Αναβάθμιση των Ψηφιακών Ικανοτήτων των
Ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας για τη βελτίωση
της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξής τους

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
RUTIS

Κοινοπραξία

Περιγραφή ενότητας
Σήμερα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον κόσμο χωρίς Διαδίκτυο και επομένως
χωρίς κυβερνοχώρο. Στον κόσμο που εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τεχνολογική
χρήση, ο κυβερνοχώρος είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η
αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και ο αριθμός των συσκευών από τις οποίες μπορούμε
να έχουμε πρόσβαση σε αυτό έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες αλλά και την εμφάνιση
πραγματικών και ανησυχητικών απειλών.
Λοιπόν ... Ας μιλήσουμε για την Ασφάλεια!
Η ενότητα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία όταν
χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.
Θα μάθετε μερικές έννοιες και διαδικασίες που θα σας βοηθήσουν να προηγηθείτε με
ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
Θα μάθετε για:
•
•
•
•

Βασικές έννοιες Διαδικτύου / Οροι
Προστατέψτε τις συσκευές
Προστατέψτε τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο
Προστατέψτε την υγεία και την ευημερία

Βασικά Σύμβολα
1

2

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Βασικές έννοιες Διαδικτύου / Όροι

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Προστασία συσκευών

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Προστασία της Υγείας και της Ευημερίας

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές
έννοιες Διαδικτύου / Όροι

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να παρέχει βασικές έννοιες και όρους Διαδικτύου για να διασφαλίσει ότι τα
ακόλουθα θέματα σχετικά με την Ασφάλεια κατανοούνται εύκολα.
Επιπλέον, η γνώση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με υπολογιστές / κινητά τηλέφωνα και τη χρήση του
Διαδικτύου θα βοηθήσει στην κατανόηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεστε και πώς μπορείτε να διατηρείσετε
ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο.
Ας μάθουμε τι είναι το τείχος προστασίας, το λογισμικό προστασίας από ιούς και οι εφαρμογές, καθώς και οι διαφορές
μεταξύ κακόβουλου λογισμικού, spyware, ιών, worms, trojans κ.λπ. και ας εμβαθύνουμε τους ακόλουθους ορισμούς:
Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο και έγκλημα στον κυβερνοχώρο:

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι το τείχος προστασίας;
- Είναι ένα αμυντικό εμπόδιο. Η λειτουργία του είναι βασικά ο αποκλεισμός ανεπιθύμητης ή επιβλαβούς κυκλοφορίας δεδομένων και η
αποδοχή πρόσβασης που δεν είναι επιβλαβής.
- Πρόκειται για μια επιλογή ασφαλείας που βασίζεται σε υλικό * ή λογισμικό ** που, από ένα σύνολο κανόνων ή οδηγιών,
πραγματοποιεί ανάλυση της κίνησης δικτύου για να προσδιορίσει ποιες λειτουργίες μετάδοσης δεδομένων ή λήψης μπορούν να
εκτελεστούν.
-Το τείχος προστασίας είναι το όνομα που δίνεται στη συσκευή σε ένα δίκτυο υπολογιστών που σκοπεύει να εφαρμόσει
μια πολιτική ασφάλειας που ορίζεται από την εταιρεία σε ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου δικτύου "(KUROSE, 2010).
- Οπως υποδηλώνει το όνομα, ένα τείχος προστασίας είναι σαν ένα τείχος πυρκαγιάς που αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς σε άλλα
σημεία σε ένα κτίριο ή χώρο. Στην περίπτωση αυτή, αποτρέπει την εξάπλωση της μετάδοσης δεδομένων.
* Το υλικό αναφέρεται στα φυσικά και εξωτερικά μέρη του εξοπλισμού.
** Το λογισμικό είναι το σύνολο προγραμμάτων και εφαρμογών που επιτρέπει στον υπολογιστή να λειτουργεί (το εσωτερικό μέρος του
εξοπλισμού).

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι
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Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι το λογισμικό προστασίας από ιούς;
-

Το λογισμικό προστασίας (Antivirus) από ιούς είναι εφαρμογές που εντοπίζουν κακόβουλα προγράμματα, ικανά
να τα αφαιρέσουν ή να τα περιορίσουν.

