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1.

εισαγωγή

Η Διαχείριση Περιεχομένου αφορά πελάτες που χρειάζεται να παρουσιάσουν προϊόντα ή
υπηρεσίες που αλλάζουν συχνά. Σε μία τέτοια περίπτωση, η συντήρηση του
περιεχομένου της ιστοσελίδα μπορεί να γίνεται από το προσωπικό της εταιρίας, χωρίς τη
δική μας παρέμβαση. Για τη συντήρηση χρησιμοποιείται το COMET (COntent
Management E-Tool), ένα εύχρηστο περιβάλλον Διαχείρισης (content manager)
ανεπτυγμένο από εμάς, που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανανέωση όλου του
περιεχομένου της ιστοσελίδας. Το περιβάλλον απευθύνεται ειδικά σε άτομα χωρίς
γνώσεις προγραμματισμού, και με βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, και επιτρέπει την απλή
επικόλληση κειμένων από οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου (π.χ. MS Word).
Αρχικά γνωστό απλά ως "control panel", το περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου έχει
εξελιχθεί σε μία εξαιρετικά ισχυρή εφαρμογή που χρησιμοποιείται ήδη από ιστοχώρους
όπως το portal του ΕΠΑΝ ΙΙ που αναπτύξαμε για λογαριασμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης, τους ιστοχώρους Μουσικοί Διάλογοι και Μουσείο Δημοκρατίας που
αναπτύξαμε για το Υπουργείο Πολιτισμού, και ιδιώτες πελάτες όπως η KTM, μεταξύ
άλλων.
Η τρίτη έκδοση του COMET έχει πολλές νέες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της
υποστήριξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στην
τέταρτη έκδοση, η οποία θα υποστηρίζει Flash. Η έκδοση αυτή προβλέπεται να
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2009.
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2.

γενικές οδηγίες

2.1

εισαγωγή - ορολογία

Η χρήση της εφαρμογής συντήρησης στηρίζεται σε πολλαπλά μενού επιλογών, ώστε
εύκολα να φτάσετε στο λήμμα που θέλετε να μεταβάλλετε. Για την κατανόηση της
λογικής της χρήσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες βρίσκονται
αποθηκευμένες σε μία βάση δεδομένων. Αυτή αποτελείται από ενότητες που
ονομάζονται πίνακες. Κάθε ενότητα περιέχει κάποιες εισαγωγές. Αυτά με τη σειρά τους
περιέχουν τα περιεχόμενα – που ονομάζονται και «λήμματα».
Για παράδειγμα, μία ενότητα («πίνακας») μπορεί να ονομάζεται «Προσωπικό». Η
ενότητα αυτή θα περιέχει πεδία όπως το "επώνυμο" και το "μικρό όνομα". Τότε, το
επώνυμο "Παπαδόπουλος" αποτελεί ένα λήμμα, και το όνομα «Νίκος» αποτελεί ένα
άλλο λήμμα. Όλα τα λήμματα που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο αποτελούν μία
«εισαγωγή» στον πίνακα.
Βάση δεδομένων
Πίνακας 1
(π.χ. Προσωπικό)

Πίνακας 2

Εισαγωγή 2

Εισαγωγή … ν

Εισαγωγή 1
(π.χ. στοιχεία Νίκου
Παπαδόπουλου)

Πίνακας … ν

Λήμμα 1
(π.χ. «Νίκος»)

Λήμμα 2
(π.χ. «Παπαδόπουλος»)

Λήμμα … ν
(π.χ. διεύθυνση)

Εικόνα 1: Η βάση δεδομένων αποτελείται από πίνακες. Κάθε πίνακας περιέχει πολλές
εισαγωγές. Κάθε εισαγωγή αποτελείται από λήμματα.
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2.2

βήμα 1: αναζήτηση και εμφάνιση περιληπτικού πίνακα

Στο αριστερό μενού εμφανίζονται όλοι οι πίνακες της βάσης δεδομένων. Οι πίνακες
είναι προσβάσιμοι μέσω αναδιπλούμενου μενού.
Επιλέγοντας έναν από τους
διαθέσιμους πίνακες, εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της οθόνης μία λίστα αναζήτησης με
τα διαθέσιμα πεδία αυτού του πίνακα. Από εδώ μπορούμε να αναζητήσουμε ένα
υπάρχον λήμμα το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε, ή να δημιουργήσουμε μία νέα
εισαγωγή στον πίνακα.

