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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο  (βασικές γνώσεις)

 Ποιοι;

 Καλές πρακτικές

 Ενδείξεις μόλυνσης

 Ενέργειες προστασίας στο διαδίκτυο

 Κίνδυνοι για το παιδί στο Internet

Τι κάνουμε; - Browsers for kids

 Αρνητικές επιδράσεις στην υγεία - Εθισμός στο διαδίκτυο

 Τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο

 Αγοράζοντας online
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Οι κίνδυνοι 

στο διαδίκτυο 
για αρχάριους

Βασικές γνώσεις



Pop-ups
Παράθυρα, με

διαφημίσεις που 

εμφανίζονται 

αυτόματα και 

ξαφνικά στην 

οθόνη του 

υπολογιστή 

καθώς 

σερφάρουμε 

στο Διαδίκτυο.
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Pop-ups ή…?

Εάν λαμβάνετε αναδυόμενα 

παράθυρα ανεξάρτητα από τις 

τοποθεσίες που επισκέπτεστε ή 

ακόμη και εάν δεν είστε 

συνδεδεμένοι στο Web, τότε 

μάλλον εν αγνοία σας έχετε 

λογισμικό spyware, adware που 

πρέπει να εντοπιστεί και 

απομακρυνθεί. 5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Spyware

 λογισμικό υποκλοπής το οποίο 
εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες, 
όπως συλλογή προσωπικών ή 
ευαίσθητων δεδομένων ή αλλαγή 
των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας 
χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

 «Τρέξτε» το κατάλληλο λογισμικό πχ. 
Spybot Search & Destroy ή Ad-Aware
της Lavasoft
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Bots 
Λογισμικό που παραδίνει τον 

έλεγχο των υπολογιστών στους 

οποίους είναι εγκαταστημένο σε 

ένα κεντρικό άτομο

 Τα bots ευθύνονται για την αποστολή 
των περισσοτέρων spam (ανεπιθύμητα 

ηλεκτρονικά μηνύματα) στο Διαδίκτυο.
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Dialers

 ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που υπάρχουν 
στο Διαδίκτυο

 απειλούν κατά κύριο λόγο τους συνδρομητές υπηρεσιών 
PSTN ή ISDN

 μικρά προγράμματα που έχουν τη δυνατότητα να 
αποσυνδέουν την υπάρχουσα κλήση της τηλεφωνικής 
γραμμής με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) 
και να καλούν αυτόματα ένα υψηλής χρέωσης αριθμό 
(π.χ. 901 ή αριθμούς εξωτερικού π.χ. 00xx) για πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς την συνειδητή 
συγκατάθεση του χρήστη.
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Virus
 κακόβουλο πρόγραμμα που εγκαθίσταται 

στον υπολογιστή, χωρίς ο χρήστης να το 
γνωρίζει.

Αφού εγκατασταθεί μπορεί να προσαρτηθεί σε 
οποιοδήποτε αρχείο του υπολογιστή θέλει και 
να το «μολύνει». 

 Στόχος των ιών είναι είναι να βλάψουν το 
σύστημα, να αλλάξουν τον τρόπο που 
λειτουργεί ο υπολογιστής.
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Trojans

 Είναι φαινομενικά νόμιμα προγράμματα 
που κρύβουν μέσα τους κακόβουλο κώδικα 
ο οποίος ενεργοποιείται όταν ο χρήστης 

εκτελέσει το πρόγραμμα.
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Worms

πρόγραμμα, το οποίο έχει δυνατότητες 
πολλαπλασιασμού του εαυτού του και 

εξαπλώνεται από υπολογιστή σε 
υπολογιστή χωρίς να το γνωρίζει ο 
χρήστης

επιβαρύνει το δίκτυο με άχρηστη 
δραστηριότητα
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Rootkits

Μηχανισμοί και τεχνικές όπου 

κακόβουλα προγράμματα, 

συμπεριλαμβανομένων ιών, 

spyware και trojans, προσπαθούν 

να κρυφτούν από προγράμματα 

προστασίας από ιούς και spyware. 
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Διευκρινιστικές έννοιες

 Ο ιός (virus) επιζητά να μολύνει τον υπολογιστή και 
να πολλαπλασιαστεί. Στόχος, του είναι 
να αντιγραφεί σε όσο περισσότερους υπολογιστές 
μπορεί.

