ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Get to Know the Parts of a Debit or Credit Card
https://www.thebalance.com/parts-of-a-debit-orcredit-card-front-and-back-315489
Information diving
https://www.youtube.com/watch?v=c81NYcP2C0E
Estimating Password-Cracking Times
https://www.betterbuys.com/estimating-passwordcracking-times/
PaySafeCard
https://www.paysafecard.com/el-cy/
PayPal
https://www.paypal.com/cy/home
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contained therein

Τι είναι η Ασφάλεια της Τεχνολογίας των Πληροφοριών;
Η ασφαλεια των τεχνολογιων πληροφορικης ειναι ενα σύνολο
στρατηγικων ασφαλειας στον κύβερνοχωρο πού εμποδιζει την μη
εξούσιοδοτημενη προσβαση σε οργανωτικα περιούσιακα στοιχεια
οπως ύπολογιστες, δικτύα και δεδομενα. Διατηρει την ακεραιοτητα
και την εμπιστεύτικοτητα των εύαισθητων πληροφοριων,
εμποδιζοντας την προσβαση των εξελιγμενων χακερ.
Τι προσφέρουν οι ηλεκτρονικές τράπεζες (Online
Banks);

Ασφαλής χρήση των
υπηρεσιών
ηλεκτρονικής
τράπεζας
Οδηγός για μαθητές



Οι πελατες ξοδεύούν λιγοτερο χρονο στις
τραπεζες



Εύκαιριες για διεθνη τραπεζικη



Η διαδικασια για οποιαδηποτε δραστηριοτητα ειναι γρηγορη
και αποτελεσματικη



Διατιθεται ολο το χρονο και απο οποιοδηποτε σημειο με
σύνδεση στο Διαδικτύο



Ο πελατης ειναι σε θεση να παρακολούθει οποτεδηποτε τον
λογαριασμο

Μειονεκτήματα της ‘Ηλεκτρονικής Τραπεζικής’ (Online Banking)


Ο
λογαριασμος
μπορει
να
χακαριστει
εξούσιοδοτημενούς χρηστες μεσω τού διαδικτύού

απο

μη



Όταν ο διακομιστης της τραπεζας δεν λειτούργει, ο πελατης
δεν μπορει να χρησιμοποιησει την ηλεκτρονικη τραπεζικη



Εαν η σύνδεση στο διαδικτύο ειναι αδύναμη, μπορει να ειναι
δύσκολο για τον πελατη να διαπιστωσει με βεβαιοτητα εαν η
σύναλλαγη ηταν επιτύχης



Ορισμενες τραπεζες παρεχούν ανεπαρκεις ύπηρεσιες για το
διαδικτύακο τραπεζικο σύστημα τούς, σε αντιθεση με τις
ύπηρεσιες πού παρεχονται οταν οι πελατες επισκεπτονται
οποιοδηποτε ύποκαταστημα

Τι πρέπει να ψάχνουμε σε έναν ιστότοπο


Ασφαλης σύνδεση - https



Ψηφιακα πιστοποιητικα (Digital Certificates) – Εικονιδιο Κλειδαριας

Ανασφαλής Σύνδεση:
Το προειδοποιητικο σημα αντιπροσωπεύει την ελλειψη ασφαλειας πού
σημαινει οτι τα προσωπικα σας στοιχεια (ονομα χρηστη και κωδικος
προσβασης) δεν θα μεταδοθούν σε κρύπτογραφημενη μορφη. Επομενως,
ύπαρχει ο κινδύνος να μεταδοθούν και να κλαπούν εύαισθητες πληροφοριες
απο χακερ και να τις χρησιμοποιησούν προς οφελος τούς .

Ασφαλής Σύνδεση:

Δύο είδη κρυπτογράφησης:


Σύμμετρικη κρύπτογραφηση (Κρύπτογραφηση ιδιωτικού
κλειδιού) – Symmetric encryption (Private key encryption):

Ειναι ενας τύπος κρύπτογραφησης οπού χρησιμοποιειται μονο ενα
κλειδι (ενα μύστικο κλειδι) τοσο για την κρύπτογραφηση οσο και
για την αποκρύπτογραφηση πληροφοριων.
Οι φορεις πού
σύνεργαζονται μεσω σύμμετρικης κρύπτογραφησης πρεπει να
ανταλλασσούν το κλειδι ετσι ωστε να μπορούν να το
χρησιμοποιησούν στη διαδικασια αποκρύπτογραφησης.
Ενω η σύμμετρικη κρύπτογραφηση δεν ειναι τοσο ασφαλης οσο η
ασύμμετρη
κρύπτογραφηση,
ειναι
ταχύτερη
και
αποτελεσματικοτερη και σύνηθως χρησιμοποιειται για την
κρύπτογραφηση μεγαλων ποσοτητων δεδομενων, π.χ. για
κρύπτογραφηση βασεων δεδομενων.

