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• Είναι οι αποκθκευμζνεσ εργαςίεσ μασ αςφαλείσ για όςο καιρό τισ χρειαηόμαςτε ι 
υπάρχει κίνδυνοσ να ςβθςτοφν και να τισ χάςουμε; 

• Μπορεί ο υπολογιςτισ μασ να παρουςιάςει προβλιματα ςτθ λειτουργία του, ενϊ 
το υλικό του μζροσ να μθν ζχει κανζνα πρόβλθμα; 

• Με ποιον τρόπο μποροφμε να προςτατζψουμε καλφτερα τισ εργαςίεσ μασ ςτον 
υπολογιςτι; 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό κα γνωρίςουμε πϊσ μποροφμε να δουλεφουμε με μεγαλφτερθ 
αςφάλεια, προςτατεφοντασ τον υπολογιςτι και τισ εργαςίεσ μασ από πικανοφσ 
κίνδυνουσ. 

Ρρόγραμμα-ιόσ (virus),  
Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus),  
Αντίγραφα αςφαλείασ (backup),  
Χάκερ (hacker)  
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7.1 «Τίποτα» δεν είναι αςφαλζσ 
 

Ο κακθγθτισ ςασ ςάσ ζχει ανακζςει να γράψετε μία εργαςία για το επόμενο μάκθμα. 
Ζχετε ςχεδόν ολοκλθρϊςει τθν εργαςία ςτον υπολογιςτι και τον ανοίγετε, για να 
κάνετε τισ τελευταίεσ διορκϊςεισ. Με ζκπλθξθ ανακαλφπτετε ότι δεν μπορείτε να 
διαβάςετε τθν εργαςία ςασ και θ δουλειά αρκετϊν εβδομάδων ζχει χακεί. Ξαφνικά 
ςυνειδθτοποιείτε ότι θ μόνιμθ αποκικευςθ των εργαςιϊν ςασ ςτο ςκλθρό ςασ δίςκο 
δεν είναι τόςο ςίγουρθ, όςο εςείσ νομίηατε. 

Ροια είναι θ αιτία που χάκθκε θ εργαςία ςασ και είςτε αναγκαςμζνοι να τθ γράψετε 
από τθν αρχι; 
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Τζςςερισ (4) είναι ςυνικωσ οι πιο πικανζσ αιτίεσ: 

 

1. Τα αποκθκευτικά μζςα μπορεί να χαλάςουν 

 

Ραρότι κεωροφμε ότι ο ςκλθρόσ δίςκοσ αποκθκεφει μόνιμα τα προγράμματα και τισ 
εργαςίεσ μασ, υπάρχει πάντα θ πικανότθτα βλάβθσ του ςκλθροφ δίςκου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι είναι πικανό να χάςουμε όλεσ τισ εργαςίεσ που ζχουμε 
αποκθκεφςει. 
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2. Υπάρχουν κακόβουλα προγράμματα που ονομάηονται ιοί 

 

Εκτόσ από τα προγράμματα που χρθςιμοποιοφμε, υπάρχουν προγράμματα που 
φτιάχνονται από κακόβουλουσ προγραμματιςτζσ, για να δθμιουργοφν προβλιματα 
ςτθν ομαλι λειτουργία του υπολογιςτι. Ζνα τζτοιο πρόγραμμα ονομάηεται ιόσ 
(virus).  

