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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

1.1 Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Προμηθευτές Διαδικτυακών Υπηρεσιών, 

Πρόγραμμα Περιήγησης Ιστού, Μηχανή Αναζήτησης 

Τι είναι το Διαδίκτυο; (CODE.ORG): https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M 

Διαδίκτυο 

Τι εννοούμε όταν λέμε Διαδίκτυο;  Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι το Διαδίκτυο περικλείνει όλους 

τους όρους όπως ιστότοπος, ηλεκτρονικά μηνύματα, εφαρμογές κοινωνικών μέσων κ.λπ.  Ωστόσο, το 

Διαδίκτυο είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο στον πλανήτη μας, το οποίο 

όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούν για προσεγγίσουν τους ανθρώπους σε όλο τον 

κόσμο. 

Όταν μιλάμε για το Διαδίκτυο, αναφέρουμε συγκεκριμένα τις συσκευές δικτύου και το λογισμικό 

τους. Οι διάφοροι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές και διακομιστές σε όλο τον κόσμο αποτελούνται από 

το Διαδίκτυο. 

Παγκόσμιος Ιστός 

Γνωστό και ως World Wide Web, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένας όρος που συχνά συγχέεται με το 

Διαδίκτυο.  Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι απλά η συλλογή όλων των ιστοσελίδων στον κόσμο.  Το World 

Wide Web είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το Διαδίκτυο, η οποία επιτρέπει στους χρήστες της 

να περιηγούνται σε διάφορες ιστοσελίδες. 

Μια ιστοσελίδα, ή αλλιώς ένας ιστότοπος, είναι ένας εικονικός χώρος στον οποίο οι χρήστες μπορούν 

να πλοηγηθούν πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του, επίσης γνωστή ως διεύθυνση URL. 

Προμηθευτής Διαδικτυακών Υπηρεσιών  

Προμηθευτής υπηρεσίας διαδικτύου.  Αυτή είναι η εταιρεία που μας παρέχει πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο.  Οι χρήστες συνήθως πρέπει να συμφωνούν σε ένα μηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα 

πληρωμών και στην κατάλληλη ταχύτητα διαδικτύου την οποία χρειάζονται, βάση των αναγκών τους. 

Πρόγραμμα Περιήγησης Ιστού 

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, είναι το πρόγραμμα που μας επιτρέπει να πλοηγούμαστε στο 

διαδίκτυο και να ανοίγουμε ιστοσελίδες όπως www.google.com.  Κάποια παραδείγματα περιηγητών 

ιστού είναι: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M
http://www.google.com/
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Μηχανή Αναζήτησης 

Μια μηχανή αναζήτησης είναι βασικά ένας ιστότοπος που ειδικεύεται στην αναζήτηση άλλων 

ιστότοπων χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά. 

Παραδείγματα γνωστών μηχανών αναζήτησης: Google, Bing, Yahoo  
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1.2 Ενσύρματο και Ασύρματο Δίκτυο 

Ενσύρματο Δίκτυο 

Για Ενσύρματο Δίκτυο χρησιμοποιείται καλώδιο που συνδέεται με συσκευή.  Αυτό συνήθως γίνεται 

μέσω των σημείων πρόσβασης.  Τα σημεία πρόσβασης, μπορεί να είναι συσκευές όπως διακόπτες ή 

δρομολογητές, συσκευές που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ασύρματο Δίκτυο  

Γνωστό και ως Wi-Fi.  Σε μια ασύρματη σύνδεση, συνδεόμαστε σε ένα δίκτυο από μακριά, ενώ 

ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε κοντινή απόσταση από την συσκευή η οποία μεταδίδει τα κύματα, τα 

οποία επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. 

1.3 Ορισμοί Απειλών, Επιθέσεων και Σχετικοί Όροι 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

Με το ηλεκτρονικό έγκλημα αναφερόμαστε στο έγκλημα που εκτελείται στον κυβερνοχώρο.  Ο 

κυβερνοχώρος είναι βασικά πάνω από ένα δίκτυο γενικά, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. 

Κακόβουλο Λογισμικό  

Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε προγράμματα που αποσκοπούν στην 

εκτέλεση κάποιου είδους κακής δράσης για τα δεδομένα ή τη συσκευή μας. 

Http/Https 

Http/Https είναι η στενογραφία για Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hyper Text Transfer 

Protocol) και Πρωτόκολλο Ασφαλείας Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hyper Text Transfer Protocol 

Secure). Το HTTP είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται μέσω του Διαδικτύου, ώστε όλα τα είδη 

συσκευών να μπορούν να ανοίγουν έναν ιστότοπο και να προβάλλουν τα περιεχόμενά του χωρίς να 

χρειάζεται να αλλάζουν τις ρυθμίσεις ή τις ιδιότητες τους.  Είναι η κοινή γλώσσα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο και στις συσκευές.  Το HTTPS είναι μια μικρή παραλλαγή του HTTP που 

βασικά κρυπτογραφεί τα δεδομένα που αποστέλλονται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ώστε να 

παραμένουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τους. 

1.4 Διαδικτυακές Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Πρόκειται για ιστότοπους όπου οι χρήστες μπορούν να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες 

και εμπειρίες με διάφορους τρόπους όπως, κείμενο, εικόνες ή βίντεο και να δημιουργήσουν έναν 
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εικονικό παγκόσμιο κόμβο συνάντησης.  Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν: Facebook, LinkedIn, 

Twitter. 
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2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

2.1 Απειλές για το Λογισμικό 

Οι συσκευές μας είναι επιρρεπείς σε μια ποικιλία απειλών, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό 

επίπεδο.  Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναλύσουμε τους διάφορους κινδύνους που μπορούν να 

επηρεάσουν το λογισμικό μας.  Το Λογισμικό είναι μια άλλη λέξη που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για τα προγράμματα, τα οποία είναι οι ψηφιακές δομές, σχεδιασμένες 

συγκεκριμένα για κάποια εργασία.    

Οι ψηφιακές συσκευές είναι σχεδιασμένες με μια σειρά από προγράμματα, όπου ανάλογα με το 

μέγεθος και την σημασία της συσκευής, μπορεί να περιέχει ένα εύρος εγκατεστημένων 

προγραμμάτων. 

Το λογισμικό είναι απαραίτητο για την φυσιολογική ροή και λειτουργία των διάφορων συσκευών και 

η συντήρηση τους είναι πολύ σημαντική.  Το λογισμικό μπορεί να επηρεαστεί από άλλο κακόβουλο 

λογισμικό το οποίο να διαφθείρει τα αρχεία ή να τα χειραγωγήσει με σκοπό να κλέψει πληροφορίες.  

Επίσης, το λογισμικό επηρεάζεται και από το πέρασμα του χρόνου, καθώς και τα Λειτουργικά 

Συστήματα 'μεγαλώνουν’, λαμβάνουν ενημερώσεις και βελτιώσεις, χωρίς όμως την σωστή συντήρηση 

και τη βελτίωση στο λογισμικό, με αποτέλεσμα το Λειτουργικό Σύστημα να γίνει ασύμβατο σε κάποια 

στιγμή.    

