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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προστασία των πληροφοριακών συστηµάτων είναι ζωτικής σηµασίας για 

την εύρυθµη λειτουργία οργανισµών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η 

ασφάλεια των δικτύων αποτελούσε, κατά κύριο λόγο, θέµα των κρατικών 

µονοπωλίων που παρείχαν εξειδικευµένες πληροφορίες µέσω δηµοσίων 

δικτύων, ιδίως του δικτύου τηλεφωνίας. Η ασφάλεια των συστηµάτων 

πληροφορικής περιοριζόταν στους µεγάλους οργανισµούς και εστιαζόταν στον 

έλεγχο πρόσβασης. Σήµερα, η κατάσταση έχει µεταβληθεί σηµαντικά. Σε αυτό 

συνετέλεσαν διάφορες εξελίξεις, όπως η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, η 

σύγκλιση των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών, καθώς και το γεγονός 

ότι σηµαντικό πλέον µέρος των επικοινωνιών διεξάγεται διασυνοριακά ή µέσω 

τρίτων χωρών. 

Παράλληλα, η πληροφορική έχει δηµιουργήσει παγκόσµια 

διασυνδεσιµότητα, φέροντας σε επαφή εκατοµµύρια δικτύων µε εκατοντάδες 

εκατοµµύρια µεµονωµένους προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι αυξάνονται 

συνεχώς. Επιπλέον, παίζει σηµαντικό ρόλο στη διοίκηση του σύγχρονου 

κράτους, των µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών 

στον πολίτη. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια, ο όγκος των πληροφοριών που 

διακινείται στο διαδίκτυο να έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτό γίνεται αντιληπτό, αν 

παρατηρήσει κανείς τη σηµαντική αύξηση των χρηστών διαδικτύου. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η ασφάλεια κάθε υπολογιστή 

ακόµη κι αν πρόκειται για προσωπικό υπολογιστή. Στις επόµενες ενότητες θα 

γίνει περιγραφή του «avast! Antivirus». Πρόκειται για ένα λογισµικό που 

προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις. 
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∆ιαθεσιµότητα 
Πρόκειται για την έκδοση του προγράµµατος κατά των ιών για συστήµατα 

Windows 32-bit.  Λειτουργικά συστήµατα: Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP και 

έκδοση 64-bit των Windows XP. Ο Απαιτούµενος χώρος στο δίσκο εγκατάστασης είναι, 

30.129 KB 

Το λογισµικό προστασίας «avast! Antivirus» είναι διαθέσιµο από τη διεύθυνση 

www.avast.com σε δύο εκδόσεις. Η έκδοση Home edition, ελεύθερη για χρήση σε 

προσωπικό υπολογιστή  και η έκδοση «Professional» την οποία πρέπει να πληρώσει 

κάποιος και προορίζεται για επαγγελµατική χρήση. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα θα γίνει 

περιγραφή της έκδοσης «Home Edition». Η οποία είναι Demo και δίνεται δυνατότητα 

χρήσης 60 ηµερών, στην ελληνική έκδοση εκτός από τη βοήθεια η οποία είναι γραµµένη 

στην αγγλική γλώσσα. 

Το λογισµικό από τη στιγµή που εγκαθίσταται στον υπολογιστή έχει ήδη 

εγκατεστηµένη βάση δεδοµένων ιών ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση µε νέα 

δεδοµένα, αυτόµατα, µε το άνοιγµα του υπολογιστή και τη σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 
Εγκατάσταση του λογισµικού 
 

Μετακινούµαστε στη διεύθυνση, 

«http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html» και 

κάνουµε «download» το εκτελέσιµο αρχείο, setupgre.exe 

µεγέθους 10,9 ΜΒ, το οποίο µε διπλό κλικ αρχίζει την 

εγκατάσταση. 

Αποδεχόµαστε τους όρους της άδειας χρήσης του 
 
Εικόνα 1 

 λογισµικού(Εικόνα 1) και ορίζουµε το φάκελο 

εγκατάστασής του. Στο επόµενο παράθυρο έχουµε τη 

δυνατότητα να επιλέξουµε, «Τυπική» ή «Προσαρµοσµένη 

εγκατάσταση». (Εικόνα 2) 

 

Η εγκατάσταση ξεκινά και µια µπάρα φόρτωσης µας 

ενηµερώνει συνεχώς για την πρόοδό της. Η ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης γίνεται µε την επανεκκίνηση του 
Εικόνα 2 

 Υπολογιστή µας, ενώ έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε 
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µια σάρωση του σκληρού µας δίσκου µε το «avast!»  για ανίχνευση ιών του συστήµατος 

µε την επανεκκίνηση. 

Ρυθµίσεις 
Η επανεκκίνηση του υπολογιστή µας φέρνει στη «Γραµµή Εργασιών» και το χώρο 

ειδοποιήσεων το εικονίδιο της εφαρµογής  από το οποίο µπορούµε να έχουµε 

πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρµογής. Με 

αριστερό κλικ στο εικονίδιο µπορούµε να 

κάνουµε ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία 

κατά την πρόσβαση η οποία βασίζεται σε 

µόνιµους παροχείς, δηλ ειδικά µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται για να προστατευτούν 

υποσυστήµατα του η/υ µας(σύστηµα αρχείων, 

ταχυδροµείο κ.λ.π). Μπορούµε σε κάθε 

παροχέα να ρυθµίσουµε την ευαισθησία. Οι 

παροχείς είναι: Instant Messaging, Internet Mail, Outlock/Exchange, Ασπίδα P2P, 

Ασπίδα Web, Ασπίδα ∆ικτύου και Τυπική Ασπίδα(εικόνα 2α). Χρήσιµο είναι να πούµε 

πως στην Ασπίδα Web, έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε τύπο αρχείων και διευθύνσεις 

«URL» που θα εξαιρούνται από τον έλεγχο προστασίας. 