-

Το λογισμικό προστασίας από ιούς αναλύει συνεχώς τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τις εφαρμογές που
είναι εγκατεστημένες, καθώς και τις μονάδες ﬂash.

-

Το λογισμικό προστασίας (Antivirus) είναι μια θεμελιώδης παρουσία σε κάθε υποδομή υπολογιστών σήμερα.
Από χώρους εργασίας έως ισχυρούς διακομιστές, από κάθε προσωπικό υπολογιστή έως το πιο προηγμένο
κέντρο δεδομένων, στη συντριπτική πλειονότητα όλων, υπάρχει μία ή περισσότερες λύσεις προστασίας από
ιούς. Από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να μοιράζονται αρχεία και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες δικτύου, ιοί,
worms και άλλα κακόβουλα περιεχόμενα έχουν γίνει ολοένα αυξανόμενη παρουσία στους υπολογιστές.
[Ρίτσαρντσον, 2008].

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Λογισμικό ενάντια στους ιούς
-

Η εκθετική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου με όλο και
υψηλότερο εύρος ζώνης οδήγησε σε καταστάσεις όπου
οι ιοί (καθώς και worms και άλλου είδους κακόβουλο
περιεχόμενο) είχαν συνεχείς εκδηλώσεις με
εντυπωσιακές ποσότητες μολυσμένων υπολογιστών σε
όλο τον κόσμο. [Emm, 2008; Chen & Robert, 2004;
Kamluk, 2008].

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Σχέδιο μαθήματος 2

Παραδείγματα:

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι οι Εφαρμογές;

Πρόγραμμα ή ομάδα προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν
τα άτομα να εκτελούν εργασίες στο κινητό τηλέφωνο / tablet ή στον
υπολογιστή.

Οι εφαρμογές χρησιμεύουν για την εκτέλεση λειτουργιών και τη
διευκόλυνση δραστηριοτήτων.

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Εφαρμογές
Οι εφαρμογές είναι εργαλεία που μπορείτε να έχετε μέσα στο κινητό
σας τηλέφωνο (όπως κάνουν οι υπολογιστές).
Στον τεχνικό ορισμό της, μια εφαρμογή είναι λογισμικό που συνήθως
περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων. Αυτός ο τύπος
προγράμματος πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις, όπως
εκτέλεση μιας λειτουργίας, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα,
επεξεργασία δεδομένων σε πληροφορίες, οργάνωση εργασιών,
διευκόλυνση δραστηριοτήτων, και πολλά άλλα.

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Εφαρμογές
Οι εφαρμογές μπορούν να είναι χρήσιμες με διάφορους τρόπους. Μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση απλών
προβλημάτων στην καθημερινή σας ζωή, όπως να υπολογίσετε ένα ποσό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της
αριθμομηχανής ή να πληρώσετε έναν λογαριασμό μέσω της εφαρμογής της Τράπεζας σας. Μπορούν επίσης να
χρησιμεύσουν ως πηγή αναζήτησης, για παράδειγμα για να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για τον
αγαπημένο σας καλλιτέχνη, να βρείτε ένα εστιατόριο σε μια πόλη που επισκέπτεστε ή να σας φέρει σε άμεση
επαφή με άτομα ή καταστήματα και υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
Η συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών είναι δωρεάν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται
να πληρώσετε για να τις κατεβάσετε και να τις χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν όμως και εφαρμογές που
πωλούνται, όπως παιχνίδια, περιοδικά, μουσική, βιβλία, εξιδηκευμένα προγράμματα και άλλα.
Ορισμένα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένα, ενώ άλλα είναι διαθέσιμα από το Apple Store ή το Play
Store.

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Εγκαθιστούνε

μόνο αξιόπιστες εφαρμογές, που λαμβάνονται σε επίσημα

καταστήματα εφαρμογών. Δεν είναι όλες οι εφαρμογές ασφαλείς, ενδέχεται να
περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.

