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Σύντοµη περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια παρουσίαση και αξιολόγηση 

εφαρµογών security tools. Η συγκεκριµένη κατηγορία εφαρµογών έχει 

αποκτήσει πολύ µεγάλη σηµασία σήµερα, µιας και η ασφάλεια των 

υπολογιστών και των χρηστών απειλείται σε µεγάλο βαθµό. Οι υποκατηγορίες 

αυτών των προγραµµάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση της 

εργασίας είναι οι εξής: προστασία από εισβολείς (Antihacking), 

κρυπτογράφηση και απόκρυψη ευαίσθητων αρχείων και φακέλων, προστασία 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προστασία µε κωδικό νευραλγικών σηµείων του 

υπολογιστή και παροχή συγκεκριµένου είδους πρόσβασης σε συγκεκριµένους 

χρήστες, διαχείριση password και γενικά πληροφοριών για login σε διάφορα 

sites, παρακολούθηση και πλήρης καταγραφή της δραστηριότητας του 

υπολογιστή και τέλος ελεγχόµενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι παραπάνω 

υποκατηγορίες αποτελούν και την αιχµή του δόρατος της προσπάθειας για 

βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο των υπολογιστών και δείχνουν τα 

ευάλωτα σηµεία της στις σηµερινές συνθήκες. 
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Summary 
 

The present paper constitutes a presentation and evaluation of security 

tools applications. This category of applications has acquired very big 

importance today because the security of computers and users is threatened 

in big degree. The subclasses of this category of applications, as a result from 

the analysis we made, are the followings: protection from intruders 

(Antihacking), encryption and hiding of sensitive system files and folders, 

protection of e- mail, protection of very sensitive sections of the system with 

passwords and definition of particular type of access in certain users, 

password management on login in various sites, tracking and complete 

recording of computer�s activity and finally controlled access to the internet. 

The above subclasses constitute also the cutting edge of effort for 

improvement of security in the computers field and also show the vulnerable 

points of security at the present conditions. 
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1. Εισαγωγή- Παρουσίαση Θέµατος. 
 

Η παρούσα εργασία ανατέθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος 

Πληροφοριακά Συστήµατα για Μάρκετινγκ και ∆ηµοσκοπήσεις και έχει ως 

κεντρικό άξονα την παρουσίαση και αξιολόγηση ειδικών εφαρµογών 

ασφάλειας γνωστώτερων ως security tools. Αρχικά παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι εν λόγω εφαρµογές και έπειτα διαξάγονται κάποιες συγκρίσεις 

και συµπεράσµατα επ΄αυτών. 

Ο τοµέας της ασφάλειας υπολογιστών αποτελεί ένα νευραλγικό κόµβο 

της εξέλιξης της σηµερινής επιστήµης της πληροφορικής. Η ραγδαία 

εξάπλωση των δικτύων και ιδιαίτερα του Internet, επέφερε πολύ σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα στον πολιτισµό της πληροφορικής, αλλά και κάποιες 

σηµαντικές απειλές. Η κορυφαία αυτών είναι η ασφάλεια των υπολογιστών και 

κατ΄ επέκταση η ασφάλεια των χρηστών, των web sites και των δικτύων. 

Ακόµα και αυτή η ίδια η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων του κάθε 

χρήστη φαίνεται να είναι πολύ ευάλωτη στο ελεύθερο διαδίκτυο, αφού η 

πειρατεία και το hacking αποτελούν πια καθηµερινή ρουτίνα. 

Όπως είναι επόµενο, γίνονται  µεγάλες προσπάθειες από πολλές 

κατευθύνσεις προς τη βελτίωση των συνθηκών που περιγράφονται 

παραπάνω. Μέσα σε αυτές τις προσπάθειες συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη 

εφαρµογών security tools, τόσο από εταιρίες κολοσσούς του χώρου, όσο και 

από απλούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο σκοπός της εργασίας 

είναι να δώσει µια εικόνα κάποιων τέτοιων εφαρµογών και των δυνατοτήτων 

τους, ώστε να διαφανεί ποιες είναι οι κεντρικές εξελίξεις στο χώρο και που 

επικεντρώνονται οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας µέσω αυτών 

των εφαρµογών. 

 

 

2. Παρουσίαση προγραµµάτων Security tools. 
 

• Σε αυτό το τµήµα της εργασίας παρουσιάζονται τα προγράµµατα 

security tools. Περιγράφονται συνοπτικά οι δυνατότητες του κάθε 

προγράµµατος έτσι ώστε να δοθεί µια εικόνα για καθένα απ΄αυτά. 
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Anti-Hack 2.0  
 

Το πρόγραµµα αυτό παρέχει προστασία από επίδοξους εισβολείς στον 

υπολογιστή µας. Το πλεονέκτηµά του είναι ότι όχι µόνο αποτρέπει τους 

εισβολείς, αλλά δίνει τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µαζί τους ή µε τον 

ISP  τους µέσω της παραγωγής αρχείων  TXT ή HTML. (Τιµή 15$). 