2.2 Απειλές για τα Δεδομένα και τις Πληροφορίες 

Εισαγωγή 

Ίσως η πιο σημαντική απειλή που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι προς τα προσωπικά μας δεδομένα 

και πληροφορίες.  Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, μπορούμε ουσιαστικά να πραγματοποιήσουμε τις 

περισσότερες εργασίες της καθημερινότητας μας.  Μπορούμε να πληρώσουμε φόρους, να 

αγοράσουμε είδη παντοπωλείου, να αγοράσουμε και να πουλήσουμε έπιπλα για το σπίτι μας.  Όλες 

οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των εργασιών αποθηκεύονται στη συσκευή 

που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση τους. 

Τι συμβαίνει όμως αν η συσκευή αυτή είναι ευάλωτη σε μια εξωτερική επίθεση;  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός τέτοιου γεγονότος; 
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 Για την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων μας κατά την διάρκεια της ημέρας 

χρησιμοποιούμε διάφορες συσκευές. 

 Χρησιμοποιούμε κινητές συσκευές για να αποθηκεύουμε τα στοιχεία επικοινωνίας φίλων και 

συνεργατών καθώς και τις καθημερινές εργασίες. 

 Χρησιμοποιούμε υπολογιστές για να κάνουμε έρευνα, να γράψουμε αναφορές, να 

δημιουργούμε κώδικες και γενικά να εκτελούμε τα περισσότερα από τα καθήκοντά μας. 

Πώς θα αντιδρούσαμε αν αυτό το τεράστιο και σημαντικό ποσό δεδομένων και πληροφοριών 

χανόταν; Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, και πώς; 

Φυσικοί Κίνδυνοι 

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τύποι Κινδύνων.  Όταν λέμε φυσικούς κινδύνους, εννοούμε την πιθανότητα 

ότι η συσκευή που περιέχει τα δεδομένα είναι κάπως διακυβευμένη. 

Εάν αποθηκεύουμε δεδομένα σε κινητές συσκευές ή USB, μια πιθανή απειλή είναι να κλαπεί η 

συσκευή αυτή.  Λόγω του μικρού τους μεγέθους, είναι πολύ εύκολο να τις χάσουμε.  

Διαδικτυακοί Κίνδυνοι 

Ας προχωρήσουμε τώρα στους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν εμπλέκεται το 

Διαδίκτυο στο σύστημά μας.  Έχοντας πρόσβαση στο Διαδίκτυο ουσιαστικά σημαίνει ότι κάποιος 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του για να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημά μας.  Οι 

χάκερ και τα κομμάτια του κακόβουλου κώδικα μπορούν να βρουν το δρόμο τους στον χώρο 

αποθήκευσης των δεδομένων υπολογιστών και να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες. 

 

Τύποι Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι ο όρος που χρησιμοποιείται 

για την περιγραφή εγκλημάτων που πραγματοποιούνται ψηφιακά.  

Με αυτό εννοούμε ότι δεν υπάρχει φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ 

του θύματος και του επιτιθέμενου. 

 

Ηλεκτρονική Απάτη (Phishing) 

Η πρώτη περίπτωση ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι το ηλεκτρονικό ψάρεμα/ηλεκτρονική απάτη.  Σε 

μια τέτοια επίθεση, το θύμα ή τα θύματα επικοινωνούν με τον εισβολέα μέσω διαφόρων ψηφιακών 
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μέσων, είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου είτε μέσω 

τηλεφώνου.  Παρουσιάζουν ένα σχετικά αξιόπιστο σενάριο, όπου μιμούνται μια νόμιμη οργάνωση και 

προσπαθούν να πείσουν τα θύματά τους να τους  παρέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, 

τα τραπεζικά στοιχεία και οι κωδικοί πρόσβασης για έναν λογαριασμό.  Με αυτές τις πληροφορίες 

μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορους οικονομικούς πόρους και να τις αποκτήσουν 

μάλιστα με ελάχιστη προσπάθεια. 

Μία από τις πιο κοινές μεθόδους ηλεκτρονικού "ψαρέματος" είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, που φαινομενικά προέρχονται από τον προγραμματιστή του λειτουργικού σας 

συστήματος ή το τμήμα που αφορά τις απάτες από την τράπεζά σας.  Σχεδιάζουν ένα πολύ πειστικό 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη συσκευή σας ή τον τραπεζικό σας  λογαριασμό με 

την πρόφαση ότι διατρέχουν κίνδυνο και ότι χρειάζεται  να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία ασφαλείας 

σας. 

Μεταβίβαση σε δόλιες Ιστοσελίδες (Pharming) 

Ο όρος ‘Pharming’ είναι ένας στενός "συγγενής" του ‘phishing’.  Είναι επίσης γνωστό ως "phishing 

χωρίς δόλωμα".  Σε επιθέσεις phishing, ο χρήστης πρέπει να πέσει στην παγίδα του θύτη και με 

πρόθυμο τρόπο, παρόλο που δεν το γνωρίζει, να απελευθερώσει τα προσωπικά του στοιχεία.  Σε μια 

επίθεση pharming ο χρήστης δεν έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με τα δεδομένα που θα χάσει κατά την 

διάρκεια της επίθεσης.  Ο κακόβουλος κώδικας μεταδίδεται σε ένα δίκτυο και τροποποιεί τις 

συσκευές που χρησιμοποιούνται για να κατευθυνθούν οι χρήστες τους σε ψεύτικες ιστοσελίδες.  Για 

παράδειγμα: Ένας χρήστης πληκτρολογεί www.bank.com, η μολυσμένη συσκευή θα τον κατευθύνει 

στην ιστοσελίδα www.fakebank.com στην οποία όλα θα φαίνονται όμοια με τον πραγματικό ιστότοπο 

και θα τον εξαπατήσουν έτσι ώστε να υποβάλει όλα τα δεδομένα του. 

Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering) 

Σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε ένα σύστημα, η Κοινωνική Μηχανική παίρνει μια διαφορετική πορεία για να διεισδύσει 

σε συστήματα, καθώς χρησιμοποιεί ψυχολογία και εξαπάτηση.  Αντί να επιτεθούν σε τρωτά 

συστήματα, οι κοινωνικοί μηχανικοί στοχεύουν στην επίθεση των ψυχολογικών αδυναμιών των 

χρηστών του συστήματος.  Υποκρίνονται ότι αντιπροσωπεύουν την ομάδα ασφαλείας της εταιρείας 

http://www.fakebank.com/
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τους ή το διαχειριστή λογαριασμών της τράπεζάς τους και δημιουργούν την κατάλληλη ιστορία.  Οι 

χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις εσωτερικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς αυτών των 

οργανισμών μπορούν εύκολα να εξαπατηθούν για να δώσουν τα δεδομένα ασφαλείας τους και ως εκ 

τούτου παρέχουν μια ελεύθερη και νόμιμη είσοδο στους πόρους τους σε μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. 

Οι κοινωνικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

Συνήθως συνδυάζουν τηλεφωνικές κλήσεις με πειστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

ψεύτικους ιστότοπους ηλεκτρονικού "ψαρέματος".  Η κοινωνική μηχανική είναι μια από τις πιο 

περίπλοκες και δύσκολες περιπτώσεις να αντιμετωπιστούν, αφού οι άνθρωποι μπορούν να 

προσαρμοστούν σε καταστάσεις, να διατυπώσουν δικαιολογίες και να πουν ψέματα πολύ εύκολα.  

