ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ: Ένα σύνολο εργαλείων για την προώθηση
της κριτικής σκέψης και των δημοκρατικών αξιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θέμα 1: Ασφάλεια στον
Κυβερνοχώρο

Διαδικτυακή Ασφάλεια

Περιγραφή Ενότητας
Το διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα οφελών και είναι εντελώς
απίθανο να αποφύγεις την παρουσία του. Ωστόσο, παρά τα οφέλη
που παρέχει, μπορεί επίσης να φέρει και μια πλειάδα κινδύνων,
οπότε ο καθένας μας πρέπει να τους αναγνωρίζει και να μαθαίνει
τις γενικές πρακτικές ασφάλειας, σε σχέση με τη Διαδικτυακή
Ασφάλεια, τα Κακόβουλα Λογισμικά και τις προσπάθειες για
υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, το λεγόμενο Phishing.
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Θέματα
Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
• Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
• Κακόβουλο Λογισμικό
• Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων (Phishing)
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Στόχοι του μαθήματος:
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις να:
• Προστατεύεις τον εαυτό σου στο διαδίκτυο, γνωρίζοντας τις βασικές
πρακτικές, οι οποίες είναι σημαντικές, ώστε να βεβαιωθείς, πως δεν
πέφτεις θύμα διαδικτυακών επιθέσεων.
• Γνωρίζεις πώς να προστατεύεις τον εαυτό σου από κακόβουλα
λογισμικά, τα οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικές σου
πληροφορίες.
• Χρησιμοποιείς μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν ασφαλή και
συνειδητό τρόπο, για να προστατεύεις τις προσωπικές σου
πληροφορίες από το να χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο με δόλιο
τρόπο.
3