 

 
 

 

bProtected  
 

Με το bProtected έχουµε τη δυνατότητα να προστατεύσουµε τα αρχεία 

µας από κατά λάθος διαγραφή ή τροποποίηση, ή ακόµα και από αδιάκριτα 

µάτια, µέσω διαφόρων passwords που µπορούµε να ορίσουµε. Αυτό 

εξυπηρετεί όσους µοιράζονται τον υπολογιστή τους µε άλλα άτοµα είτε στη 

δουλειά είτε στο σπίτι. Πέρα από αυτό, µπορούµε να ορίσουµε κωδικούς 

ακόµα και για την πρόσβαση στο internet ή την χρήση κάποιων 

συγκεκριµένων προγραµµάτων, ενώ υποστηρίζει ασφάλεια σε επίπεδο τόσο 

ενός χρήστη όσο και πολλών. Τέλος, είναι πολύ εύχρηστο και µπορεί ακόµα 

και ένας αρχάριος να το χρησιµοποιήσει µέσα σε λίγα λεπτά. Γενικά, αποτελεί 

µια από τις καλύτερες λύσεις στην κατηγορία του (Τιµή 29$). 
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CyberScrub  
 

Το πρόγραµµα αυτό εξαφανίζει όλες τις ενδείξεις δραστηριότητας στο 

internet, όπως τα cookies, το cache, το history, τα e-mail, και τα binaries. 

Επίσης µπορεί να καταστρέψει τελείως διάφορα ευαίσθητα δεδοµένα που θα 

του ορίσουµε, ώστε να µην µπορούν να επανακτηθούν από κάποιον άλλο. 

Παράλληλα, µπορεί να καταστρέφει ακόµα και τη λίστα µε τα πιο πρόσφατα 

URL που φαίνονται στον browser ώστε να µη φαίνεται ποια sites 

επισκεφθήκαµε (Τιµή 40$). 
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DataSafe  
 

Το datasafe είναι ένα πρόγραµµα κρυπτογράφησης. Χρησιµοποιεί τον 

αλγόριθµο Blowfish, ενώ ταυτόχρονα κάνει και συµπίεση. Είναι πολύ εύκολο 

στη χρήση ενώ µπορεί να κρυπτογραφεί το ίδιο εύκολα text και binary αρχεία. 

Επίσης µπορεί να δηµιουργήσει self- extracting αρχεία ώστε να µη χρειάζεται 

να τρέχει το πρόγραµµα για να ανακτήσουµε τα αρχεία µας (Τιµή 40$). 

 

 
 

 

East-Tec Eraser  
 

Με το πρόγραµµα αυτό µπορούµε να εξαφανίσουµε οριστικά τα 

δεδοµένα που θέλουµε από τον δίσκο του υπολογιστή µας, αποκλείοντας 

κάθε πιθανότητα ανάκτησης. Ταυτόχρονα, αλλάζει ονόµατα και ηµεροµηνίες 

ώστε να γίνει ακόµα πιο απίθανη η ανάκτηση. Τέλος, µπορεί να καταστρέψει 

δεδοµένα από αρχεία που ήδη έχουν διαγραφεί αλλά τριγυρνούν κάπου στον 

δίσκο (Τιµή 20$). 

 

 

Encrypted Magic Folders  
 

Αυτό είναι άλλο ένα πρόγραµµα κρυπτογράφησης µε την πρόσθετη 

δυνατότητα ότι µπορεί να κάνει εντελώς αόρατους κάποιους φακέλους και 

κάποια αρχεία. Έτσι δε χρειάζεται να ανησυχούµε µήπως κάποιος δει ή 

τροποποιήσει ή διαγράψει κάποια σηµαντικά αρχεία. Επίσης, κρυπτογραφεί 
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αυτόµατα τα αρχεία που επιλέγουµε µε τέτοιο τρόπο που δεν 

αντιλαµβανόµαστε καν ότι χρησιµοποιούµε κρυπτογραφηµένο αρχείο. 

Επιδέχεται κάποια βελτίωση στο interface, αλλα γενικά είναι ένα χρήσιµο 

πρόγραµµα (Τιµή 60$). 

 

 

FlowProtector  
 

Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει ένα µεσολαβητή για γενικό έλεγχο, 

ένα firewall που ελέγχει την δραστηριότητα στο internet, και έναν web browser 

ασφαλείας που αδρανοποιεί τους επίδοξους εισβολείς. Επίσης, αποµακρύνει 

τα cookies και καθαρίζει την cache. Τέλος, µας δίνει τη δυνατότητα 

προστασίας από κάποια sites τα οποία δεν πληρούν κάποια συγκεκριµένα 

κριτήρια (Τιµή 15$). 

 

 

IDcide Privacy Companion  
 

Αυτό είναι ένα πρόγραµµα που λειτουργεί σαν πρόσθετο στον web 

browser και  µας ειδοποιεί όταν µας παρακολουθούν στο δίκτυο. Επίσης µας 

δείχνει ποιος είναι αυτός που µας παρακολουθεί, και µας δίνει τη δυνατότητα 

να ορίσουµε τι είδους πληροφορίες θα του επιτρέψουµε να δει µέσα από τρία 

επίπεδα ασφάλειας (Freeware). 

 
 
JumbleZilla  

 

Είναι ένα πρόγραµµα κρυπτογράφησης, ειδικευµένο όµως στην 

προστασία εικόνων. Μπορούµε έτσι να προστατεύσουµε τα παιδιά από το να 

δουν ακατάλληλες φωτογραφίες που πιθανόν να έχουµε στον υπολογιστή ή 

µπορούµε να προστατεύσουµε κάποιες σηµαντικές για την εργασία µας 

φωτογραφίες. Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί έναν κωδικό που ορίζουµε εµείς 

για να παραµορφώσει τόσο τις ίδιες τις εικόνες όσο και το όνοµά τους έτσι 

ώστε να µην είναι καν δυνατό να φανεί ότι πρόκειται για αρχεία εικόνας. 
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Επίσης, αν δεν δοθεί το σωστό password δεν επιχειρείται καν η 

αποκρυπτογράφηση αφού αυτό θα προκαλούσε µια εντελώς διαφορετική 

εικόνα αφού η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση στηρίζονται 

ακριβώς σε αυτό το password (Τιµή 20$). 