Θεωρώντας ότι ένας κοινωνικός μηχανικός πρέπει να κατέχει χάρισμα και γνώση της ψυχολογίας, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να χειραγωγήσουν τα θύματά τους σε 

σενάρια όπου ο χρήστης θα μπορούσε να προτείνει μια πολύ πιθανή υπόθεση και να υποκύψει στους 

μηχανισμούς τους.  Ο μόνος πραγματικός τρόπος αποτελεσματικής αντιμετώπισης τέτοιων 

περιπτώσεων είναι η ύπαρξη πλήρως εκπαιδευμένου προσωπικού.  Να τους εκπαιδεύσετε για 

περιπτώσεις όπως αυτές όπου μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο προκειμένου να 

επιλυθεί ένα περίπλοκο ζήτημα. Έχοντας γνώση μόνο τους μηχανισμούς της οργάνωσής τους μπορούν 

να ανιχνεύσουν άλλες δόλιες προσπάθειες. 

 

Τύποι Κακόβουλου Λογισμικού 

Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός 

λογισμικού του οποίου ο στόχος είναι να βλάψει το θύμα του, γνωστό και ως Malicious Software/ 

Malware.  Όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι λογισμικό με κακές προθέσεις.  Το εύρος τους 

μπορεί να κυμαίνεται από την περίπτωση απλής ενόχλησης του χρήστη με αναδυόμενα παράθυρα να 

εμφανίζονται στην οθόνη του, σε πολύ πιο σοβαρές προθέσεις όπως καταστροφή ή κλοπή 

δεδομένων. 

Ακολουθούν οι πιο γνωστοί τύποι κακόβουλου λογισμικού και οι προθέσεις τους: 

 

Ιός (Virus) 
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Οι ιοί είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που μόλις βρεθεί μέσα στο σύστημα ενός υπολογιστή 

αρχίζει να μολύνει τα αρχεία και να εξαπλώνεται σε διάφορα μέρη του συστήματος (εξ ου και η 

ονομασία ιός).  Συνήθως οι ιοί αποκτούν πρόσβαση στα συστήματά μας με το να "κρύβονται" στα 

αρχεία που έχουν ληφθεί, στα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και σε φορητές 

συσκευές αποθήκευσης.  Σκοπός τους είναι να διαφθείρουν , να καταστρέψουν αρχεία και γενικά να 

προκαλέσουν δυσλειτουργία στο σύστημα και τις διαδικασίες του. 

Σκουλήκι (Worm) 

Ένα σκουλήκι είναι ένας άλλος τύπος κακόβουλου κώδικα που απειλεί τις συσκευές μας.  Τα 

σκουλήκια διεισδύουν σε δίκτυα υπολογιστών και τα χρησιμοποιούν ως ένα είδος εικονικής οδού για 

να εξαπλωθούν στις διάφορες συνδεδεμένες συσκευές.  Σκοπός του είναι να καταλαμβάνει μεγάλα 

τμήματα του εύρου ζώνης των δικτύων και ως εκ τούτου να προκαλεί στους χρήστες του δικτύου 

μεγάλες καθυστερήσεις στην επικοινωνία και απώλεια μεταδιδόμενων δεδομένων. 

Δούρειος Ίππος (Trojan Horse) 

Αυτό το είδος λογισμικού πήρε το όνομα του από τον Δούρειο Ίππο στην ελληνική μυθολογία, μια 

παγίδα που είναι μεταμφιεσμένο σε δώρο.  Ένας Δούρειος Ίππος παρουσιάζεται ως ενημέρωση ή ένα 

χρήσιμο για τον χρήστη πρόγραμμα.  Αντ' αυτού, μόλις ξεγελάσει τον χρήστη να το εγκαταστήσει, 

ανοίγει μια "πίσω" πόρτα στο σύστημά μας, επιτρέποντας στους χάκερς να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα μας σαν να είναι νόμιμοι χρήστες.  Ανάλογα με το σκοπό του όμως, οι χάκερς θα είναι σε 

θέση να προκαλέσουν μια σειρά βλαβών στο σύστημά μας, από την απώλεια δεδομένων μέχρι την 

καταστροφή των βασικών συστημάτων και προγραμμάτων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

 Οι Διαφορές μεταξύ των Ιών, Σκουληκιών και Δούρειων Ίππων (Differences between Virus, Worm 

and Trojan) 

 https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ 

 

Ransomware 

https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ
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Αυτός ο τύπος κακόβουλου λογισμικού αποτρέπει ή περιορίζει τους χρήστες από το να έχουν 

πρόσβαση στο σύστημα τους, είτε με το να κλειδώνουν την οθόνη του συστήματος, είτε με το να 

κλειδώνουν τα αρχεία του χρήστη μέχρι να λάβουν κάποια λύτρα.  

Spyware 

Ακόμα ένας άλλος τύπος προγράμματος κακόβουλης πρόθεσης.  Το spyware δεν βλάπτει άμεσα τον 

χρήστη.  Ωστόσο, αυτό συνδέεται με τη συσκευή και δεν προκαλεί καμία εμφανές διαταραχή στις 

λειτουργίες της συσκευής.  Αυτό που κάνει είναι να παρατηρεί τη συμπεριφορά και τις 

δραστηριότητες του χρήστη στο διαδίκτυο, να τις καταγράφει και να τις αποστέλλει ηλεκτρονικά ώστε 

να εντοπίζονται οι αδυναμίες του συστήματος και τα πρότυπα των χρηστών.  Με αυτό τον τρόπο οι 

επιθέσεις ‘ψαρέματος’ είναι επιτυχείς.  Ορισμένες παραλλαγές του λογισμικού Spyware μπορεί 

επίσης να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.  Ρυθμίσεις όπως αλλαγή αρχικής σελίδας ή 

ανακατεύθυνση σε συγκεκριμένους ιστότοπους κατά τη χρήση του διαδικτύου.  Ενδέχεται επίσης να 

προκαλέσουν επιβράδυνση της σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο. 

Adware 

Το Λογισμικό Διαφήμισης, ένα είδος προγράμματος που βομβαρδίζει τον χρήστη με συνεχείς 

διαφημίσεις είτε τυχαία επιλεγμένες είτε στοχευμένες ειδικά για αυτούς με βάση τις προηγούμενες 

δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο.  Μια συνηθισμένη πρακτική μεταξύ των διανομέων κακόβουλου 

λογισμικού είναι η διάδοση του Spyware πρώτα, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν ένα προφίλ 

για κάθε χρήστη και να τους βομβαρδίσουν με διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους.  

Μερικές φορές, αυτές οι διαφημίσεις μπορούν ακόμη και να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε 

μολυσμένους ιστότοπους ή σελίδες που αποσκοπούν στην ηλεκτρονική απάτη (phishing).   Έτσι 

μπορούμε να δούμε ότι ο σκοπός τους δεν είναι τόσο ρηχός αλλά εργάζονται με έμμεσο τρόπο για να 

πραγματοποιήσουν την κακόβουλη δράση τους. 