 

Ραρότι θ καταςκευι προγραμμάτων ιϊν ζχει χαρακτθριςτεί ωσ παράνομθ πράξθ και 
διϊκεται, κάκε χρόνο εμφανίηεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ καινοφργιων ιϊν. Ρικανά 
προβλιματα που μπορεί να μασ δθμιουργιςει ζνασ ιόσ υπολογιςτι είναι: 

 

• να διαγράψει ότι ζχουμε αποκθκεφςει ςτο ςκλθρό μασ δίςκο, 

• να ελαττϊςει τθν ταχφτθτα επεξεργαςίασ του υπολογιςτι μασ, 

• να εμφανίηονται ενοχλθτικά μθνφματα ςτθν οκόνθ  

• και γενικά, ο υπολογιςτισ μασ να εκτελεί άλλεσ ενζργειεσ από αυτζσ που εμείσ 
του δίνουμε εντολι να εκτελζςει.  
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3. Δεν πρζπει να ξεχνάμε τον ανκρώπινο παράγοντα  

 

Ρολλζσ φορζσ αιτία για να χακοφν ςθμαντικζσ εργαςίεσ ςε ζναν υπολογιςτι είναι θ 
διαγραφι τουσ από κάποιον άλλο χειριςτι, ειδικά, όταν περιςςότεροι από ζνασ 
χειριςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα τθσ διαγραφισ ςτον αποκθκευτικό χϊρο του 
υπολογιςτι.  

 

Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο υπολογιςτισ είναι μια ευαίςκθτθ θλεκτρονικι μθχανι, που 
δουλεφει με θλεκτρικό ρεφμα. Κακι ςυντιρθςθ του υλικοφ (ζκκεςθ ςε ςκόνθ ι ςε 
υπερβολικι ηζςτθ ι υγραςία), ατυχείσ ενζργειεσ (ρίψθ νεροφ ι αναψυκτικοφ ςτο 
πλθκτρολόγιο) ι κακόσ χειριςμόσ (νευρικζσ και απότομεσ κινιςεισ για τθ ςφνδεςθ των 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν, όταν ο υπολογιςτισ βρίςκεται ςε λειτουργία) μποροφν να 
ζχουν καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ, ακόμθ και ολικι απϊλεια των δεδομζνων.  
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4. Ειςβολι ανεπικφμθτων ςτον υπολογιςτι μασ 

 

Εκτόσ από τα φιλικά πρόςωπα που χειρίηονται τον υπολογιςτι μασ, είναι πικανό και 
άλλα κακόβουλα άτομα να ειςβάλουν, παρά τθ κζλθςθ μασ, ςτο ςκλθρό του δίςκο 
για να αλλοιϊςουν, να διαγράψουν ι να υποκλζψουν τισ εργαςίεσ μασ. Το φαινόμενο 
αυτό γνωρίηει ιδιαίτερθ ζξαρςθ τθν τελευταία εικοςαετία, ιδιαίτερα με τθ ςφνδεςθ 
των υπολογιςτϊν ςτο Διαδίκτυο (Internet). Οι άνκρωποι αυτοί ονομάηονται «Χάκερσ» 
(Hackers) και θ ιςτορία τουσ ξεκίνθςε ςαν παιχνίδι, κακϊσ μ’ αυτό τον τρόπο ικελαν 
να επιδείξουν τισ προγραμματιςτικζσ τουσ ικανότθτεσ. Στισ μζρεσ μασ οι πράξεισ 
αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ θλεκτρονικά εγκλιματα και τιμωροφνται, όταν γίνονται 
αντιλθπτζσ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
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7.2 Ανάγκθ φπαρξθσ αντιγράφων αςφαλείασ  

 