Εάν η προσφορά φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, να είστε καχύποπτοι.
Εάν γνωρίζετε ότι μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία συνήθως πληρώνεται και βρείτε
μια δωρεάν έκδοση, λάβετε υπόψη ότι αυτή η έκδοση ενδέχεται να περιέχει ιούς.
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Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι κακόβουλο λογισμικό, ιοί, worms και trojan;
Το κακόβουλο λογισμικό είναι λογισμικό που καταστρέφει συσκευές
μέσω κλοπής προσωπικών δεδομένων. Συχνά, το κακόβουλο
λογισμικό αναπτύσσεται από εισβολείς * που χρησιμοποιούν πιο
συχνά τα δεδομένα μας για να κερδίσουν χρήματα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία κακόβουλου λογισμικού:
Ιοί: οι ιοί συνδέονται με τον καθαρισμό αρχείων και εξαπλώνονται
γρήγορα. Μπορούν να καταστρέψουν τις κεντρικές λειτουργίες ενός
συστήματος ή να καταστρέψουν αρχεία.

* ειδικοί υπολογιστών που χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να
διαπράξουν εικονικά εγκλήματα.

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι κακόβουλο λογισμικό, ιοί, worms και trojan;
Worms: επιτίθενται στο γενικό δίκτυο συσκευών, είτε τοπικά είτε μέσω
του Διαδικτύου.
Trojans / Trojan Horse: προσποιείται ότι είναι ένα αξιόπιστο λογισμικό,
κρυμμένο σε ένα είδη κατεστραμμένο πρωτότυπο λογισμικό. Συνήθως
"ανοίγει πόρτες" σε άλλα κακόβουλα προγράμματα.
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Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός;
- Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι μια επιθετική και εσκεμμένη
πράξη που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών πηγών, από
άτομο ή ομάδα, εναντίον ενός θύματος που δεν μπορεί εύκολα να
υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο επιτιθέμενος στέλνει επανειλημμένα
ή

δημοσιεύει

προσωπικό

περιεχόμενο

για

κάποιον

άλλο,

ενεργώντας με έναν σκληρό, χυδαίο, απειλητικό, ενοχλητικό και
επιβλαβή τρόπο (Patchin & Hinduja, 2006).

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τι είναι το έγκλημα στο Διαδίκτυο;
- Το έγκλημα στο Διαδίκτυο ή το έγκλημα στον
κυβερνοχώρο, όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι
παράνομη συμπεριφορά που συμβαίνει μέσω της
χρήσης υπολογιστών και Διαδικτύου (Rosa, 2002, σελ.
53-57)

- Τα πιο κοινά εγκλήματα είναι η πειρατεία, η παιδική
πορνογραφία, τα εγκλήματα κατά της τιμής, η
κατασκοπεία και άλλα (Guimarães Neto, 2003, σ. 69).

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι
Εάν είστε θύμα εκφοβισμού στο διαδίκτυο, θα πρέπει να :
- Μείνετε ήρεμοι και αναλύσετε την κατάσταση με ψυχραιμία.
- Ζητήστε ψυχολογική βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.
- Αποφύγετε προληπτικά τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών ή φωτογραφιών στο Διαδίκτυο.
Εξετάστε το ενδεχόμενο αναστολής ή προσωρινής διαγραφής των προφίλ σας.
- Αποκλείστε επαφές σας.
Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ... Ολα όσα γίνονται στο Διαδίκτυο αφήνουν ίχνη. Επομένως, θα πρέπει να
συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιθετικές συμπεριφορές, τα
προφίλ των επιτιθέμενων, τους συνδέσμους προς τις προσβλητικές δημοσιεύσεις και κάθε είδους περιεχόμενο
που σας προσβάλλει. Με αυτό το υλικό στο χέρι, μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα νομικά μέτρα: να το
αναφέρετε στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα.
Οι περισσότερες περιπτώσεις εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο μπορούν να επιλυθούν απλά μέσω της
διαμεσολάβησης συγκρούσεων ή με την κατάργηση περιεχομένου που βλάπτει κάποιον.