Μια ασφαλης σύνδεση ειναι μια σύνδεση πού ειναι κρύπτογραφημενη απο ενα
η περισσοτερα πρωτοκολλα ασφαλειας για να διασφαλιστει η ασφαλεια της
σελιδας. Οι πληροφοριες πού αποστελλονται και λαμβανονται με αύτη τη
σελιδα ειναι απορρητες.

Ασφαλής σύνδεση – κρυπτογράφηση




Κρύπτογραφηση - Εφαρμογη δεδομενων σε μια μαθηματικη
σύναρτηση (Αλγοριθμος) η οποια καθιστα τα δεδομενα
κωδικοποιημενα ετσι ωστε να μην μπορούν να διαβαστούν απο μη
εξούσιοδοτημενούς χρηστες
Αποκρύπτογραφηση – Το αντιστροφο της κρύπτογραφησης.
Μετατροπη κρύπτογραφημενού κειμενού σε εύαναγνωστο
κειμενο



Ασύμμετρη κρύπτογραφηση (Κρύπτογραφηση δημοσιού
κλειδιού) – Asymmetric encryption (Public key encryption):

Η ασύμμετρη κρύπτογραφηση, γνωστη και ως κρύπτογραφηση
δημοσιού κλειδιού, χρησιμοποιει δημοσια και ιδιωτικα κλειδια για
την κρύπτογραφηση και αποκρύπτογραφηση δεδομενων. Τα
πληκτρα ειναι απλα μεγαλοι αριθμοι πού εχούν σύνδύαστει αλλα
δεν ειναι ταύτοσημα (ασύμμετρα).

Ένας αποστολεας ζητα ενα δημοσιο κλειδι απο τον δεκτη. Ο δεκτης
παραγει ενα ιδιωτικο και δημοσιο κλειδι και στελνει μονο το
δημοσιο κλειδι. Στη σύνεχεια, τα δεδομενα κρύπτογραφούνται με
το δημοσιο κλειδι και μονο ο δεκτης μπορει να τα
αποκρύπτογραφησει με το ιδιωτικο κλειδι τού.

Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate):


Ένα ψηφιακο πιστοποιητικο (digital certificate) επαληθεύει
την αύθεντικοτητα και τη νομιμοτητα ενος ιστοτοπού



Ένα προγραμμα περιηγησης ιστού μπορει να εμφανισει μια
ειδοποιηση ανασφαλη ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλα
εξακολούθει να επιτρεπει την εισοδο στον χρηστη



Ένα προειδοποιητικο σημα ύποδεικνύει οτι ο ιστοτοπος
ενδεχεται να αποτελει απειλη και κινδύνο για την ασφαλεια



Ένας ασφαλης ιστοτοπος διαθετει ψηφιακο πιστοποιητικο
πού επιβεβαιωνει οτι ειναι ασφαλες και γνησιος

Τι είναι μια ‘Πιστωτική Κάρτα Διαδικτύου' (Internet
Credit Card);
Μια κάρτα διαδικτύου είναι μια προπληρωμένη κάρτα, η
οποία εκδίδεται από μια τράπεζα. Αυτή η κάρτα είναι στο
όνομα του πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική
κάρτα. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα να
εκδώσει μια «Κάρτα Διαδικτύου» και να
προκαταβάλει το ποσό που επιθυμεί να έχει
σε αυτήν.
Ο πελάτης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την κάρτα για ηλεκτρονικές
αγορές έως ότου δαπανηθεί το ποσό.
Πλεονεκτήματα μιας Πιστωτικής Κάρτας Διαδικτύου


Αποδεκτές σε όλο τον κόσμο



Ο πελάτης δεν μπορεί να δαπανήσει
περισσότερα. Είναι ευκολότερο να
ελέγχονται οι δαπάνες και να
τηρούνται αρχεία



Η ανανέωση είναι απλή



Δεν υπάρχουν τέλη συναλλάγματος για αγορές



Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Μειονεκτήματα μιας Πιστωτικής Κάρτας
Διαδικτύου


Διάφορες
χρεώσεις:
αμοιβές
αιτήσεων,
μηνιαία
τέλη,
συμπληρωματικά
τέλη,
τέλη
συναλλαγών (π.χ. 3% της αξίας κάθε
αγοράς), αμοιβές αδράνειας



Ο πελάτης δεν μπορεί να δημιουργήσει πιστωτικό
ιστορικό

Πληρωμές 3D Secure Credit Card Payments
3D Secure credit card σας βοηθά να
πιστοποιήσετε την πιστωτική κάρτα των
πελατών σας. Εξασφαλίζει υψηλότερο
επίπεδο προστασίας από τη χρήση
παράνομης κάρτας.


