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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Το ψηφιακά δεδομένα είναι ευκολότερο να αλλοιωθούν ή να διαγραφούν σε σχέση με τα αναλογικά. 

2. Κάθε αρχείο που μεταφορτώνουμε από το Διαδίκτυο περιέχει κάποιο είδος κακόβουλου λογισμικού. 

3. Τα droppers, τα rootkits και τα dialers είναι τύποι κακόβουλου λογισμικού. 

4. Ο ιός είναι κακόβουλο λογισμικό που δημιουργεί αντίγραφα του εαυτού του προκαλώντας καθυστερήσεις. 

5. Ο δούρειος ίππος είναι κακόβουλο λογισμικό που εξωτερικά δείχνει ακίνδυνο αλλά περιέχει επιβλαβή κώδικα. 

6. Οι βλάβες στις περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων. 

7. Η μόλυνση από adware μπορεί να επιτρέψει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες την υποκλοπή των δεδομένων 

του υπολογιστή. 

8. Το crimeware είναι λογισμικό ηλεκτρονικού εγκλήματος που οδηγεί σε απώλεια χρημάτων μέσω της 

υποκλοπής ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

9. Το worm είναι πρόγραμμα που δεν προσκολλάται σε κάποιο άλλο πρόγραμμα αλλά μεταδίδεται μέσω ενός 

δικτύου υπολογιστών. 

10. Ένας ιός μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή μέσω μολυσμένων επισυναπτόμενων αρχείων ενός email. 

11. Ένα πρόγραμμα Trojan horse παρακολουθεί την δραστηριότητα του χρήστη και την αποστέλλει σε τρίτους με 

σκοπό την αποστολή στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων. 

12.  Το dropper είναι πρόγραμμα σχεδιασμένο να εγκαθιστά κακόβουλο λογισμικό ικανό να μην ανιχνεύεται από 

τα αντιϊικά προγράμματα. 

13. Το rootkit είναι λογισμικό που αποκτά τον έλεγχο ενός browser μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του, 

κατευθύνοντας την αναζήτηση του χρήστη σε συγκεκριμένες κακόβουλες ιστοσελίδες. 

14. Τα backdoors είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι κακόβουλοι χρήστες για να παρακάμπτουν τους ελέγχους 

ταυτότητας στους υπολογιστές που επιτίθενται. 

15. Ένας από τους τρόπους προστασίας από το κακόβουλο λογισμικό είναι και η αποφυγή ανοίγματος email που 

περιέχουν συνημμένα αρχεία. 

16. Με την εγκατάσταση ενός προγράμματος antivirus είμαστε απόλυτα προστατευμένοι ενάντια στους ιούς. 

17. Ένα πρόγραμμα antivirus πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους πρόσφατους 

ορισμούς ιών που περιέχουν τα ψηφιακά αποτυπώματα των νέων ιών που παράγονται. 

18. Το τείχος προστασίας (firewall) μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο Λειτουργικό Σύστημα του υπολογιστή μας. 

19. Ένας υπολογιστής με ενεργοποιημένο το firewall, δεν χρειάζεται να έχει εγκατεστημένο κάποιο antivirus. 

20. Κάθε αξιόπιστος ιστότοπος πρέπει να  αναφέρει ξεκάθαρα τους όρους χρήσης και ασφάλειας του καθώς και 

την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί. 

21. Κάθε ιστότοπος με διεύθυνση http ή https παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
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22. Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα PEGI παρέχει ειδικές ετικέτες για τα προϊόντα λογισμικού που χαρακτηρίζουν την 

καταλληλόλητα τους ως προς τους κανόνες ασφαλείας. 

23. Βάσει της νομοθεσίας, παράνομοι ιστότοποι θεωρούνται όσοι περιέχουν προτροπές σε παράνομες πράξεις, 

οικονομικές απάτες, υλικό εκφοβισμού, συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ. 