Εικόνα 2: Παράδειγμα αναδιπλωμένου μενού.

-5-

Εικόνα 3: Η οθόνη αναζήτησης/νέας εγγραφής.

Η αναζήτηση ενός υπάρχοντος λήμματος γίνεται με την εισαγωγή γνωστού
περιεχομένου σε κάποιο πεδίο. Για παράδειγμα, εάν είμαστε στον πίνακα «Προσωπικό»,
μπορούμε να εισάγουμε «Παπαδόπουλος» στο επώνυμο και να πατήσουμε «αποστολή»,
ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία του συγκεκριμένου στελέχους. Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτήρα-μπαλαντέρ (“wildcard”) στην αρχή ή το
τέλος του ονόματος που γνωρίζουμε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας % και μπορεί να μπει
στην αρχή του λήμματος, στο τέλος του ή και στα δύο σημεία. Έτσι, αν εισάγουμε στο
επώνυμο το λήμμα «Παπαδ%» θα εμφανιστούν τα ονόματα «Παπαδόπουλος»,
«Παπαδοπούλου», «Παπαδήμας» κ.λπ. – όσα δηλαδή αρχίζουν με το «Παπαδ».
Επίσης, μπορούμε να αφήσουμε όλα τα πεδία κενά και να πατήσουμε «αποστολή»,
οπότε θα εμφανιστούν όλα τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί ως «προσωπικό».
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη μορφή ενός περιληπτικού πίνακα σε
μορφή «Excel», όπου εμφανίζονται οι διάφορες εισαγωγές. Στην οθόνη αυτή, κάποια
λήμματα εμφανίζονται αυτόματα ως σύνδεσμοι - έτσι, μπορείτε εύκολα να ανατρέξετε
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σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η σελίδα αυτή, όπως και οι περισσότερες σελίδες,
είναι δυνατόν να εκτυπωθεί, ώστε να υπάρχει και μία έντυπη έκδοση των στοιχείων.

Εικόνα 4: Παράδειγμα περιληπτικού πίνακα.

Χάρη στις πολλαπλές επιλογές κατά την αναζήτηση, η σελίδα αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως ένας εύκολος τρόπος για τη δημιουργία αναφορών. Για
παράδειγμα, αν ένας πίνακας περιλαμβάνει ονόματα και ημερομηνίες γέννησης,
βάζοντας μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο αντίστοιχο πεδίο θα εμφανιστούν όλα τα
ονόματα που γιορτάζουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε να αντιγράψετε τα
στοιχεία αυτά και να τα επικολλήσετε π.χ. στο Excel, ή να εκτυπώσετε τη σελίδα
κάνοντας 'κλικ' στον αντίστοιχο σύνδεσμο.
Στην οθόνη αυτή έχουν ιδιαίτερη σημασία δύο στήλες, η πρώτη και η τελευταία. Η
πρώτη («αλλαγή») επιτρέπει να επιλέξουμε μία εισαγωγή και να κάνουμε αλλαγές στα
λήμματά της. Αυτό γίνεται πατώντας τη λέξη «αλλαγή» αριστερά από την εισαγωγή. Η
δεύτερη («διαγραφή») επιτρέπει να διαγραφεί από τον πίνακα κάποια εισαγωγή. Αυτό
γίνεται κάνοντας ‘κλικ’ στο κουτί που βρίσκεται δεξιά από κάθε εισαγωγή που θέλουμε
να διαγράψουμε, και στη συνέχεια κάνοντας ‘κλικ’ στη λέξη «διαγραφή» που βρίσκεται
επάνω-δεξιά. Με τη διαδικασία αυτή, διαγράφονται όλες οι επιλεγμένες εισαγωγές. Η
διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη, επομένως απαιτείται προσοχή κατά την εφαρμογή
της.
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2.3

