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ΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί
χωρίς παρέμβαση του χρήστη και να «μολύνει» τον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του
χρήστη του. Ο αρχικός ιός μπορεί να τροποποιήσει τα αντίγραφά του ή τα ίδια τα αντίγραφα
μπορούν να υποστούν από μόνα τους τροποποίηση, όπως συμβαίνει σε έναν μεταμορφικό ιό. Ένας
ιός μπορεί να διαδοθεί από έναν υπολογιστή σε άλλους, παραδείγματος χάριν από ένα χρήστη που
στέλνει τον ιό μέσω δικτύου ή του Διαδικτύου, ή με τη μεταφορά του σε ένα φορητό μέσο
αποθήκευσης, όπως δισκέτα, οπτικό δίσκο ή μνήμη flash USB.
Κατηγορίες ιών





Ιοί περιοχής εκκίνησης: Μολύνουν δισκέτες και σκληρούς δίσκους.
Ιοί αρχείων: Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η πλειοψηφία των ιών και είναι η πιο εύκολα
αντιμετωπίσιμη κατηγορία. Είναι μικρά εκτελέσιμα αρχεία.
Δούρειος ίππος: Αυτοί οι ιοί δρουν αθόρυβα. Μολύνουν τον υπολογιστή και αναμένουν
κάποιο γεγονός ανάλογα με τον προγραμματισμό τους.
Ιοί σκουλήκια (Worms): Έχουν την ικανότητα αναπαραγωγής χωρίς να χρησιμοποιούν άλλα
αρχεία. Ο τρόπος διάδοσής τους είναι από το διαδίκτυο.

Επικίνδυνοι ιοί
1. MYDoom: Ο συγκεκριμένος ιός είναι ο πιο επικίνδυνος που έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης έχει και την ονομασία W32.MyDoom@mm ενώ
πρωτοεμφανίστηκε το 2004. Μέσα σε λίγη ώρα εξαπλώθηκε μέσω email, προκαλώντας τους
αναγνώστες να το ανοίξουν αναφέροντας πως δεν επιτεύχθηκε κάποια online παραγγελία τους ή
λέγοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να ανοιχτεί γιατί γίνεται μία σημαντική έρευνα. Ο ιός από την
στιγμή που έμπαινε στον υπολογιστή τον έλεγχε τελείως και τον κατέστρεφε.
2. I LOVE YOU: Ένας από τους πιο διαδεδομένους ιούς στην ιστορία που κατάφερε να εισβάλλει
σε δέκα εκατομμύρια υπολογιστές με Windows. O συγκεκριμένος ιός έχει και την ονομασία
LoveLetter, ενώ εξαπλώθηκε μέσα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν Φιλιππινέζο
προγραμματιστή το 2000. Ο ιός εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και προσέβαλε υπολογιστές
μεγάλων εταιρειών, όπως επίσης και του Αμερικανικού Πενταγώνου. Μάλιστα, μέσα σε δέκα μέρες
υπήρξαν πάνω από 50 εκατομμύρια περιπτώσεις ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι
περισσότεροι που προσπάθησαν να τον σβήσουν, το μόνο που κατάφεραν είναι να καταστρέψουν
τον υπολογιστή τους σε αντίθεση με εκείνους που απλώς τον άφησαν.
3. MELISSA: O ιός εισβάλλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αρχίζει να στέλνει μολυσμένα
μηνύματα σε όλες τις επαφές, ενώ το όνομα του το πήρε από μία στρίπερ που δούλευε στο Μαϊάμι.

Ο ιός κατάφερε να εισβάλλει στο δίκτυο της Microsoft, της Intel και άλλων μεγάλων εταιρειών ενώ
στη συνέχεια μπλόκαρε τους servers των email.
4. Code Red: Κυκλοφόρησε στα μέσα του 2001 και επιτέθηκε στον σέρβερ πληροφόρησης
διαδικτύου της Microsoft. O ιός δεν είχε το περιτύλιγμά του μηνύματός ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και απλά όποιος έμπαινε στο διαδίκτυο, εισέβαλλε αυτομάτως ο Code Red μέσω της
Microsoft και κατέστρεφε το λειτουργικό σύστημα των Windows. Συνολικά μολύνθηκαν πάνω από
200.000 σέρβερ με τον ιό.
5. Conficker: Μπορεί να μην είναι καταστροφικός, αλλά ο συγκεκριμένος ιός είναι πραγματικά
πάρα πολύ δύσκολος στο να σβηστεί από τον υπολογιστή. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2007 και μόλυνε
εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο τον κόσμο. Το 2008 βγήκε μία εκδοχή του πιο εξελιγμένη που
ήταν πιο δύσκολη στο σβήσιμο ενώ ταυτόχρονα εξαπλωνόταν σε όλα τα τοπικά δίκτυα του
εκάστοτε μολυσμένου υπολογιστή. Ο συγκεκριμένος ιός έδωσε την χαριστική βολή στις Αρχές που
αποφάσισαν να καλυτερέψουν τις υποδομές τους και να καταπολεμήσουν το διαδικτυακό έγκλημα.
6. Sasser: Ο ιός ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών το
2004. Δημιουργήθηκε από έναν 17χρονο Γερμανό και μόλυνε υπολογιστές με Windows XP και
Windows 2000. Ο Sasser κατάφερε να προκαλέσει ζημιές σε υπολογιστές πανεπιστημίων,
νοσοκομείων και στρατιωτικών οργανισμών. Ανάμεσα στα θύματα του ήταν η Βρετανική
Ακτοφυλακή, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αεροπορικές εταιρείες. Ο ιός κατάφερε να
μπλοκάρει δίκτυα σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι το Χονγκ Κονγκ και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Ο 17χρονος δημιουργός βρέθηκε και καταδικάστηκε, μπήκε για 21 μήνες στο
αναμορφωτήριο ενώ προσέφερε και κοινωνική εργασία.
7. Storm: Ο συγκεκριμένος ιός κατάφερε να μπει στον σέρβερ της Microsoft και βομβαρδίζει με
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστες από όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα «230
άνθρωποι πέθαναν από καταιγίδα στην Ευρώπη». Μόλις ο χρήστης το ανοίξει, αυτόματα εισβάλλει
στον υπολογιστή του, ο οποίος αρχίζει και στέλνει ασταμάτητα μηνύματα στα ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία άλλων από όλο τον κόσμο. Ο ιός έχει μολύνει δέκα εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο
τον κόσμο.
Βέβαια, όπως και οι άνθρωποι όταν έχουν έναν ιό, παίρνουν διάφορα μέτρα για να μην
ξανακολλήσουν τον ίδιο ιό. Έτσι και με τους υπολογιστές μας, όταν έχουν κολλήσει έναν ιό,
βρίσκουμε διάφορα προγράμματα στο διαδίκτυο, τα οποία θα καταπολεμήσουν αυτόν τον ιό εάν
ξαναεμφανιστεί.
Γιώργος Γιαννακούλας
Αναστάσης Ηλιόπουλος
Σπήλιος Θεοχάρης
Βασίλης Καφετζής