24. Η μαζική αποστολή email στους χρήστες με σκοπό την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων είναι γνωστή ως 

phishing και μπορεί να οδηγήσει στην υποκλοπή των προσωπικών του δεδομένων. 

25. Το Web 2.0, μέσω των blogs, των wikis και των social media, επέτρεψε στο χρήστη εκτός από το να ανακτά 

πληροφορίες από κάποια ιστοσελίδα, να έχει και τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να διακινήσει το δικό 

του περιεχόμενο μέσα από το Web. 

26. Κάθε ψηφιακή εικόνα και βίντεο που αναρτάται ή διακινείται στο Διαδίκτυο, προστατεύεται από τη 

νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας· το ίδιο δεν συμβαίνει πάντα με τα κείμενα ή την μουσική. 

27. Κάθε φορά που χρησιμοποιήσουμε σε εργασία μας υλικό από το Διαδίκτυο, θα πρέπει να ενημερώνουμε τον 

δημιουργό του ζητώντας την έγγραφη έγκρισή του. Σε περιπτώσεις που δεν γίνεται ρητή αναφορά σε 

πνευματικά δικαιώματα καλό είναι να αναφέρουμε τις πηγές μας. 

28. Τα ομότιμα δίκτυα (P2P) χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διακίνηση πειρατικού λογισμικού και παράνομων 

αντιγράφων αρχείων μουσικής. 

29. Για την προστασία των πνευματικών μας δικαιωμάτων, είναι καλό να χρησιμοποιούμε το πραγματικό μας 

όνομα, αντί κάποιου ψευδώνυμου, όταν κάνουμε εγγραφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

30. H προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα και ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Το κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή είναι γνωστό ως __________. 

2. Ένας ιός μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή μέσα από ένα ___________ αρχείο ενός email. 

3. Το __________ είναι λιγότερο καταστροφικό από τον ιό αλλά προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.  

4. Το __________ είναι λογισμικό που ξεγελάει τον χρήστη αφού εξωτερικά δείχνει ακίνδυνο, ενώ στο 

παρασκήνιο εγκαθιστά κώδικα επιβλαβή που επιτρέπει τον εξ ’αποστάσεως έλεγχο του υπολογιστή. 

5. Ένα πρόγραμμα _________ μπορεί να αλλάξει την αρχική σελίδα του browser, να προσθέσει ανεπιθύμητες 

γραμμές εργαλείων σε αυτόν ή να εμφανίζει συνεχώς παράθυρα με ενοχλητικές διαφημίσεις. 

6. Ένας __________ είναι πρόγραμμα που προσβάλλει τον υπολογιστή μεσώ της μεταφόρτωσης μολυσμένων 

αρχείων αλλά και μέσα από εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα. 

7. Ένα __________ μπορεί παρασκηνιακά να συλλέξει ζωτικές προσωπικές πληροφορίες που πληκτρολογεί ο 

χρήστης, όπως passwords και κωδικούς πιστωτικών καρτών, και να τις αποστείλει σε κακόβουλους χρήστες. 

8. Ένα __________ δημιουργεί στο Internet τηλεφωνικές συνδέσεις χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης, 

αναγκάζοντας τον να κάνει τηλεφωνήματα μέσω ειδικών αριθμών υψηλής χρέωσης. 

9. Τα __________ είναι τεχνικές που επιτρέπουν σε κακόβουλο λογισμικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή, 

να παραμένει κρυφό και να αποφεύγει την ανίχνευσή του από τα αντιϊικά προγράμματα. 
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10. Ένα __________ μπορεί να κατευθύνει την αναζήτηση του χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή να του 

απαγορεύει την επίσκεψη σε άλλες ιστοσελίδες όπως αυτές με περιεχόμενα εφαρμογών καταπολέμησης ιών. 

11. Τα default passwords που χρησιμοποιούν κάποιες συσκευές στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις, όπως τα 

modems-routers, μπορούν να λειτουργήσουν σαν __________ για τον χρήστη αν αυτός δεν τα αλλάξει. 