Υπο-Ενότητα 1: Βασικές έννοιες
Διαδικτύου / Όροι

Τα κύρια κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν ήδη εργαλεία για την αναφορά και την κατάργηση περιεχομένου που εμπίπτει σε
αυτήν την κατηγορία εγκλήματος. Δείτε εδώ το παράδειγμα των πολιτικών του Facebook.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ενώ περιηγείστε στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να εμφανίζονται παράθυρα με ερωτήσεις και αιτήματα για προσωπικές
πληροφορίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή υποψίας, μην κάνετε κλικ, απάντηση ή πρόσβαση.
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ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Προστασία Συσκευών

Υπο-Ενότητα 2: Προστασία συσκευών
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο κύριος στόχος αυτού της υπο-ενότητας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία συσκευών και ψηφιακού
περιεχομένου, καθώς και να κατανοήσει τους κινδύνους και τις απειλές σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
Η προστασία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων και των οργανισμών που
προστατεύουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες που διατίθενται ή / και κοινοποιούνται, ακόμη και περιουσιακά στοιχεία.

Ας μάθουμε:
Α)τη σημασία της προστασίας των συσκευών κάποιου.
Β) διαφορετικά βήματα για την προστασία μιας συσκευής.

Υπο-Ενότητα 2: Προστασία συσκευών

Γιατί είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τον εξοπλισμό / τις συσκευές;

Πώς να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε ένα τείχος προστασίας:
https://www.youtube.com/watch?v=1iEKetOKSo0 (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=dlBgoVMXIWo (Eng)
Τρόπος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της συσκευής:
https://www.youtube.com/watch?v=wCYzJPunCZM (PT – windows para PC)
https://www.youtube.com/watch?v=66DcGd5N5Pw (PT – Tlm)
https://www.youtube.com/watch?v=53jhGJgh51k (Eng – windows to PC)
https://www.youtube.com/watch?v=uzu4Jp7UFpI (Eng - smartphones)
Πώς να εγκαταστήσετε / απεγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα:
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY7KiH3JI (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4 (Eng)

Υπο-Ενότητα 2: Προστασία συσκευών

Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία ενός εξοπλισμού / συσκευής;

•

Κατάλληλος έλεγχος και εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης ασφάλειας για τη συντήρηση και τη λειτουργία
ενός ασφαλούς διακομιστή Ιστού

•

Οι σωστές πρακτικές διαχείρισης είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και τη συντήρηση μιας ασφαλούς
συσκευής. Οι ακόλουθες πρακτικές και οι προτεινόμενοι έλεγχοι είναι:

•

Διαμόρφωση διακομιστή, έλεγχος και διαχείριση αλλαγών / ενημέρωσης.

•

Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων

•

Διαμορφώσεις λογισμικού που πληρούν την πολιτική ασφαλείας του συστήματος.

•

Πιστοποίηση και διαπίστευση προόδου / αιτήσεων.

Υπο-Ενότητα 2: Προστασία συσκευών

Ορίστε κωδικούς πρόσβασης και δημιουργήστε μοτίβα κλειδώματος οθόνης για
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν χρησιμοποιείται από άλλους.

να

Διατηρήστε ενημερωμένο το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα προστασίας από
ιούς / anti-spyware σε όλες τις συσκευές σας. Διατηρήστε ενεργό το τείχος προστασίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
Προστασία προσωπικών
δεδομένων και απορρήτου

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο κύριος στόχος αυτής της υπο-ενότητας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου.

Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:
1.

Η σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

2.

Διαφορετικές συμπεριφορές που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να είναι ασφαλής

3.

Η σημασία της διατήρησης του απορρήτου σε ψηφιακό περιβάλλον

4.

Διαφορετικές συμπεριφορές για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής.