HACKERS
Χάκερ (Hacker) ονομάζεται το άτομο το οποίο εισβάλει σε υπολογιστικά συστήματα και
πειραματίζεται με κάθε πτυχή τους. Ένας χάκερ έχει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες να
διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό υπολογιστικά συστήματα. Συνήθως οι χάκερς είναι
προγραμματιστές, σχεδιαστές συστημάτων αλλά και άτομα τα οποία ενώ δεν ασχολούνται
επαγγελματικά με τομείς της πληροφορικής έχουν αναπτύξει τέτοιες δεξιότητες και δουλεύουν είτε
σε ομάδες (hacking-groups) είτε μόνοι τους. Αν οι πράξεις τους αυτές είναι κακόβουλες
αποκαλούνται κράκερ.
Γενιές των hacker
1.Πρώτη γενιά: ταλαντούχοι φοιτητές, προγραμματιστές και επιστήμονες. Αυτοί είχαν
επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα σε πληροφοριακά θέματα. Προσπαθούσαν να
δημιουργούν πιο επιτηδευμένα προγράμματα ή απλά να δημιουργούν προγράμματα τα οποία θα
ταίριαζαν με την καθημερινότητα τους. Θεωρούνταν κοινωνικά η “elite της τεχνολογίας” και συχνά
ήταν πρωτοπόροι στο πεδίο τους.
2.Δεύτερη γενιά: αποτελούν εξέλιξη της πρώτης γενιάς. Άτομα τα οποία ασχολήθηκαν με την
διαχείριση οικιακών υπολογιστών. Στη δεύτερη γενιά συναντάμε και μια πρώτη ηλεκτρονική
εγκληματικότητα.
3.Τρίτη γενιά: νέα άτομα τα οποία συνειδητοποίησαν την δυνατότητα ψυχαγωγίας μέσω
προσωπικών υπολογιστών (PC) και δημιούργησαν ηλεκτρονικά παιχνίδια (videogames), ή
δημιούργησαν παράνομα αντίγραφα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και παραβίασαν τους κωδικούς
προστασίας τους.
4.Τέταρτη γενιά: αφορά τους hacker στους οποίους αναφερόμαστε σήμερα, οι οποίοι
χαρακτηρίζονται κυρίως από εγκληματική συμπεριφορά.
Κατηγορίες των hacker
Τα τελευταία χρόνια, οι χάκερς είναι ευρέως γνωστοί ως οι κακοί του κυβερνοχώρου και έχουν
χαρακτηριστεί από την κοινωνία μας, ως εγκληματίες. Είναι γνωστοί επίσης ως crackers ή black
hats. Ο όρος κράκερ χρησιμοποιήθηκε για να διακρίνει όσους αποκτούν πρόσβαση σε
υπολογιστικά συστήματα, προκαλώντας όμως σ’ αυτά και σοβαρές ζημιές.
Οι όροι black / white / gray hats αφορούν ομάδες των hacker ανάλογα με τις ηθικές τους αρχές. Ο
όρος black hats χαρακτηρίζει τα άτομα εκείνα που έχουν υψηλή ειδίκευση στους υπολογιστές, τα
οποία όμως, χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους με μη ηθικούς τρόπους.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι χάκερς δεν είναι όλοι τους κακόβουλοι αλλά υπάρχουν
και άνθρωποι της hacking κοινότητας που εισβάλλουν σε κάποιο σύστημα στα πλαίσια των ηθικών
αρχών για να αναγνωρίσουν ποια είναι τα τρωτά σημεία, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως white hat
hackers. Οι white hats είναι οι hacker που χρησιμοποιούν την ικανότητά τους σαφώς κατά ηθικό
τρόπο. Είναι παραδείγματος χάρη, οι υπάλληλοι εταιρειών, οι οποίοι έχουν άδεια να επιτίθενται στα
δίκτυο και τα συστήματα της εταιρείας τους για τον καθορισμό των αδυναμιών. Επίσης white hats,
είναι και οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας που χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους στο όνομα
της εθνικής ασφάλειας ή για τη διερεύνηση και την επίλυση διάφορων εγκλημάτων. Έχουν,
δηλαδή, καθήκον να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επωφεληθούν άλλοι
άνθρωποι ή υπηρεσίες.
Στο μέσο των white hats και black hats βρίσκονται οι gray hats. Οι gray hat hackers,
περιλαμβάνουν τους εθελοντές hacker, δηλαδή, τα άτομα αυτά που χρησιμοποιούν τους