Διαδικτυακή Ασφάλεια

Υπόμνημα
Λέξεις κλειδιά

Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις
Δραστηριότητες
Πηγές
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Θέμα 1
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
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Θέμα 1 – Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (1/2)
Το διαδίκτυο είναι μία από τις πιο μεγάλες
δημιουργίες του ανθρώπινου είδους, παρέχοντας
σε όλους άμεση πρόσβαση σε ένα ατελείωτο
απόθεμα γνώσης και ψυχαγωγίας. Ωστόσο,
υπάρχουν κίνδυνοι και το Διαδίκτυο μπορεί να
μην είναι πια ασφαλές, λόγω θεμάτων ασφάλειας,
όπως προγράμματα κακόβουλου λογισμικού,
διαδικτυακοί ιοί, απάτες, πλαστοπροσωπία κ.τ.λ.
Υπάρχει όμως και μια σειρά από δράσεις που
μπορεί να αναλάβει κάποιος σχετικά με την
πρόληψη και την προστασία ενάντια σε γνωστές
απειλές, καθώς και διάφορα μέτρα ασφαλείας,
που έχουν σκοπό να καταστήσουν ασφαλή την
περιήγηση.
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Θέμα 1 – Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (2/2)
Όταν είμαστε στο διαδίκτυο, πρέπει να κρατάμε τους
εαυτούς μας και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μας
ασφαλείς και πρέπει να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα
διαδικτυακά τρολ και οι εγκληματίες του διαδικτύου.
Υπάρχουν δύο τύποι διαδικτυακών απειλών:
• Προσωπικές απειλές: είναι η δραστηριότητα ατόμων
ή/και ομάδων που συμπεριφέρονται κακόβουλα, αντί να
πραγματοποιούνται από κάποιο λογισμικό, π.χ.
ηλεκτρονικός εκφοβισμός, ακατάλληλη συμπεριφορά,
αποπλάνηση.
• Τεχνικές απειλές: λογισμικά και εφαρμογές, οι οποίες
καταστρέφουν τον υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή
και σου κλέβουν τις προσωπικές σου πληροφορίες.
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Θέμα 1 – Χρήση Δημόσιων Ασύρματων Συνδέσεων – Wi-Fi Networks (1/2)
Το διαδίκτυο έχει εξαπλωθεί παντού στη ζωή μας, κάτι το οποίο κάνει την πρόσβασή
του απαραίτητη και πρόσθεσε αξία και νόημα σε όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, η
χρήση Δημόσιων Ασύρματων Συνδέσεων, γνωστό ως Δημόσιο Wi-Fi, δεν είναι το ίδιο
με το να μπαίνουμε στο διαδίκτυο από το σπίτι μας. Γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε
τους κινδύνους.
Το επίπεδο της ασφάλειας των δημόσιων συνδέσεων είναι πολύ διαφορετικό, καθώς
μπορεί ο καθένας να συνδεθεί σε αυτό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τα δημόσια
Wi-Fi είναι πιο πιθανό να δεχτούν ηλεκτρονικές επιθέσεις από τρίτους.
Τα ασφαλή δημόσια Wi-Fi θα χρειαστούν κωδικό και μια είδους εγγραφή για να
συνδεθείς, οπότε είναι πολύ πιο ασφαλή από ότι τα hotspots (σημεία με δωρεάν
ίντερνετ), που δεν έχουν κανένα μέτρο ασφάλειας.
Τα μη ασφαλή δημόσια Wi-Fi δεν περιλαμβάνουν ασφαλή χαρακτηριστικά, όπως
κάποιον κωδικό ή κάποια σύνδεση.
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Θέμα 1 – Χρήση Δημόσιων Ασύρματων Συνδέσεων – Wi-Fi Networks (2/2)
Ωστόσο, ακόμα και τα ασφαλή δίκτυα διατρέχουν τον κίνδυνο να εκθέσουν τις πληροφορίες
σου σε hackers, καθώς αυτά τα δίκτυα δεν είναι συνήθως κρυπτογραφημένα, επιτρέποντάς
τους να υποκλέψουν εύκολα τα δεδομένα σου, όπως πιστοποιητικά επικοινωνίας ή
σύνδεσης. Γι’ αυτό πρέπει να έχεις στο νου σου:
1. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα: είναι προτιμότερο να μην εισάγεις καθόλου
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όσο είσαι συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.
2. Χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi: αν εμφανιστεί ένα δίκτυο hotspot “Ελεύθερο WiFi”,
μπορεί να πρόκειται για hacker, ο οποίος θα αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα σου τη