Σε περίπτωςθ που χάςουμε όλο το περιεχόμενο του ςκλθροφ μασ δίςκου, κα 
χρειαςτεί να το εγκαταςτιςουμε ξανά, ϊςτε να ςυνεχίςουμε ομαλά τισ εργαςίεσ μασ. 
Τα περιςςότερα από τα προγράμματα που βρίςκονται ςτον υπολογιςτι μασ 
μποροφμε να τα βροφμε εφκολα, αφοφ είναι ιδθ αποκθκευμζνα ςε DVD ι CD-ROM. 
Αυτά, όμωσ, που είναι μοναδικά και αναντικατάςτατα είναι οι δικζσ μασ εργαςίεσ. 
Ρόςεσ ϊρεσ χρειαςτικαμε, για να τισ δθμιουργιςουμε και πόςο ςθμαντικζσ είναι για 
μασ, μόνο εμείσ το γνωρίηουμε. Άρα αυτό που οφείλουμε να κυμόμαςτε από τθν 
υποκετικι περίπτωςθ που προαναφζρκθκε, είναι ότι θ αντιγραφι των εργαςιϊν μασ 
ςε ζνα δεφτερο αποκθκευτικό μζςο (π.χ. DVD, CD-ROM ι δεφτερο εξωτερικό ςκλθρό 
δίςκο) κα μασ προφφλαςςε από τθν ενδεχόμενθ απϊλειά τουσ. Η ενζργεια αυτι 
ονομάηεται: δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ. Η δθμιουργία αντιγράφων 
αςφαλείασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι ενζργεια και είναι αναγκαίο να γίνεται 
τακτικά από όλουσ τουσ χειριςτζσ υπολογιςτϊν, εφόςον επικυμοφν να διαςφαλίςουν 
τισ αποκθκευμζνεσ εργαςίεσ τουσ από πικανι απϊλεια.  
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7.3 Τρόποι προςταςίασ από ιοφσ  

 

Τα τελευταία χρόνια θ πιο πικανι αιτία απϊλειασ των δεδομζνων μασ από τον 
υπολογιςτι είναι θ φπαρξθ ιϊν. Αν κζλουμε να προςτατζψουμε τον υπολογιςτι μασ 
από ιοφσ, πρζπει:  

 

1. Να προςζχουμε ποια προγράμματα «τρζχουμε» ςτον υπολογιςτι μασ. 
Ρρογράμματα των οποίων δε γνωρίηουμε τον καταςκευαςτι ι δεν τα ζχουμε 
προμθκευτεί από το εμπόριο, ζχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να ζχουν κάποιο ιό.  

2. Να φροντίςουμε για τθν εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι μασ ενόσ αντιιικοφ 
προγράμματοσ (antivirus program), το οποίο κα μασ προςτατεφει από τουσ 
περιςςότερουσ ιοφσ.  

3. Να ανανεϊνουμε ςυχνά το αντιϊικό μασ πρόγραμμα από το Διαδίκτυο με τθν 
τελευταία ενθμερωμζνθ ζκδοςθ.  

4. Αν ςυνδεόμαςτε ςτο Διαδίκτυο, πρζπει να ενεργοποιιςουμε ζνα πρόγραμμα 
«τείχουσ προςταςίασ» (firewall), ϊςτε να αποτρζπουμε τθν ανεπικφμθτθ πρόςβαςθ 
ςτον υπολογιςτι μασ από τρίτουσ.  
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Πμωσ, όςο και να προςζχουμε, πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι ανά πάςα ςτιγμι 
μπορεί να «ειςβάλει» ζνασ ιόσ ςτον υπολογιςτι μασ, είτε γιατί ςυνδεκικαμε ςτο 
Διαδίκτυο είτε γιατί κελιςαμε να εγκαταςτιςουμε ζνα νζο πρόγραμμα. Ζνα αντιϊικό 
πρόγραμμα μασ προςτατεφει από τουσ περιςςότερουσ ιοφσ αλλά όχι από όλουσ. Ζτςι, 
ο καλφτεροσ τρόποσ προςταςίασ των δεδομζνων μασ, είναι θ δθμιουργία αντιγράφων 
αςφαλείασ.  



Ερωτιςεισ 
 

1. Για ποιουσ λόγουσ ενδζχεται να χακοφν οι εργαςίεσ μασ από το ςκλθρό 
δίςκο του υπολογιςτι; 
2. Γιατί χρειάηεται να κρατάμε αντίγραφα αςφαλείασ; 
3. Τι είναι ζνασ ιόσ υπολογιςτι; 
4. Ρϊσ μποροφμε να προςτατεφςουμε τον υπολογιςτι μασ από ιοφσ; 
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