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου

Το δικαίωμα στην (προσωπική) προστασία δεδομένων απορρέει από το δικαίωμα
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.
-

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση και άλλα
στοιχεία αναγνώρισης όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό
φορολογούμενου, τον αριθμό διαβατηρίου, τον αριθμό της κάρτας πολίτη ή
ακόμα και τον αριθμό ενός επιχειρηματία πελάτη, καθώς και τον αριθμό
τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ήχο φωνής για να
επιτρέπεται η πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό και σε άλλους που, επειδή
σχετίζονται με ένα άτομο, επιτρέπουν την αναγνώριση.

- Η οδηγία 95/46 / ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 καθιερώνει την έννοια των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο άρθρο 2 στοιχείο α) ως "κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει
ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (" υποκείμενο δεδομένων ") · ένα αναγνωρίσιμο άτομο είναι
εκείνο που μπορεί να είναι προσδιορίζονται, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αριθμό αναγνώρισης ή
σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, ψυχική, οικονομική,
πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
-

Μερικές φορές παρέχουμε πληροφορίες που δεν γνωρίζουν τον σκοπό. Δεν αμφισβητούμε γιατί, αυτά ή αυτά
τα δεδομένα είναι απαραίτητα, για παράδειγμα, στην περίπτωση συλλογής δεδομένων για μια κάρτα
πιστότητας ενός αντίστοιχου πελάτη ή ακόμη και για ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης. Φαίνονται αβλαβή ή
παράλογα. Αυτά τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν μια πραγματική αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι
χρήστες πρέπει να προστατεύονται από καταχρηστικές πρακτικές.

-

Κάθε ελιγμός που γίνεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους καταναλωτές φέρνει
αναμφισβήτητους πόρους σε όσους μπορούν να κάνουν κατάχρηση αυτών των πληροφοριών.

-

Πολλές κρίσιμες πληροφορίες καταλήγουν να είναι προσβάσιμες, λίγο πολύ άμεσα, ή απευθείας στο
διαδίκτυο. Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όχι μόνο στα προσωπικά μας στοιχεία στα κοινωνικά
δίκτυα, αλλά και στον τραπεζικό λογαριασμό μας, για παράδειγμα. Και αυτό μπορεί να προσεγγιστεί όχι μόνο
από εμάς, αλλά και από άτομα ή προγράμματα που περνούν τα μέτρα μας για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο και την άμυνα στον κυβερνοχώρο, και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τους εαυτούς
μας, αλλά και όλους εκείνους στους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι (Martins, 2012) .

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
Οι πιο σημαντικοί κανόνες ασφάλειας και τι δεν πρέπει να κάνετε στο διαδίκτυο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διατηρήστε τα προσωπικά σας στοιχεία επαγγελματικά
Διατηρήστε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας ενεργές
Διατηρήστε ενημερωμένο το πρόγραμμα προστασίας από ιούς
Διατηρήστε ενημερωμένο το λογισμικό, τα προγράμματα και τις εφαρμογές
Πρακτική ασφαλούς περιήγησης
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο είναι ασφαλής
Προσέξτε τι κατεβάζετε (Λήψη προγραμμάτων και εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες πηγές)
Επιλέξτε Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης (και μην επαναχρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης)
Ανοίξτε προσεκτικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (+ Να είστε ύποπτοι για εξωτερικές
λήψεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Παρακολουθήστε τα νέα για περιστατικά ασφαλείας
Πραγματοποιήστε διαδικτυακές αγορές από ασφαλείς ιστότοπους
Προσέξτε τι δημοσιεύετε
Να είστε προσεκτικοί ποιοι συναντάτε στο Διαδίκτυο

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου

Ενας τρόπος για να διασφαλίσετε το απόρρητό σας είναι η δημιουργία ισχυρών κωδικών
πρόσβασης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού άλλων μέσων για τη διασφάλιση διπλού
ελέγχου ταυτότητας.
Αναπτύξτε ισχυρό κωδικό πρόσβασης
Οι πολιτικές κωδικού πρόσβασης σας ενθαρρύνουν να χρησιμοποιείτε τους ισχυρότερους κωδικούς
πρόσβασης χωρίς να δημιουργείτε την ανάγκη ή τον πειρασμό να επαναχρησιμοποιήσετε τους
κωδικούς πρόσβασης ή να τους γράψετε. Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι
τυχαίοι, περίπλοκοι και μεγάλοι (τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και με διαφορετικά είδη, κατά
προτίμηση). Τέλος πάντων, πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης τακτικά και να τον κρατάτε
μόνοι σας.