 
Εικόνα 2α 

Χρήση και Λειτουργία 
Το δεξί κλικ στο εικονίδιο του avast, ανοίγει  το 

µενού(Εικόνα 3). Η δεύτερη επιλογή αφορά την 

«Εκκίνηση του avast! Antivirus. Κατά την εκκίνηση η 

εφαρµογή κάνει έναν έλεγχο µνήµης του συστήµατος. 

Για να λειτουργήσει όµως η εφαρµογή πρέπει να 

δηλώσουµε το αριθµό ενεργοποίησης της εφαρµογής 

(Εικόνα 4). Ο 

αριθµός αυτός δίνεται 

πατώντας στο κουµπί «∆ήλωση». Τον αριθµό αυτό 

µπορούµε να  πάρουµε µε email αφού δηλώσουµε τα 

στοιχεία µας στη σελίδα 

  

www.avast.com και την 

κατάλληλη επιλογή όπως φα

 
Εικόνα 3 

 
Εικόνα 4 

ίνεται παρακάτω . 

• I'm a new user and I need a registration key for avast! Home Edition 
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• I'm a registered user, but I lost my registration key 
• I'm a registered user and my registration key has expired, I need a new one 

Η άδεια αυτή ισχύει για ένα έτος και θα πρέπει να επανέλθουµε για νέο αριθµό που µας 

δίνεται πολύ σύντοµα. 

Η εκκίνηση της εφαρµογής µας δίνει στην 

επιφάνεια εργασίας παράθυρο επιλογών(Εικόνα 5) 

µε δυνατότητες:  
Εικόνα 5 

•  Επιλογής «βάθους σάρωσης» 

• Επιλογής δίσκων, αφαιρούµενων µέσων ή φακέλων που θα σαρωθούν 

• Ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων 

• Πρόσβασης στο «Κιβώτιο» που έχουν µεταφερθεί µολυσµένα αρχεία ή ιοί. 

• Μεταβολής της αυτόµατης ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων ή της εφαρµογής. 

Η εκκίνηση αρχίζει τον έλεγχο και στην περίπτωση που 

ανιχνευθεί κάποιος ιός που έχει εισέλθει στο  σύστηµά µας η 

εφαρµογή ανοίγοντας παράθυρο που συνοδεύεται από ήχο 

σειρήνας, µας πληροφορεί για το είδος του ιού, και µας αφήνει 

την επιλογή  παράβλεψης, διαγραφής του ή µεταφοράς του στο 

κιβώτιο. Το ίδιο συµβαίνει αυτόµατα κάθε φορά που το 

σύστηµά µας «προσβάλλεται» την στιγµή που 

«τρέχει» κάποια εφαρµογή ή είµαστε 

συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο. 

 
Εικόνα 6 

Κάθε φορά που ο υπολογιστής µας 

εισέρχεται στο διαδίκτυο η βάση δεδοµένων 

ιών ενηµερώνεται αυτόµατα και µε το τέλος 

της ενηµέρωσης έχουµε σχετικό µήνυµα στην 

οθόνη µας(Εικόνα  6). Με κλικ στο παράθυρο 

αυτό έχουµε πληροφορίες (εικόνα 7) για την τρέχουσα ενηµέρωση. 

Εικόνα 7 

Αποκατάσταση αρχείων 
Μια βασική επιλογή επίσης από το µενού(εικόνα 3), είναι η επιλογή «VRDB» 

(Εικόνα 8),. Με την επιλογή 

δηµιουργίας «VRDB»από το 

εικονίδιο  δηµιουργείται στο 

σύστηµά µας µια βάση δεδοµένων 
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αποκατάστασης και επαναφοράς  αρχείων που έχουν µολυνθεί επιστρέφοντας στην 

προηγούµενη κατάστασή τους.  Μπορούµε επίσης για να µην χάνονται πόροι του 

συστήµατος την ώρα εργασίας, να επιλέξουµε τη δηµιουργία της βάσης αυτής την ώρα 

που τρέχει η προστασία οθόνης(screen-saver). 

Από την ως τώρα χρήση του σε προσωπικούς υπολογιστές φαίνεται τελικά πως το 

avast! Antivirus είναι ένα ισχυρό λογισµικό προστασίας από ιούς. 
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Βιβλιογραφία 
 
Από έκδοση στο διαδίκτυο 
Α.∆..Α.Ε -Έκδοση πεπραγµένων 2006, from 
http://www.adae.gr/adae/docs/pepragmena2006/INTRO.pdf
 
Από τη διεύθυνση URL 
http://www.avast.com
avast! 4 Home Edition - FREE antivirus software - Download 
http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html
http://download949.avast.com/files/eng/avast-professional-install-manual.pdf
http://download619.avast.com/files/eng/avast!-user-manual-home-edition.pdf
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