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Συέδιξ μαθήμαςξπ για ςξ Αμςικείμεμξ εκπαίδεσρηπ #03:
«Ποξρςαρία ςξσ ΣΕΠΕΗΥ από επιβλαβέπ λξγιρμικό»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
Σκξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ μα είμαι ρε θέρη μα διαυειοίζεςαι
απξςελερμαςικά ςα εογαλεία ποξρςαρίαπ ςωμ ρσρςημάςωμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ από ιξύπ και μα μεοιμμά για
ςημ ποξμήθεια αδειώμ υοήρηπ καςάλληλξσ λξγιρμικξύ.

Διάοκεια: 20’
Πεοιευόμεμα
Λξγιρμικό Ποξρςαρίαπ από ιξύπ


Είμαι εγκαςερςημέμξ λξγιρμικό ποξρςαρίαπ από ιξύπ ρςξμ ενσπηοεςηςή και ρςξσπ ρςαθμξύπ
εογαρίαπ. Τξ λξγιρμικό πξσ είμαι εγκαςερςημέμξ ρςξμ ενσπηοεςηςή ποέπει μα παοέυει
κεμςοικά ρςξσπ ρςαθμξύπ εογαρίαπ εμημέοωρη με μέα ρςξιυεία αμίυμεσρηπ ιώμ και μα
ελέγυει ςξσπ ρςαθμξύπ εογαρίαπ ωπ ποξπ ςιπ οσθμίρειπ λειςξσογίαπ.



Ποαγμαςξπξιείςαι εγκαςάρςαρη ρςα ρσρςήμαςα
μέρα και ςξσπ κωδικξύπ εγκαςάρςαρηπ πξσ
εγκαςάρςαρη ρςξσπ ρςαθμξύπ εογαρίαπ μπξοεί
ασςό τάκελξ ρςξμ ενσπηοεςηςή ή από επιλξγέπ
ποξρςαρίαπ από ιξύπ ρςξμ ενσπηοεςηςή.



Είμαι εμεογξπξιημέμξ ςξ real-time protection καςά ςξ άμξιγμα αουείωμ και μημσμάςωμ
ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ. Επιβεβαίωρη από παοακξλξύθηρη ςξσ μεςοηςή ςωμ
ποξγοαμμάςωμ πξσ έυξσμ ελεγυθεί για ιξύπ.



Έλεγυξπ πωπ δεμ έυξσμ λήνει ξι άδειεπ υοήρηπ και επιςοέπξσμ ςημ εμημέοωρη ςξσ
ενσπηοεςηςή και ςωμ ρςαθμώμ εογαρίαπ με μέα ρςξιυεία αμίυμεσρηπ ιώμ. Σςημ πεοίπςωρη
πξσ ξι άδειεπ έυξσμ λήνη ξ Υπεύθσμξπ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ποξςοέπεςαι μα μεοιμμήρει για ςημ
ποξμήθεια από ςξ ρυξλείξ καςάλληλξσ λξγιρμικξύ. Παοακξλξύθηρη ςωμ ημεοξμημιώμ ςωμ
ποόρταςωμ εμημεοώρεωμ ρε ενσπηοεςηςή και ρςαθμξύπ εογαρίαπ.



Οι δσμαςόςηςεπ ποαγμαςξπξίηρηπ ελέγυωμ για ιξύπ. Επιρκόπηρη ςωμ απξςελερμάςωμ
λειςξσογίαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ποξρςαρίαπ από ιξύπ. Καθαοιρμόπ μξλσρμέμωμ αουείωμ.



Ποαγμαςξπξίηρη ελέγυξσ με online antivirus scanner.

πξσ ςέςξιξ λξγιρμικό απξσριάζει, από ςα
ςξ ΣΕΠΕΗΥ διαθέςει. Για ρσμςόμεσρη, η
μα γίμει και από καςάλληλξ για ςξ ρκξπό
ςξσ λξγιρμικξύ διαυείοιρηπ ςηπ εταομξγήπ

Λξγιρμικό Ποξρςαρίαπ από Spyware


Είμαι εγκαςερςημέμξ λξγιρμικό για ςξ ρκξπό ασςό. Αοκεςά λξγιρμικά ποξρςαρίαπ από ιξύπ
ποξρςαςεύξσμ και από απειλέπ ςξσ είδξσπ Spyware, Adware και λξιπά Malware.



Αμ δεμ σπάουει εγκαςερςημέμξ λξγιρμικό ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ, ρσμίρςαςαι η εγκαςάρςαρη
ςξσ δωοεάμ λξγιρμικξύ SpyBot Search & Destroy.

Personal Firewall


Η ποξρςαρία μέρω Firewall ςωμ ρσρςημάςωμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ποαγμαςξπξιείςαι από ςξ δίκςσξ
ςξσ ΠΣΔ, ξπόςε δεμ απαιςείςαι η εμεογξπξίηρη ςξσ Personal Firewall ςωμ Windows.

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ παοξσριάζει ρςξμ σπεύθσμξ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ςξμ ποξςειμόμεμξ ςοόπξ ποξρςαρίαπ από
απειλέπ ςξσ Διαδικςύξσ. Καθώπ δεμ σπάουει δωοεάμ λξγιρμικό πξσ μα καλύπςει ςιπ απαιςήρειπ ςωμ
ΣΕΠΕΗΥ ρσμίρςαςαι η ποξμήθεια εμπξοικξύ λξγιρμικξύ πξσ μα επιςοέπει ςημ κεμςοική διαυείοιρη
ςωμ οσθμίρεωμ ποξρςαρίαπ από ςξμ ενσπηοεςηςή για ςξ ρύμξλξ ςωμ ρσρςημάςωμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ.

Ποόρθεςξ σλικό
http://ts.sch.gr/
Οδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ Windows Server 2003 Windows XP
Εμόςηςα_1_Παοξσρίαρη_ςξσ_ΣΕΠΕΗΥ.ppt
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