 

 
 

 

Key Pack  
 

Αυτό είναι ένα χρήσιµο πρόγραµµα που µπορεί να φτιάξει µια βάση 

δεδοµένων µε όλα τα passwords και γενικά όλες τις πληροφορίες που 

χρησιµοποιούµε για να κάνουµε login σε διάφορα sites, ώστε να µη χρειάζεται 

να τα θυµόµαστε όλα. Μπορούµε επίσης να φτιάξουµε links ώστε να 

χρησιµοποιεί απευθείας τις πληροφορίες στα sites που θέλουµε, ενώ 

δηµιουργεί και µια backup κόπια  της λίστας για ασφάλεια δίνοντας µας 

παράλληλα τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε αν θέλουµε τη λίστα αυτή (Τιµή 

15$). 
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Kryptel Lite  
 

Άλλο ένα πρόγραµµα κρυπτογράφησης που παρέχει όλες τις 

δυνατότητες που έχουν και τα προαναφερόµενα προγράµµατα 

κρυπτογράφησης χωρίς τίποτα επιπλέον, ενώ παρέχει και κάποιες 

δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής ευαίσθητων δεδοµένων (Freeware). 

 

 

Locker 
 

Ένα απλό πρόγραµµα που δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να 

προστατεύει κάποια αρχεία µε κωδικούς (Freeware). 
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Magic folders 
 

Με το Magic folders µπορούµε να κρύψουµε κάποιους φακέλους που 

περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα τόσο από τα windows όσο ακόµα και από το 

dos. Το πρόγραµµα δεν διαθέτει εικονίδιο για να µην φαίνεται, οπότε 

µπορούµε να το µετονοµάσουµε ώστε να µην τραβάει την προσοχή. Τέλος, 

µπορούµε να ορίσουµε πολλαπλά passwords (Τιµή 29$). 

 

 

MailWall  
 

Το mail wall προσφέρει προστασία από γνωστά και άγνωστα επικίνδυνα 

e-mail όπως το I LOVE YOU κλπ.  Υποστηρίζει διαχείριση anti virus όπως και 

πολλαπλές µηχανές αναζήτησης ιών. Μπορεί να αποµακρύνει αυτόµατα έναν 

ιό από ένα µήνυµα, να το θέσει σε καραντίνα ή ακόµα και να το απορρίψει αν 

είναι αναγκαίο χρησιµοποιώντας περισσότερα από ένα anti viruses 

παρέχοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια. Επίσης, µπορούµε να ορίσουµε 

ορισµένους τύπους αρχείων ώστε να µη γίνονται δεκτά µηνύµατα που έχουν 

σαν attachment τέτοια αρχεία, ενώ µπορούµε να ορίσουµε και µέγιστο 
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επιτρεπτό µέγεθος µηνύµατος ή συγκεκριµένο µέγεθος πάνω από το οποίο να 

µην κατεβαίνει το µήνυµα παρά µόνο σε ώρα µη αιχµής ώστε να µην 

απασχολεί πόρους του bandwidth. Τέλος, µπορεί να αναγνωρίσει τα άχρηστα 

mails πριν ακόµα αυτά κατέβουν στον υπολογιστή µας και απασχολήσουν 

πόρους του  bandwidth, ενώ µπορεί να θέσει όλα τα ύποπτα e-mails  σε 

καραντίνα (Freeware). 

 

 
 

 

NetAxs Personal 2.0.4 
 

Tο NetAxs Personal προσφέρει µια σχετικά ολοκληρωµένη ασφάλεια 

στον υπολογιστή. ∆ίνει τη δυνατότητα φύλαξης οποιοδήποτε αρχείου, ενός 

συνόλου αρχείων, ενός ολόκληρου φακέλου και οποιοδήποτε άλλο 

συνδυασµό. Επίσης, προσφέρει διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας όπως µόνο 

ανάγνωση ή απογόρευση διαγραφής. Ακόµη, είναι δυνατό να οριστεί ποιός 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ποια προγράµµατα. Το πρόγραµµα µε την 

εγκατάσταση του εµφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο στη µπάρα εργασιών, το 

οποίο δίνει πρόσβαση στο πρόγραµµα. Αρχικά καθορίζεται µε κωδικό ο 
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administrator του προγράµµατος. Έπειτα µε αυτό τον κωδικό ο administrator 

εισέρχεται στο βασικό interface της εφαρµογής. Το πρώτο µενού που 

προσφέρεται είναι το users, από το οποίο µπορεί να εισαχθεί νέος χρήστης, 

να διαγραφεί κάποιος που ήδη υπάρχει. Οι επιλογές που δίνονται είναι να 

καθοριστούν τα στοιχεία λογαριασµού του χρήστη, οι επιτρεπτές λειτουργίες, 

τα επιτρεπτά προγράµµατα, η πρόσβαση ή όχι στο διαδύκτυο, ο χρόνος και 

ηµεροµηνία που µπορεί ο χρήστης να χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή, καθώς 