Crime ware 

Ένας άλλος τύπος κακόβουλου λογισμικού, ο σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει τη ζωή των 

εγκληματιών στον κυβερνοχώρο.  Αυτός ο τύπος λογισμικού στοχεύει στη βελτιστοποίηση και 

αυτοματοποίηση των διαφόρων διαδικασιών που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή 

εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.  Διανέμουν λογισμικό και εκτελούν επιθέσεις με σκοπό να 
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κλέψουν πληροφορίες και πόρους από ανυποψίαστους χρήστες.  Το λογισμικό αυτό μπορεί εύκολα 

να συνδυάσει οποιοδήποτε από τα άλλα είδη κακόβουλου λογισμικού που έχουμε δει παραπάνω. 

 

2.3 Κίνδυνοι στις Διαδικτυακές Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης  

Οι διαδικτυακοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να επανασυνδεθείτε 

με τους φίλους σας, να δημιουργήσετε νέες ιδέες και εμπειρίες καθώς και να τις μοιραστείτε με τον 

υπόλοιπο κόσμο.  Δυστυχώς όμως, όπως συμβαίνει με πολλά μεγάλα πράγματα, υπάρχουν και οι 

αντίθετες απόψεις.  Δεν συμμετέχουν όλοι οι χρήστες στον εικονικό χώρο για να κάνουν φίλους. 

Υπάρχουν πολλά άτομα με κακή πρόθεση που προσπαθούν να γίνουν φίλοι σε ανυποψίαστους 

χρήστες προκειμένου να αποκτήσουν από αυτούς τις προσωπικές τους πληροφορίες για δικούς τους 

κακόβουλους λόγους.  Αυτές είναι γνωστές ως περιπτώσεις κλοπής ταυτότητας, όπου κάποιος αποκτά 

αρκετές προσωπικές πληροφορίες από έναν άλλο χρήστη έτσι ώστε να τον αναγνωρίσει το σύστημα 

ως τον πραγματικό χρήστη.  Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σενάρια απώλειας δεδομένων και ακόμη μη 

εξουσιοδοτημένες αναλήψεις και μεταφορές από προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

2.4 Κίνδυνοι των Αγορών και του Σερφαρίσματος στο Διαδίκτυο  

Λόγω της διασυνδεσιμότητας του σημερινού κόσμου, είναι τόσο εύκολο να αποκτήσετε σύνδεση και 

να ξεκινήσετε να περιηγείστε στο Διαδίκτυο.  Το Διαδίκτυο μας παρέχει πολλές δραστηριότητες.  Από 

την απλή περιήγηση σε μια ιστοσελίδα ειδήσεων, από ψώνια, από διαδικτυακά παιχνιδιών μέχρι και 

μελέτη από απόσταση. 

Ωστόσο, αυτή η τεράστια ευκαιρία δεν έρχεται χωρίς τα μειονεκτήματά της.  Η ευκολία πρόσβασης 

στους διάφορους ηλεκτρονικούς πόρους σημαίνει ότι υπάρχει και παρόμοια ευκολία πρόσβασης 

στους δικούς μας πόρους.  Οι χρήστες του Διαδικτύου πρέπει να αναπτύξουν έναν βαθμό κριτικής 

σκέψης κατά την περιήγηση τους σε ιστοσελίδες, καθώς δεν είναι όλες οι σελίδες αυτό που 

ισχυρίζονται ότι είναι. 

Οι σελίδες μπορεί να χρησιμοποιούνται ως κάλυψη, για να ξεγελάσουν τους χρήστες και να 

ανακτήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.  Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει όταν αποκτήσουν 

τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιήσουν. 
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Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ιστοσελίδες αγορών.  Οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν γίνει μια 

τάση, δεδομένου ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναζητήσουν νέα στοιχεία, να ελέγξουν και να 

συγκρίνουν τις προδιαγραφές τους με άλλα παρόμοια αντικείμενα και να τα παραγγείλουν και να 

φτάσουν εύκολα στην πόρτα τους μέσα σε λίγες μέρες. 

Το πρόβλημα είναι ότι οι χρήστες δεν έρχονται σε πραγματική άμεση επαφή με τον πωλητή.  Αυτό 

μπορεί να είναι ένα πρόβλημα καθώς δεν μπορούν να εμπιστευθούν όλα τα σημεία πώλησης. 

Ειδικά όταν ψωνίζουμε στο διαδίκτυο πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλούς διαφορετικούς 

παράγοντες.  Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα σχόλια που αφορούν το προϊόν που μας 

ενδιαφέρει, τη φήμη του πωλητή και να ελέγξουμε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος, 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αγοράζουμε αυτό που πραγματικά αναζητούμε. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

Διαδικτυακό Σερφάρισμα (Online Surfing): https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c 

 

2.5 Οικονομική Απώλεια  

Η πιο γνωστή υπηρεσία του Διαδικτύου είναι η λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών.  Οι χρήστες 

μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν πράγματα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.  Οι αγορές 

και τα προϊόντα από όλο τον κόσμο έχουν  συγχωνευτεί σε ένα παγκόσμιο εμπόριο. 

Με την επέκταση των συνόρων του εμπορίου, ωστόσο, έχουμε επεκτείνει επίσης την εμβέλεια των 

πιθανών απειλών.  Η ανωνυμία και η απροσωπία που καλύπτει όλους τους ανθρώπους στο διαδίκτυο 

θέτει ένα σοβαρό ζήτημα εμπιστοσύνης.  Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 

δευτερόλεπτα, ανταλλάσσοντας χρήματα από τη μια γωνιά του κόσμου στην άλλη, με το χρηματικό 

ποσό να κυμαίνεται από μερικά σεντ σε εκατομμύρια. 

Οι χρήστες του Διαδικτύου πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα όταν πρόκειται για τα τραπεζικά τους στοιχεία.  Είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί μια 

ηλεκτρονική συναλλαγή.  Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικοί αριθμοί (ψηφία) από την πιστωτική 

σας κάρτα.  Εάν είναι εύκολο για τους χρήστες, είναι εύκολο και για τους εγκληματίες του 

κυβερνοχώρου. 

https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c
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Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing), οι ψεύτικοι πωλητές, οι μολυσμένες ιστοσελίδες, 

είναι όλοι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες, καθώς μέσω αυτών, άμεσα ή 

έμμεσα, μπορούν να χάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. 
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3. ΜΕΤΡΑ ΛΗΨΗΣ MEASURES 

3.1 Φυσική Προστασία του Υπολογιστή 

Η φυσική προστασία μιας συσκευής είναι απλή υπόθεση.  Ωστόσο, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη μια σειρά παραγόντων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 

συσκευή μας είναι ασφαλής από όλες τις πιθανές φυσικές καταστροφές, 

τουλάχιστον μέχρι κάποιο βαθμό. 

Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι ο τύπος της συσκευής που πρέπει να 

προστατεύσουμε καθώς και το περιβάλλον στο οποίο θα το τοποθετήσουμε. 

Γενικά, πρέπει να προσέξουμε ότι το δωμάτιο στο οποίο τοποθετούμε τις συσκευές μας είναι καλά 

αεριζόμενο και η θερμοκρασία ρυθμίζεται.  Είναι απαραίτητο οι ηλεκτρονικές συσκευές να μπορούν 

να απελευθερώσουν εύκολα τη θερμότητά τους.  Όλες οι συσκευές δημιουργούν θερμότητα κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας τους, όσο πιο εντατική είναι η εργασία, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται 

και τόσο περισσότερη θερμότητα παράγεται.  Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ποτέ μην τοποθετείτε 

φορητούς υπολογιστές ή tablets σε επιφάνειες με υφάσματα και για μεγαλύτερες συσκευές όπως 

επιτραπέζιους υπολογιστές και διακομιστές, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο στο οποίο έχουν 

τοποθετηθεί διατηρεί τη θερμοκρασία του. 