Η
τελευταία
εξέλιξη
ηλεκτρονικών αγορών



Απλή, γρήγορη, αποτελεσματική

των

Πληρωμές
Πιστωτικής
Κάρτας
χωρίς
επαφή
(Contactless Credit Card payments)


Οι
κάρτες
χωρίς
επαφή
χρησιμοποιούν
ουσιαστικά
ραδιοσυχνότητα
για
να
επικοινωνούν με έναν αναγνώστη
καρτών.



Ο αναγνώστης φωτίζει ουσιαστικά
την έξυπνη κάρτα με ενέργεια έτσι
ώστε να την τροφοδοτεί και στη
συνέχεια να μπορεί να επικοινωνεί
με την κάρτα.



Έχετε όριο 20 Ευρώ / 30 Λίρες για
κάθε συναλλαγή χωρίς κωδικό PIN.

Social Engineering:
“Η τέχνη της χειραγώγησης ανθρώπων, ώστε
να εγκαταλείψουν εμπιστευτικές
πληροφορίες”
Παραδειγματα:


Τα μηνύματα "ψαρεματος"
ηλεκτρονικού ταχύδρομειού



Ληψη ιδιωτικων πληροφοριων
μεσω τηλεφωνικων κλησεων



Αποκτηση
δεδομενων

(Phishing)

τού

εύαισθητων
χρησιμοποιωντας

Κατασκοπεία (Shoulder Surfing):
Ειναι ενας τύπος τεχνικης της κοινωνικης μηχανικης για τη
ληψη πληροφοριων οπως προσωπικοι αριθμοι αναγνωρισης,
κωδικοι προσβασης και αλλα εμπιστεύτικα δεδομενα,
κοιταζοντας πανω απο τον ωμο τού θύματος. Θα πρεπει να
ειστε προσεχτικοι οταν χρησιμοποιειτε το φορητο ύπολογιστη
η το τηλεφωνο σας σε δημοσιούς χωρούς οπως καφε η
βιβλιοθηκες για απατεωνες πού μπορει να δούν το ονομα
χρηστη,
τούς
κωδικούς
προσβασης και τις πληροφοριες
πιστωτικων καρτων σας.

Information diving
Το Information diving ειναι η πρακτικη της ανακτησης
πληροφοριων απο ύλικο πού εχει απορριφθει προηγούμενως:


Απο παρατημενες σύσκεύες ύπολογιστων και
αποθηκεύτικούς χωρούς, π.χ. Σκληροι δισκοι, CD, DVD,
δισκετες, εξωτερικοι σκληροι δισκοι, USB δισκακια.



Πιστωτικες / χρεωστικες καρτες



Απο σκληρα αντιγραφα, π.χ. χαρτια, αποδειξεις απο
οικονομικες καρτες η / και τραπεζικες μεταφορες

Πρεπει να αποφεύγετε να πετατε
σύσκεύες πού μπορει να περιεχούν
εύαισθητα δεδομενα οπως οι
σκληροι δισκοι και οι εξωτερικες
σύσκεύες αποθηκεύσης και οταν
πετατε
εντύπο
ύλικο
να
χρησιμοποιειτε μηχανες καταστροφης εγγραφων.

Pharming:
Η ανακατεύθύνση σε δολιο ιστοτοπο (Pharming) ειναι η
περιπτωση οπού ενας χακερ επιτιθεται
σε ενα διακομιστη DNS ο οποιος
αποθηκεύει τις διεύθύνσεις URL των
ιστοτοπων, στελνοντας ετσι τον χρηστη
σε εναν ψεύτικο ιστοτοπο χωρις τη
γνωση τού. Ο χρηστης πολύ πιθανον να
εισαγει το ονομα χρηστη, τούς κωδικούς
προσβασης και ο χακερ να αποκτησει
ετσι αμεσως προσβαση στις προσωπικες πληροφοριες τού
χρηστη.

Προστασία των προσωπικών και οικονομικών
μας δεδομένων


Κρατηστε ενημερωμενο λογισμικο προστασιας
απο ιούς (Antivirus)



Διατηρειτε
το
ενημερωμενο



Εγκαταστηστε
(firewall)



Να εχετε σύνθετούς κωδικούς προσβασης



Αλλαγη κωδικων προσβασης σε τακτικη βαση



Μην ανοιγεται αρχεια απο ύποπτα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχύδρομειού και ιστοτοπούς



Να αποσύνδεεστε απο τούς προσωπικούς
λογαριασμούς σας (ιστοτοποι κοινωνικων
μεσων & τραπεζων)



Να παρακολούθειτε τις σύναλλαγες τού
τραπεζικού σας λογαριασμού



Καντε αγορες στο διαδικτύο απο αξιοπιστούς
ιστοτοπούς



Να
ειστε
ενημερωμενοι με τις
τρεχούσες απατες
ασφαλειας και τα
τρωτα σημεια

λειτούργικο
ενα

τειχος

σύστημα
προστασιας

Τι είναι το ‘PaySafeCard’;
Μια μέθοδος προπληρωμής της ηλεκτρονικής πληρωμής που
βασίζεται σε κουπόνια με 16ψήφιο κωδικό PIN.