και η ένταξη ου χρήστη σε κάποιο γκρουπ χρηστών. Το επόµενο µενού δίνει 

τη δυνατότητα καθορισµού των γκρουπ χρηστών. Οι επιλογές που δίνονται 

είναι παρόµοιες µε αυτές του µενού χρηστών, µόνο που εδώ πρόκειται για ένα 

ολόκληρο γκρουπ. Το τρίτο µενού αφορά στον καθορισµό των 

προγραµµάτων των οποίων την πρόσβαση θα χειρίζεται το πρόγραµµα, ενώ 

µπορεί κανείς να παρέµβει και στα προγράµµατα που εκτελούνται κατά την 

εκκίνηση του υπολογιστή. Το τέταρτο µενού είναι για τον καθορισµό προφίλ 

ασφάλειας. ∆ίνονται επιλογές για καθορισµό πρόσβασης σε οποιοδήποτε 

κρίσιµο αρχείο ή πρόγραµµα του συστήµατος και µια πληθώρα άλλων 

επιλογων. Επίσης δίνεται η επιλογή ανάθεσης κάποιου συγκεκριµένου προφίλ 

ασφάλειας σε κάποιον συγκεκριµένο χρήστη. Από το πέµπτο µενού που 

ονοµάζεται security ενεργοποιούνται οι επιλογές ασφάλειας που έχουν γίνει 

µέσω του προγράµµατος ενώ προσφέρεται και η επιλογή απόκρυψης του 

εικονιδίου του προγράµµατος από την µπάρα εργασιών. Τέλος το µενού 

administration παρέχει δυνατότητες διαχείρισης όπως καθορισµός κάποιων 

έξτρα επιλογών ασφάλειας, δηµιουργία αναφορών που να δίνουν 

πληροφορίες για χρήστες και χρήση των προγραµµάτων του υπολογιστή, 

δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των παραπάνω αναφορών, 

πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του συστήµατος και τέλος τον τερµατισµό του 

NetAxs. Συνολικά πρόκειται για µια πολύ καλή εφαρµογή που λύνει πολλά 

προβλήµατα στην κοινή χρήση Η.Υ. και προσφέρει µια πολύ µεγάλη γκάµα 

επιλογών. (Τιµή 35$). 
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NoDelete 1.5.5 
 

Το πρόγραµµα NoDelete, αποτρέπει ανθρώπους και προγράµµατα που 

επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις εφαρµογές του πίνακα ελέγχου 

των Windows (όπως Οθόνη, ∆ίκτυο, Internet, Σύστηµα και Προσθαφαίρση 

Προγραµµάτων). Επίσης παρέχει κιαι τη δυνατότητα αποτροπής πρόσβασης 

σε κάποια σηµαντικά αρχεία του συστήµατος και συγκεκριµένα τα 

AutoExec.bat, Autoexec.dos, Config.sys, Win.ini και MSDOS.sys (Freeware). 
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Pc-Encrypt 5.1 
 

Το PC-Encrypt υποστηρίζει την κρυπτογράφηση αλλά και την 

αποκρυπτογράφηση τόσο µεµονωµένων αρχείων όσο και φακέλων. Επίσης 

δίνει τη δυνατότητα για δηµιουργία πολλαπλών βιβλίων κωδικών αλλά και 

πολλαπλών χρηστών. Τέλος είναι δυνατή η ασφαλής διαγραφή αρχείων 

καθώς και η αποστολή κρυπογραφηµένης πληροφορίας µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (Τιµή 30$). 

 

 

Probot 1.00 
 

Το πρόγραµµα ProBot είναι από τα πιο σηµαντικά στην κατηγορία του. Η 

κύρια διαδικασία που υποστηρίζει είναι η παρακολούθηση και η προστασία 

του υπολογιστή από µη επιτρεπτή πρόσβαση. Με τη δηµιουργία αρχείων log 

για τις εφαρµογές που εκτελέστηκαν, τις ιστοσελίδες που ανοίχτηκαν και την 

πληκτρoλόγηση αλλά και τα κλικ που πραγµατοποιήθηκαν, η συγκεκριµένη 

εφαρµογή βοηθά στην ανίχνευση απώλειας δεδοµένων από ηλεκτρονική 

κατασκοπία. Τα χαρακτηριστικά και οι βασικότερες λειτουργίες του 

προγράµµατος είναι οι εξής: 

• Οι αναφορές χωρίζονται σε τµήµατα και αποθηκεύονται για µελλοντική 

χρήση στον κατάλογο των αρχείων. 

• Ασφαλής κρυπτογράφηση αρχείων. 

• Αποστολή των αρχείων log µέσω επισύναψης σε µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• ∆υνατότητα εσωτερικού προγραµµατισµού που επιτρέπει τον 

σχεδιασµό εργασιών σε εβδοµαδιαία βάση. 

• Ολοκληρωµένες αναφορές παρακολούθησης (π.χ. χρόνος έναρξης και 

τερµατισµόυ µιας εφαρµογής που χρησιµοποιήθηκε). 

• Καταγραφή πληκτρολόγησης και κλικ ποντικιού. 

• Αντίληψη οποιασδήποτε µεταβολής κειµένου στην οθόνη. 

• Καταγραφή χρόνων έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας του 

υπολογιστή. 
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• Φιλτράρισµα και αναζήτηση στην πληροφορία που καταχωρείται στα 

αρχεία log. 

• Εξαγωγή των αρχείων log σε µορφή text και HTML για περαιτέρω 

ανάλυση. 

• Λειτουργία του προγράµµατος στο παρασκήνιο χωρίς αυτό να γίνεται 

αντιληπτο από το χρήστη. 