υπολογιστές για τη διερεύνηση και την προσπάθεια να τιμωρήσουν τους υποτιθέμενους
εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Επίσης, χαρακτηρίστηκαν και ως «hackτιβιστές (hacktivists)»,
δηλαδή τα άτομα που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο για να μεταφέρουν
πολιτικά μηνύματα, μεταξύ άλλων οι Harley(2006) και Falk(2005) οι οποίοι ξεχωρίζουν για αυτή
την δράση τους στο άρθρο του Brian A. Pashel με τίτλο «Teaching Students to Hack»
Βάσει των Rogers και Post, οι χάκερ (hacker) διακρίνονται σε άλλες τέσσερις κατηγορίες:
1. Παλιά σχολή Χάκερ (Old School Hackers): είναι οι hacker οι οποίοι ασχολούνται με τη
δημιουργία προγραμμάτων και την ανάλυση συστημάτων. Δεν έχουν κακές προθέσεις, αφού κατά
την γνώμη τους η δραστηριότητά τους δεν είναι παράνομη. Εκτιμούν ιδιαίτερα το απόρρητο των
πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, πιστεύοντας πως το Διαδίκτυο είναι σχεδιασμένο για να είναι ένα
ανοικτό σε όλους.
2. Αρχάριοι, ή πειρατές κυβερνοχώρου (Script Kiddies ή Cyber-Punks): τους έχουν αποκαλέσει
έτσι τα ΜΜΕ και είναι άτομα ηλικίας 12 έως 30 χρονών, κυρίως άνδρες που έχουν τελειώσει
τουλάχιστον τη μέση εκπαίδευση. Οι Script Kiddies είναι νέοι στο hacking (αρχάριοι) με
περιορισμένη γνώση προγραμματισμού. Ενώ οι Cyber-Punks έχουν καλύτερες δεξιότητες
ηλεκτρονικών υπολογιστών (από τους αρχάριους). Υπερηφανεύονται δημόσια για τα κατορθώματά
τους και για τις γνώσεις τους στην τεχνολογία και στους Η/Υ, οι οποίες είναι άριστες. Εισβάλλουν
σε συστήματα με σκοπό να προξενήσουν ζημιές, όπως παραμόρφωση του διαδικτύου, κλοπή
πιστωτικής κάρτας, τηλεπικοινωνιακή απάτη ή αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming),
απλά και μόνο γιατί τους διασκεδάζει.
3. Επαγγελματίες ή Κράκερς (Professional Criminals ή Crackers): αυτοί είναι οι πραγματικοί
ψηφιακοί εγκληματίες, αλλιώς οι επαγγελματίες εγκληματίες, που εισβάλλουν σε συστήματα και
κάνουν ζημιές, με σκοπό το προσωπικό και οικονομικό τους όφελος. Μπορεί να προβούν σε
βιομηχανική ή και σε στρατιωτική κατασκοπεία. Επίσης ανήκουν σε εγκληματικές συμμορίες ή
τρομοκρατικές ομάδες.
4. Συγγραφείς ιών (Coders and Virus Writers): οι hacker, οι οποίοι διαθέτουν άριστες γνώσεις
προγραμματισμού και γράφουν επιβλαβή προγράμματα, τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά
τα πωλούν σε τρίτους.
Ο Pipkin (2003), διακρίνει τους hacker επίσης σε δύο άλλες κατηγορίες: στους εσωτερικούς
(internal hackers) και στους εξωτερικούς (external hackers).
Οι πρώτοι, αποτελούνται από δυσαρεστημένους υπαλλήλους ή πρώην υπάλληλους της επιχείρησης.
Πολλές επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί τελικά, από τους υπαλλήλους που έχουν εσωτερική
γνώση και σύνδεση στην εταιρεία. Οι δεύτεροι είναι εκείνοι που έχουν το hacking για διασκέδαση
ή και οι επαγγελματίες hacker, που έχουν εξειδικευθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
κατηγορίες, οι χάκερς, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στα συστήματά μιας επιχείρησης προέρχονται
είτε:
α) από την ίδια (υπάλληλοι, πελάτες, συνεργάτες) και τότε θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε
εσωτερικούς χάκερς, είτε:
β) από το εξωτερικό της περιβάλλον (ανταγωνιστές, φοιτητές, επαγγελματίες κλέφτες δεδομένων,
βιομηχανικοί κατάσκοποι κλπ), τους οποίους θα μπορούσαμε να ονομάσουμε εξωτερικούς χάκερς.

Κίνητρα
Οι λευκοί χάκερς (white hat hackers), οι οποιοι παρεμβαίνουν σε ξένους υπολογιστές θεωρούν ότι η
πρόσβαση πρέπει να είναι ελεύθερη, πιστεύουν ότι το hacking είναι ένα είδος τέχνης και μάθησης
που αναδεικνύει τη δημιουργική δύναμη της πληροφορικής, θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή
με τον τρόπο αυτό νιώθουν την ικανοποίηση που προσφέρει η κατοχή ενός ισχυρού εργαλείου.
Από την άλλη οι black hats hackers (crackers) δρουν για να κερδίσουν χρήματα, πουλώντας
αριθμούς πιστωτικών καρτών τους οποίους υφάρπαξαν ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
εκατοντάδων πολιτών, εκβιάζοντας για να μην καταστρέψουν ένα σύστημα στο οποίο εισέβαλαν ή
να μην αφαιρέσουν πολύτιμα δεδομένα από αυτό κ.λπ. Επιπλέον για να αντιγράψουν παράνομα
προγράμματα, είτε για να εξυπηρετήσουν προγράμματα βιομηχανικής κατασκοπείας (ειδικά στη
φαρμακοβιομηχανία). Και τέλος για να αποσπάσουν κρατικά μυστικά για λογαριασμό μυστικών
υπηρεσιών.
Όμως είναι πάντα δύσκολο να διαμορφωθεί μια ακριβής απάντηση στο ερώτημα «γιατί οι χάκερ το

κάνουν αυτό;» Ουσιαστικά θα είναι πολλά διαφορετικά κίνητρα, αλλά σε γενικές γραμμές, μπορούν
να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα κοινωνιολογικά / ψυχολογικά κίνητρα και τα τεχνικά κίνητρα.
Τα κοινωνιολογικά / ψυχολογικά κίνητρα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις με τους
ίδιους τους χάκερς, είναι:






Περιέργεια
Αναγνώριση
Βοήθεια στους μελλοντικούς χρήστες των υπολογιστών ή της κοινωνίας των πολιτών,
εντοπίζοντας τα κενά ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων.
Η γοητεία της δυνατότητας να αποκτήσουν εξουσία πάνω συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Ο θρύλος των παράνομων αναζητήσεων στην διαδικτυακή ζωή, έτσι ώστε να μην
γίνεται βαρετή.