Συμβουλές
πρόσβασης




για

ισχυρούς

κωδικούς

Γραμματα, αριθμοι και ειδικοι χαρακτηρες τούλαχιστον 8 χαρακτηρες
Οι κωδικοι προσβασης δεν πρεπει να
κοινοποιούνται και πρεπει να αλλαζονται
τακτικα



Χρησιμοποιηστε φρασεις προσβασης αντι
κωδικων προσβασης



Παραδειγμα αδύναμού κωδικού προσβασης:





abcde, 1234, john
Παραδειγμα ισχύρού κωδικού προσβασης:
g(A5+dT_k43%@8_H

Οι πελάτες μπορούν να λάβουν το κουπόνι σε καταστήματα που
πωλούν τις κάρτες αυτές και χρησιμοποιούν την κάρτα για
ηλεκτρονικές αγορές εισάγοντας τον κωδικό στο καλάθι τους.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουπόνι, όσο υπάρχει
χρηματικό ποσό.
Πλεονεκτήματα του
‘PaySafeCard’

Μειονεκτήματα του
‘PaySafeCard’

Ειναι ασφαλης τροπος
πληρωμης. Τα στοιχεια της
πιστωτικης καρτας δεν
διατρεχούν κανενα κινδύνο σε
περιπτωση απατης η κλοπης

Υπαρχει οριο 1000 εύρω

Οι προσωπικες και οικονομικες
πληροφοριες των πελατων θα
παραμεινούν απολύτα ασφαλεις
και ανωνύμες

Δεν ειναι καταλληλο για τύχερα
παιχνιδια στο διαδικτύο

Η πληρωμη με PaySafeCard ειναι
γρηγορη και απλη

Δεν επιτρεπει την αναληψη
χρηματων

Το ύπολοιπο των PIN μπορει να
χρησιμοποιηθει για οποιαδηποτε
πληρωμη

Οι πελατες δεν μπορούν να
ύπερβούν τα κεφαλαια τούς

Οι πελατες μπορούν να επιλεξούν Το PaySafeCard χρεωνει μηνιαια
την τιμη τού PIN αναλογα με τις
τελη σύντηρησης
αναγκες τούς

Τι είναι το ‘PayPal’;


Το PayPal ειναι μια ύπηρεσια πού σας δινει
την εύκαιρια να πληρωσετε, να λαβετε
πληρωμες και να μεταφερετε χρηματα.



Οι πελατες πρεπει να καταχωρησούν την πιστωτικη η την
χρεωστικη καρτα με εναν λογαριασμο PayPal.



Στη σύνεχεια, μπορούν να πληρωσούν επιλεγοντας το PayPal
στο ταμειο, σύνδεομενοι στο λογαριασμο τούς PayPal και

Τα μέλη του PayPal είναι σε θέση να:


Μεταφερούν χρηματα απο τον τραπεζικο τούς λογαριασμο στο
λογαριασμο PayPal.



Μεταφερούν χρηματα απο το λογαριασμο PayPal στο PayPal
αλλού μελούς



Αποκτησούν μια χρεωστικη καρτα PayPal



Λαβούν πληροφοριες σχετικα με τον λογαριασμο τούς στο PayPal

Πλεονεκτήματα του ‘PayPal’

Μειονεκτήματα του ‘PayPal’

Ασφαλεια πιστωτικων καρτων

Το PayPal δεν σύμμορφωνεται με
τούς νομούς και τούς κανονισμούς
των τραπεζων.

Οι μεταφορες PayPal ειναι αμεσες

Το PayPal μπορει να παγωσει
ορισμενούς λογαριασμούς για μια
χρονικη περιοδο.

Ο λογαριασμος PayPal ειναι
ασφαλης

Το PayPal μπορει να κρατησει τα
χρηματα σας

Δεν ύπαρχούν ετησιες σύνδρομες
μελων, χωρις τελη επεξεργασιας,
χωρις χρεωση ύπηρεσιων

Το σύστημα επαληθεύσης PayPal
χρειαζεται πολύ χρονο

Οι επιλεγμενοι λιανοπωλητες
εχούν εκπτωσεις για πελατες PayPal
Εύελικτες ηλεκτρονικες πληρωμες.

