουσ, ζτςι ϊςτε όταν οι 

χριςτεσ προςπακοφν να κυμθκοφν ποιον ιςτότοπο επικυμοφν να επιςκεφκοφν, 

καταλιγουν τυχαία ςε λάκοσ τοποκεςία. 

 

 Ποτζ μθν κάνετε κλικ ςε ιςτότοπουσ που αμφιςβθτείτε 

Όταν κάποιοσ αμφιβάλλει, καλφτερα να μθν κάνει “κλικ”. Εάν θ περιγραφι του 

ιςτότοπου, ο τίτλοσ ι θ διεφκυνςθ URL μοιάηουν αμφιςβθτιςιμα, καλό είναι ο 

χριςτθσ να βρει ζναν άλλο ιςτότοπο περιςςότερο αξιόπιςτο, ειδικά όταν κζλει να 

χρθςιμοποιιςει το περιεχόμενό του για ζρευνα. 

 

2.2.1.2 Ειςαγωγι ςτο κακόβουλο λογιςμικό – Πώσ να το αποφφγετε 

Ο κίνδυνοσ με τον αρικμό 9 ςτθν ειςαγωγι αναφζρεται ςτο κακόβουλο λογιςμικό. 
Το κακόβουλο λογιςμικό είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για το λογιςμικό που ζχει 
ςχεδιαςτεί για να κάνει ηθμιζσ ι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ςε ζνα ςφςτθμα υπολογιςτι. 
Παραδείγματα κακόβουλου λογιςμικοφ είναι τα ακόλουκα: Ιοί, ςκουλικια, δοφρειοι ίπποι, 
λογιςμικό καταςκοπίασ και λογιςμικό παραπλάνθςθσ. 
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Ακολουκεί μια ςφντομθ 
περιγραφι κακενόσ από 
αυτοφσ τουσ τφπουσ 
κακόβουλου λογιςμικοφ, ζτςι 
ϊςτε ο δάςκαλοσ να είναι 
εξοικειωμζνοσ με τθν ορολογία 
και ειδικά με τον τρόπο που 
κάκε ζνα από αυτά τα 
λογιςμικά λειτουργεί. 

 

 Ιοί υπολογιςτών 
Ο ιόσ υπολογιςτϊν είναι ζνα μικρό πρόγραμμα λογιςμικοφ που απλϊνεται από τον 

ζναν υπολογιςτι ςτον άλλο και παρεμβαίνει ςτθ λειτουργία του υπολογιςτι. Ζνασ 

ιόσ υπολογιςτϊν μπορεί να καταςτρζψει ι να διαγράψει οριςμζνα δεδομζνα ςε 

ζναν υπολογιςτι, να χρθςιμοποιιςει ζνα πρόγραμμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

για να διαδϊςει τον ιό ςε άλλουσ υπολογιςτζσ ι ακόμα και να διαγράψει όλα τα 

δεδομζνα από το ςκλθρό δίςκο. 

Οι ιοί υπολογιςτϊν ςυχνά μεταδίδονται από ςυνθμμζνα αρχεία ςε μθνφματα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με άμεςα μθνφματα. Ωσ εκ τοφτου, ο χριςτθσ δεν 

πρζπει ποτζ να ανοίγει ζνα ςυνθμμζνο αρχείο θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου εκτόσ αν 

γνωρίηει ποιοσ ζςτειλε το μινυμα. Οι ιοί μποροφν να κρφβονται ςε αςτείεσ εικόνεσ, 

ευχετιριεσ κάρτεσ ι αρχεία ιχου και βίντεο. Οι ιοί υπολογιςτϊν διαδίδονται, 

επίςθσ, μζςω λιψθσ αρχείων από το Διαδίκτυο (download). Μπορεί ακόμα να 

κρφβονται ςε πειρατικό λογιςμικό ι ςε άλλα αρχεία/προγράμματα που κάποιοσ 

“κατεβάςει” ςτον υπολογιςτι του. 

