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Ενημερωμζνοι ψηφιακοί χρήςτεσ για ζνα καλφτερο διαδίκτυο

Επικεντρωμζνθ ςτον χριςτθ του διαδικτφου και κυρίωσ ςτα παιδιά και τουσ νζουσ, και με ςφνκθμα
«Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό. Ένα καλύτερο Διαδίκτυο ξεκινά από
εσένα», θ Παγκόςμια Ημζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου ςυντονίηεται και φζτοσ από το Πανευρωπαϊκοφ Δίκτυο
Εκνικϊν Κζντρων Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ INSAFE.

Είναι γεγονόσ πωσ το διαδίκτυο διαμορφϊνει νζεσ ςυνικειεσ ςτθν επικοινωνία και ςυμβάλλει με πολλοφσ,
ςυχνά αμφίςθμουσ τρόπουσ, ςτθν ανάπτυξθ των ανκρωπίνων ςχζςεων. Με ςτόχο τον περιοριςμό των
κινδφνων ωσ προσ τθν ιδιωτικότθτα τθσ επικοινωνίασ, θ Αρχι Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν
ζχει καλλιεργιςει μια κουλτοφρα αςφάλειασ ςτισ εταιρίεσ των παρόχων. Σαυτόχρονα προςπακεί να
ενθμερϊνει τουσ ψθφιακοφσ χριςτεσ ςχετικά με τα μζτρα που κα πρζπει να εφαρμόηουν για μια αςφαλι
περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο και για τθν προςταςία του απορριτου των επικοινωνιϊν τουσ.

Για τον ςκοπό αυτό, θ ΑΔΑΕ ζχει ςυγκεντρϊςει ςτθ διαδικτυακι τθσ πφλθ http://www.adae.gr/enimerosichriston-kai-syndromiton/ ςυνδζςμουσ από πολλζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, όπωσ Τπουργεία, οργανιςμοφσ,
ανεξάρτθτεσ αρχζσ και παρόχουσ. Επίςθσ, οι επιςκζπτεσ μποροφν να αξιολογιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε
κζματα αςφάλειασ και απορριτου των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό
ερωτηματολόγιο http://www.adae.gr/quiz/, και να κατεβάςουν το ενημερωτικό ζντυπο τθσ ΑΔΑΕ.

Ενδεικτικά, πρακτικζσ οδθγίεσ για τθν αποφυγι των κινδφνων ςτον κυβερνοχϊρο κατά τθν αςφρματθ
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο περιλαμβάνουν τα παρακάτω μζτρα:


Ενεργοποιιςτε τθν κρυπτογράφθςθ ςτον αςφρματο δρομολογθτι ςασ. Προτιμιςτε τθν
κρυπτογράφθςθ WPA ι ακόμα καλφτερα WPA2. Να χρθςιμοποιείτε ιςχυροφσ κωδικοφσ για το κλειδί
κρυπτογράφθςθσ, τουσ οποίουσ να αλλάηετε ςυχνά. Αλλάηετε το όνομα του δικτφου (αναγνωριςτικό
SSID), δίνοντασ δικι ςασ ονομαςία, διαφορετικι από αυτι που ζχει κζςει ο καταςκευαςτισ.



Ρυκμίςτε το αςφρματο δίκτυο ϊςτε να δζχεται ςυνδζςεισ μόνο από ςυγκεκριμζνουσ υπολογιςτζσ,
tablet και κινθτά τθλζφωνα (MAC address filtering).
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Αλλάξτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό αςφαλείασ για τθ διαχείριςθ του αςφρματου δρομολογθτι
από τθν τιμι που ζχει κζςει ο καταςκευαςτισ (username και password admin). Επιπλζον, αλλάηετε
τον κωδικό, που ζχετε κζςει, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.



Απενεργοποιιςτε τθν απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ (remote management access) με τον δρομολογθτι
ςασ ςε περίπτωςθ που θ πρόςβαςθ αυτι δεν είναι ιδθ απενεργοποιθμζνθ από τον καταςκευαςτι.



Αλλάξτε τθ ρφκμιςθ ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ διαχείριςθ του δρομολογθτι ςασ μζςω αςφρματθσ
(wireless) ςφνδεςθσ.



Μπορείτε να ελζγξετε τον αςφρματο δρομολογθτι ςασ για το ποιεσ ςυςκευζσ ζχουν ςυνδεκεί ι
αιτοφνται ςφνδεςθσ με αυτόν. ε περίπτωςθ που παρατθριςετε ςυνδζςεισ από άγνωςτεσ ςυςκευζσ,
αλλάξτε άμεςα τουσ κωδικοφσ ςασ.



Απενεργοποιιςτε το αςφρματο δίκτυο όταν δεν το χρθςιμοποιείτε.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
Αναςταςία Λφρα
Προϊςταμζνθ Σμ. Διεκνϊν υνεργαςιϊν & Δθμοςίων χζςεων
Σ: 210 6387607
Κ: 6979 111938
Ε:alyra@adae.gr
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