 

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο 

ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος.  Οι ηλεκτρονικές συσκευές και γενικά οι 

δομές που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια τείνουν να δημιουργούν 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  Αυτά τα πεδία μπορεί να είναι επιβλαβή για 

ορισμένες συσκευές, π.χ. μπορεί να κάψουν ένα κύκλωμα.  Συνιστάται να συντηρείτε τυχόν πρίζες και 

γενικά δομές που απελευθερώνουν ηλεκτρική ισχύ.   Επίσης, φροντίστε να τοποθετήσετε τις 

ηλεκτρονικές σας συσκευές μακριά από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι η φυσική θέση όπου βρίσκεται η συσκευή.  Ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν πρέπει να τοποθετείται σε ράφι ψηλά, αλλά στο έδαφος για να 

αποφευχθεί η περίπτωση όπου μπορεί να πέσει κάτω.  Μην τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα πάνω 

από τα tablets ή τους φορητούς υπολογιστές σας, καθώς δεν δημιουργήθηκαν για να υποστηρίζουν 

βάρος.  
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3.2 Χρήση αναβαθμισμένου Λειτουργικού Συστήματος  

Το λειτουργικό σύστημα είναι το πρόγραμμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των 

τμημάτων της συσκευής σας.  Ελέγχει τόσο τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή 

σας, όσο και το υλικό που είναι συνδεδεμένο σε αυτήν.  Για παράδειγμα, όταν αντιγράψουμε και 

κάνουμε επικόλληση ενός αρχείου από ένα φάκελο σε άλλο, είναι ευθύνη των λειτουργικών 

συστημάτων να δημιουργήσει έναν κλώνο του καθορισμένου αρχείου και στους δύο φακέλους.  

Επίσης, κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου, είναι ευθύνη του λειτουργικού συστήματος να εντοπίσει 

και να στείλει τα έγγραφα προς εκτύπωση. 

Μια άλλη σημαντική λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η ασφάλεια της συσκευής μας.  

Είναι υπεύθυνο για το φιλτράρισμα της κυκλοφορίας δεδομένων που εισέρχονται και εξέρχονται από 

τη συσκευή μας, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι επιτρεπόμενοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν 

πόρους και γενικά αμύνονται ενάντια από πιθανές απειλές. 

Ενημερώνοντας το Λειτουργικό Σύστημα  

Βήμα 1: Πλοηγηθείτε στο ‘Έλεγχος για ενημερώσεις’ (Check for updates) 

 Στο αριστερό άκρο της γραμμής εργασιών, επιλέξτε το εικονίδιο "Έναρξη" (Start). 

Ή Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows στο πληκτρολόγιό σας. 

 

 

Εικόνα 1: Κουμπί Έναρξης/Κουμπί Λογότυπου των Windows 

 Πληκτρολογήστε ‘Έλεγχος για Ενημερώσεις’ (Check for Updates) στο πλαίσιο αναζήτησης  
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Εικόνα 2: Πλοηγηθείτε στον ‘Έλεγχο για Ενημερώσεις’ 

 

Προκειμένου να ενημερώσουμε το λειτουργικό σύστημα, πρώτα πρέπει να εντοπίσουμε το 

πρόγραμμα Αναβάθμισης του Συστήματος (System Update Program). Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

διατηρούμε το λειτουργικό μας σύστημα αναβαθμισμένο, καθώς κάθε ενημέρωση μπορεί να 

προσφέρει κάποια νέα μέτρα ασφαλείας ή να μας προστατεύσει από ορισμένες απειλές που δεν 

ήταν γνωστές μέχρι τώρα.  Η μη τήρηση του λειτουργικού συστήματος σημαίνει ότι τα τρωτά 

σημεία ασφαλείας παραμένουν ανεπίλυτα και η συσκευή μας είναι ανοικτή σε επιθέσεις. 

 

Βήμα 2:  Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Έλεγχος για Ενημερώσεις’ (‘Check for Updates’) 
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Εικόνα 3: Πίνακας ‘Αναβάθμιση των Windows’ 

 

 

Πρέπει να κάνουμε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για Ενημερώσεις’ (Check for Updates), για να 

αναζητήσουμε τυχόν ενημερώσεις που λείπουν.  Μερικές φορές, για διάφορους λόγους, ένας 

υπολογιστής ίσως αποτύχει να κάνει λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων και πρέπει να 

ξεκινήσουμε μια χειροκίνητη αναζήτηση. 
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Εικόνα 4: Έλεγχος Ενημερώσεων 

 Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα ξεκινήσει μια αναζήτηση για ενημερώσεις.  Η αναζήτηση μπορεί να 

διαρκέσει μερικά λεπτά.   
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Βήμα 3: Επανεκκινήστε την συσκευή σας 

 

 

Εικόνα 5: Διαθεσιμότητα των ενημερώσεων 

 

Θα εμφανιστεί μια πλήρης λίστα των ενημερώσεων που υφίστανται και λείπουν και έπειτα θα ληφθούν και 

θα εγκατασταθούν αυτά που λείπουν.  Μετά τη λήψη των ενημερώσεων, θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση 

της συσκευής για να εγκατασταθούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:  

 https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq 

 https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-

date 

  

https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq
https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
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3.3 Εγκατάσταση δυνατών κωδικών πρόσβασης 

Οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν τον κύριο φραγμό ασφαλείας μεταξύ των προσωπικών δεδομένων 

μας και των πιθανών απειλών.  Η ισχύ του κωδικού πρόσβασης ενδείκνυται από το πόσο χρόνο και 

πόρους απαιτεί κάποιος να καταλάβει και να σπάσει τον κωδικό πρόσβασης μας. 

Τι κάνει έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης; Ένας ασφαλής κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι κάτι 

που κάποιος μπορεί εύκολα να καταλάβει.  Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο μήκος 

και έναν ορισμένο συνδυασμό χαρακτήρων, συμβόλων και ζυγών αριθμών. 

Όταν επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση λέξεων και προσωπικών 

πληροφοριών που είναι εύκολο για κάποιον να τις μαντέψει όπως τον αριθμό τηλεφώνου σας ή την 

ημερομηνία γέννησης, δεδομένου ότι οι πιθανοί θύτες δοκιμάζουν πρώτα συνδυασμούς που 

περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. 

Τους κωδικούς πρόσβασης πρέπει να τους θυμούνται εύκολα οι χρήστες, αλλά να είναι κάτι 

αδιανόητο για οποιονδήποτε άλλο. 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, όπου ο Edward Snowden εξηγεί τη σημασία των κωδικών 

πρόσβασης και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξελιχθούν: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc 

Όπως υποδηλώνει το βίντεο, θα πρέπει να κινηθούμε από τον όρο κωδικός πρόσβασης προς τον όρο 

passphrases (φράσεις κωδικοί).  Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει ένα ορισμένο μήκος και να 

συνδυάζει όλα τα είδη των αριθμών και των συμβόλων χαρακτήρων.  Ο ευκολότερος τρόπος για να 

θυμηθούμε έναν μακρύ κωδικό πρόσβασης είναι αν αυτός ο κωδικός πρόσβασης είναι βασικά μια 

φράση και όχι μόνο μια πολύ μεγάλη σειρά τυχαίων χαρακτήρων. 

