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SENIORS GO DIGITAL 

Aσφάλεια στο Διαδίκτυο 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης 
 

1. Τι σημαίνουν τα αρχικά ISP; 

a. Internet Social Programme 

b. Internet Service Programme 

c. Internet Service Provider 

2. Τι είναι ο φυλλoμετρητής ιστού (browser)? 

a. Δίκτυο χιλιάδων υπολογιστών 

b. Λογισμικό που παρουσιάζει πληροφορίες από τον παγκόσμιο ιστό 

c. Παροχεάς Διαδικτύου 

 

3. Τι αντιπροσωπεύει το –s  στο https; 

a. Social 

b. Security 

c. Service 

 

4. Ποιοι από τους παρακάτω συνδυασμούς είναι σωστοί; 

a. Phishing: αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή / δίκτυο.  

Pharming: ηλεκτρονική κλοπή ταυτότητας. 

b. Pharming: χειρισμός χρηστών στο διαδίκτυο.   

Phishing: κλοπή προσωπικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικού 

"ψαρέματος". 

c. Phishing: χειραγώγηση των χρηστών στο διαδίκτυο.  

Pharming: αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή / δίκτυο. 

 

5. Τι είναι η Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering); 

a. Η διαδικασία αποτροπής άγνωστων χρηστών από τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών  

b. Η ικανότητα σχεδιασμού, κατασκευής και χρήσης μηχανών 

c. Η διαδικασία του χειρισμού των ανθρώπων να αναλάβουν δράσεις που θα επιτρέψουν σε μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες να εισέλθουν σε έναν υπολογιστή/δίκτυο. 
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6. Τι είναι το κακόβουλο λογισμικό (malware); 

a. Κακόβουλο λογισμικό που γράφτηκε για να βλάψει έναν υπολογιστή και να αποκτήσει πρόσβαση 

στον υπολογιστή χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. 

b. Λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για την προστασία του υπολογιστή από ιούς. 

c. Λογισμικό που μεταφορτώνεται από το διαδίκτυο σε υπολογιστή με τη συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη 

 

7. Ποια από τα παρακάτω είναι μολυσματικά κακόβουλα προγράμματα; 

a. Worm και backdoor 

b. Viruses και rootkit 

c. Viruses και worms  

 

8. Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα παράδειγμα ισχυρού κωδικού πρόσβασης; 

a. Ilovenutella! 

b. 130590J 

c. Dem@1992!cyprusLIVERPOOL 

 

9. Πώς μπορείτε να προστατευθείτε από ιούς; 

a.  Σάρωση του υπολογιστή σας για ιούς κάθε φορά που κάνετε λήψη ή αντιγραφή ενός αρχείου από 

μια εξωτερική συσκευή.. 

b.  Αγνοήστε τις διαδικασίες σάρωσης για ανίχνευση ιών  

c. Ανοίξτε τα μη ζητημένα συνημμένα από άγνωστη πηγή 

 

10. Τι είναι τείχος προστασίας firewall? 

a.  Ένα πρόγραμμα που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση όλων των τμημάτων της συσκευής σας. 

b.  Ένα πρόγραμμα που είναι υπεύθυνο για το φιλτράρισμα των δεδομένων και που επιτρέπει μόνο 

στην κυκλοφορία που θεωρεί υγιή και απαραίτητη να εισέλθει/εξέλθει της συσκευής. 

c.  Ένα πρόγραμμα που είναι υπεύθυνο για την τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των 

δεδομένων. 

 


