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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Βλάβες

αποθηκευτικών 

μέσων

δίσκος καμένος ή 

απομαγνητισμένος

Κακόβουλο 

λογισμικό 

(malware)

virus, worm, Trojan 

horse, adware

Επιθέσεις

κακόβουλων 

χρηστών

hackers – white hat 

crackers – black hat



ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Με τον όρο κακόβουλο λογισμικό (malware) εννοούμε κάθε 

τύπο λογισμικού που εκ προθέσεως διαθέτει τις απαιτούμενες 

εντολές για να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα.



ΙΟΣ (VIRUS)

Κακόβουλο πρόγραμμα που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία του υπολογιστή. 

Ο ιός προσκολλάται σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και 

ενεργοποιείται αθόρυβα όταν προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε. 

▪ αδυναμία εκκίνησης 

▪ πτώση ταχύτητας 

▪ δυσλειτουργία εφαρμογών

▪ εμφάνιση μηνυμάτων 

▪ μη πρόσβαση σε αρχεία 



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΩΝ

 Περιήγηση στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού 

 Ως συνημμένο αρχείο ενός e-mail 

 Μεταφόρτωση μολυσμένων αρχείων (download)

 Εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα (USB, Flash Memory)



ΣΚΟΥΛΗΚΙ (WORM)

Πρόγραμμα που δημιουργεί πολλά αντίγραφα του εαυτού του 

τα οποία μεταδίδονται μέσω ενός δικτύου υπολογιστών από 

σταθμό σε σταθμό προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις 

και καταναλώνοντας τους πόρους του υπολογιστή. 

Σε αντίθεση με τους ιούς, δεν 

είναι τόσο καταστροφικό και 

δεν προσκολλάται σε κάποιο 

άλλο πρόγραμμα 

προκειμένου να διακινηθεί. 



ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ (TROJAN HORSE)

Κακόβουλο πρόγραμμα που ξεγελάει τον χρήστη αφού 

εξωτερικά δείχνει ακίνδυνο (π.χ. pc-game, antivirus) ενώ στο 

παρασκήνιο εγκαθιστά κώδικα επιβλαβή που επιτρέπει τον εξ’ 

αποστάσεως έλεγχο του υπολογιστή. 

Σε αντίθεση με άλλα, δεν 

αναπαράγονται και δεν 

διαδίδονται. 

Επιτρέψει σε μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες 

να υποκλέψουν προσωπικά 

δεδομένα. 



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ (SPYWARE)

Πρόγραμμα που προσκολλάται κρυφά σε αρχεία που 

κατεβάζουμε από το Διαδίκτυο ή μεταφορτώνεται και 

εγκαθίσταται αυτόματα σε έναν υπολογιστή κατά την επίσκεψή 

σε μολυσμένες ιστοσελίδες.

Παρακολουθεί τη διαδικτυακή 

δραστηριότητα του χρήστη και 

την αποστέλλει σε τρίτους με 

σκοπό π.χ. την αποστολή 

στοχευμένων διαφημιστικών 

μηνυμάτων. 



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ADWARE)

Κακόβουλο πρόγραμμα, που ενώ είναι ακίνδυνο για την 

ακεραιότητα των δεδομένων, ωστόσο γεμίζει με διαφημίσεις και 

ενοχλητικά μηνύματα την οθόνη του υπολογιστή.

Αλλάζει την αρχική σελίδα του 

browser, προσθέτει 

ανεπιθύμητες γραμμές 

εργαλείων σε αυτόν ή 

εμφανίζει συνεχώς παράθυρα 

(pop-up windows) με 

ενοχλητικές διαφημίσεις.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (CRIMEWARE)

Λογισμικό που επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να 

έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων χρηστών, για 

ηλεκτρονικές αγορές και οικονομικές συναλλαγές, με σκοπό 

να κλέβουν χρήματα ή να κάνουν παράνομες συναλλαγές

Παράδειγμα λογισμικού 

crimeware είναι τα 

προγράμματα keystroke 

loggers που καταγράφουν τα 

προσωπικά δεδομένα που 

πληκτρολογούμε.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ (DIALER)

Κακόβουλο λογισμικό που δημιουργεί στο Ίντερνετ τηλεφωνικές 

συνδέσεις χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης. Ο πάροχος (ISP) 

του συγκεκριμένου προγράμματος αναγκάζει τον χρήστη να 

κάνει τηλεφωνήματα μέσω ειδικών αριθμών υψηλής χρέωσης. 