Παράδειγμα: 

Παράδειγμα αδύναμου κωδικού πρόσβασης: qwerty1234 

Παράδειγμα δυνατού κωδικού πρόσβασης: MyNaME15G30rg3!  

Στο πιο πάνω παράδειγμα έχω γράψει “My name is George!”.  Ωστόσο, αλλάζοντας τους χαρακτήρες 

και χρησιμοποιώντας αριθμούς στην θέση γραμμάτων, έχω ενδυναμώσει τον κωδικό πρόσβασης μου 

σε μεγάλο βαθμό.  

https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc
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Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω ιστοσελίδες με στόχο να αξιολογήσετε την δύναμη των 

κωδικών πρόσβασής σας καθώς και να πάρετε συμβουλές για το πώς μπορείτε να τους βελτιώσετε: 

http://www.passwordmeter.com/https://howsecureismypassword.net/ 

 

Σημείωση: Ασχέτως με το πόσο καλός είναι ο κωδικός πρόσβασης σας, θα πρέπει να τον αλλάζετε 

κάθε λίγους μήνες.  Αυτό πρόκειται να διασφαλίσει ότι στην περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να 

σπάσει τον κωδικό σας, χάνει απλά τον χρόνο του, καθώς και το ότι εάν η υπηρεσία στην οποία είστε 

συνδεδεμένος έχει κάποια παραβίαση, τότε ο λογαριασμός θα παραμείνει ασφαλής.  

 

3.4 Χρήση ενός ενημερωμένου λογισμικού antimalware  

Το λογισμικό Antimalware μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος φαρμάκου για τους διάφορους τύπους 

κακόβουλου λογισμικού που απειλούν τις συσκευές μας.  Και όπως παίρνουμε διαφορετικά είδη 

φαρμάκων για διαφορετικούς τύπους ασθενειών, έτσι χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη λογισμικού 

για την προστασία μας από διάφορα είδη κακόβουλων προγραμμάτων. 

Το λογισμικό antimalware διατίθεται για την υπεράσπιση των συσκευών μας από ιούς, σκουλήκια, 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) και άλλους τύπους 

κακόβουλου λογισμικού.  Σήμερα, το λογισμικό anti-malware συνδυάζει μια σειρά μέτρων ασφαλείας 

ενάντιων όλων των διαφορετικών ειδών ψηφιακών απειλών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να 

αγοράζουμε χωριστά δεκάδες προγράμματα για κάθε είδος απειλής. 

 

Ενημερώνοντας το Λογισμικό Antimalware 

Βήμα 1: Περιηγηθείτε στο ‘Κέντρο Ασφαλείας του Windows Defender’ (Windows Defender Security 

Center)  

 Στο αριστερό άκρο της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε το εικονίδιο ‘Έναρξη’ (Start).  

 Πατήστε το πλήκτρο με το Λογότυπο των Windows στο πληκτρολόγιο σας. 

 Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο αναζήτησης  ‘Windows Defender Security Center’. 

http://www.passwordmeter.com/
http://www.passwordmeter.com/
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Εικόνα 6: Περιηγηθείτε στο ‘Κέντρο ασφαλείας του Windows Defender’ 

  

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης, αναζητήστε το πρόγραμμα του Windows Defender.   

Ωστόσο, το λογισμικό κατά του κακόβουλου λογισμικού δεν επαρκεί καθώς πρέπει να τηρείται καλά 

συντηρημένο και ενημερωμένο.  Οι απειλές εξελίσσονται συνεχώς και έτσι πρέπει και τα 

προγράμματα καταπολέμησης του κακόβουλου λογισμικού.  Διατηρώντας το λογισμικό ενημερωμένο 

βεβαιώνεστε ότι η συσκευή σας προστατεύεται από όλες τις νέες απειλές, καθώς για να 

προστατεύεται το σύστημα από μια απειλή πρέπει πρώτα να το γνωρίζει και να ξέρει πώς να το 

χειριστεί. 
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Βήμα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία από Ιούς & Απειλές (Virus & threat protection). 

 

Εικόνα 7:Πίνακας 'Ασφάλεια με μια ματιά’  

 Θα αρχίσει η σάρωση για εντοπισμό κακόβουλων λογισμικών. 
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Βήμα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Σάρωση τώρα’ (Scan now) 

 

  

 

Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση Τώρα, για να αρχίσει η σάρωση για κακόβουλο λογισμικό και άλλες 

απειλές.  

Η σάρωση ενδέχεται να πάρει κάποιο χρόνο, λόγω του αριθμού των αρχείων που έχετε στη συσκευή 

σας.  Όσο περισσότερα είναι τα αρχεία, τόσο περισσότερο χρόνο απαιτείται για να τα σαρώσετε. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:   

 https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses 

 https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-

windows-security 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Defender,παρακαλώ ελέγξτε την ενότητα 

‘Επίλυση Προβλημάτων’,  τμήμα 1.2, σελ.34-38. 

 

  

Εικόνα 8: Πίνακας 'Προστασία από Ιούς και Απειλές'  

https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses
https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-windows-security
https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-windows-security
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3.5 Τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων  

Τα δεδομένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα στη σημερινή τεχνολογικά προηγμένη εποχή. 

Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύσουν κάθε είδους πληροφορίες, από μια ημερομηνία για το 

επόμενο μας ραντεβού στο γιατρό, μέχρι και τα τραπεζικά μας στοιχεία.  Επομένως, είναι εξαιρετικά 

σημαντικό μα διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους. 

Είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή τα δεδομένα μας ενδέχεται να χαθούν, αυτό μπορεί να 

οφείλεται είτε σε κάποια δυσλειτουργία του συστήματος, στη διαφθορά δεδομένων ή σε κάποια 

κακόβουλη δραστηριότητα.  Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα σενάρια και να 

λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να τα αντιμετωπίσουμε. 

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σημαίνει ότι δημιουργούμε τακτικά αντίγραφα 

των δεδομένων μας σε απομακρυσμένες ασφαλείς τοποθεσίες για να τα διατηρήσουμε ασφαλείς.  Οι 

μεγαλύτερες εταιρείες, τα έχουν συνήθως σε τοποθεσίες μακριά από τα κεντρικά γραφεία τους 

μεγάλες αίθουσες διακομιστών, οι οποίες διατηρούν μόνο αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων 

τους, έτσι ώστε σε περίπτωση που χαθούν κάποια δεδομένα να μπορούν να το αντικαταστήσουν 

άμεσα. 

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε υπηρεσίες cloud, είναι επίσης μια επιλογή.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ελέγξτε την ενότητα ‘Αναλφαβητισμός Πληροφοριών και 

Δεδομένων’ (Information and Data Literacy), τμήμα 2.2, σελ.18-19. 
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Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 

Βήμα 1: Περιηγηθείτε στο ‘Αυτός ο Υπολογιστής’ (‘This PC‘)  

 Στο αριστερό άκρο της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε το εικονίδιο ‘Έναρξη’ (Start).  