Τα τεχνικά κίνητρα είναι:
 Για να ξεκινήσουν επιθέσεις Distributed Denial of Service (επιθέσεις άρνησης
εξυπηρέτησης).
 Για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.
 Για να διατηρήσουν τα δικαιώματα διαχειριστή στο IRC (Internet Relay Chat), το οποίο
είναι επίσης χρήσιμο για την επικοινωνία με τους επιτιθέμενους.
 Για να κερδίσουν τα δικαιώματα δημοσίευσης και προβολής στο διαδίκτυο.
 Και τέλος για να κάνουν χρήση του δικτύου και να αποθηκεύσουν αρχεία δωρεάν.
Ηθικοί Κώδικες
Ο όρος «hacker» πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του ’60. Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια
από τότε, οι ηθικές του αρχές παραμένουν οι ίδιες και έχουν διαδοθεί μέσω του διαδικτύου.
Οι ηθικοί χάκερ (ethical hackers) οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας πληροφορίες
είναι ειδικοί στον τομέα τους και στη διαχείριση κινδύνου, γνωρίζοντας το σημείο που θα πρέπει να
σταματήσουν για να μην προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα. Διακατέχονται από αξιοπιστία έχοντας
ως στόχο την ανακάλυψη και τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων του συστήματος. Επίσης
έχουν απώτερο σκοπό την πρόληψη και την προστασία του συστήματος από τυχόν κακόβουλες
επιθέσεις.
Κάποιοι άλλοι βασικοί ηθικοί κώδικες των χάκερ είναι ότι το πνεύμα του ίντερνετ (internet) είναι η
ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών και ιδεών και συνεπώς η γνώση να είναι ελεύθερη και
προσβάσιμη από όλους. Κάποιος που θέλει να ονομάζεται hacker κρίνεται από τους υπόλοιπους
χάκερ μέσα από τις γνώσεις και τις ικανότητές του στο hacking και μόνο και όχι από την ηλικία ή
το πτυχίο που κατέχει.
Το hacking είναι έρευνα για γνώση. Σκοπός του κάθε hacker πρέπει να είναι η εξόρυξη γνώσης
(όπως το πώς δουλεύει το σύστημα κ.α) και πάνω απ’ όλα η αποφυγή πρόκλησης ζημιάς ή
καταστροφής του συστήματος. Η διεθνής κοινότητα των χάκερ πιστεύει ότι η πρόσβαση στην
πληροφορία αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό και ότι είναι ηθικό καθήκον τους να μοιράζονται τις
ικανότητές τους τόσο δημιουργώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα όσο και διευκολύνοντας την
πρόσβαση σε πληροφορίες και υπολογιστικούς πόρους, όπου αυτό είναι εφικτό. Έχουν, επίσης, την
αμφιλεγόμενη πεποίθηση ότι το "σπάσιμο" και η "εξερεύνηση" ενός υπολογιστικού συστήματος,
τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και (κυρίως) λογισμικού είναι ηθικά αποδεκτή, εφόσον ο χάκερ δεν
διαπράττει κλοπή, βανδαλισμό ή παραβίαση εμπιστευτικότητας. Για τους χάκερς, όποιος "αξίζει
αυτόν τον τίτλο, είναι στην πραγματικότητα ένας έξυπνος προγραμματιστής ή άτομο με ιδιαίτερες
ικανότητες στην κατανόηση και το χειρισμό υπολογιστικών συστημάτων". Σε καμία, όμως,
περίπτωση, δεν αποδέχονται ότι οι πράξεις ενός χάκερ έχουν κακόβουλους στόχους και αυτή η
διαφορά είναι που τους διακρίνει από τους κράκερς. [Έχουν ως αρχή τους να μην διαγράφουν ή να
τροποποιούν τα δεδομένα των νόμιμων χρηστών των συστημάτων. Όταν κάποιος πει σ’ ένα hacker

ότι δεν έχει την ικανότητα να κάνει κάτι, εκείνος προσπαθεί επίμονα οπωσδήποτε να το επιτύχει
δηλαδή να το καταφέρει και να υπερβεί τους περιορισμούς.
Οι χάκερ έχουν επίσης ως αρχή τους να μην αφήνουν τα ίχνη τους κατά τις επιθέσεις που κάνουν
όχι μόνο για την προστασία των ίδιων αλλά και για να βοηθούν και άλλους hacker να μην χάσουν
την πρόσβαση που έχουν αποκτήσει σε ένα σύστημα.
Υπάρχει ένας διαχωρισμός της δημοσίας πληροφορίας που μπορεί να βρει κάποιος από την
ιδιωτική πληροφορία. Δεν είναι σωστό να αναρτώνται προσωπικές πληροφορίες από ένα άτομο για
κάποιο άλλο στο Internet. Κάποιος μπορεί να βρει πολλές πληροφορίες για ανθρώπους ή
συστήματα αλλά να ξέρει τι να αναρτήσει και τι όχι. Ακόμη, δεν μπορούν όλες οι πληροφορίες να
είναι δημόσιες λόγω του ότι υφίστανται στρατιωτικά, πολιτικά και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να
παραμένουν εμπιστευτικά. Θεωρείται κοινωνικά ανήθικο να δίδονται κωδικοί ασφαλείας ή άλλα
στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια ενός συστήματος σε άτομα που μπορούν να επιφέρουν
ζημιά. Η γραμμή αυτήν είναι πολύ λεπτή και είναι συνάρτηση των προσωπικών και πολιτικών
πεποιθήσεων. Ένας ηθικός hacker οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή του συστήματος για τις
ανακαλύψεις του σχετικά με τρωτά σημεία του συστήματός του ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια του
συστήματος και να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές κακόβουλες επιθέσεις.
Επιπτώσεις Δράσης
Οι ενέργειες των χάκερς επιφέρουν κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, καθώς και επιχειρησιακές
συνέπειες. Οι χρήστες μπορούν να πέσουν θύματα κλοπής των χρημάτων τους από τραπεζικούς
λογαριασμούς ή πιστωτικές κάρτες.
Τα ανυποψίαστα θύματα μπορούν να γίνουν δέκτες εκβιασμών, εν αγνοία τους να γίνουν κόμβος
ενός botnet, να γίνουν ενδιάμεσοι κόμβοι παροχής κακόβουλου λογισμικού, αποστολείς μηνυμάτων
spam, να φιλοξενούν παράνομους servers κ.α.
Σε οργανισμούς και ιδιώτες δημιουργείται οικονομικό αντίκτυπο καθώς μπορεί να σπιλωθεί η φήμη
μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα η επιχείρηση να χάσει τους πελάτες της, ειδικότερα όταν
πρόκειται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.
Με τις ιδιωτικές προσωπικές πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους υπάρχει κίνδυνος της υποκλοπής
της ταυτότητάς τους και άλλων εμπιστευτικών τους πληριφοριών από άτομα με κακή πρόθεση.
Μέθοδοι Προστασίας
Για την προστασία ενός υπολογιστικού συστήματος από κακόβουλο λογισμικό είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση ενός antivirus. Το antivirus μπορεί να προστατέψει το σύστημα μόνο από τους ιούς
που περιέχονται στη βάση δεδομένων του, η συχνή αναβάθμισή τους είναι απαραίτητη ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίζουν κάθε καινούριο ιό που εμφανίζεται. Τα πιο πολλά antivirus, έχουν τους
μηχανισμούς αναβάθμισης της βάσης δεδομένων τους, ενσωματωμένους. Επίσης, ενσωματώνουν
προγράμματα τα οποία συνεχώς ελέγχουν κάθε αρχείο ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
χρήστη, ώστε να εντοπίζουν τον ιό πριν αυτός εκτελεστεί και προσβάλει το υπολογιστικό σύστημα.
Είναι σημαντικό ο χρήστης να μην κλείνει τα προγράμματα αυτά, για οποιοδήποτε λόγο.
Για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη και ενοχλητική αλληλογραφία (SPAM) είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση προγράμματος anti-spam για ανίχνευση και προειδοποίηση των χρηστών. Το
πρόγραμμα αυτό εγκαθίσταται στον κεντρικό εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος με τα τελευταία patches, services packs κ.τ.λ. (π.χ.
Windows Update) είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του και να
βελτιώνεται η προστασία του υπολογιστή.Για να αντιμετωπιστεί η περίπτωση που δεν υπάρχει
διαθέσιμη ακόμα κάποια κρίσιμη ενημέρωση για το λειτουργικό σύστημα είναι αναγκαία η
εγκατάσταση τείχους προστασίας το οποίο παρέχει προστασία στο χρήστη.Για τη δημιουργία
ενός ισχυρού κωδικού πρόσβαση γίνεται χρήση συνδυασμού κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων,
συμβόλων και αριθμών και να βγάζει όσο το δυνατόν λιγότερο νόημα. Κάθε κωδικός πρόσβασης να
έχει μήκος τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρων. Για κάθε λογαριασμό να γίνεται δημιουργία