 Το spyware ή adware είναι παρασιτικό, στάσιμο 
λογισμικό. Επιζητά να μην ανακαλυφτεί και κρύβεται 
μέσα σε άλλα αρχεία και συλλέγει πληροφορίες από 
τον υπολογιστή σας χωρίς φυσικά ειδοποίηση και 
συναίνεση. Προς τα έξω μπορεί να δείχνει ότι είναι 
νόμιμο πρόγραμμα.

 Το Malware περιλαμβάνει adware, spyware, tracking
cookies και κακόβουλο λογισμικό (worms, viruses, 
Trojans, backdoors, attack toolkits). Έχει σκοπό να 
διεισδύσει και να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα
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Καλές πρακτικές (1)

 Δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αν δεν είμαστε 
σίγουροι για τον αποστολέα.

 Όταν αποφασίζουμε να ανοίξουμε συνημμένα 
αρχεία που προέρχονται από έμπιστες πηγές, τα 
σαρώνουμε πρώτα για ιούς και μετά τα ανοίγουμε.

 Ρυθμίζουμε ώστε να μη λαμβάνουμε αυτόματα 
αρχεία από άλλους χρήστες κατά τη χρήση 
προγραμμάτων άμεσων μηνυμάτων

(Περισσότερα σχετικά στο μάθημα “Μαθαίνω το email - Επικοινωνώ”)
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Καλές πρακτικές (2)

Αποφεύγουμε σελίδες με πειρατικό 
λογισμικό, με τυχερά παιχνίδια, 
πορνογραφικό ή γενικά αμφίβολης 
ποιότητας περιεχόμενο.

Δεν κατεβάζουμε παράνομα προγράμματα, 
τραγούδια και ταινίες

Δεν δίνουμε ΠΟΤΕ τους κωδικούς μας 
online. Αν παρόλαυτα το κάνουμε, τον 
αλλάζουμε αμέσως!
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Καλές πρακτικές (3α)

Προσωπικά δεδομένα είναι

κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 
και περιγράφει ένα άτομο, όπως: 
στοιχεία αναγνώρισης, φυσικά 
χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία, 

οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα, 
δραστηριότητες, συνήθειες.
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Καλές πρακτικές (3β)

Προσωπικά δεδομένα: 

 Δεν δίνουμε τα στοιχεία μας ανεξέλεγκτα

 Περιοριζόμαστε στα απολύτως απαραίτητα

 Αν αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, ακολουθούμε τη διαδικασία που 

προβλέπει ο Ν. 2472/97.

Να μην ξεχνάμε ότι: 

◦ τα γούστα μας, τα ενδιαφέροντά μας, οι σκέψεις μας 

εμπορευματοποιούνται και πωλούνται από τον ένα 

διαφημιστή στον άλλο, και το χειρότερο είναι ότι αυτό 

γίνεται «ελεύθερα», με τη συναίνεσή μας
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Καλές πρακτικές (4)

ΚΩΔΙΚΟΙ (1)

 Μη δίνετε ποτέ τους κωδικούς σας online

 Δημιουργήστε κωδικούς με οκτώ (8)
χαρακτήρες τουλάχιστον

 Μη δημιουργείτε κωδικούς με λέξεις που 
υπάρχουν σε λεξικά

 Μη χρησιμοποιείτε ως κωδικό την ημερομηνία 
γέννησης σας

 Χρησιμοποιείστε κεφαλαία και μικρά 
γράμματα (case sensitive)
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Καλές πρακτικές (5)

ΚΩΔΙΚΟΙ (2)

Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον έναν αριθμό.

Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον έναν μη 
αλφαριθμητικό χαρακτήρα.

Αλλάξτε περιοδικά τον κωδικό σας

Μη δίνετε παντού τον ίδιο κωδικό

Αν μπορείτε, δημιουργείστε κωδικό βάσει 
κάποιας νοερής αποκλειστικά δικής σας 
συνάρτησης
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Καλές πρακτικές (6)

 Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η 
εγκατάσταση προϊόντων προστασίας όπως 
antivirus, antispyware, firewall.