 

 Σκουλικια υπολογιςτών 
Ζνα ςκουλικι είναι κϊδικασ υπολογιςτι που εξαπλϊνεται χωρίσ τθν αλλθλεπίδραςθ 

χρθςτϊν. Τα περιςςότερα ςκουλικια ξεκινοφν ωσ ςυνθμμζνα αρχεία θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου που μολφνουν ζναν υπολογιςτι όταν ανοίξουν. Το ςκουλικι ςαρϊνει 

το μολυςμζνο υπολογιςτι για αρχεία, όπωσ βιβλία διευκφνςεων ι προςωρινζσ 

ιςτοςελίδεσ, που περιζχουν διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Το ςκουλικι 

χρθςιμοποιεί τισ διευκφνςεισ για να ςτείλει μολυςμζνα μθνφματα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου και ςυχνά μιμείται τισ διευκφνςεισ "Από" ςε μεταγενζςτερα 

μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ζτςι ϊςτε αυτά τα μολυςμζνα μθνφματα να 

φαίνονται από κάποιον που γνωρίηετε. Τα ςκουλικια μεταδίδονται αυτόματα μζςω 

μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, δικτφων ι τρωτϊν ςθμείων του 

λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, ςυχνά ςυντρίβοντασ αυτά τα ςυςτιματα πριν γίνει 

γνωςτό το αίτιο. Τα ςκουλικια δεν είναι πάντοτε καταςτροφικά για τουσ 
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υπολογιςτζσ, αλλά ςυνικωσ προκαλοφν προβλιματα ςτθν υπολογιςτικι ιςχφ και 

απόδοςθ  ενόσ δικτφου κακϊσ και προβλιματα ςτακερότθτασ. 

 

 Δοφρειοι ίπποι 

Ζνασ δοφρειοσ ίπποσ είναι ζνα κακόβουλο πρόγραμμα λογιςμικοφ που κρφβεται 

μζςα ςε άλλα προγράμματα. Ειςζρχεται ςε ζναν υπολογιςτι κρυμμζνο μζςα ςε ζνα 

νόμιμο πρόγραμμα, όπωσ μια προφφλαξθ οκόνθσ (screen saver). Στθ ςυνζχεια, 

εγκακιςτά κϊδικα ςτο λειτουργικό ςφςτθμα, ο οποίοσ επιτρζπει ςε ζναν χάκερ να 

ζχει πρόςβαςθ ςτο μολυςμζνο υπολογιςτι. Οι δοφρειοι ίπποι ςυνικωσ δεν 

διαδίδονται από μόνοι τουσ. Διαδίδονται μζςω ιϊν, ςκουλθκιϊν ι λιψθσ 

λογιςμικοφ από το Διαδίκτυο. 

 

 Λογιςμικό καταςκοπίασ 

Το λογιςμικό καταςκοπίασ μπορεί να εγκαταςτακεί ςε ζναν υπολογιςτι χωρίσ ο 

χριςτθσ να το αντιλθφκεί. Αυτοφ του είδουσ τα προγράμματα μποροφν να 

αλλάξουν τισ παραμζτρουσ διαμόρφωςθσ του υπολογιςτι ι να ςυλλζξουν 

διαφθμιςτικά δεδομζνα και προςωπικά ςτοιχεία. Το λογιςμικό καταςκοπείασ 

μπορεί να παρακολουκιςει τισ ςυνικειεσ αναηιτθςθσ του χριςτθ ςτο Διαδίκτυο και 

μπορεί, επίςθσ, να ανακατευκφνει το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 

ςε ζναν διαφορετικό ιςτότοπο από αυτόν ςτον οποίο ο χριςτθσ προτίκεται να 

μεταβεί. 

 

 Λογιςμικό παραπλάνθςθσ 

Ζνα λογιςμικό παραπλάνθςθσ προςπακεί να κάνει το χριςτθ να πιςτζψει ότι ο 

υπολογιςτισ του είναι μολυςμζνοσ από ζναν ιό και ςυνικωσ τον προτρζπει να 

κατεβάςει ι να αγοράςει ζνα προϊόν που αφαιρεί τον ιό αυτό. Τα ονόματα αυτϊν 

των προϊόντων περιζχουν ςυχνά λζξεισ όπωσ Antivirus, Shield, Security, Protection, 

ι Fixer. Οι λζξεισ αυτζσ το κάνουν να μοιάηει νόμιμο. Τα προγράμματα αυτοφ του 

τφπου ςυχνά “τρζχουν” αμζςωσ μετά τθν λιψθ τουσ ι κατά τθν επόμενθ εκκίνθςθ 

του υπολογιςτι. Τα λογιςμικά παραπλάνθςθσ - υποκλοπισ είναι δυνατό να 

εμποδίςουν το άνοιγμα εφαρμογϊν, όπωσ για παράδειγμα ο Internet Explorer. 