βήμα 2: δημιουργία νέας εισαγωγής

Όπως προαναφέρθηκε, στο αριστερό μενού εμφανίζονται όλοι οι πίνακες της βάσης
δεδομένων. Επιλέγοντας έναν από αυτούς, εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της οθόνης μία
λίστα αναζήτησης με τα διαθέσιμα πεδία αυτού του πίνακα. Από εδώ μπορούμε να
δημιουργήσουμε μία νέα εισαγωγή στον πίνακα, πατώντας το κουμπί «Προσθήκη νέας
εγγραφής» που βρίσκεται στην αρχή και το τέλος της σελίδας.
Κάνοντας 'κλικ' εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία νέα εισαγωγή. Συμπληρώνουμε
τα διαθέσιμα πεδία με όσα στοιχεία επιθυμούμε.

Εικόνα 5: Παράδειγμα νέας εγγραφής.
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Εικόνα 6: Έλεγχος πληρότητας.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το κουμπί «αποστολή» για να γίνει ο έλεγχος
πληρότητας των στοιχείων. Επειδή η συμπλήρωση κάποιων πεδίων είναι υποχρεωτική,
θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση αν επιχειρήσουμε να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή
χωρίς να τα συμπληρώσουμε πρώτα. Σε μία τέτοια περίπτωση, απλά επιστρέψτε και
συμπληρώστε τα πεδία που λείπουν.
Αν ο έλεγχος πληρότητας είναι επιτυχής, μία οθόνη
επιβεβαίωσης σας ενημερώνει αν η εισαγωγή ήταν επιτυχής.
Επίσης, ερωτάστε αν θέλετε να ειδοποιηθούν οι
εγγεγραμμένοι χρήστες, σε περίπτωση που ο πίνακας είναι
συνδεδεμένος με το σύστημα ειδοποίησης. Αν αγνοήσετε
το ερώτημα και πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το
«αποστολή», οι εγγεγραμμένοι χρήστες δε θα ειδοποιηθούν
για την αλλαγή. Αν πατήσετε «αποστολή», θα δεχτούν
αυτόματα ενημερωτικό email με τη σχετική ειδοποίηση.

Εικόνα 7: Σύστημα ειδοποίησης.
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2.4

βήμα 3: αλλαγή υπάρχουσας εισαγωγής

Έχοντας εμφανίσει με τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 1 τον περιληπτικό
πίνακα, κάντε ‘κλικ’ στη λέξη «αλλαγή» που βρίσκεται αριστερά της εισαγωγή που
θέλετε να αλλάξετε. Θα οδηγηθείτε τότε σε μία οθόνη με όλα τα λήμματα της
συγκεκριμένης εισαγωγής.

Εικόνα 8: Αλλαγή πίνακα.

Εκτός από ελάχιστα πεδία που δημιουργούνται αυτόματα και δεν επιτρέπεται η αλλαγή
τους (συνήθως το πεδίο “ID”), μπορείτε να αλλάξετε τα λήμματα όπως επιθυμείτε.
Απλά κάντε ‘κλικ’ μέσα στο πεδίο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, και
πληκτρολογήστε την επιθυμητή αλλαγή.
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Όταν ολοκληρώσετε τις σχετικές αλλαγές, πατήστε "αποστολή", για να ανανεωθούν τα
στοιχεία στην ιστοσελίδα σας. Όπως και στη νέα εισαγωγή, μία οθόνη επιβεβαίωσης
σας ενημερώνει αν η αλλαγή ήταν επιτυχής. Επίσης, ερωτάστε αν θέλετε να
ειδοποιηθούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, σε περίπτωση που ο πίνακας είναι
συνδεδεμένος με το σύστημα ειδοποίησης. Αν αγνοήσετε το ερώτημα και πατήσετε
οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το «αποστολή», οι εγγεγραμμένοι χρήστες δε θα
ειδοποιηθούν για την αλλαγή. Αν πατήσετε «αποστολή», θα δεχτούν αυτόματα
ενημερωτικό email με τη σχετική ειδοποίηση.