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
Πώς να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης:
▪ Χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης τουλάχιστον οκτώ (8) χαρακτήρων ή περισσότερων (ο χρόνος είναι καλύτερος).
▪ Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό κεφαλαίων, πεζών, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων (για παράδειγμα:!, @, &,%, +) Σε
όλους τους κωδικούς πρόσβασης.
▪ Αποφύγετε τη χρήση ονομάτων ατόμων ή κατοικίδιων ζώων. Είναι επίσης καλύτερο να αποφύγετε τη χρήση βασικών
ημερομηνιών (γενέθλια, επετείους κ.λπ.). Και μην επιλέξετε ποτέ έναν κωδικό πρόσβασης όπως "12345678".
▪ Ενας ισχυρός κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να μοιάζει με μια σειρά τυχαίων χαρακτήρων.

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
Πώς να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης:
❖ Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός σας!Ορισμένοι ιστότοποι το κάνουν αυτόματα. Εάν όχι, έχετε
ιστότοπους που το κάνουν. Σαν αυτό:
https://howsecureismypassword.net/
Δοκίμασε το!

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
Πώς να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης:
▪ Διατηρήστε τους κωδικούς πρόσβασής σας - ποτέ μην κοινοποιείτε κωδικό πρόσβασης με κανέναν άλλο
▪ Μην γράψετε τους κωδικούς πρόσβασης
▪ Στον ιστό, εάν πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας ενδέχεται να έχει παραβιαστεί, αλλάξτε τον αμέσως και, στη
συνέχεια, ελέγξτε τους άλλους λογαριασμούς του ιστότοπού σας για κατάχρηση.

Προχωρώντας περαιτέρω - μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Αυτές οι μέθοδοι, που απαιτούν δύο τύπους αποδείξεων ότι είστε αυτοί που ισχυρίζεστε ότι είστε, είναι ασφαλέστεροι από
τη χρήση μόνο στατικών κωδικών πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας. Ενα συνηθισμένο παράδειγμα είναι ένα διακριτικό
προσωπικής ασφάλειας που εμφανίζει τους κωδικούς πρόσβασης που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με έναν
καθορισμένο κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι τα συστήματα δύο παραγόντων μπορεί να μην είναι πάντα
δυνατά ή πρακτικά!
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
Πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να μοιράζεστε ποτέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Ταξιδιωτικά σχέδια / Οι ακριβείς λεπτομέρειες των επερχόμενων διακοπών σας
• Η προσωπική σας τοποθεσία (επίσης εικόνες με γεωγραφική ετικέτα)
• Εικόνες των πιστωτικών σας καρτών / ακριβών αγορών
• Βίντεο των φίλων σας που πήρατε χωρίς άδεια
• Γεμίστε τους φίλους σας Θα πρέπει να μοιράζονται τους εαυτούς τους (Είναι συναρπαστικό όταν ο φίλος
σας σας λέει ότι παντρεύονται ή περιμένουν μωρό
• Μην αφήσετε αυτόν τον ενθουσιασμό να σας κάνει κάτι χωρίς σκέψη.)
• Ακατάλληλες προσωπικές εικόνες
• Πληροφορίες Τράπεζας
• Παράπονα για το αφεντικό σας

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου

Υπάρχει ένας κανόνας στον οποίο πρέπει να ζείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
μην δημοσιεύετε ποτέ κάτι που δεν θα θέλατε να δει ολόκληρος ο κόσμος.
Εάν δημοσιεύσετε κάτι σήμερα και το μετανιώσετε δύο χρόνια, ενδέχεται να
μπορείτε να το διαγράψετε από τον λογαριασμό σας, αλλά δεν μπορεί ποτέ να
διαγραφεί εντελώς από το Διαδίκτυο.
Ενας καλός γενικός κανόνας είναι να σκεφτείτε και να αναρωτηθείτε εάν αυτό που
πρόκειται να δημοσιεύσετε θα μπορούσε να εκτεθεί σε οποιονδήποτε δημόσιο
χώρο, οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς να ντρέπεται. Εάν η απάντηση είναι όχι, είναι
καλύτερα να μην δημοσιεύσετε.