 Χρησιμοποιούμε πάντα αυθεντικά προγράμματα 
προστασίας , ακόμη και δωρεάν, τα οποία 
προσφέρουν βασική προστασία από το 
βλαβερό λογισμικό, και κάνουμε συνεχώς τις 
απαραίτητες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις.

 Σκανάρουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον 
Η/Υ για ανεύρεση πιθανά κακόβουλου 
λογισμικού.

 Κάντε συχνά updates τόσο στα προϊόντα 
προστασίας όσο και στο λειτουργικό σύστημα.
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Εμποδίστε τα Pop-ups! (1)

μην κλικάρετε μέσα στο παράθυρο, 

αλλά πατήστε το Χ στην επάνω δεξιά 

(συνήθως) πλευρά του παραθύρου.

Εναλλακτικά, πατήστε ταυτόχρονα 

Alt+F4 ή Δεξί κλικ στο αντίστοιχο 

εικονίδιο στην γραμμή κατάστασης, και 

επιλέξτε «κλείσιμο».
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Εμποδίστε τα Pop-ups! (2)

Eνεργοποιείστε τη δυνατότητα (pop up
blockers/ killers) ή

Εγκαταστήστε λογισμικό Adware πχ.  Ad-
Aware της Lavasoft

Εγκαταστήστε το Adblock Plus Pop-up 
Addon στον Firefox

Καθαρίστε τα cookies και τα αρχεία Temp 
(στον Firefox: Εργαλεία >>Εκκαθάριση 
πρόσφατου ιστορικού)
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…       οπλιστείτε!!!

◦ Update software

◦ Firewall 

◦ Antivirus

◦ Antispyware

◦ Antispam

◦ Email control
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Ενδείξεις μόλυνσης (1)

Αν παρατηρήσετε

Ότι απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εκτέλεσης 

προγραμμάτων και μείωση της απόκρισης του 

συστήματος.

Αλλαγές σε αρχείο ή στην ημερομηνία δημιουργίας του

Αποτυχημένη εκκίνηση ενός προγράμματος

Ασυνήθιστη χρήση δίσκων (αναίτια προσπέλαση στο 

σκληρό δίσκο) 

Επανεκκίνηση υπολογιστή χωρίς δική μας εντολή
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Ενδείξεις μόλυνσης (2)

Αν παρατηρήσετε

◦ Ξαφνική αλλαγή της εργαλειοθήκης (toolbar) στον browser 
σας, 

◦ ξαφνική αλλαγή της αρχικής σελίδας (Home page),

◦ εμφάνιση περίεργων διαφημιστικών μηνυμάτων, τότε…

πιθανότατα έχετε μολυνθεί με κακόβουλο 
λογισμικό!

Πολύ πιθανόν όμως, ΝΑ ΜΗΝ δείτε καμία 
εξωτερίκευση και όμως ο Η/Υ σας να είναι 
μολυσμένος.
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Ενέργειες προστασίας στο 
διαδίκτυο (Α)

• Ενεργοποίηση του Firewall
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Ενέργειες προστασίας στο 

διαδίκτυο (Β)

Εγκατάσταση Anti-Virus πχ.

Avast! Free Antivirus

 http://www.avast.com/free-antivirus-download

- Free - Ετήσια Δήλωση προϊόντος

AVG Anti-Virus 2011 Free Edition
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Ενέργειες προστασίας στο 

διαδίκτυο (Γ)

Εγκατάσταση Anti-Spyware πχ..

Lavasoft Ad-Aware Free 

http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php

Spybot Search & Destroy
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Ενέργειες προστασίας στο 

διαδίκτυο (Δ)

Εγκατάσταση Anti-Malware

πχ. Malwarebytes' Anti-Malware

http://www.malwarebytes.org/mbam.php 

Free 

αποτελεσματικό στην ανίχνευση και απομάκρυνση του 

κακόβουλου λογισμικού
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Ενέργειες προστασίας στο 

διαδίκτυο (Ε)

Ενημερώσεις (software)

…του λειτουργικού συστήματος (windows 
update)

…του φυλλομετρητή (πχ Firefox)
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Ενέργειες προστασίας στο 

διαδίκτυο (ΣΤ)

Εγκατάσταση του WOT add-on, για 

ασφαλή πλοήγηση

Χαρακτηρισμός καταλληλότητας

ιστοσελίδων από τους ίδιους τους χρήστες

 free and easy-to-use

http://www.mywot.com/en/download/ff
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Κίνδυνοι για το παιδί 
στο Internet (1)