Ο σκοπός ενός τέτοιου 

λογισμικού είναι το χρηματικό 

κέρδος για τον τηλεφωνικό 

πάροχο μέσω του οποίου 

γίνονται οι κλήσεις.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DROPPER

Πρόγραμμα σχεδιασμένο να εγκαθιστά κακόβουλο λογισμικό 
είτε περιέχοντας επιβλαβή κώδικα ικανό να μην ανιχνεύεται από 
τα αντιϊικά προγράμματα, είτε μεταφορτώνοντας (download) 

κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή του χρήστη όταν 
ενεργοποιηθεί.

Το dropper μπορεί να 

εγκαθιστά έναν ιό ή ένα 

backdoor στον 

υπολογιστή στόχο.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ROOTKITS

Τεχνικές που επιτρέπουν σε κακόβουλο λογισμικό που 

εγκαθίσταται στον υπολογιστή, να παραμένει κρυφό και να 

αποφεύγει την ανίχνευσή του από τα αντιϊικά προγράμματα.

Ρυθμίζουν το λειτουργικό 

σύστημα ώστε το 

κακόβουλο λογισμικό να 

παραμένει κρυφό από τον 

χρήστη και να μην μπορεί 

να διαβαστεί.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BACKDOORS

Μέθοδοι με τις οποίες οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

παρακάμπτουν τις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας

(usernames, passwords).

Συνήθως τα default passwords 

(factory passwords) που 

χρησιμοποιούν οι συσκευές στις 

εργοστασιακές τους ρυθμίσεις 

(π.χ. modems,  routers, 

μπορούν να λειτουργήσουν 

σαν backdoors για τον χρήστη, 

αν αυτός δεν τα αλλάξει.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HIJACKER

Λογισμικό που αποκτά τον έλεγχο ενός browser

μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του π.χ. την αρχική σελίδα, τη 

σελίδα σφάλματος, τις μηχανές αναζήτησης κλπ. 

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. 



ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

 τακτική ενημέρωση του Λειτουργικού Συστήματος και των

εφαρμογών του υπολογιστή (π.χ. Windows Update)

 ρύθμιση επιλογών ασφαλείας του φυλλομετρητή

(browser)

 προσεκτική πλοήγηση σε sites του Παγκόσμιου Ιστού

 προσεκτική μεταφόρτωση αρχείων (download)

 προσεκτικό άνοιγμα συνημμένων αρχείων (attached

files) από email άγνωστων αποστολέων

 εγκατάσταση λογισμικού ασφαλείας όπως antivirus και
firewall



ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANTIVIRUS

Το antivirus είναι λογισμικό που παρακολουθεί όλες τις online

δραστηριότητες του χρήστη και προστατεύει τον υπολογιστή 

μας από κακόβουλα προγράμματα όπως ιούς, worms, Trojan 
horses, spyware κλπ.



 Το antivirus πρέπει να ενημερώνεται τακτικά με πρόσφατους

ορισμούς ιών (virus definitions).

 Οι ορισμοί ιών είναι αρχεία που περιέχουν τα ψηφιακά

αποτυπώματα γνωστών ιών (virus signatures).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANTIVIRUS



 Το antivirus συγκρίνει το περιεχόμενο των αρχείων με τους

ορισμούς των ιών που διαθέτει και αν εντοπίσει μολυσμένο

αρχείο, ενημερώνει το χρήστη δίνοντας του 3 επιλογές:

Επιδιόρθωση (repair), Σβήσιμο (delete), Απομόνωσή (quarantine) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANTIVIRUS



ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)

Το firewall μπορεί να εμποδίσει τους εισβολείς ή το κακόβουλο 

λογισμικό να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή μας 

μέσω του Διαδικτύου.



 Ενσωματωμένο στο Λειτουργικό Σύστημα (π.χ. Windows Firewall)

 Αυτόνομο πρόγραμμα (3rd party app)

 Διαθέσιμο μαζί με το antivirus και άλλα προγράμματα ασφαλείας

(πακέτο προγραμμάτων Internet Security).

ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)



ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 e-government

▪ (φορολογικές συναλλαγές, πληρωμές, έκδοση πιστοποιητικών)

 e-banking

▪ (διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμές, μεταφορές)

 e-commerce

▪ (αγορές και πωλήσεις προϊόντων, πλειστηριασμοί)



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 Μία σημαντική παράμετρος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

είναι ο ασφαλής τρόπος σύνδεσης και διεκπεραίωσης των
εργασιών.

 Οι αξιόπιστοι ιστότοποι παρέχουν συναλλαγές μόνο μέσω

ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο
χρησιμοποιεί εξελιγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης.

 Το SSL φαίνεται όταν η διεύθυνση του ιστότοπου ξεκινάει με

https:// αντί http://.



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Βάσει της νομοθεσίας, παράνομοι ιστότοποι θεωρούνται όσοι

περιέχουν προτροπές σε:

▪ παράνομες πράξεις

▪ οικονομικές απάτες

▪ υλικό εκφοβισμού

▪ συκοφαντική δυσφήμιση

▪ παραβίαση προσωπικών δεδομένων

▪ παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας

▪ υλικό παιδικής πορνογραφίας

▪ Μία λύση στον έλεγχο του περιεχομένου αποτελεί η χρήση

λογισμικού γονικού ελέγχου (parental control) ή

φιλτραρίσματος (filtering).



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ EMAIL

 μετάδοση ιών μέσω μολυσμένων συνημμένων αρχείων.

 ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing): e-mail που φαινομενικά
προέρχονται από μια αξιόπιστη εταιρεία και παραπέμπει τον

παραλήπτη σε έναν πλαστό ιστότοπο όπου πρέπει να δώσει

τα προσωπικά του στοιχεία.

 ανεπιθύμητα μηνύματα (spam): e-mail που αποστέλλονται

μαζικά στους χρήστες με σκοπό τη διαφημιστική προώθηση

προϊόντων.



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος 

πάνω σε ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, π.χ. 

μουσική, συγγραφικό έργο, εικαστικό έργο, θεατρικό έργο, 
οπτικοακουστικό έργο, λογισμικό κ.λπ.

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των εξουσιών που δίνει ο 

νόμος στον ιδιοκτήτη ενός πνευματικού έργου, να διαχειριστεί 

και να προστατεύσει την πνευματική του περιουσία ενάντια σε 

κάθε πιθανή εκμετάλλευση από τρίτους.



ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η πειρατεία λογισμικού (Software Piracy) αφορά στην παράνομη 

αντιγραφή και χρήση προγραμμάτων χωρίς την άδεια του 

δημιουργού τους καθώς και στην παράνομη αναπαραγωγή και 

διάθεση αντιγράφων με κίνητρο το οικονομικό όφελος.



ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 Μέσω ιστότοπων (π.χ. Pirate Bay)

 Μέσω ομότιμων δικτύων (P2P)

Ομότιμα δίκτυα (P2P) χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διακίνηση 
πειρατικού λογισμικού και παράνομων αντιγράφων αρχείων μουσικής και 

ταινιών.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

 Απώλεια αρχείων ή δεδομένων 

 Πιθανότητα μόλυνσης με κακόβουλο λογισμικό

 Αδυναμία ενημέρωσης (Update) 

 Μη παροχή τεχνικής υποστήριξης

 Μη παροχή εγχειριδίων χρήσης



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PRIVACY)

Ως προσωπικά δεδομένα μπορούμε να ορίσουμε τις 

πληροφορίες που μας χαρακτηρίζουν, όπως για παράδειγμα 

το όνομά, η διεύθυνσή, το τηλέφωνό, οι φωτογραφίες μας, τα 

ενδιαφέροντά, οι απόψεις μας, το θρήσκευμά, οι πολιτικές 
πεποιθήσεις, η κατάσταση της υγείας μας κλπ.

Πιο ευαίσθητα δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση email, 

τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες, τους κωδικούς 

πιστωτικών καρτών κλπ.



ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PRIVACY)

 περιορισμένη δημοσιοποίηση προσωπικών μας δεδομένων

σε ιστότοπους και σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

 αποφυγή εγγραφής σε άγνωστους και αμφιβόλου σκοπού

ιστότοπους

 έλεγχος της πολιτικής απορρήτου (privacy policy) των

ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε

 χρήση ψευδώνυμου αντί της πραγματικής μας ταυτότητας

 επιλογή ισχυρών κωδικών πρόσβασης (passwords)

 εγκατάσταση λογισμικού ασφαλείας

 ενεργοποίηση τείχους προστασίας