12. Το __________ είναι λογισμικό που παρακολουθεί όλες τις OnLine δραστηριότητες του χρήστη και 

προστατεύει τον υπολογιστή μας από κακόβουλα προγράμματα όπως ιούς, worms, Trojan horses, spyware. 

13. Το λογισμικό προστασίας αφού εντοπίσει ένα μολυσμένο αρχείο δίνει στο χρήστη τρεις επιλογές για αυτό: 

επιδιόρθωση, σβήσιμο και __________.  

14. Το __________, αν είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να εμποδίσει τους εισβολείς ή το κακόβουλο λογισμικό να 

αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή μας μέσω του Διαδικτύου. 

15. Ένα πακέτο λογισμικού που παρέχει στο χρήστη antivirus, firewall και άλλα προγράμματα ασφαλείας, είναι 

γνωστό ως __________. 

16. Παραδείγματα ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι το e-government, το e-commerce και το ___________. 

17. Οι αξιόπιστοι ιστότοποι παρέχουν συναλλαγές μόνο μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου __________ το οποίο 

χρησιμοποιεί εξελιγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης και χαρακτηρίζει διευθύνσεις https:// αντί http://. 

18. Μία λύση στον έλεγχο του διαδικτυακού περιεχομένου αποτελεί η χρήση λογισμικού γονικού ελέγχου που 

είναι γνωστό ως ___________. 

19. Το __________ είναι κακόβουλο email που φαινομενικά προέρχεται από μια γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία 

και παραπέμπει τον παραλήπτη σε έναν πλαστό ιστότοπο όπου πρέπει να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία. 

20. Μέσα από τον έλεγχο της __________ των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε, μπορούμε να ενημερωθούμε 

για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά μας δεδομένα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

1. Να αντιστοιχιστούν σωστά οι παρακάτω όροι: 

1. e-commerce A. Προστασία του υπολογιστή ενάντια στο κακόβουλο s/w 

2. e-government B. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμές, μεταφορές 

3. e-banking Γ. Λογισμικό ελέγχου της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών 

4. firewall Δ. Νόμιμο δικαίωμα του χρήστη να προστατεύει τα δεδομένα του 

5. antivirus Ε. Αντιγραφή ή χρήση λογισμικού χωρίς την άδεια του δημιουργού 

6. copyright ΣΤ. Αγορές ή πωλήσεις προϊόντων και πλειστηριασμοί 

7. privacy policy Ζ. Πρωτόκολλο για ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο 

8. software piracy Η. Ο τρόπος χρήσης των προσωπικών μας δεδομένων από ένα site 

9. parental control Θ. Φορολογικές συναλλαγές και έκδοση πιστοποιητικών 

10. Secure Socket Layer Ι. Μέτρο προστασίας κατά των εισβολέων του υπολογιστή 
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2. Να αντιστοιχιστούν σωστά οι παρακάτω όροι: 

1. adware A. Πρόγραμμα που προσκολλάται σε κάποιο άλλο προκειμένου να βλάψει 

2. backdoor B. Τεχνική μη ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού 

3. worm Γ. Κακόβουλο λογισμικό που εξωτερικά δείχνει ακίνδυνο 

4. hijacker Δ. Προβολή ενοχλητικών διαφημιστικών μηνυμάτων στην οθόνη 

5. rootkit Ε. Λογισμικό που χρησιμοποιείται κακόβουλα σε ηλεκτρονικές συναλλαγές 

6. virus ΣΤ. Παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας του χρήστη 

7. trojan horse Ζ. Λογισμικό υπεύθυνο για την μεταφόρτωση κακόβουλων προγραμμάτων 

8. spyware Η. Μέθοδος παράκαμψης των διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας 

9. crimeware Θ. Πρόκληση σημαντικών καθυστερήσεων και επιβάρυνσης πόρων 

10. dropper Ι. Μεταβολή ρυθμίσεων του browser για κατεύθυνση της αναζήτησης σε 
κακόβουλες ιστοσελίδες 

 

 