(Τιµή 30$) 

 

 
 

 

RedHand Pro 7.0.50 
 

Το RedHand Pro καταγράφει όλη τη δραστηριότητα, τα πατήµατα 

πλήκτρων και τις εφαρµογές σε ένα PC ή workstation και ασφαλίζει σχεδόν 

κάθε περιοχή των Windows χωρίς ο χρήστης να το αντιλαµβάνεται. Μπορεί να 

παρακολουθεί τα πάντα που συµβαίνουν σε έναν υπολογιστή, µένοντας 

ταυτόχρονα αόρατο αλλά και πολύ εύκολα προσβάσιµο στον 

εξουσιοδοτηµένο χρήστη µέσω ενός password. Οι ∆ιαχειριστές ∆ικτύου 
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µπορούν να παρακολουθούν και να ασφαλίζουν τα συστήµατα τους και να 

ενηµερώνονται άµεσα για οποιαδήποτε απαγορευµένη δραστηριότητα σ� 

αυτά. Το πρόγραµµα είναι συµβατό µε όλα τα δίκτυα που τρέχουν σε 

Windows 95/98/NT4 workstations ανεξάρτητα από το µέγεθος ή το 

πρωτόκολο που χρησιµοποιείται. Τα ισχυρά χαρακτηριστικά ασφάλειας 

µπορούν να εξαφανίσουν περιοχές όπως ο πίνακας ελέγχου, το MS-DOS και 

το παράθυρο εκτέλεσης ώστε να εµποδίζουν να γίνει ζηµιά στο σύστηµα, ενώ 

η επιλογή "Internet Access Control" µπορεί να απαγορεύσει τη πρόσβαση σε 

πορνογραφικά sites ή να περιορίσει το χρόνο που µπορεί να είναι online ο 

χρήστης. Το RedHand µπορεί να δουλέψει είτε ορατό είτε στο παρασκήνιο και 

επίσης µπορεί ακόµα και να αντικαταστήσει ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας  

µε την αντίστοιχη του RedHand εάν κριθεί απαραίτητο. Υπάρχουν πολλά 

ακόµα εργαλείασε αυτό, όπως το Windows Locks που αποτρέπει την 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε παράθυρο (µε ένα µήνυµα που µεταµφιέζεται ως 

λάθος συστήµατος ώστε το πρόγραµµα να παραµείνει αόρατο), το Hide 

Folders που προστατεύει τα κρυφά αρχεία, το Password Manager για την 

ασφαλή αποθήκευση πολλαπλών passwords και το Cyberlock  που κλειδώνει 

τη χρήση του υπολογιστή µε βάση το χρόνο (Τιµή 100$). 
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SecuraSite 1.00 
 

Το SecuraSite είναι µια εφαρµογή που διασφαλίζει τις online φόρµες, την 

αποστολή και λήψη email, τη µεταφορά πληροφορίας και την αποθήκευση 

αρχείων. Χωρίζεται σε τέσσερα προγράµµατα που αναφέρονται παρακάτω. 

• Το SecuraForm, το οποίο επιτρέπει σε οποιονδήποτε µε βασικές 

γνώσεις HTML να δηµιουργήσει µια ασφαλή φόρµα παραγγελίας. 

• Το SecuraCrypt, που αποκρυπτογραφεί την καταχωρηµένη 

πληροφορία από το SecuraForm και παράλληλα υποστηρίζει την 

αποστολή και λήψη κρυπτογραφηµένου e-mail. 

• Το SecuraPack, το οποίο µεταφέρει ψηφιακά κείµενα ή εγχειρίδια από  

websites. Κρυπτογραφεί αρχεία για αποθήκευση και άµεση ανάκτηση 

από έναν web server. 

• Και τέλος, το SecuraFile, που ασφαλίζει αρχεία του σκληρού δίσκου µε 

την επιλογή καθορισµού επιπέδου κρυπτογράφησης. 

(Τιµή 80$) 
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Security Administrator 5.2 
 

Αυτή η προστατευµένη µε password εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα 

παράθεσης αρκετών απαγορεύσεων πρόσβασης ώστε να προστατεύεται ο 

υπολογιστής από την παρέµβαση τρίτων. ∆ίνεται η δυνατότητα άρνησης 

εισόδου σε κάθε µεµονωµένο τµήµα του πίνακα ελέγχου. Είναι ακόµα δυνατό 

να απαγορευτεί η χρήση των boot keys, των context menus, του DOS, της 

παρέµβασης στο µητρώο και της πρόσβασης σε δίκτυο. Επίσης µπορούν να 

εξαφάνιστουν τα εικονίδια του desktop, µεµονωµένα drives, στοιχεία του Start 

menu, ή ακόµα και ολόκληρη η µπάρα εργασιών. Τέλος γίνεται να 

προστατευθούν τα Windows µε την υποβολή password και να καθοριστεί 

ποιες εφαρµογές µπορεί να τρέχει κάθε χρήστης (Τιµή 25$). 

 

 
 

 

Shredder 95 1.28 
 

Το Shredder95 πηγαίνει πολύ πιο µακριά, ακόµα και από του µεγάλου 

βαθµού απαιτήσεων, για ολοκληρωτική καταστροφή αρχειών των 

κυβερνητικών υπηρεσιών. Το κάθε bit ενός αρχείου αντιγράφεται πολλές 
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φορές και έπειτα το αρχείο αναδοµείται από αυτά µε τυχαίο τρόπο. Τέλος, το 

πρόγραµµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες και έγκυρες µεθόδους τροποποιεί 

το όνοµα, την ηµεροµηνία και το µέγεθος του αρχείου έτσι ώστε να µη µένει 

τίποτα από την προηγούµενη µορφή του αρχείου (Τιµή 30$). 

 

 
 

System Safe Gold 5.3.2001 
 

Αυτό το ισχυρό πρόγραµµα χρησιµοποιείται για την προστασία των 

αρχείων του συστήµατος. Επισκευάζει/ αντικαθιστά τα προβληµατικά/ χαµένα 

αρχεία του συστήµατος. Η επιλογή FileScan σκαννάρει το σύστηµα όταν 

ξεκινούν τα Windows και πραγµατοποιεί διορθώσεις εάν είναι απαραίτητο. 

