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Το σχολείο μας είναι ένα από τα 5 σχολεί α από όλη την Ελλ άδα, που επιλέχθηκαν γ ια να
συμμετάσχουν στο πιλοτι κό πρόγραμμα EduWebEU: Το ευρωπαϊκό έργο Eras mus+
EduWebEU, του οποίου συντονιστής είναι η Περιφε ρειακή Διε ύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ ικής
Ελλ άδας (ΠΔΕΔΕ), α φορά στην κατ απολέμ ηση του ψηφιακού αποκλ εισμού των Ενηλ ίκων,
όσον αφορά στην ασφα λή κα ι δημιουργική χρήση του Διαδικτύου . Μα θητές του σχολ είου
μας και συγγενείς σας, από απλοί χ ρήστες του Διαδικτ ύου, γίνονται οι ίδιοι εκπαιδε υτές
σας, συνδράμοντας έτσι στην ευρύτ ερη καταπολέμηση του ψηφια κού αποκλει σμού
Ευρωπα ίων πολιτών .

Ισχυρός κωδικός (password) - Λάθη και οι Κίνδυνοι
Ένας ισχυρός κωδικός είναι ο σημαντι κότερος παράγοντας γι α την ασφάλεια του
email, του e -ba nking, των λογαρι ασμώ ν σ τα κ οινω νικά δίκτυα, και όλης της π αρουσίας
μας στο δι αδίκτυο. Έχουμε όμως ένα πραγματικά ισχυρό κω δικό? Τα πιο συνηθισμένα
λάθη κατά τη δη μιουργία κωδικών είναι τα παρακ άτω :
1.
Εύκο λοι κωδικο ί: Εί ναι κ ατανοητό πως γι α λογαρι ασμούς που δεν έχουν με γάλη
σημασία δε ν αξίζει να φτι άξουμε και να θυμόμαστε έναν ισ χυρό κωδικ ό με 25
χαρακ τήρες, κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς, και ση μεία στίξης.
2.
Προσωπικοί κωδικο ί: Η δεύτε ρη βαθμίδα επικινδυνότη τας είναι οι κωδικοί που
είναι εύκολο κανείς να τα μαντέψει. Αν ένας χρήστης ονομάζεται Γιάννης , γε ννή θηκε
το 1982, και ο κωδικός είναι gia nnis82, δεν χρειάζε ται ένας διεθνούς φήμης hacke r για
να το β ρει. Το ίδι ο ισχύει κ αι για τους χρήστες που χρησιμοπ οιούν το όνομα του γιου,
της κόρης, ή του σκύλου. To μεγαλύτερο σχε τικό λάθος εί ναι να βάζουμε την
ημερομη νία των γενεθλίω ν. Ειδικά από τη στιγμή που τα γενέθλι ά μας είναι δι αθέσιμα
σε οποιαδήποτε επαφή έχουμε στο Fa cebook , το Skype κ αι σε άλλες υπηρεσίες.
3.
Λέξεις που υπάρχουν στο λε ξικό : Έστω π ως δεν έ χουμε βάλει το όνομά μας γι α
κωδικό, αλλά έχουμε βάλει μια άσ χετη λέξη, πχ. dragon. Πλέ ον έχουμε ένα ε λαφρώς
πιο ισχυρό κω δικό - αν η λέξη είναι πραγματικά τυχαί α, κανείς δεν θα μπορέσει να τη
μαντέ ψει. Όμως έχουμε μη δενική προστασία απέναντι σε έναν απλό οικ ιακό
υπολογιστή , που μπορεί να δοκιμάσει πάνω απ ό 650 δι αφορετικ ούς κωδικούς ανά
δευτε ρόλεπ το.
4.
Αντικατάσταση γραμμάτων με αριθμούς: Θα μπορούσαμε φυσικά να έχουμε τον
κωδικό dr@g0n , που δε ν θα το βρούμε αυτούσιο σε κανέ να λεξικ ό. Ας μη ν ξεχνάμε
όμως πως οι ha ckers ήταν οι πρώ τοι που αντικατέστησαν γράμματα με αριθμούς και
σύμβολα. Έχουν προβλέψει λοιπόν στα προγράμματα εύρεσης κωδικών τέτοιου εί δους
κόλπα, ή και ακόμα πιο προχω ρημέ να, όπ ως το να αντικ αταστήσουμε κάθε γράμμα στο
πληκτρολόγιο με αυτό π ου β ρίσκεται δεξι ά του.
5.
Εξαιρετικά πολύπλοκοι κωδικοί: Ακούγε ται αντιπαραγω γικό, όμως το να είναι
ένας κωδικ ός υπερβολικά πε ρίπλοκ ος ε ίναι κ αι αυτό έ να λάθ ος όσον αφορά την
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ασφάλεια
τω ν
λογαρι ασμώ ν
μας.
Ναι ,
αν
ο
κωδικ ός
μας
είναι SFGT WS2348927y@# %$289yfhsk, πρόκειται για έ ναν εξ αιρε τικά ισχυρό κω δικό,
το οποί ο κανείς ποτέ δε ν θα μπορέσει να μαντέψει. Το π ρόβλη μα όμως είναι πως ούτε
μπορούμε να το θυμόμαστε, ούτε θα μπορέσουμε ε νδεχομέ νως να το
πληκτρολογήσουμε σωστά με τη ν π ρώτη.
6.
Ένας κωδικό ς για ό λα: Υπάρχουν εξαιρε τικά πολλοί χρήστες που ακ όμα κι αν
δημιουργήσουν έ ναν π ολύ ισ χυρό κωδικ ό, θα κ αταλήξ ουν να χρησι μοποι ούν το ίδι ο σε
όποια ιστοσελίδα γράφ ονται , και όποι ο λογαρι ασμό φτι άχνουν. Ακόμα κι αν είναι ο
ασφαλέστε ρος κωδικός στον κ όσμο, αρκεί μία ιστοσελί δα να παραβιαστεί και θα
κινδυνεύουν πλέον όλοι οι λογαρι ασμοί τους.
Η καλύτερη δυνατή επιλογή κωδικού θα μπορούσε να είναι η χρήση μιας φράσης ω ς
κωδικό: Οι λέξεις που βρίσκονται στο λεξικό, ακ όμα και με αντικατάσταση των
γραμμάτω ν με αριθμούς, δεν είναι καθόλου ασφαλείς. Τι γίνε ται όμω ς αν
συνδυάσουμε με ρικές ασύνδε τες λέξεις μεταξ ύ τους σε έναν κωδικ ό-φράση; Για
παράδειγμα, το αμάξι μας εί ναι έ να Skoda του 2005. Α ν ο κωδικ ός είναι η
φράση odhgw.ena .Skoda05 τότε:
 Κανείς δεν θα μπορέσει να τη μαντέψει ακόμα κι αν ξέρει γι α το αμάξι μας
 Δεν υπάρχει σε κ ανένα λεξικ ό
 Είναι πολύ εύκ ολο να τη θυμόμαστε
 Είναι ένας κωδικός με 17 γράμματα που περιλαμβ άνει κεφαλαί α και μικ ρά
γράμματα, αριθμούς, και ση μεία στίξης.
 Γενικά, οπ οιοσδήποτε κωδικ ός με γαλύτερος τω ν 12 χαρακ τήρω ν με κεφαλαία
γράμματα, αριθμούς, και ση μεία στίξης, είναι έ να ισχυρό password.
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