Αδυναμία αναγνώρισης της ταυτότητας του Online 

συνομιλητή του και μάλιστα πίσω από ένα 

ψευδώνυμο

Κίνδυνος παραχώρησης προσωπικών 

πληροφοριών χωρίς ενδοιασμούς

Κίνδυνος κλοπής της ταυτότητας του και με τη χρήση 

της να εκτελεστούν παράνομες online

δραστηριότητες

Κίνδυνος να γίνει θύμα online απάτης
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Κίνδυνοι για το παιδί 

στο Internet (2)

 Εμπλοκή σε παράνομες online ενέργειες

 Έκθεση σε υλικό που είναι ανάρμοστο και 
μπορεί να περιλαμβάνει πορνογραφία, 
διαφημιστικό υλικό, βία, εχθρότητα και 
εξτρεμιστικές ομάδες.

 Θύμα παρενόχλησης- εξύβρισης-εκφοβισμού 
(CyberBullying) μέσω διαδικτύου

 Κίνδυνος εθισμού

 Προβλήματα κοινωνικότητας

 Εύκολη έκθεση σε κακόβουλο λογισμικό 5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Σημάδια κινδύνου 

για τα παιδιά
Περνάει μεγάλο  διάστημα μπροστά στον 

υπολογιστή

Ελαχιστοποιεί ή εναλλάσσει γρήγορα το 
παράθυρο στην οθόνη κάθε φορά που 
πλησιάζετε

Περνά αρκετό χρόνο μόνο του online

Κάνει υπερβολική χρήση των chat rooms
και του instant messaging

Κάνει υπερβολική χρήση άλλης τεχνολογίας5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Κίνδυνοι για το παιδί στο 

Internet – Τι κάνουμε;

 Προσοχή, επίβλεψη, καθοδήγηση, 

συνπλοήγηση

 Γονική παρέμβαση

 Χρήση ειδικού λογισμικού γονικού ελέγχου 

(filtering) πχ Parental Control Bar ή K9 Web 

Protection

 Χρήση φυλλομετρητών ειδικών για παιδιά πχ 

KidZui ή ενεργοποίηση φίλτρων με κωδικό

 Ενημερωθείτε από 

http://www.saferinternet.gr/index.php?pare

ntobjId=Page72 5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Browsers for kids

http://www.kidzui.com/

http://kidoz.net/plus/index.html

http://www.buddybrowser.com/ (trial)
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Αρνητικές επιδράσεις στην υγεία

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου μπορεί να 
προκαλέσει : 

 ασθένειες που σχετίζονται με την ακινησία 
(καρδιοπάθειες, κυκλοφοριακά προβλήματα, 
αυχενικό κλπ.)

 ορθοπεδικές διαταραχές λόγω μη φυσιολογικής 
στάσης και τοποθέτησης του σώματος

 οπτικές διαταραχές λόγω κακού φωτισμού

 φοβίες, απομόνωση, πνευματική, ψυχική και 
συναισθηματική εξάντληση

 Εθισμό!
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Εθισμός στο διαδίκτυο

 εξαρτάται από το επίπεδο ωριμότητας

 ανήκει στη κατηγορία των συμπεριφορικών εθισμών, ψυχική νόσος

 τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά 

ξεφύγει από τον έλεγχο του ατόμου

 ο εθισμένος δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνος του τη συμπεριφορά του στο 

Διαδίκτυο

 Χρειάζεται κατάλληλη αντιμετώπιση από έναν επαγγελματία ψυχικής 

υγείας

 συχνά συγχέεται με τον υψηλό βαθμό εμπλοκής με το Διαδίκτυο (απούσες  

οι αρνητικές συνέπειες, απούσα η τάση επανάληψης της ίδιας 

συμπεριφοράς)
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Τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο 

(1)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 Διασκέδαση, 

 Γοητεία ρίσκου, 

 Ιδέα του εύκολου χρήματος, 

 Διέγερση εγκεφαλικών ουσιών για επιθυμία σύντομης,

περισσότερης εμπειρίας, «Εξιτάρει», 

 Άμεση σχέση με τον εθισμό

 ΣΤΑΔΙΑ: 
 του κέρδους

 της "χασούρας"

 της πλήρους απώλειας ελέγχου
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο 

(2)
 Το Διαδίκτυο παρέχει κοινό ηλεκτρονικό περιβάλλον για διεξαγωγή 

παιχνιδιών, χωρίς να απαιτείται η δια ζώσης συνάντηση των τζογαδόρων. 