Ενδζχεται επίςθσ, να εμφανίηουν νόμιμα και ςθμαντικά αρχεία των Windows ωσ 

μολφνςεισ.  

Προκειμζνου να αποφφγει όλα αυτά τα είδθ κακόβουλου λογιςμικοφ, ο χριςτθσ του 
Διαδικτφου πρζπει να εξοικειωκεί με οριςμζνεσ τεχνικζσ όπωσ: 

 

 Εγκατάςταςθ ποιοτικϊν προγραμμάτων προςταςίασ από ιοφσ 
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 Εγκατάςταςθ προγραμμάτων προςταςίασ κατά των προγραμμάτων καταςκοπίασ ςε 

πραγματικό χρόνο 

 Συνεχισ αναβάκμιςθ (τελευταία ζκδοςθ) των εγκατεςτθμζνων εφαρμογϊν κατά του 

κακόβουλου λογιςμικοφ 

 Κακθμερινι ςάρωςθ του Η/Υ για εντοπιςμό κακόβουλου λογιςμικοφ 

 Απενεργοποίθςθ του autorun 

 Απενεργοποίθςθ τθσ προεπιςκόπθςθσ εικόνων ςτο Outlook 

 Αποφυγι κλικ ςε ςυνδζςμουσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι ςυνθμμζνα αρχεία 

 Ζξυπνο ςερφάριςμα 

 Χριςθ τείχουσ προςταςίασ βαςιςμζνου ςτο υλικό του Η/Υ 

 Ανάπτυξθ προςταςίασ DNS 

 

Ωςτόςο, το κακόβουλο λογιςμικό μπορεί να προλθφκεί εφκολα αρκεί να ζχουμε 

ζξυπνθ θλεκτρονικι ςυμπεριφορά. Ο κφριοσ παράγοντασ για τθν πρόλθψθ μολφνςεων από 

κακόβουλο λογιςμικό ςε ζναν Η/Υ είναι ο ίδιοσ ο χριςτθσ. Οι χριςτεσ υπολογιςτϊν δε 

χρειάηονται άπειρεσ ειδικζσ γνϊςεισ ι υψθλι ειδικι εκπαίδευςθ. Χρειάηονται μόνο 

επαγρφπνθςθ για να αποφφγουν τθ λιψθ και τθν εγκατάςταςθ οποιουδιποτε 

προγράμματοσ δεν αντιλαμβάνονται ι δεν εμπιςτεφονται, ανεξάρτθτα από το πόςο 

δελεαςτικό αυτό παρουςιάηεται, από τισ ακόλουκεσ πθγζσ: 

 

 Από ζναν ιςτότοπο: Εάν δεν είςτε ςίγουροι, αφιςτε τον ιςτότοπο και αναηθτιςτε 

το λογιςμικό που ςασ ηθτείται να εγκαταςτιςετε. Εάν είναι εντάξει, μπορείτε πάντα 

να επιςτρζψετε ςτο site και να το εγκαταςτιςετε. Αν δεν είναι εντάξει, κα 

αποφφγετε ζναν πονοκζφαλο κακόβουλου λογιςμικοφ. 

 Από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο: Μθν εμπιςτεφεςτε τίποτα που ςχετίηεται με ζνα 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ανεπικφμθτθσ αλλθλογραφίασ. Προςεγγίςτε τα 

μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από άτομα που γνωρίηετε με προςοχι όταν 

αυτά περιζχουν ςυνδζςμουσ ι ςυνθμμζνα αρχεία. Αν ζχετε αμφιβολίεσ για όςα ςασ 

ηθτοφνται να δείτε ι να εγκαταςτιςετε, μθν το κάνετε. 