διαφορετικού κωδικού και να γίνεται συχνή αλλαγή.
Επίσης για την προστασία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται συχνή εγκατάσταση των
τελευταίων ενημερώσεων του web browser καθώς χρειάζεται να αφαιρεθεί η δυνατότητα
αποθήκευσης των cookies (Third Party Cookies), να ενεργοποιηθεί η εμπλοκή αναδυόμενων
παραθύρων, να γίνεται συχνή εκκαθάριση του ιστορικού και των προσωρινών αρχείων του browser
και να απενεργοποιηθούν τα πρόσθετα (Add-On και Plugins) που δεν χρησιμοποιούνται.
Ευγενία Ανδριοπούλου
Μαρία Ελευσινιώτη
Λαμπρινή Ευθυμίου
Σοφία Ζαφειροπούλου
Γαβριέλλα Καζέλη
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Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Η
εγκατάσταση μιας εφαρμογής προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και η
τακτική ενημέρωσή της μπορούν να προστατέψουν τον υπολογιστή σας από ιούς και άλλο
λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας (κακόβουλο λογισμικό). Οι εφαρμογές προστασίας από
λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας εκτελούν σάρωση του υπολογιστή για ιούς και
λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας τα οποία προσπαθούν να διεισδύσουν σε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο λειτουργικό σύστημα ή σε αρχεία. Οι νέες απειλές μπορεί
να εμφανίζονται καθημερινά, επομένως, ελέγχετε συχνά την τοποθεσία Web του
κατασκευαστή του προγράμματος προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας για
ενημερώσεις. Ο Windows Defender είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα προστασίας από
λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που περιλαμβάνεται στα Windows και το οποίο
μπορείτε να ενημερώνετε αυτόματα μέσω του Windows Update. Μπορείτε επίσης να
επισκεφτείτε τη λίστα με τις υπηρεσίες παροχής λογισμικού ασφαλείας για καταναλωτές,
για να αναζητήσετε εφαρμογές προστασίας από ιούς που λειτουργούν με τα Windows.
Μην ανοίγετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς ή
συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν αναγνωρίζετε. Πολλοί ιοί είναι συνημμένοι
σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εξαπλώνονται αμέσως μόλις ανοίξετε το
συνημμένο. Είναι καλύτερα να μην ανοίγετε κανένα συνημμένο, εκτός εάν πρόκειται για
κάτι που περιμένατε να λάβετε.
Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων με το πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet. Τα αναδυόμενα παράθυρα είναι μικρά παράθυρα του
προγράμματος περιήγησης που εμφανίζονται πάνω από την τοποθεσία Web που
επισκέπτεστε. Παρόλο που τα περισσότερα αναδυόμενα παράθυρα δημιουργούνται από
διαφημιστές, ενδέχεται επίσης να περιέχουν κακόβουλο ή μη ασφαλή κώδικα. Ο
αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση ορισμένων ή
όλων αυτών των παραθύρων.
Ο Αποκλεισμός Αναδυόμενων Παραθύρων στον Windows Internet Explorer είναι
ενεργοποιημένος από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα
Αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στον Internet
Explorer
Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, βεβαιωθείτε ότι το Φίλτρο SmartScreen είναι
ενεργοποιημένο. Το Φίλτρο SmartScreen στον Internet Explorer συμβάλλει στην προστασία
σας από επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας,
εμφανίζοντας προειδοποιήσεις σε περίπτωση που μια τοποθεσία Web ή μια θέση λήψης έχει
αναφερθεί ως μη ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Φίλτρο
SmartScreen: Συνήθεις ερωτήσεις.
Δώστε προσοχή στις ειδοποιήσεις του Windows SmartScreen. Να είστε προσεκτικοί κατά
την εκτέλεση άγνωστων εφαρμογών που έχετε λάβει από το Internet. Οι μη αναγνωρισμένες
εφαρμογές έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην είναι ασφαλείς. Κατά τη λήψη και την
εκτέλεση εφαρμογών από το Internet, το φίλτρο SmartScreen χρησιμοποιεί τις πληροφορίες
σχετικά με τη φήμη της εφαρμογής για να σας προειδοποιήσει, σε περίπτωση που η
εφαρμογή δεν είναι γνωστή και ενδέχεται να είναι κακόβουλη.
Διατηρείτε τα Windows ενημερωμένα. Κατά καιρούς, η Microsoft δημοσιεύει ειδικές
ενημερώσεις ασφάλειας οι οποίες βοηθούν στην προστασία του υπολογιστή σας. Αυτές οι
ενημερώσεις μπορούν να εμποδίσουν τους ιούς και άλλες επιθέσεις από λογισμικό
κακόβουλης λειτουργίας, καλύπτοντας πιθανά κενά ασφαλείας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Windows Update για να διασφαλίσετε ότι τα Windows
λαμβάνουν αυτόματα αυτές τις ενημερώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
θέμα αυτόματες ενημερώσεις των Windows: Συνήθεις ερωτήσεις.
Χρησιμοποιήστε ένα τείχος προστασίας. Το Τείχος Προστασίας των Windows ή









οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή τείχους προστασίας μπορεί να σας ειδοποιεί σχετικά με τυχόν
ύποπτες δραστηριότητες, σε περίπτωση που κάποιος ιός ή ιός τύπου worm επιχειρήσει να
συνδεθεί στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορεί να εμποδίζει ιούς, ιούς τύπου worm και
εισβολείς από το να κάνουν λήψη πιθανώς επιβλαβών εφαρμογών στον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του προγράμματος
περιήγησης στο Internet.Ορισμένες τοποθεσίες web ενδέχεται να επιχειρήσουν να
χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για στοχευμένες διαφημίσεις, απάτες
και υποκλοπές ταυτότητας.
Αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
προστασίας προσωπικών δεδομένων ή να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όποτε
θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας
και προστασίας προσωπικών δεδομένων στον Internet Explorer
Βεβαιωθείτε ότι ο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένος. Όταν
πρόκειται να γίνουν αλλαγές στον υπολογιστή σας που απαιτούν άδεια επιπέδου
διαχειριστή, ο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) σάς ειδοποιεί και σας δίνει τη
δυνατότητα να εγκρίνετε την αλλαγή. Ο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) συμβάλλει
στην αποτροπή ανεπιθύμητων αλλαγών από ιούς. Για να ανοίξετε τον UAC σαρώστε από το
δεξιό άκρο της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Αναζήτηση. (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι,
τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του
ποντικιού προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.) Πληκτρολογήστε uac στο
πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή
ρυθμίσεων ελέγχου λογαριασμού χρήστη.
Κάντε απαλοιφή του cache του Internet και του ιστορικού περιήγησης. Τα περισσότερα
προγράμματα περιήγησης αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες Web που
επισκέπτεστε και τις πληροφορίες που παρέχετε, όπως το όνομα και η διεύθυνσή σας.
Παρόλο που μπορεί να είναι χρήσιμο να διατηρείτε αυτές τις λεπτομέρειες αποθηκευμένες
στον υπολογιστή σας, υπάρχουν φορές που ίσως να θέλετε να διαγράψετε κάποιες από
αυτές ή όλες, όταν για παράδειγμα χρησιμοποιείτε έναν δημόσιο υπολογιστή και δεν θέλετε
να αφήσετε προσωπικές πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα Διαγραφή Ιστορικού Περιήγησης.

Προγράμματα firewall
Τείχη προστασίας (firewall) αποκαλούνται τα προγράμματα που προστατεύουν από τη μη
εξουσιοδοτημένη κίνηση (traffic) από και προς τον υπολογιστή σας και συνεπώς από ηλεκτρονικές
επιθέσεις και εισβολείς μέσω του Internet.
Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας:
 Εγκαταστήστε πρόγραμμα firewall.
 Στο firewall που χρησιμοποιείτε, ενεργοποιήστε την παρακολούθηση της εισερχόμενης και
εξερχόμενης κίνησης μέσω του Internet.
 Αν χρησιμοποιείτε router για την πρόσβασή σας στο Internet, ενεργοποιήστε και το δικό του
ενσωματωμένο hardware firewall.
Προγράμματα αντιμετώπισης ιών (anti-virus)
Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών (anti-virus). Δώστε προσοχή σε
ενδείξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από κάποιον ιό:
 Αν το σύστημά σας ξαφνικά γίνει αισθητά πιο αργό στην εκκίνησή του ή και στη λειτουργία
του
 Αν αργεί να ανοίξει τα αρχεία σας περισσότερο από το συνηθισμένο
 Αν κάποια αρχεία εμφανίζονται κατεστραμμένα ή δεν φορτώνουν
 Αν εμφανίζονται μηνύματα από το anti-virus πρόγραμμά σας ή άλλα ασυνήθιστα μηνύματα

Ελέγχετε συχνά ότι το anti-virus του υπολογιστή σας είναι ενεργοποιημένο και ενημερωμένο. Καλό
θα ήταν η ενημέρωση του anti-virus να γίνεται αυτόματα κάθε φορά που επιτυγχάνεται σύνδεση με
το Internet.
Κωνσταντίνα Αγγελάκη
Μάνος Ανδρεδάκης
Όλγα Βαΐου
Παρασκευή Γερόλυμου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBER-BULLYING)
Ο όρος Διαδικτυακός Eκφοβισμός (Cyber-Βullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την
ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων, μέσω της χρήσης του διαδικτύου,
κινητών τηλεφώνων ή άλλων ψηφιακών τεχνολογιών. Στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό παρατηρείται
η συμμετοχή συνομήλικων και από τις δυο πλευρές, ή τουλάχιστον η συμμετοχή ενός ενήλικα
υποκινούμενη από κάποιον ανήλικο εναντίον άλλου ανηλίκου. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί
εμπλοκή ενηλίκου χρησιμοποιούνται οι όροι Διαδικτυακή Παρενόχληση (Cyber-Harassement) ή
Διαδικτυακή Παρακολούθηση (Cyber-Stalking). O όρος Διαδικτυακός Εκφοβισμός, εν αντιθέσει με
τη σεξουαλική παρενόχληση, δεν χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ενήλικας
προσπαθεί να οδηγήσει ανηλίκους σε μη διαδικτυακές συναντήσεις δελεάζοντάς τους. Ωστόσο,
συχνά παρατηρείται στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό η ανάμειξη ενός η περισσότερων ενηλίκων, οι
οποίοι ικανοποιούνται μέσα από τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση των ανήλικων θυμάτων.

Συχνά οι νέοι οδηγούνται στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό εξαιτίας της βίωσης έντονων
συναισθημάτων όπως θυμός, απόγνωση είτε πάλι και εκδίκηση, που μπορεί να προέρχεται τόσο
από τις προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και εξαιτίας μιας
ευρύτερης κοινωνικής δυσλειτουργικότητας που παρουσιάζει το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις ο
Διαδικτυακός Εκφοβισμός αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας στοχεύοντας στην εκδήλωση ποικίλων
αντιδράσεων και στην ικανοποίηση αναγκών που σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και ελέγχου.
Το Cyber-Bullying ορίζεται νομικά ως εξής: «Δράσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες της
πληροφορίας και της επικοινωνίας για την υποστήριξη σκόπιμης, επαναλαμβανόμενης και εχθρικής

συμπεριφοράς από ένα άτομο ή μια ομάδα, η οποία έχει σκοπό να βλάψει άλλο ή άλλα άτομα».
Συνήθως αφορά τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, όπως
ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ή SMS με την πρόθεση να βλάψουν
ένα άλλο πρόσωπο.
Παραδείγματα παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν επικοινωνία που αποσκοπεί στον
εκφοβισμό, τον έλεγχο, τη χειραγώγηση, τη συκοφαντική δυσφήμηση ή την ταπείνωση του
θύματος. Οι δράσεις αυτές αποτελούν σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά.
Ένας cyberbully μπορεί να γνωρίζει ή να μην γνωρίζει το θύμα του. Ένας cyberbully μπορεί να
είναι ανώνυμος και μπορεί να ζητήσει συμμετοχή στον εκφοβισμό και άλλων ατόμων που
βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση και δεν γνωρίζουν το θύμα.
Οι συνηθέστερες μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού είναι:









Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων
Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόμου
Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ
Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου
Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού
Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες
Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά άτομα υποκρινόμενοι το άτομο που
εκφοβίζεται
Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση του ατόμου

Τα αποτελέσματα του διαδικτυακού εκφοβισμού αφορούν:
1) Απόδοση στο σχολείο:





Έλλειψη συγκέντρωσης
Προβλήματα προσοχής
Πτώση στην επίδοση στα μαθήματα
Εύκολη κόπωση στο σχολείο

2) Συμπεριφορά:









Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Κατάθλιψη
Προβλήματα ύπνου
Προβλήματα διατροφής
Συμπτώματα αγχώδους διαταραχής
Σωματικές εκδηλώσεις (κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη)
Κατάχρηση αλκοόλ και κάπνισμα
Προβλήματα στη μετέπειτα ζωή

Μια άλλη μορφή Cyber-Bullying είναι το Cyber-Stalking. Το Cyber-Stalking είναι η χρήση του
Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων με σκοπό την καταδίωξη ή την παρενόχληση ενός
ατόμου, μιας ομάδας ατόμων ή μιας οργάνωσης. Μπορεί να περιλαμβάνει ψευδείς κατηγορίες,
συκοφαντική δυσφήμηση, παρακολούθηση, κλοπή ταυτότητας, απειλές, πρόσκληση για σεξ ή
συλλογή πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απειλή ή παρενόχληση.
Σπύρος Ανδριόπουλος
Γιάννης Γιαννόπουλος
Γιώργος Γκοτόσια
Έλενα Δημοπούλου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι κανόνες του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο διαφέρουν από κοινότητα σε
κοινότητα και τροποποιούνται ανάλογα με τη φύση του μέσου επικοινωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν
ορισμένοι κοινοί κανόνες (γενικοί και ειδικοί) που αναφέρονται σε πρότυπα αποδεκτής
συμπεριφοράς, σε θέματα ιδιωτικότητας και σε ζητήματα σωστής σύνταξης του ηλεκτρονικού
γραπτού λόγου.
Ενδεικτικά, οι πιο γνωστοί γενικοί κανόνες αναφέρονται στην τήρηση μίας μετριοπαθούς στάσης
κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία, στο σεβασμό του ιδιωτικού χώρου και χρόνου του συνομιλητή
μας, στη σωστή διαχείριση της ανωνυμίας μας, στην αποφυγή προσωπικών προστριβών και στη
συγκαταβατικότητα προς άλλους χρήστες. Συγκεκριμένα για τον τελευταίο κανόνα, η Virginia Shea
στο βιβλίο της «Netiquette» αναφέρει ότι πρέπει να είμαστε ευγενικοί όταν ο συνομιλητής μας
κάνει λάθος και ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προβαίνουμε σε διορθώσεις σε σχόλια άλλων
προσώπων.
Για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όμως και γενικότερα για τη σύνταξη του
ηλεκτρονικού γραπτού λόγου διαμορφώθηκαν ειδικοί κανόνες, από τους οποίους οι πιο γνωστοί
είναι οι εξής:
1. Αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam ή junk mail)
2. Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των παραληπτών
3. Όχι στη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων, που ερμηνεύονται ως υψωμένος τόνος φωνής
4. Όχι στην προώθηση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λίστες συζητήσεων
5. Προσοχή στις κοινοποιήσεις (cc), στις κρυφές κοινοποιήσεις (bcc), στο χωρισμό των
παραγράφων και στα ορθογραφικά – συντακτικά λάθη
Η συχνή παραβίαση των δύο πρώτων κανόνων συνιστά χαρακτηριστικό της εποχής μας, αφού η
μαζική αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spamming) αποτελεί διαδεδομένη διαφημιστική
πρακτική.

Γενικοί κανόνες

















Μετριοπάθεια: Όποια άποψη και αν υποστηρίζουμε πάντα θα υπάρχει κάποιος που έχει
σοβαρούς λόγους, ή νομίζει πως έχει σοβαρούς λόγους, να υποστηρίζει το αντίθετο.
Ευγένεια: Μη ξεχνάτε πως υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις που μπορούν να ερμηνευτούν με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους (ειδικά αν δεν γράφετε στη μητρική σας γλώσσα).
Προσπαθήστε να είστε πολύ περισσότερο ευγενικοί απ' ότι σε μια συνηθισμένη ζωντανή
«συζήτηση» αφού η απουσία άλλων στοιχείων (τόνος φωνής, έκφραση προσώπου κλπ.)
οδηγεί πολύ εύκολα σε παρανοήσεις.
Περίσκεψη: Ξαναδιαβάστε αυτό που γράψατε πριν το στείλετε και αυτό που σας έστειλαν
πριν απαντήσετε. Ένας απίστευτος αριθμός καυγάδων ξεκινούν κυριολεκτικά άνευ λόγου
και αιτίας (από παρανοήσεις όπου ο ένας έγραψε το Χ και ο άλλος κατάλαβε το Ψ).
Προσαρμοστικότητα: Κάθε χώρος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν συζητήσεις
που μπορεί να είναι απόλυτα αποδεκτές σε ένα χώρο αλλά απαράδεκτες σε ένα άλλο. Γι'
αυτό, κάθε φορά που συμμετέχετε σε ένα νέο χώρο, προτιμήστε να περάσετε λίγο χρόνο
παρακολουθώντας τους άλλους για να καταλάβετε το πνεύμα των συζητήσεων.
Μετριοφροσύνη: Δεν ξέρετε πόσο πιο ειδικός από σας μπορεί να είναι αυτός με τον οποίο
μιλάτε. Μπορεί να είστε συγγενής καρδιοπαθή, άρα ξέρετε κάποια πράγματα, και να
βρεθείτε να συζητάτε με ένα γιατρό, που μάλλον ξέρει περισσότερα.
Ιεραρχία: Ο list ή group owner και ο moderator είναι οι αδιαμφισβήτητοι αρχηγοί και
σπανιότατα θα σας υποστηρίξει κανείς αν τους πάτε κόντρα.
Θάρρος: Όχι για να τσακωθείτε, αλλά για να παραδεχθείτε τα λάθη σας. Όσο πιο έντονα
υποστηρίζετε κάποιο λάθος σας τόσο πιο ανόητος φαίνεστε.
Κατανόηση: Η κοινωνία μας χρειάστηκε αιώνες για να βρει και να καθιερώσει τους
σημερινούς κανόνες καλής συμπεριφοράς. Είναι φυσιολογικό στο δίκτυο να υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που ακόμη πως πρέπει να συμπεριφέρονται. Θεωρείστε τους κακότροπους
ανθρώπους όχι σαν αγενείς αλλά σαν αρχάριους και προσπαθήστε να τους βοηθήσετε να
μάθουν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος, χωρίς βέβαια να κάνετε τους έξυπνους.
Συναδελφικότητα: Οι χρήστες του Internet εξερευνούν ένα καινούριο χώρο που
εξακολουθεί να έχει μυστικά ακόμη και για τους πιο πεπειραμένους. Αυτή η αίσθηση του
«νέου συνόρου» φέρνει μαζί τους ανθρώπους του δικτύου πιο κοντά και τους κάνει πιο
δεκτικούς στην επικοινωνία. Στο δίκτυο μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από έναν άγνωστο
ακριβώς όπως μπορείτε να σταματήσετε κάποιον άγνωστο στο δρόμο και να τον ρωτήσετε
που βρίσκεται η οδός Χ. Για να διατηρήσουμε αυτό το όμορφο πνεύμα προσπαθήστε να μην
κάνετε κατάχρηση της καλής διάθεσης των άλλων, ζητώντας συνέχεια βοήθεια για ότι σας
απασχολεί, και προσπαθήστε να μην παίρνετε αλλά να δίνετε κιόλας βοηθώντας κι εσείς με
τη σειρά σας όσους μπορείτε.
Προσωπική Επαφή: Μη τσακώνεστε ποτέ μέσω δικτύου. Τα γραπτά αποθηκεύονται σε
σκληρούς δίσκους και μένουν για καιρό να μας θυμίζουν τα σκληρά λόγια που γράψαμε ή
μας έγραψαν. Αφού τελειώσει η διαμάχη, διαγράψτε ότι σας είπαν για να μην δηλητηριάσει
τις σχέσεις σας στο μέλλον. Και, αν πρέπει οπωσδήποτε να καυγαδίσετε, φροντίστε να το
κάνετε από το τηλέφωνο. Τα λόγια χάνονται και δεν θα στοιχειώσουν τις σχέσεις σας στο
μέλλον.

Βασίλης Αξιώτης
Βασίλης Γκομόζιας
Γιάννης Δόνος

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συντάξαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις σχετικές με τη διαδικτυακή συμπεριφορά
των εφήβων και με τα θέματα που εξετάστηκαν παραπάνω. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και
απαντήθηκε από 50 μαθητές και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου.
Φροντίσαμε ώστε να υπάρχει ισορροπία στον αριθμό αγοριών και κοριτσιών που ερωτήθηκαν.
1. Έχετε υπόψη σας κάποιον ιό υπολογιστή;
α) Κανέναν
β) Έναν
γ) Παραπάνω από έναν
2. Έχετε προσβληθεί από κάποιον ιό υπολογιστή;
α) Ποτέ
β) Μία φορά
γ) Πάνω από μία φορά
3. Ποιες ήταν οι συνέπειες για τον υπολογιστή σας;
α) Απώλεια δεδομένων
β) Κλοπή κωδικών
γ) Δεν άνοιγε καθόλου ο υπολογιστής
δ) Άλλο
4. Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα προστασίας του υπολογιστή σας;
α) ΝΑΙ
β) ΟΧΙ
5. Πόσο συχνά κάνετε ενημέρωση στο πρόγραμμα προστασίας που χρησιμοποιείτε;
α) Κάθε εβδομάδα
β) Κάθε μήνα
γ) Πιο σπάνια
6. Έχετε δεχθεί επίθεση από hacker;
α) Ποτέ
β) Μία φορά

γ) Περισσότερες από μία φορά
7. Έχετε δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισμό;
α) Ποτέ
β) Μία φορά
γ) Περισσότερες από μία φορά
8. Έχετε γνωρίσει άτομα τα οποία έχουν δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισμό;
α) Κανένα
β) Ένα
γ) Περισσότερα από ένα
9. Έχετε διαπράξει ποτέ διαδικτυακό εκφοβισμό;
α) Ποτέ
β) Μία φορά
γ) Περισσότερες από μία φορά
10. Έχετε αποτρέψει κάποιον από το να διαπράξει διαδικτυακό εκφοβισμό;
α) Ναι
β) Όχι
11. Τηρείτε κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο;
Α) Καθόλου
Β) Λίγες φορές
Γ) Συχνά
Δ) Πάντα
12. Τα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε στο διαδίκτυο τηρούν κανόνες συμπεριφοράς;
Α) Καθόλου
Β) Λίγες φορές
Γ) Συχνά
Δ) Πάντα
Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων.
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Έχετε προσβληθεί από κάποιον ιό υπολογιστή;
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Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα προστασίας του υπολογιστή σας;
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Πόσο συχνά κάνετε ενημέρωση στο πρόγραμμα προστασίας που χρησιμοποιείτε;
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Έχετε δεχθεί επίθεση από hacker;
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Έχετε γνωρίσει άτομα τα οποία έχουν δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισμό;
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Έχετε διαπράξει ποτέ διαδικτυακό εκφοβισμό;
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Έχετε αποτρέψει κάποιον από το να διαπράξει διαδικτυακό εκφοβισμό;
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Τηρείτε κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο;
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Συχνά

Πάντα

Τα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε στο διαδίκτυο τηρούν κανόνες συμπεριφοράς;
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