Τέλος µε την επιλογή System File Lab γίνεται να προστατευθούν εκατοντάδες 

αρχεία (Freeware). 
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TaskGuard 2000 1.1 Build 201 
 

Με το TaskGuard 2000 είναι δυνατή η παραγωγή λεπτοµερών 

αναφορών µε την ακριβή λειτουργία και δραστηριότητα του υπολογιστή κατά 

τη χρήση τους από τρίτους. Οι αναφορές δείχνουν ποιές, πότε, που και για 

πόσην ώρα  εφαρµογές εκτελέστηκαν στον υπολογιστή. Το Taskguard επίσης 

δίνει την επιλογή για µόνιµη ή προσωρινή απενεργοποίηση όλων των 

προγραµµάτων των Windows αφήνοντας πρόσβαση µόνο στα επιλεγµένα 

από το διαχείριστη προγράµµατα να λειτουργούν. Από τα πιο σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα του προγράµµατος είναι η δυνατότητα για live update κατί που 

δεν προσέφεραν τα περισσότερα προγράµµατα της κατηγορίας. Επίσης είναι 

σηµαντική η ύπαρξη ενός πολύ καλού help file, ενώ το interface είναι 

καλοσχεδιασµένο και πολύ φιλικό προς το χρήστη. Τα µενού του TaskGuard 

είναι τα εξής: Το πρώτο µενού αφορά στην παραγωγή αναφορών και δίνει τις 

κλασσικές επιλογές για εξαγωγή των αρχείων σε µορφή κειµένου, στατιστικά, 

περίληψη αναφοράς, δηµιουργία γραφήµατος και καταγραφή των πλήκτρων 

που πατήθηκαν. Το δεύτερο µενού που ονοµάζεται setup/ security και 

παρέχει πολλές επιλογές για την ασφάλεια του συστήµατος και την 

απενεργοποίηση κάποιων σηµαντικών τµηµάτων του λειτουργικού. Επίσης 

δίνει δυνατότητα για κλείδωµα του προγράµµατος µέσω κωδικού και την 

είσοδο της εφαρµογής σε stealth mode. Ακόµα εδώ µπορούν να δηλωθούν 

ποια προγράµµατα θα εξαιρεθούν από την παρακολούθηση. Εντυπωσιακή 

είναι ακόµα η δυνατότητα για ενεργοποίηση λειτουργίας stealth e-mailer µε 

µοναδικό µειονέκτηµα ότι απαιτείται µόνιµη σύνδεση στο διαδίκτυο. Τέλος το 

τελευταίο µενού το προγράµµατος είναι για την παρακολούθηση των 

πλήκτρων που πατήθηκαν σε ένα νέο παράθυρο που ανοίγει µε αυτή την 

επιλογή. (Τιµή 80$). 
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TDS-3 
 

Το πρόγραµµα TDS-3 (Trojan Defence Suite) είναι ένας ανιχνευτής 

trojans. Θεωρείται ως ένα από τα πιο ολοκληρωµένα πακέτα anti-trojan  

προσφέροντας ανίχνευση για περισσότερους από 3500 trojans. Το TDS-3 έχει 

ένα πολύ καλό αµυντικό σύστηµα ενώ προσφέρει και αυτόµατες ενηµερώσεις 

από το διαδίκτυο. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος είναι τα 

παρακάτω: 

• Ανίχνευση προσπαθειών hacking από trojans. 

• ∆υνατότητα για ενσωµάτωση plug-ins που επιτρέπουν την επέκταση 

της χρήσης του προγράµµατος και από τρίτο χρήστη. 

• Περιλαµβάνονται επτά διαφορετικά µενού επιλογών. Έτσι µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µια πλήρης ανίχνευση του συστήµατος ή να 

υποδειχθεί µια πιο συγκεκριµένη ανίχνευση. Αυτό το τµήµα του 

προγράµµατος είναι εξαιρετικά ευπροσάρµοστο και χωρίζεται σε τόσο 

µικρά τµήµατα, όσο χρειάζεται ώστε να ψάξει και να βρεί τα δυσάρεστα 

trojans, εάν αυτά υπάρχουν στο σύστηµα. 

• Τέλος, προσφέρεται γενική διαδικασία ανίχνευσης για την εύρεση 

άγνωστων trojans και παράλληλα καλύπτεται και επιλογή για 

ενηµέρωση των υπόλοιπων χρηστών του προγράµµατος αν βρεθεί 

κάποιος νέος trojan. 

(Τιµή 40$) 
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V-Go Universal Password 
 

Το πρόγραµµα V-Go Universal Password κρατά στη µνήµη του τα 

usernames και τα passwords που χρησιµοποιούνται από κάποιον, ώστε να 

µην χρειάζεται να κάνει συνέχεια login όπου αυτό του είναι απαραίτητο. Με 

ένα καινοτόµο interface επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών παραθύρων για 

κωδικούς µε αρκετές θεµατικές ενότητες (Τιµή 30$). 

 

Web-Crypt 2000 1.1 
 

Το Web-Crypt 2000 είναι ένα πρόγραµµα προστασίας ιστοσελίδων. 

Αποτρέπει την ανάκτηση δεδοµένων (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου) από το site από τρίτους. Επίσης προστατεύει τα γραφικά αλλά 

και τον κώδικα της σελίδας κρυπτογραφώντας τα. Τέλος, αποτρέπει τα δεξί 

κλικ µε scripts που έχει ενσωµατωµένα (Τιµή 20$). 