 Από τα φυςικά μζςα: Οι φίλοι, οι ςυγγενείσ και οι ςυνεργάτεσ ςασ μπορεί να ςασ 

δϊςουν εν αγνοία τουσ ςκλθρό δίςκο ι άλλθ αποκθκευτικι μονάδα με ζνα ι και 

περιςςότερα μολυςμζνα αρχεία. Μθ δεχτείτε τυφλά αυτά τα αρχεία. 

Πραγματοποιιςτε ςάρωςθ με λογιςμικό αςφαλείασ. Εάν δεν είςτε ςίγουροι, μθν 

αποδεχτείτε τα αρχεία. 

 Από ζνα αναδυόμενο παράκυρο: Οριςμζνα αναδυόμενα παράκυρα ι πλαίςια κα 

προςπακιςουν να ςασ κακοδθγιςουν ςτθ λιψθ λογιςμικοφ ι ςτθν αποδοχι μιασ 

δωρεάν "ςάρωςθσ ςυςτιματοσ" κάποιου τφπου. Συχνά αυτά τα αναδυόμενα 

παράκυρα κα χρθςιμοποιιςουν τακτικζσ για να ςασ κάνουν να πιςτεφετε ότι 
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χρειάηεςτε αυτό που προςφζρουν για να είςτε αςφαλείσ. Κλείςτε το αναδυόμενο 

παράκυρο χωρίσ να κάνετε κλικ ςε κάτι μζςα ςε αυτό (ςυμπεριλαμβανομζνου του Χ 

ςτθ γωνία). Κλείςτε το παράκυρο μζςω του Task Manager των Windows (πατιςτε 

Ctrl-Alt-Delete). 

 Από άλλο λογιςμικό: Οριςμζνα προγράμματα επιχειροφν να εγκαταςτιςουν 

κακόβουλο λογιςμικό ωσ μζροσ τθσ δικισ τουσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ. Κατά τθν 

εγκατάςταςθ λογιςμικοφ, δϊςτε ιδιαίτερθ προςοχι ςτα πλαίςια μθνυμάτων πριν 

κάνετε κλικ ςτο κουμπί “Επόμενο”, “Εντάξει” ι “Συμφωνϊ”. Σαρϊςτε τουσ όρουσ 

ςυμφωνίασ με το χριςτθ για οτιδιποτε υποδθλϊνει ότι κακόβουλο λογιςμικό 

μπορεί να αποτελεί μζροσ τθσ εγκατάςταςθσ. Αν δεν είςτε ςίγουροι, ακυρϊςτε τθν 

εγκατάςταςθ, ελζγξτε το πρόγραμμα και εκτελζςτε ξανά τθν εγκατάςταςθ μόνο 

αφοφ διαπιςτϊςετε ότι είναι αςφαλισ. 

 Από παράνομεσ υπθρεςίεσ κοινισ χριςθσ αρχείων: Είςτε πραγματικά μόνοι αν 

μπείτε ςε αυτι τθ ςφαίρα. Υπάρχει ελάχιςτοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςτον κόςμο του 

παράνομου λογιςμικοφ και είναι εφκολο για ζναν ειςβολζα να ονομάςει ζνα 

κομμάτι κακόβουλου λογιςμικοφ με το όνομα μιασ δθμοφιλοφσ ταινίασ, άλμπουμ ι 

προγράμματοσ προκειμζνου να ςασ βάλει ςε πειραςμό να το “κατεβάςετε”. 

 

2.2.1.3. Πὠσ να αφαιρζςετε κακόβουλο λογιςμικό 

Εάν κάποιοσ υποπτεφεται ότι υπάρχει κακόβουλο λογιςμικό ςτον Η/Υ του - ι απλά 
κζλει να είναι προςεκτικόσ - υπάρχουν μερικά βιματα που πρζπει να ακολουκιςει.  