 Πάνω από το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσµού υποφέρει από εθισµό στα 

τυχερά παιχνίδια.

 Το 6% των παιδιών ηλικίας 14-16 ετών δηλώνει ότι παίζει τυχερά παιχνίδια στο 

Διαδίκτυο

 Εκτιμάται ότι τα τυχερά παιχνίδια έχουν νόμιμα έσοδα περίπου στα 80 δις 

δολάρια στην Αμερική

 Χαρακτηριστικό σύμπτωμα στον παθολογικό τζόγο είναι η συντήρηση 

μύθων, λανθασμένων πεποιθήσεων, αυταπατών και της ψευδαίσθησης 

ελέγχου γύρω από τις συνθήκες και την τελετουργία του παιχνιδιού

 Υπάρχει µια επικίνδυνη σχέση µεταξύ των περιόδων οξείας οικονοµικής

κρίσης και της αύξησης των τυχερών παιχνιδιών
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Τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο 

(3)
Παθολογικός παίκτης δε γεννιέσαι, γίνεσαι.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

 Οικονομικές απώλειες, απάτες, κλοπές

 Κίνδυνοι για τις πιστωτικές κάρτες 

 Προβλήματα υγείας λόγω πολύωρης παραμονής σε Η/Υ

 Ψυχολογικές επιπτώσεις, απόγνωση

 Ιδιαίτερος κίνδυνος εθισµού λόγω 

 της ανωνυµίας των παιχτών 

 παραπλανητικών διαφημίσεων των εταιρειών για γρήγορο και εύκολο κέρδος------

 της διαρκούς διαθεσιµότητας διαδικτυακών υπηρεσιών παροχής τυχερών παιγνιδιών 

 της μη αναγκαιότητας γνώσεων και ενεργειών χρήσης πρόσθετου λογισμικού

 της μοναχικής ενασχόλησης μπροστά σε μια οθόνη, και απουσίας συνανθρώπου να μας 

σταματήσει

 της ελλιπούς νομοθεσίας και οποιουδήποτε κοινωνικού ελέγχου 5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο 

(3)

ΑΝ ΠΑΡΟΛΑΥΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ:

 Διάβασε και έλεγξε πολύ καλά τους όρους χρήσης του καζίνο. Πώς, πότε 
πληρώνουν; Ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

 Πρόσεξε πού δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία. Είναι νόμιμο το διαδικτυακό 
καζίνο; Ποια η φήμη του; Ποιο το επίπεδο ασφαλείας; Τι εγγυήσεις προσφέρει; 
Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί επαρκής για την ασφάλεια των παικτών;

 Εγκατέστησε λογισμικό antispyware, για να μειώσεις τις πιθανότητες υποκλοπής 
της πιστωτικής σου κάρτας

 Ποτέ μην παίζεις περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να αντέξει η τσέπη 
σου.

 Τα χρήματα που σκοπεύεις να παίξεις να τα έχεις ήδη στο μυαλό σου σαν 
χαμένα. 

 Ποτέ μη θεωρείς τον εαυτό σου ως καλύτερο παίκτη απ' τους υπόλοιπους. 

 Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειαστείς! Πχ ΚΕΘΕΑ
τηλ. 1114 Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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ψεύτικα ονλάιν καζίνο


Αγοράζοντας online… (1)

Χρησιμοποιείστε την πιο πρόσφατη έκδοση 
του browser

Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα

Κάντε τις αγορές σας από γνωστά και αξιόπιστα
ηλεκτρονικά καταστήματα

Διαβάστε τα ψιλά γράμματα

Αναζητήστε ένα τηλέφωνο ή email

Δώστε προσωπικά στοιχεία τα  ελάχιστα 
απαραίτητα 5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Αγοράζοντας online… (2)