στιγμή που συνδέεσαι στο συγκεκριμένο δίκτυο.
3. Διαδικτυακές αγορές: μην το κάνεις ποτέ σε μη ασφαλή δημόσια δίκτυα. Ακόμα και σε
ασφαλή δημόσια δίκτυα, πρέπει να το κάνεις με ιδιαίτερη προσοχή.
4. Κάνε χρήση των δεδομένων του δικού σου δικτύου: αν έχεις κινητό τηλέφωνο,
χρησιμοποίησε τη σύνδεση στο ίντερνετ που σου παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών
του δικτύου σου.
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Θέμα 1 – Αντιμετώπιση διαδικτυακών απειλών
Αν περιηγείσαι σε μια ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές
κοινωνικών μέσων και αισθάνεσαι άβολα με το
περιεχόμενο, τότε πρέπει να:
• Φύγεις από τη σελίδα αυτή άμεσα
• Ζητήσεις από έναν ενήλικα με περισσότερη
εμπειρία στο διαδίκτυο, να ελέγξει τη
συγκεκριμένη σελίδα
• Ζητήσεις από έναν ενήλικα να επικοινωνήσει με
την ιστοσελίδα, για πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει αυτή τις
πληροφορίες σου και τον τρόπο με τον οποίο
πρέπει να αντιμετωπίσεις τυχόν προβλήματα,
που εμφανίζονται χρησιμοποιώντας τη σελίδα
τους.
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Θέμα 1 – Σημασία των ασφαλών κωδικών πρόσβασης (1/2)
Το να γνωρίζεις, πώς να δημιουργείς ισχυρούς κωδικούς και πώς να τους διατηρείς κρυφούς
από τους άλλους, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται κωδικοί, όπως
“12345”, “κωδικός” ή το όνομα του χρήστη ή τα ονόματα των αδερφών του ή ημερομηνίες
γενεθλίων. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνεται, καθώς είναι πολύ εύκολο για τους hackers να
τους ανακαλύψουν και να μπουν στο λογαριασμό σου. Πρέπει να έχεις στο νου αυτές τις
ασφαλείς πρακτικές, όταν δημιουργείς κωδικούς:
1. Οι μεγαλύτεροι κωδικοί είναι καλύτεροι (πάνω από 10 χαρακτήρες είναι συνήθως
αρκετοί).
2. Δοκίμασε να συνδυάσεις γράμματα, σύμβολα, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα στον
κωδικό σου.
3. Μην είσαι προβλέψιμος – μη χρησιμοποιείς το όνομά σου, τα γενέθλιά σου, κοινές λέξεις,
ονόματα μελών της οικογενείας σου.
4. Μην χρησιμοποιείς έναν κωδικό για πολλούς λογαριασμούς.
5. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη μηχανή παραγωγής τυχαίου κωδικού (Random Password
Generator), ώστε να δημιουργήσεις ισχυρούς κωδικούς.
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Θέμα 1 – Σημασία των ασφαλών κωδικών πρόσβασης (2/2)
Οπότε, πρέπει να έχεις μοναδικούς, τυχαίους
κωδικούς για κάθε λογαριασμό σου χωριστά,
δηλαδή
για τον κύριο σου λογαριασμό
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ο οποίος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, για να αλλάξει τους κωδικούς
σου σε άλλους λογαριασμούς) και για τους
λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Για τους υπόλοιπους λογαριασμούς σου, μπορείς
να
χρησιμοποιήσεις
παραλλαγές
ενός
διαφορετικού κωδικού, εφαρμόζοντας έτσι ένα
μηχανισμό, για να βρίσκεις νέους κωδικούς για
κάθε λογαριασμό που δημιουργείς.
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Θέμα 1 – Δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης (παράδειγμα)
Για παράδειγμα, μια απλή μέθοδος δημιουργίας κωδικού είναι:
1. Πάρε το τελευταίο γράμμα της ιστοσελίδας,
2. το νούμερο των γραμμάτων του ονόματος της ιστοσελίδας διπλασιασμένο,
3. το πρώτο γράμμα της ιστοσελίδας,
4. μια δίεση (#),
5. το γράμμα του αλφαβήτου πριν από το τελευταίο γράμμα της ιστοσελίδας (με
κεφαλαία),
6. το γράμμα του αλφαβήτου μετά από το πρώτο γράμμα της ιστοσελίδας …
Με αυτό το σύστημα, ο κωδικός του Facebook θα ήταν: k16f#Jg, και για το Twitter:
r14t#qu. Με αυτόν τον τρόπο, δε χρειάζεται να απομνημονεύεις κάθε κωδικό, παρά
μόνο το μηχανισμό που ανέπτυξες, ο οποίος μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο
πολύπλοκος.
13

Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

Θέμα 1 – Ασφάλεια εφαρμογών (1/2)
Το γεγονός ότι μια εφαρμογή είναι
διαθέσιμη για κατέβασμα, δε σημαίνει
ότι είναι και ασφαλής για να την
χρησιμοποιήσουμε. Όταν κατεβάζεις
εφαρμογές στις συσκευές σου, είναι
καλύτερο να το κάνεις από έμπιστες
πηγές, όπως το Google Play ή το Apple
Store. Και οι δυο δοκιμάζουν τις
εφαρμογές
τους,
ώστε
να
διασφαλίσουν ότι είναι ασφαλείς για
τη συσκευή σου.
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Θέμα 1 – Ασφάλεια εφαρμογών (2/2)
Οι απατεώνες προσπαθούν συνεχώς να
ξεγελάσουν τους ανθρώπους, ειδικά τους
νεότερους, να κατεβάσουν εφαρμογές
που μοιάζουν να είναι πραγματικές, ώστε
να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα
που έχουν στο κινητό τους. Μπορείς να
ελέγξεις αν μια εφαρμογή είναι
αυθεντική, διαβάζοντας τα σχόλια στη
σελίδα από την οποία την κατεβάζεις.
Αν ακόμα κι έτσι δεν είσαι σίγουρος, ζήτα
από έναν ενήλικα να σε βοηθήσει στην
επιλογή της σωστής εφαρμογής, πριν την
κατεβάσεις!
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Θέμα 1 – Συνήθειες για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (1/2)
Εδώ δίνονται 5 συνήθειες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για να μάθεις και να
εξασκήσεις:
1. Να γνωρίζεις που είναι οι συσκευές σου: κράτα το κινητό σου τηλέφωνο
και άλλες συσκευές σε ασφαλές μέρος.
2. Να γνωρίζεις τι κλικάρεις: πάντα να βεβαιώνεσαι για την αξιοπιστία της
πηγής, πριν κάνεις κλικ σε κάποιο σύνδεσμο στα e-mail σου ή στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
3. Να ελέγχεις τα κοινωνικά μέσα: μην δέχεσαι αιτήματα φιλίας, αν δεν
γνωρίζεις προσωπικά τον αποστολέα. Επεξεργάσου τις προσωπικές σου
ρυθμίσεις, ώστε να είναι ασφαλείς στο μέγιστο βαθμό και κράτα την
υπηρεσία εντοπισμού τοποθεσίας ανενεργή.
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Θέμα 1 – Συνήθειες για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (2/2)
Εδώ δίνονται 5 συνήθειες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για να μάθεις και να
εξασκήσεις:
4. Όσον αφορά τους κωδικούς, μοιράζομαι δε σημαίνει νοιάζομαι: οι κωδικοί
είναι προσωπικοί και πρέπει να παραμένουν κρυφοί. Πάντα να
δημιουργείς μοναδικούς κωδικούς, που δε σπάνε και να τους αλλάζεις
κατά καιρούς.
5. Να μπαίνεις σε ασφαλή δίκτυα: απόφυγε αχρείαστες πρακτικές που σε
κάνουν ευάλωτο, μένοντας συνδεδεμένος σε ασφαλή δίκτυα.
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Περίληψη
• Δεδομένης της πανταχού παρουσίας του διαδικτύου, είναι σημαντικό να είμαστε
ασφαλείς όταν το χρησιμοποιούμε. Ειδικά όταν είμαστε έξω από το σπίτι, δεν
πρέπει να εισάγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο όταν
αμφιβάλλουμε για την ασφάλεια του δικτύου, και πρέπει να δίνουμε προσωπικές
πληροφορίες μόνο σε ασφαλείς ιστοσελίδες.
• Χρησιμοποίησε τυχαίους, μεγάλους και μοναδικούς κωδικούς σε όλους τους
λογαριασμούς σου, ειδικά σε εκείνους που δίνουν πρόσβαση σε άλλους
λογαριασμούς ή παρέχουν ευαίσθητα, προσωπικά δεδομένα.
• Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διαδικτυακή ασφάλεια καθενός. Αυτό αφορά και
την προσωπική επαγρύπνηση σε σχέση με τις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε και
τα emails που παραλαμβάνουμε, αλλά και τη διασφάλιση της εγκατάστασης
αντιιικών προγραμμάτων (anti-virus) στον υπολογιστή μας.
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Παραπομπές (1/2)
• The Dangers of Using Unsecured Wi-Fi | How Bad is it, Really? (2018, August
01). Retrieved from https://www.finjanmobile.com/the-dangers-of-usingunsecured-wi-fi/
• The Do's and Don'ts of Using Public Wi-Fi. (n.d.). Retrieved from
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Παραπομπές (2/2)
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Επιπρόσθετες Πηγές
• Creating an Algorithm for creating your passwords:
• https://securingtomorrow.mcafee.com/business/simplify-securitypassword-algorithm/
• https://penguindreams.org/blog/password-algorithms/
• A Cyber safety Lesson for Kids:
• https://www.youtube.com/watch?v=wSVONPRdSKA
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