 
 
 

α) Δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ όλων των αρχείων και άλλων δεδομζνων 
Τα αρχεία και τα δεδομζνα είναι πολφ ςθμαντικά. Επομζνωσ, τθ ςτιγμι που κάποιοσ 
αντιλθφκεί ότι ο υπολογιςτισ του είναι μολυςμζνοσ με κακόβουλο λογιςμικό, πρζπει να 
δθμιουργιςει αντίγραφα αςφαλείασ όλων των αρχείων και άλλων δεδομζνων, προτοφ το 
κακόβουλο λογιςμικό φτάςει ςε αυτά και τα μολφνει. Η ενζργεια αυτι κα βοθκιςει το 
χριςτθ να επανζλκει γριγορα ςτθν κανονικότθτά του. 
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β) Αποςφνδεςθ από το Διαδίκτυο 
Η αμζςωσ επόμενθ καλφτερθ ενζργεια είναι θ αποςφνδεςθ του υπολογιςτι από το 
Διαδίκτυο προκειμζνου να αποφευχκοφν περαιτζρω ηθμιζσ, κακϊσ το Διαδίκτυο είναι ο 
τόποσ αναπαραγωγισ του κακόβουλου λογιςμικοφ. Και κάκε ςτιγμι που ο χριςτθσ 
παραμζνει ςυνδεδεμζνοσ με αυτό, ειδικά μετά από μια “λοίμωξθ” κακόβουλου λογιςμικοφ, 
μόνο κα επιδεινϊνει τθν κατάςταςι του. 
 
γ) Σάρωςθ υπολογιςτι ςε αςφαλι λειτουργία 
Μεταβείτε ςε αςφαλι λειτουργία και ςαρϊςτε τον υπολογιςτι. Χωρίσ να μποφμε ςε 
τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, θ αςφαλισ λειτουργία είναι μια περιοριςμζνθ λειτουργία που 
επιτρζπει μόνο τθν εκτζλεςθ υγιειϊν εφαρμογϊν, μειϊνοντασ ζτςι τον κίνδυνο εξάπλωςθσ 
κακόβουλου λογιςμικοφ ςε άλλα μζρθ του υπολογιςτι. Στθν καλφτερθ περίπτωςθ, ζνασ 
τζτοιοσ κακαριςμόσ μπορεί να βελτιϊςει τθν απόδοςθ του υπολογιςτι. Ζνα άλλο απλό 
αλλά αποτελεςματικό μζτρο κα ιταν να κακαρίςετε τα προςωρινά κακϊσ και τα αρχεία 
λιψθσ. 
 
δ) Χριςθ του εργαλείου αφαίρεςθσ κακόβουλου λογιςμικοφ 
Εάν δεν υπάρχει ιδθ, κατεβάςτε ζνα νόμιμο πρόγραμμα κατά του κακόβουλου λογιςμικοφ. 
Στθ ςυνζχεια, εγκαταςτιςτε το και εκτελζςτε το. Αυτά τα προγράμματα ζχουν ςχεδιαςτεί 
για τθν αναηιτθςθ και τθν εξάλειψθ κάκε κακόβουλου λογιςμικοφ ςε μια θλεκτρονικι 
ςυςκευι. 
 
 Μόλισ θ ςυςκευι είναι “κακαρι”, καλό κα ιταν να αλλάξετε τουσ κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ, όχι μόνο για τον υπολογιςτι ι τθν κινθτι ςυςκευι, αλλά και για το 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουσ λογαριαςμοφσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, τουσ 
αγαπθμζνουσ ιςτότοπουσ αγορϊν και για τισ θλεκτρονικζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ. 

Η αφαίρεςθ κακόβουλων προγραμμάτων δεν είναι οφτε εφκολθ οφτε ελκυςτικι 
υπόκεςθ. Επομζνωσ, είναι καλφτερα να αφιςουμε τουσ ειδικοφσ να χειριςτοφν τθν 
κατάςταςθ αν νομίηουμε ότι δεν μποροφμε να λφςουμε το πρόβλθμα μόνοι μασ. 
 