3.

ειδικά στοιχεία

3.1

χρήση μορφοποιημένου κειμένου

Εικόνα 9: Πεδίο μορφοποιημένου κειμένου.

Κάποια πεδία έχουν το χαρακτηριστικό ότι επιτρέπουν τη χρήση μορφοποιημένου
κειμένου. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα πεδία αυτά δεν έχουν μόνο μία γραμμή,
ενώ στο επάνω μέρος τους έχουν μία μπάρα με επιλογές μορφοποίησης. Οι επιλογές
αυτές ακολουθούν τη μορφή των αντίστοιχων του MS Word και επιτρέπουν τη
μορφοποίηση του κειμένου σε έντονο, πλάγιο και υπογραμμισμένο, την εισαγωγή
υπερσυνδέσμου, τη μορφοποίηση σε πίνακα ή σε bullets κ.λπ.

Ένα νέο εικονίδιο που δεν υπάρχει στο MS
Word είναι αυτό της «γόμας», που
χρησιμοποιείται μετά την επικόλληση ενός
κειμένου που έχει αντιγραφεί από MS Word
ή παρόμοια προγράμματα. Αυτό γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια στη
μορφοποίηση, ώστε η ιστοσελίδα να έχει συνεπή εμφάνιση. Μετά την επικόλληση,
λοιπόν, ενός κειμένου, πατούμε τη γόμα ώστε να εξαφανιστούν οι υπάρχουσες
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γραμματοσειρές κ.λπ. από το κείμενο που επικολλήσαμε, και να μπορέσει η ιστοσελίδα
να το μετατρέψει στις σωστές.

3.2

φωτογραφίες και συνημμένα αρχεία

Εικόνα 10: Παράδειγμα εισαγωγής φωτογραφίας.

Για να εισάγετε μία νέα φωτογραφία ή ένα νέο αρχείο, αρκεί να κάνετε ‘κλικ’ στο
κουμπί “browse” που βρίσκεται δίπλα στο σχετικό πεδίο, και να πλοηγηθείτε στον Η/Υ
σας. Μόλις βρείτε το αρχείο ή τη φωτογραφία που θέλετε να ανεβάσετε, το επιλέγετε
και πατάτε «Open». Όταν πατήσετε «αποστολή», θα παρατηρήσετε ότι ο χρόνος μέχρι
να εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης θα είναι αυξημένος, ιδιαίτερα αν έχετε εισάγει
μεγάλα αρχεία. Αυτό είναι φυσιολογικό, και οφείλεται στην αποστολή των αρχείων
από τον Η/Υ σας στο διακομιστή. Γενικά, είναι προτιμητέο να χρησιμοποιείτε το
ελάχιστο δυνατό μέγεθος αρχείων και φωτογραφιών, ώστε να μη γίνεται υπερβολικά
αργή η πλοήγηση των επισκεπτών και, συνεπώς, δύσχρηστη η ιστοσελίδα.

Εικόνα 11: Παράδειγμα εισαγωγής συνημμένου αρχείου.

Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στα αρχεία και στις φωτογραφίες έγκειται στο
γεγονός ότι οι φωτογραφίες συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στη σελίδα, μαζί με το
κείμενο. Αντίθετα, τα αρχεία εμφανίζονται ως σύνδεσμοι – πατώντας επάνω στο
σύνδεσμο, ο επισκέπτης λαμβάνει το αρχείο και το αποθηκεύει τοπικά. Αυτό σημαίνει
ότι, εκτός του αρχείου που θα επισυναφθεί, ο διαχειριστής πρέπει συχνά να δηλώσει και
το κείμενο που θα εμφανίζεται ως σύνδεσμος. Για παράδειγμα, το αρχείο «μελέτη.doc»
μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω ενός συνδέσμου που θα γράφει, «κάντε ‘κλικ’ εδώ για
να αποθηκεύσετε τοπικά τη μελέτη μας». Στην περίπτωση αυτή, είναι σαφές ότι δεν
επαρκεί ο διαχειριστής να δηλώσει μόνο το αρχείο, αλλά και τον τίτλο που θα
εμφανίζεται στη σελίδα.
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3.2.1