Προτιμήστε ειδικευμένες υπηρεσίες πχ 

paypal για αγορές από sites δημοπρασιών ή 

από καταστήματα στο εξωτερικό (κατάθεση 

ποσού σε έναν εικονικό λογαριασμό)

Αν χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας για 

online αγορές επιλέξτε καταστήματα με σαφή 

πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και με κρυπτογραφημένες 

συνδέσεις στις συναλλαγές (λουκετάκι &

https:// )

5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Αγοράζοντας online… (3)

Προτιμήστε αγορές με αντικαταβολή

Καλή επιλογή πληρωμών η χρήση των 

προπληρωμένων (prepaid) καρτών

Βεβαιωθείτε για τη διάρκεια και τους 

όρους της εγγύησης

Βεβαιωθείτε για τον χρόνο αποστολής
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Αγοράζοντας online… (4)

Βεβαιωθείτε από πού γίνεται η αποστολή, από την 

Ελλάδα ή χώρα της Ε.Ε. ή ….?

Προσέξτε τι μπορεί να περάσει από το τελωνείο

και τι όχι

Διατηρήστε αρχείο με τις αποδείξεις όλων των 

συναλλαγών σας (email επιβεβαιώσεις αγοράς 

κλπ), καθώς και τα ακριβή στοιχεία των 

προϊόντων που παραγγείλατε και αγοράσατε

5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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https://www.youtube.com/watch?v=xuKHnt7ugAM
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Και να είστε πάντα υποψιασμένοι, 

γιατί…

Το διαδίκτυο 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

«όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος», 
ούτε παιχνίδι, 

ΕΙΝΑΙ

μια virtual απεικόνιση 
της πραγματικής ζωής!

5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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 Αν έχετε εγκατεστημένο antivirus ελέγξτε αν είναι 

ενημερωμένο. Αν δεν είναι, κάντε το, και ρυθμίστε το να 

κάνει αυτόματα update.

 Αν δεν έχετε antivirus
 εγκαταστήστε το Avast! Free Antivirus 

http://www.avast.com/free-antivirus-download. 

 Δηλώστε το προϊόν. 

 Ρυθμίστε το να κάνει αυτόματα τις ενημερώσεις.

 Χρονοπρογραμματίστε το περιοδικό σκανάρισμα του Η/Υ για 

virus.

 Βρείτε το πρόσθετο “Web of Trust (WOT)”

https://addons.mozilla.org/el/firefox/user/18970/?src=a

pi και εγκαταστήστε το.
5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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 Εγκασταστήστε το Lacasoft Ad-Aware 

Free 
http://www.lavasoft.com/products/ad

_aware_free.php

Εγκασταστήστε το Malwarebytes' Anti-

Malware 
http://www.malwarebytes.org/mbam.p

hp 

Κάντε εκκαθάριση του πρόσφατου 

ιστορικού του φυλλομετρητή πχ. του 

Firefox (Εργαλεία >> Εκκαθάριση 

5/5/2014Κατερίνα Κεράστα
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Πηγές (1)

 Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο

 Τα παιδιά και οι κίνδυνοι του διαδικτύου

 http://www.virus.gr/

 http://www.kidzui.com/

 http://www.buddybrowser.com/

 http://www.cartoonstock.com/ (cartoons)

 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct
=16&artId=4488831
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http://www.cynet.ac.cy/stayalert/
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=761
http://www.virus.gr/
http://www.kidzui.com/
http://www.buddybrowser.com/
http://www.cartoonstock.com/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=4488831


Πηγές (2)

 http://libnewtech.wikidot.com/

 http://www.dart.gov.gr/

 Best Free Anti Virus Software For Year 2011

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με τον εθισμό στο Διαδίκτυο

 Συμβουλευτική υπηρεσία φοιτητών προς αντιμετώπιση της 

παθολογικής χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου

 Ανωνυμία στο Internet: "Ταξιδιώτες" χωρίς όνομα

 http://www.saferinternet.gr Συχνές Ερωτήσεις
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http://libnewtech.wikidot.com/
http://www.dart.gov.gr/
http://www.techmixer.com/best-free-anti-virus-software/
http://www.dpa.gr/
http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/343
http://www.med.auth.gr/activities/student-piu/index.html
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=417&PHPSESSID=e889e8117e31ad80758a39d92789cb6c
http://www.saferinternet.gr/
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page72