2.2.1.4 Διαςφάλιςθ λογαριαςμών ςτο Διαδίκτυο 

Οι κωδικοί πρόςβαςθσ είναι ςαν τα κλειδιά του προςωπικοφ μασ ςπιτιοφ ςτον 
Παγκόςμιο Ιςτό. Πρζπει να κάνουμε ό,τι μποροφμε για να εμποδίςουμε άλλουσ ανκρϊπουσ 
να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο δικό μασ κωδικό. Μποροφμε να διαςφαλίςουμε περαιτζρω 
τουσ λογαριαςμοφσ μασ χρθςιμοποιϊντασ πρόςκετεσ μεκόδουσ ελζγχου ταυτότθτασ. 
Μερικζσ βαςικζσ ςυμβουλζσ είναι:  
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 Απενεργοποίθςθ λογαριαςμϊν που δε 

χρθςιμοποιοφνται για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα 

 Δθμιουργία ιςχυροφ κωδικοφ 

πρόςβαςθσ (π.χ. κωδικόσ: ολόκλθρθ 

πρόταςθ) 

 Μοναδικόσ λογαριαςμόσ - μοναδικόσ 

κωδικόσ πρόςβαςθσ 

 Καταγραφι και αποκικευςθ κωδικοφ 

ςε αςφαλζσ μζροσ 

 Αλλαγι των κωδικϊν πρόςβαςθσ 

τακτικά 

 Κλείδωμα ςφνδεςθσ (ιςχυρόσ ζλεγχοσ ταυτότθτασ) 

 Ζλεγχοσ δραςτθριότθτασ λογαριαςμϊν 

 Τακτικι ενθμζρωςθ λογιςμικοφ (τελευταία ζκδοςθ) 

 Κακοριςμόσ αξιόπιςτων επαφϊν 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε 
ςτθν προτεινόμενθ πρόςκετθ βιβλιογραφία. 

 

2.2.1.5 GDPR 

Ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα που πρζπει να γνωρίηουν οι εκπαιδευτικοί είναι το GDPR. 

Ο Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία των Δεδομζνων (GDPR) είναι ζνασ κανονιςμόσ τθσ 

νομοκεςίασ τθσ ΕΕ για τθν προςταςία των δεδομζνων και τθν ιδιωτικι ηωι όλων των 

ατόμων εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ). 

Αφορά επίςθσ τθν εξαγωγι δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα εκτόσ των περιοχϊν τθσ ΕΕ 

και του ΕΟΧ. Το GDPR ςτοχεφει πρωτίςτωσ ςτον ζλεγχο που ζχουν τα άτομα ςχετικά με τα 

προςωπικά τουσ δεδομζνα και ςτθν απλοφςτευςθ του ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ για τισ 

διεκνείσ επιχειριςεισ με τθν ενοποίθςθ του κανονιςμοφ εντόσ τθσ ΕΕ. Ο κανονιςμόσ 

περιζχει διατάξεισ και απαιτιςεισ ςχετικά με τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα ατόμων (επίςθμα ονομαηόμενων υποκειμζνων δεδομζνων ςτο GDPR) εντόσ του 

ΕΟΧ και ιςχφει για μια επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτον ΕΟΧ ι - ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ τθσ 

και τθσ ικαγζνειασ των προςϊπων ςτα οποία αναφζρονται τα δεδομζνα - που 

επεξεργάηεται τισ προςωπικζσ πλθροφορίεσ των υποκειμζνων των δεδομζνων εντόσ του 

ΕΟΧ. 

Οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα πρζπει να 

εφαρμόηουν κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν εφαρμογι των αρχϊν 

προςταςίασ δεδομζνων. Οι επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ που χειρίηονται τα προςωπικά 

δεδομζνα πρζπει να ςχεδιάηονται και να καταςκευάηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ 
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και να παρζχουν διαςφαλίςεισ για τθν προςταςία των δεδομζνων (για παράδειγμα, 

χρθςιμοποιϊντασ pseudonymization ι πλιρεσ ανϊνυμο, όπου χρειάηεται) και να 

χρθςιμοποιοφν τισ υψθλότερεσ δυνατζσ ρυκμίςεισ απορριτου από προεπιλογι. Δεν 

επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, εκτόσ εάν γίνεται 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ορίηεται από τον κανονιςμό ι εκτόσ εάν ο υπεφκυνοσ 

επεξεργαςίασ ι ο μεταποιθτισ ζχει λάβει ςαφι και εξατομικευμζνθ επιβεβαίωςθ τθσ 

ςυναίνεςθσ από το υποκείμενο των δεδομζνων. Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το 

δικαίωμα να ανακαλζςει αυτι τθ ςυγκατάκεςθ ανά πάςα ςτιγμι. (Από τθν Βικιπαίδεια, τθν 

ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια) 
 