 Πατήστε το πλήκτρο με το Λογότυπο των Windows στο πληκτρολόγιο.  

 Πληκτρολογήστε ‘Αυτός ο υπολογιστής’ (This PC).  

 

Εικόνα 9:Περιηγηθείτε στο ‘Αυτός ο υπολογιστής’ 

 Συνιστάται να διατηρούμε έναν σκληρό δίσκο ή συσκευή μνήμης USB για την ασφαλή φύλαξη των 

δεδομένων μας.  Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να παραμένει μακριά από το σημείο αποθήκευσης 

των αρχικών δεδομένων για την περίπτωση που συμβεί μια φυσική καταστροφή και καταστραφούν 

και οι δύο συσκευές. 

Δύο πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε, να δημιουργούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των 

δεδομένων μας και να διατηρούμε τη συσκευή ασφαλείας μας ασφαλή και αποθηκευμένη κάπου 

αλλού από εκεί που αποθηκεύονται τα αρχικά δεδομένα. 
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Βήμα 2: Εντοπίστε την συσκευή αποθήκευσης σας 

 

Εικόνα 10: Εντοπίστε την συσκευή αποθήκευσης σας 

  

Βήμα 3: Αντιγράψτε τα αρχεία σας στο δίσκο αποθήκευσης που επιθυμείτε 

 Δεξί κλικ (χρησιμοποιώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού) στο αρχείο που θέλετε να 

δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας 

 Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Αντιγραφή’ (Copy) 

 Ανοίξτε την συσκευή αποθήκευσης (backup) 

 Δεξί κλικ 

 Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Επικόλληση’ (Paste) 

 

Εικόνα 11:Αντιγράψτε τα αρχεία σας σε συσκευή/φάκελο backup  

 Αντιγράψτε τα αρχεία που θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και αποθηκεύστε τη 

συσκευή αποθήκευσης κάπου ασφαλή και μακριά από τα αρχικά δεδομένα.  Να θυμάστε να 

ονομάζετε τα αρχεία σας ανάλογα και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξωτερικό σκληρό δίσκο, παρακαλώ ελέγξτε την 

ενότητα ‘Επίλυση Προβλημάτων’, τμήμα 1.3, σελ. 43, στην οποία παρουσιάζονται τα βήματα για τον 

τρόπο σύνδεσης και χρήσης ενός εξωτερικού δίσκου αποθήκευσης.
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3.6 Χρήση κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών 

Η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία.  Σκεφτείτε τη 

μετάδοση δεδομένων ως μιλώντας σε κάποιον άλλο και ουσιαστικά λέγοντάς του τις ζητούμενες 

πληροφορίες.  Είναι παρόμοιο με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθεί τη συνομιλία σας. 

Η κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία μετατροπής δεδομένων από μια αναγνώσιμη μορφή σε μια μη 

αναγνώσιμη, όπου μόνο ο πραγματικός παραλήπτης των δεδομένων ξέρει πώς να κατανοήσει σωστά 

τα δεδομένα. 

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι μια εικονική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της 

ταυτότητας του εγγράφου από το χρήστη για τον οποίο καθορίζεται ή ότι ο χρήστης είναι πραγματικά 

ο γνήσιος χρήστης και όχι ένας απατεώνας. 

Κατά την διάρκεια της πλοήγησης μας στο διαδίκτυο δεν χρειάζεται να ενεργήσουμε με συγκεκριμένο 

τρόπο έτσι ώστε να κρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα μας.  Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 

βεβαιωθούμε πως στην περίπτωση που επισκεφτούμε ένα ιστότοπο στον οποίο χρειάζεται να 

συνδεθούμε με τα προσωπικά μας στοιχεία, να συμπεριλαμβάνει κρυπτογράφηση.  Μπορούμε να το 

επιβεβαιώσουμε κοιτάζοντας την περιοχή που δείχνει ο κόκκινος κύκλος στην πιο κάτω εικόνα.  Το 

σύμβολο της κλειδωνιάς (locker) σημαίνει ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται είναι 

κρυπτογραφημένα. 

 

 

Εικόνα 12: Το σύμβολο κλειδωνιάς (locker-Padlock) 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-

e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512  

https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3. 7 Χρήση firewalls (τείχη προστασίας) 

Τα τείχη προστασίας είναι σαν ένα δίχτυ που τοποθετείται μεταξύ της εισερχόμενης και εξερχόμενης 

κυκλοφορίας ψηφιακών δεδομένων μιας συσκευής συνδεδεμένης σε ένα δίκτυο.  Αυτό το σύστημα 

είναι υπεύθυνο για το φιλτράρισμα των δεδομένων και επιτρέπει μόνο την κίνηση που θεωρείται υγιή 

και απαραίτητη να φύγει από τη συσκευή ή να αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή. 

 

Ενεργοποίηση τείχους προστασίας 

Βήμα 1: Περιηγηθείτε στο ‘Τείχος προστασίας του Windows Defender’ (Windows Defender Firewall)  

 Στο αριστερό άκρο της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε το εικονίδιο ‘Έναρξη’ (Start).  

 Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows στο πληκτρολόγιο σας.  

 Πληκτρολογήστε ‘Windows Defender Firewall‘ 
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Εικόνα 13:Πλοηγηθείτε στο ‘Τείχος προστασίας  του Windows Defender’  

 Η ενεργοποίηση του τείχους προστασίας γίνεται έτσι ώστε τα πιθανά μολυσμένα αρχεία να μην 

καταστρέφουν τη συσκευή μας ή τα προγράμματα που δεν απαιτούν την αποστολή ή λήψη 

δεδομένων, να ελέγχονται εξ αποστάσεως για να μεταδώσουν τα ευαίσθητα δεδομένα μας ή να 

εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα. 

 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας του 

Windows Defender' (Turn Windows Defender Firewall on or off)  
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Εικόνα 14: Πίνακας του ‘Τείχους Προστασίας του Windows Defender’ 

Αυτό θα φέρει το παράθυρο που είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 

Τείχους προστασίας. 

Βήμα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Ενεργοποίηση τείχους προστασία του Windows Defender’ (Turn on 

Windows Defender Firewall) 
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Εικόνα 15: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τείχους προστασίας του Windows Defender  

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας.  Ενδείκνυται η 

διατήρησή ενεργοποίησης του ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα διασφαλίσει τον συνεχή έλεγχο της ροής 

δεδομένων που διέρχεται μέσω της συσκευής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-

windows-xp-service-pa 

  

https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-windows-xp-service-pa
https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-windows-xp-service-pa
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3.8 Εφαρμογή ρυθμίσεων απόρρητου σε σελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Εφαρμόζοντας Περιορισμούς στο Προφίλ χρήστη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Βήμα 1: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, π.χ. Facebook 

 Στο αριστερό άκρο της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος 

 Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Ρυθμίσεις’ (Settings) 

 

 

Εικόνα 16: Η κορδέλα του Facebook  

 

Εικόνα 17: Η επιλογή Ρυθμίσεις στο Facebook  

 Για να περιορίσετε το επίπεδο πρόσβασης σε λογαριασμούς χρηστών που δεν σχετίζονται με εσάς, 

κάντε κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται παραπάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις.  

Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού κοινωνικού δικτύου, συνήθως η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 

η ορατότητα του περιεχομένου σε όλους, ακόμη και άτομα που δεν ανήκουν στο δίκτυο φίλων σας να 

έχουν πρόσβαση σε όλα όσα δημοσιεύετε.  Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε μόνο 
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συγκεκριμένα άτομα να μπορούν να δουν τη δραστηριότητά σας. 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο τμήμα ‘Απόρρητο’ (Privacy) 

 

 

Εικόνα 18: Πίνακας ‘Απόρρητο’ 

Αυτό θα εμφανίσει τις επιλογές για την ρύθμιση και τον περιορισμό πρόσβασης σε προσωπικά 

δεδομένα. 
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 Βήμα 3: Αλλάξτε το κοινό σας 

 Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Επεξεργασία’ (Edit) κάτω από το τμήμα ‘Ποιος μπορεί να δει τις 

μελλοντικές σας δημοσιεύσεις;’ (Who can see your future posts?) 

 Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος, κάτω από το τμήμα ‘Ποιος μπορεί να δει τις 

μελλοντικές σας δημοσιεύσεις;’ (Who can see your future posts?) 

 Αλλάξτε το κοινό σας για να καθορίσετε  σε ποιούς χρήστες θα επιτραπεί η πρόσβαση στις 

αναρτήσεις, τις πληροφορίες και τη δραστηριότητά σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Αλλάζοντας το κοινό στο Facebook σας 
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*Συνιστάται: Φίλοι 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.facebook.com/help/325807937506242 

3.9 Ασφαλή αγορές και σερφάρισμα  

Προκειμένου οι χρήστες να παραμείνουν προστατευμένοι και ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της 

περιήγησης στο διαδίκτυο και των ηλεκτρονικών αγορών, πρέπει να λάβουν υπόψη κάποιες 

λεπτομέρειες.  Κατά τη σύνδεση σε έναν ιστότοπο πρέπει να εντοπιστούν τα σήματα Locket και Https.  

Αυτά υποδεικνύουν ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες προφυλάξεις για την επαλήθευση της 

αυθεντικότητας του ιστότοπου καθώς και της κρυπτογράφησης δεδομένων κατά τη διαδικασία 

σύνδεσης. 

Κατά την ηλεκτρονική αγορά, το μόνο φίλτρο ασφαλείας που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η κριτική 

σκέψη των χρηστών.  Ελέγξτε αν ο ιστότοπος πουλάει τα προϊόντα που ψάχνετε.  Ελέγξτε τις κριτικές 

από ικανοποιημένους και ιδιαίτερα δυσαρεστημένους πελάτες.  Έπειτα, ελέγξτε τον  πωλητή  που 

έχετε επιλέξει, μπορείτε να τον εμπιστευτείτε; Έχουν λάβει άλλοι χρήστες τα προϊόντα τους όπως 

καθορίζονται ή έχουν εξαπατηθεί.  Επίσης, ελέγξτε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος και αν 

υπάρχουν επιπλέον μέσα παράδοσης, ώστε να μην ξοδέψετε περισσότερο από ό, τι προορίζετε. 

Αυτά είναι όλα τα πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όταν κάνουμε διαδικτυακές αγορές.  

Tips on Surfing and Shopping Securely 

 

Εικόνα 20: Τα  -s στο https υποδεικνύει Ασφάλεια  

Ο ιστότοπος έχει ένα πρωτόκολλο locket (κλειδωνιάς) και το https, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν 

ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τη διασφάλιση πληροφοριών των χρηστών.  Αυτό 

σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης για να συνδεθεί ή να αγοράσει ένα προϊόν είναι 

https://www.facebook.com/help/325807937506242
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κρυπτογραφημένα κατά τη μετάδοσή τους στον υπεύθυνο διακομιστή. 

 

 

 

Εικόνα 21: Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό πιστοποιεί την ιστοσελίδα και τα μέτρα ασφαλείας της.  Αυτό 

εξασφαλίζει ότι ο ιστότοπος που επισκέπτεται ο χρήστης είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι και 

ότι παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια, προκειμένου ο ιστότοπος να αμυνθεί από γνωστές 

απειλές στον κυβερνοχώρο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-

e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512  

https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3.10 Επίγνωση της σημερινής παγκόσμιας ασφάλειας 

Ζούμε σε μια εποχή όπου όλα συνδέονται.  Από το μηχάνημα καφετιέρας μας, τα φώτα σε κάθε 

δωμάτιο στο σπίτι μας και στον υπολογιστή μας.  Χάρη σε αυτή τη συνδεσιμότητα απολαμβάνουμε 

μια σχεδόν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ όλων των συσκευών και του περιβάλλοντος μας.  Από 

τα smartphones μας, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την τηλεόραση, να φτιάξουμε καφέ, να 

ανεβάσουμε τα παραθυρόφυλλα του σπιτιού μας.  Αυτό μπορεί να γίνει πριν ακόμα σηκωθούμε από 

το κρεβάτι μας. 

Ποτέ δεν ήμασταν τόσο ενημερωμένοι και συνδεδεμένοι με τον υπόλοιπο κόσμο.  Τα νέα ταξιδεύουν 

σχεδόν στιγμιαία από μια γωνιά του κόσμου στην άλλη και μπορούμε να επικοινωνούμε με 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με ευκολία και άνεση. 

Ωστόσο, η τεχνολογική άνεση που προσφέρεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας από 

ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις, όπως είδαμε.  Για τις διαδικτυακές απειλές, το καλύτερο μέτρο 

είναι η γνώση των πιθανών κινδύνων και φυσικά η λήψη των απαραίτητων εργαλείων για την 

αντιμετώπισή τους. 

Αυτά τα εργαλεία δεν είναι μόνο τα τείχη προστασίας και τα λογισμικά εναντίον στους ιούς 

(Antivirus), αλλά και η δική μας κριτική σκέψη! 

 

Κανονισμός για τη Γενική Προστασία Δεδομένων (GDPR):  

Ο Κανονισμός για τη Γενική Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) είναι ένα νέο 

σύνολο κανόνων που παρέχει στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλύτερο έλεγχο των 

προσωπικών τους δεδομένων και επιδιώκει να ξεκαθαρίσει τους κανόνες και τις ευθύνες για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες με Ευρωπαίους χρήστες.  Στοχεύει επίσης στην απλούστευση του 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή οικονομία. 

Ο κανονισμός αυτός, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής για το ποια πρέπει να θεωρούνται προσωπικά 

δεδομένα από τις επιχειρήσεις και απαιτεί από αυτούς να παρακολουθούν στενά τα δεδομένα που 

έχουν αποθηκεύσει που αφορούν τους κατοίκους της ΕΕ.  Εάν κάποιος από την ΕΕ επιθυμεί μια 

εταιρεία να διαγράψει τα δεδομένα της, να στείλει αντίγραφα των δεδομένων ή να διορθώσει ένα 

λάθος στα δεδομένα, οι εταιρείες πρέπει να συμμορφωθούν ανάλογα. 

https://www.zdnet.com/article/gdpr-an-executive-guide-to-what-you-need-to-know/
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en 

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
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