διαγραφή αρχείων

Ειδικά για τις φωτογραφίες και τα συνημμένα αρχεία, δεν μπορείτε να διαγράψετε
εντελώς το λήμμα, μπορείτε όμως να το αντικαταστήσετε με μία νέα φωτογραφία.
Για το σκοπό της διαγραφής μίας φωτογραφίας χρησιμοποιείται ένα κενό γραφικό
μικρού μεγέθους που ονομάζεται “blank.gif”. Ανεβάζοντας αυτό το αρχείο στη θέση της
φωτογραφίας σας, δε θα εμφανίζεται πια φωτογραφία.
Για το σκοπό της διαγραφής ενός συνημμένου αρχείου, χωρίς την αντικατάστασή του
από κάποιο άλλο, μπορείτε απλά να διαγράψετε τον τίτλο του, οπότε δε θα εμφανίζεται
πια στην οθόνη ο σχετικός σύνδεσμος.
3.2.2

ονομασία αρχείων

Σημειώστε ότι, όταν "ανεβάζετε" φωτογραφίες και συνημμένα αρχεία μέσω του control
panel, είναι προτιμητέο να μην υπάρχουν κενά στο όνομα του αρχείου. Μία
φωτογραφία που ονομάζεται "my photo.jpg" υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανιστεί
σωστά, αντίθετα με μία που ονομάζεται "my_photo.jpg". Συνεπώς, πριν "ανεβάσετε" τη
φωτογραφία, είναι καλό να έχετε αλλάξει το όνομά της έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά.

3.3

ημερολόγιο

Σημειώστε ότι οι ημερομηνίες εισάγονται παντού με τον τρόπο που επιτρέπει η MS
Access - δηλ. ηη/μμ/εεεε ή μμ/ηη/εεεε. Απαιτείται προσοχή, ώστε να εισάγετε πάντα με
τον έναν από τους δύο τρόπους, αλλιώς μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα. Για το
λόγο αυτό, συνιστάται η χρήση του εικονιδίου "ημερολόγιο" ("calendar") που
εμφανίζεται δίπλα από κάθε πεδίο ημερομηνίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή
εισαγωγή της ημερομηνίας.

Εικόνα 12: Εισαγωγή ημερομηνίας. Πατώντας το εικονίδιο, βλέπουμε την εικόνα δεξιά.
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4.

κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (password) συνήθως δηλώνεται από την Istomedia. Για λόγους
ευχρηστίας, συχνά μας ζητάται να χρησιμοποιηθεί ένας κωδικός με μόνο γράμματα.
Αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση, επειδή είναι σχετικά εύκολο να παραβιαστεί ένας
τέτοιος κωδικός. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το χρόνο που απαιτείται για να «σπάσει»
ένας κωδικός ασφαλείας με διάφορους χαρακτήρες 1:

Είδος Χαρακτήρων
Μικρά γράμματα (26)

Αριθμός χαρακτήρων κωδικού ασφαλείας
4
5
6
7
8
0,5 δευτ.

12 δευτ.

5,2 λεπτά

2,2 ώρες

Μικρά γράμματα κι αριθμοί 1,7 δευτ.
(36)
Όλοι
οι
αλφαριθμητικοί 15 δευτ.
χαρακτήρες (62)
Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες (95) 1,4 λεπτά

1 λεπτό

36,7
λεπτά
15,8 ώρες

21,7 ώρες

Χαρακτήρες 7-bit ACSII (128) 4,5 λεπτά

9,4 ώρες

Χαρακτήρες 8-bit ACSII (256) 1,2 ώρες

12,7
ημέρες

15 λεπτά
2,1 ώρες

8,6
ημέρες
50,9
ημέρες
8,9 έτη

40,5
ημέρες
2,2 έτη

2,4
ημέρες
32,4
ημέρες
7 έτη
209 έτη

17,8 έτη

2.283 έτη

2.283 έτη

570.776
έτη

Πίνακας 1: Χρόνος που απαιτείται για την εύρεση όλων των πιθανών κωδικών.