 

 
 
 
3. Συγκρίσεις- Συµπεράσµατα. 
 

Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω σύντοµες περιγραφές των 

προγραµµάτων που µας ανατέθηκε να µελετήσουµε, τα εργαλεία ασφάλειας 

µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κύριες κατηγορίες: 

• Προγράµµατα προστασίας από εισβολείς (Antihacking). 

• Προγράµµατα κρυπτογράφησης, απόκρυψης και διαγραφής 

ευαίσθητων αρχείων φακέλων. 
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• Προγράµµατα προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε από 

επικίνδυνα mails είτε από ενοχλητικά διαφηµιστικά (spam). 

• Προγράµµατα προστασίας µε κωδικό νευραλγικών σηµείων του 

υπολογιστή (όπως ο πίνακας ελέγχου κλπ) ή παροχής συγκεκριµένου 

είδους πρόσβασης σε συγκεκριµένους χρήστες. 

• Προγράµµατα διαχείρισης passwords και γενικά πληροφοριών για login 

σε διάφορα sites. 

• Προγράµµατα παρακολούθησης και πλήρους καταγραφής της 

δραστηριότητας του υπολογιστή µας (ακόµα και σε επίπεδο ενός κλικ). 

• Προγράµµατα ελεγχόµενης πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Είναι προφανές ότι ο όρος security tools είναι γενικός και περιλαµβάνει 

αρκετές υποκατηγορίες προγραµµάτων. Μπορεί, πάντως,  να θεωρηθεί ότι µε 

τον όρο αυτό στην ουσία περιγράφονται προγράµµατα που έχουν κυρίως σαν 

στόχο τόσο να προστατεύσουν κάποια σηµαντικά δεδοµένα όσο και να 

ελέγχουν τη χρήση του υπολογιστή. Φυσικά πολλά από τα προγράµµατα 

εκτελούν λειτουργίες που εντάσσονται σε περισσότερες από µια από τις 

παραπάνω υποκατηγορίες. 

Τα συγκεκριµένα προγράµµατα που µελετήθηκαν σε αυτή την εργασία 

δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µεταξύ τους, αλλά είναι δυνατό να συγκριθούν 

ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν 

για την αξιολόγηση/ σύγκριση όλων των προγραµµάτων αναφέρονται στη 

συνέχεια: 

• Εµφάνιση: Ποιότητα και πρωτοτυπία απεικόνισης του προγράµµατος. 

• Interface: Ευκολία χειρισµού των µενού και των λειτουργιών του 

προγράµµατος. 

• ∆υνατότητες: Ποικιλία και ισχύς των προσφερόµενων δυνατοτήτων. 

• Τιµή: Μιας και πρόκειται για µικρές εφαρµογές η τιµή τους αποκτά 

σηµασία και προφανώς αναµένεται από τον υποψήφιο αγοραστή να 

είναι χαµηλή. 

Από τη χρήση όλων των εφαρµογών που παρουσιάστηκαν και µε βάσει 

τα παραπάνω κριτήρια προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα. Καταρχάς ότι 

πρόκειται, κατά βάση, για απλές εφαρµογές που εκτελούν σχετικά απλές 

λειτουργίες (κρυπτογράφηση, προστασία e-mail, κλείδωµα προγραµµατων, 
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κ.α.). Το interface των περισσότερων απ΄αυτά είναι αρκετά φιλικό ενώ η 

εµφάνιση των περισσοτέρων µπορεί να χαρακτηριστεί κοινότυπη πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων. Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται κυρίως για 

shareware και evaluation εφαρµογές, κάτι που σηµαίνει ότι σε αρκετές 

απ΄αυτές δεν υπήρξε η δυνατότητα να εξεταστούν όλες οι επιλογές που 

προσφέρουν οι full εκδόσεις. Οι τιµές των προγραµµάτων κυµαίνονται από 

15$ µέχρι και 100$. Η πλειοψηφία πάντως των προγραµµάτων έχουν 

χαµηλές τιµές, ενώ δεν λοίπουν και κάποιες freeware εφαρµογές.  

Ο πίνακας που παρατίθεται στο τέλος της εργασίας εµφανίζει σε ποιες 

από τις κατηγορίες, που παρατέθηκαν νωρίτερα, εντάσσεται το κάθε 

πρόγραµµα µε βάση τις δυνατότητες που παρέχει. Από την εικόνα του πίνακα 

είναι δυνατό να πάρει κανείς µια συνολική και συνοπτική µατιά σχετικά µε τη 

φύση και τις δυνατότητες όλων των εφαρµογών που εξετάστηκαν. Αυτό που 

µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα είναι πως ο κύριος όγκος των προγραµµάτων 

εντάσσεται στις κατηγορίες κρυπτογράφησης, απόκρυψης και ασφαλούς 

διαγραφής αρχείων και προστασίας νευραλγικών σηµείων του υπολογιστή και 

διαχείρισης χρηστών. Στις υπόλοιπες κατηγορίες υπάρχουν λίγες µόνο 

παρουσίες και ίσως θα έπρεπε να αναπτυχθούν περισσότερες εφαρµογές 

στους τοµείς αυτούς. 

Με βάση όλα τα παραπάνω (και την εικόνα του πίνακα) που 

αναφέρθηκαν ξεχώρισαν κάποια προγράµµατα ως τα καλύτερα στην 

κατηγορία ή στις κατηγορίες τους.  