Υπο-Ενότητα 3:
Προστασία προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου
Μερικές φορές, κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο, μπορεί να εμφανιστούν
ορισμένα παράθυρα ζητώντας προσωπικά δεδομένα. Να είστε προσεκτικοί με αυτόν τον τύπο
"παρότρυνσης για δράση" που απαιτεί προσωπικά δεδομένα!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προστασία
της υγείας και της ευημερίας

Υπο-Ενότητα 4: Προστασία της υγείας και της
ευεξίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο κύριος στόχος αυτής της υπο-ενότητας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποφυγής
κινδύνων και απειλών για τη σωματική και ψυχολογική ευεξία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών,
καθώς και να είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες να προστατεύσει τον
εαυτό του και τους άλλους από πιθανούς κινδύνους σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Σε αυτό το θέμα θα καταλάβουμε ότι όλες οι διαδικτυακές συμπεριφορές συνεπάγουν συνέπειες, θα
αναλύσουμε τη σημασία της ευθύνης κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και τους κίνδυνους κατάχρησης του
Διαδικτύου.

Υπο-Ενότητα 4: Προστασία της υγείας και της
ευεξίας
Οι ΤΠΕ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά ενέχουν επίσης ορισμένους κινδύνους, όπως η
τεχνολογική εξάρτηση. Μελέτες δείχνουν τη σημασία της πρόληψης κατά αυτής της κατάστασης και της
ευαισθητοποίησης των τεχνικών υγείας, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Μια ευρέως κατανοητή εξάρτηση από τις ΤΠΕ είναι ένας νέος τύπος εθισμού που εμφανίστηκε τον 21ο αιώνα. Οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν υπερβολικά τα κινητά τηλέφωνα, τα κοινωνικά δίκτυα και το Διαδίκτυο.
Η εξάρτηση από τις ΤΠΕ ορίζεται από ψυχολογικές και συμπεριφορικές διαταραχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τη
χρήση ουσίας, οι οποίες είναι παρορμητικής-καταναγκαστικής φύσης και οι οποίες οδηγούν τον χρήστη να εμπλέκεται
συνεχώς ή όλο και περισσότερο στις ΤΠΕ, ανεξάρτητα από τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχουν για σωματική,
κοινωνική, πνευματική, ψυχική ή οικονομική ευημερία. (Δρ. José Romero, Ψυχίατρος).

Υπο-Ενότητα 4: Προστασία της υγείας και της
ευεξίας
Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία αποκάλυψε ότι το 73,3% των νέων ηλικίας μεταξύ 14 και 25 ετών είχαν
συμπτώματα υποδηλωτικά για εθισμό στο Διαδίκτυο. Από αυτά, το 13% είχε σοβαρά επίπεδα εξάρτησης και το 52,1% των
ερωτηθέντων θεωρούνταν «εξαρτώμενο από το Διαδίκτυο». Μια άλλη μελέτη επισημαίνει ότι περίπου το 25% των παιδιών και
των νέων στην Πορτογαλία εξαρτώνται κλινικά από τη χρήση του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.

Υπο-Ενότητα 4: Προστασία της υγείας και της
ευεξίας
Δεν υπάρχει καμία αιτία εθισμού στο Διαδίκτυο.
Πολλοί παράγοντες μπορούν να παίξουν ρόλο, όπως:
- Υποκείμενες καταστάσεις ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης
- Γενετική
- Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση ή εθισμό, μεταξύ άλλων:

❑

Πάρα πολύ online σερφ στο Διαδίκτυο

❑

Υπερβολική χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης

❑

Υπερβολικός χρόνος που δαπανάται σε διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως τυχερά παιχνίδια,
διαπραγμάτευση μετοχών, τυχερά παιχνίδια

Υπο-Ενότητα 4: Προστασία της υγείας και της
ευεξίας

Οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο να εξαρτηθεί από τις νέες τεχνολογίες μπορούν να χωριστούν
σε ατομικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες.
Υπάρχει μια συχνή συσχέτιση ορισμένων ψυχιατρικών παθολογιών με αυτές τις εξαρτήσεις στις νέες
τεχνολογίες. Μια συχνή συσχέτιση έχει βρεθεί με την διαταραχή της υπερκινητικότητας και την ελλειμματική
προσοχή, με κατάθλιψη, διπολική διαταραχή και άλλες διαταραχές της διάθεσης, με άγχος, κοινωνική φοβία,
χρήση / κατάχρηση ουσιών και άλλα πολλά, όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, αϋπνία, εχθρότητα και
επιθετικότητα, τάση αυτοκτονίας και τη σχιζοφρένεια.

Διαβάστε τα Νέα:
https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/noticias/a-dependencia-nas-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao- (PT)
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/18/dangers-of-digital-dependency (Eng)

Υπο-Ενότητα 4: Προστασία της υγείας και της
ευεξίας

Διατηρήστε την ισορροπία
Η διαδικτυακή κοινωνική επαφή μπορεί να είναι μια σωτηρία. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να
ορίσετε όρια για το χρόνο που περνάτε μπροστά από μια οθόνη. Εστιάστε στην εξισορρόπηση του
χρόνου της οθόνης σας και προσπαθήστε να επιλέξετε άλλους τρόπους σύνδεσης, επικοινωνίας,
μάθησης και εργασίας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προγραμματιστίτε εγκαίρως να διαβάσετε ένα
βιβλίο, να κάνετε κάποια άσκηση ή να δημιουργήσετε ένα παζλ.
Συνιστάται ανεπιφύλακτα να έχετε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαδικτυακής και της εκτός
σύνδεσης ζωής σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Επιπλέον υλικό σχετικά με την ασφάλεια στο
διαδίκτυο
▪ https://www.seguranet.pt/

• https://www.internetsegura.pt/

• https://www.betterinternetforkids.eu/discover/organisations-and-industry

• https://us-cert.cisa.gov/security-publications

• https://www.seguranet.pt/sites/default/ﬁles/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf

• https://www.seguranet.pt/sites/default/ﬁles/checklist_sobre_seguranca_no_computador_0.pdf

• https://www.seguranet.pt/sites/default/ﬁles/seguranca_digital_2014.pdf
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Γλωσσάρι (1)
ΟΡΟΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ
Το Antivirus είναι εφαρμογές που εντοπίζουν κακόβουλα προγράμματα, ικανά να
τα αφαιρέσουν ή να τα περιοσίσουν.

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 12)

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 18)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Πρόγραμμα ή ομάδα προγραμμάτων που εκτελούν εργασίες στον υπολογιστή ή
στο κινητό τηλέφωνο / tablet.

Ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο είναι μια επιθετική και σκόπιμη
(επαναλαμβανόμενη) πράξη που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών πόρων,
από ένα άτομο ή μια ομάδα, εναντίον ενός θύματος που δεν μπορεί εύκολα να
υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Είναι μια παράνομη συμπεριφορά που γίνεται μέσω της χρήσης υπολογιστών και
Διαδικτύου.

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 19)

ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 8)

MALWARE (ΙΟΙ,
WORMS, TROJANS)
(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 16)

Είναι ένα αμυντικό εμπόδιο. Η λειτουργία του είναι βασικά ο αποκλεισμός
ανεπιθύμητης ή επιβλαβούς κυκλοφορίας δεδομένων και η αποδοχή πρόσβασης
που δεν είναι επιβλαβής.
Το κακόβουλο λογισμικό είναι λογισμικό που καταστρέφει συσκευές μέσω
κλοπής προσωπικών δεδομένων. Συχνά, το κακόβουλο λογισμικό αναπτύσσεται
από εισβολείς * που χρησιμοποιούν συχνά τα δεδομένα μας για να βγάλουν
λεφτά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit
aliseme.project/