Αν και καθημερινά διαβάζουμε ιστορίες για κλοπή πολύτιμων ηλεκτρονικών δεδομένων
λόγω προβλημάτων ασφαλείας, οι χρήστες προτιμούν να χρησιμοποιούν κωδικούς που
είναι ευάλωτοι σε ευρέως διαδεδομένα προγράμματα κλοπής. Πολλές μελέτες2 έχουν
δείξει ότι περίπου το ένα πέμπτο (22%) των παράνομων εισόδων γίνεται εξαιτίας της
χρήσης συνηθισμένων κωδικών από τους χρήστες (βλ. λίστα παρακάτω).

1

Υπολογίζοντας 1 εκατ. κωδικούς/δευτερόλεπτο με τη μέθοδος brute force attack. Πηγή: Kessler,
Gary C. “Passwords-Strengths and Weaknesses.” (http://www.garykessler.net/library/passwords.html).
2
Πηγή: Howard, John D. “An Analysis Of Security Incidents On The Internet,” 1989 – 1995.
(http://www.cert.org/research/JHThesis/Chapter8.html)
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Εντούτοις, όπως έδειξε μία μελέτη του
Πανεπιστημίου Wichita 3, οι χρήστες ήξεραν ότι
χρησιμοποιούν αδύναμους κωδικούς.
Για
λόγους ευκολίας, όμως, αγνοούσαν το
πρόβλημα
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή:
 Το 73% των χρηστών ήξεραν ότι είναι
καλό να αλλάζουν τακτικά τον κωδικό
τους – όμως πάνω από τους μισούς δεν
τον άλλαζαν ποτέ.

Λίστα συνηθισμένων κωδικών
• password
• pass1234
• administrator
• 123456
• abc123
• asdf
• qwerty
• letmein
• όνομα ή επώνυμο
• αρχικά ονοματεπώνυμου ή εταιρίας
• ημερομηνία γέννησης
• αριθμός ασφάλισης
• όνομα εταιρίας
• security
• κενός (κανένας κωδικός)



Αν και πάνω από τους μισούς χρήστες
ήξεραν ότι είναι καλό να χρησιμοποιούν
ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. !@#$), μόνο
το 4,8% το έκαναν.



Αν και σχεδόν τα δύο τρίτα των
χρηστών ήξεραν ότι είναι καλό να
χρησιμοποιούν
τουλάχιστον
επτά
χαρακτήρες, μόνο το 35,5% το έκαναν.



Αν και το 70% των χρηστών ήξεραν ότι
πρέπει να αποφεύγουν ονόματα μελών της οικογενείας τους, κατοικιδίων ή
ημερομηνίες γέννησης και γάμου, πάνω από τους μισούς τα χρησιμοποιούσαν.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε γενικά τη χρήση κωδικού που να συνδυάζει
αλφαριθμητικούς και ειδικούς χαρακτήρες, να έχει μεγέθους τουλάχιστον 7
χαρακτήρων και να μην περιλαμβάνει κάποιο συνηθισμένο κωδικό.

3

Πηγή: Riley, Shannon. “Password Security: What Users Know & What They Actually Do,”
Usability News, February 2006. (http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/81/ Passwords.htm)
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5.

στοιχεία επικοινωνίας

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε από την Istomedia Μ. ΕΠΕ για τους πελάτες της. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε μαζί µας στην παρακάτω
διεύθυνση:
Istomedia Μ. ΕΠΕ,
Παρνασσού 32Α, Άγιος Στέφανος, 145 65, Αθήνα
Τηλ: 210 8140 883
Fax: 210 8145 406
info@istomedia.gr
www.istomedia.com
www.istomedia.gr
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