Σίγουρα, το κορυφαίο security tool  είναι το Red Hand, το οποίο καλύπτει 

πολλές κατηγορίες προστασίας, όπως ο ορισµός κωδικών, η παρακολούθηση 

της δραστηριότητας κλπ. Είναι πολύ εύχρηστο και φιλικό πρόγραµµα, ενώ 

ταυτόχρονα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να προβλέψει και να αποτρέψει 

αρκετές περιπτώσεις  παράκαµψής του. Βέβαια, το πλεονέκτηµα που αποκτά 

το πρόγραµµα χάρη στις δυνατότητές του ισοσταθµίζεται από την υψηλή τιµή 

του (100$) σε σχέση µε άλλα security tools τα οποία στοιχίζουν περίπου το 

ένα τρίτο. 

Στον χώρο του Anti hacking µια καλή λύση είναι το Anti hack 2.0, το 

οποίο είναι πολύ φθηνό και αποτελεσµατικό. Γενικά τα εργαλεία αυτά δεν 

έχουν και πολλές λειτουργίες εκτός από το να ανιχνεύουν εισβολείς, γι� αυτό 
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και το πρόγραµµα αυτό επιλέχθηκε µε κριτήριο την τιµή και την ευκολία 

χρήσης. 

Το Mailwall είναι ένα κορυφαίο πρόγραµµα στην κατηγορία της 

προστασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με την πληθώρα 

επιλογών που έχει, αποτελεί µια καλή λύση τόσο για µεµονωµένους χρήστες 

αλλά ειδικά για δίκτυα υπολογιστών που δέχονται µεγάλο αριθµό mails. Το 

πρόγραµµα φιλτράρει και δροµολογεί τα mails ανάλογα µε µια σειρά κανόνων 

που εµείς του έχουµε ορίσει, ώστε και να µας παρέχει ασφάλεια τόσο από 

ιούς όσο και από άχρηστα mails, ενώ µπορεί να κρατήσει στην αναµονή 

ορισµένα ώστε να τα κατεβάσει όταν η κίνηση στο δίκτυο θα είναι χαµηλότερη. 

Το πρόγραµµα διατίθεται δωρεάν. Επιδέχεται πάντως µια βελτίωση στο 

interface. 

Το NetAxs προσφέρει µια πληθώρα επιλογών για τη δηµιουργία 

ιδιαίτερων προφίλ ασφάλειας για συγκεκριµένους χρήστες ή γκρουπ χρηστών 

αλλά και έλεγχο για τη πρόβαση στο διαδύκτυο. Το NetAxs χαρακτηρίζεται 

επίσης από το πολύ φιλικό, προς τον χρήστη, περιβάλλον, αλλά και από τη 

σχετικά χαµηλή τιµή του. Γενικά πρόκειται για µια πολύ καλή επιλογή σε 

θέµατα ασφάλειας κοινόχρηστων υπολογιστών.  

Άλλο ενα πρόγραµµα είναι το ProBot 1.00 που αποτελεί πολύ καλή 

επιλογή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του υπολογιστή. Έχει 

αρκετά πρωτότυπο interface και ο χρήστης εξεικοιώνεται εύκολα µ΄αυτό. 

Επίσης προσφέρει πολλές δυνατότητες για δηµιουργία και ανάλυση αρχείων 

log. Η τιµή του είναι αρκετά χαµηλή σε σχέση µε αυτά που το πρόγραµµα 

προσφέρει. 

Το τελευταίο από τα προγράµµατα που ξεχώρισαν είναι το TaskGuard 

2000 που προσφέρει πολλές επιλογές για παρακολούθηση του συστήµατος. 

Το πρόγραµµα ξεχωρίζει για το ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. 

Επίσης στα σηµαντικά στοιχεία του συγκαταλέγονται η ύπαρξη ενός πολύ 

καλού help file και η δυνατότητα χρησιµοποίησης stealth e-mailer. Το µόνο 

αρνητικό είναι η κάπως ακριβή τιµή του (80$) σε σχέση µε αντίστοιχα 

προγράµµατα. 
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Σχετικά links. 
 
www.tucows.com 
www.securityportal.com 
 

http://www.tucows.com/
http://www.securityportal.com/
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Κατηγορία/∆υνατότητες 
Προγραµµάτων

Προστασία 
από 
εισβολείς

Κρυπτογράφηση/ 
απόκρυψη/ ασφαλής
διαγραφή αρχείων

Προστασία 
e-mail

Προστασία νευραλγικών
σηµείων του υπολογιστή
και διαχείριση χρηστών

∆ιαχείριση 
passwords 
και login

Παρακολούθηση 
δραστηριότητας 
του υπολογιστή

Ελεγχόµενη 
πρόσβαση 
στο διαδίκτυο

Anti-Hack 2.0 ����

bProtected ���� ���� ����

CyberScrub ����

DataSafe ����

East-Tec Eraser ����

Encrypted Magic Folders ����

FlowProtector ����

IDcide Privacy Companion ����

JumbleZilla ����

Key Pack ����

Kryptel Lite ����

Locker ����

Magic folders ����

MailWall ����

NetAxs Personal 2.0.4 ���� ���� ����

NoDelete 1.5.5 ����

Pc-Encrypt 5.1 ���� ����

Probot 1.00 ���� ���� ����

RedHand Pro 7.0.50 ���� ���� ���� ���� ����

SecuraSite 1.00 ���� ����

Security Administrator 5.2 ����

Shredder 95 1.28 ����

System Safe Gold 5.3.2001 ����

TaskGuard 2000 1.1 ���� ����

TDS-3 ����

V-Go Universal Password ����

Web-Crypt 2000 1.1 ���� ����


