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Λίγα Λόγια
Το captcha / reCaptcha είναι το σύστημα οπτικής επιβεβαίωσης της
Google, που τοποθετείται στα site μας για να σταματήσει ή περιορίσει
τις ψεύτικες αποστολές μηνυμάτων (spam).
Το σύστημα αυτό διαθέτει 2 κλειδιά ασφαλείας (site key και secret key)
τα οποία τοποθετούνται από τον τεχνικό σας μέσα στο site σας ώστε σε
διάφορες φόρμες που χρησιμοποιείτε (πχ φόρμα εγγραφής, φόρμα
επικοινωνίας, κλπ κλπ) ώστε να φιλτραρόνται οι ανεπιθυμήτες
αποστολές.

Βήμα 1
Μπαίνετε στην διεύθυνση https://www.google.com/recaptcha/intro
και πατάτε δεξιά το κουμπί Admin console.

και δίνετε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε (το gmail σας και τον
κωδικό σας). Εαν δεν έχετε λογαριασμό gmail θα πρέπει να
δημιουργήσετε. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να συνδεθείτε με άλλο e-mail (πχ
yahoo, Hotmail Κλπ) παρα μόνο με gmail.

Βήμα 2
Εφόσον συνδεθείτε πατάτε το «+» για να καταχωρήσετε το site σας.
Επιλέγετε reCAPTCHA v2 και την επιλογή “I’m not a robot checkbox”
εκτός αν σας ενημερώσει ο τεχνικός σας για να επιλέξετε reCAPTCHA v3
ή κάποια άλλη επιλογή.

Βήμα 3
Δίνετε στον τεχνικό σας τους κωδικούς που εμφανίζονται (site key και
secret key) για να τους καταχωρήσει στο site σας.
Δεν χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί απλά κλείνετε την σελίδα
σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα 2 serial key τα δίνετε στον τεχνικό σας με την μέθοδο
αντιγραφή – επικόλληση (copy-paste), ΔΕΝ στέλνετε φωτογραφία.

Βήμα 4
Η οπτικη επιβεβαίωση έχει εγκατασταθεί πλήρως και το site σας είναι
θωρακισμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα οπτικής επιβεβαίωσης captcha /
reCaptcha δεν εγγυάται οτι θα περιορίσει ή θα εξαλείψει
τελείως τις ανεπιθύμητες αποστολές, αλλά συμβάλει σε αυτό
σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ενδέχεται να χρειαστούν και
επιπλέον παρεμβάσεις. Διαβάστε ΕΔΩ την ερωτό-απάντηση
#45, και αν το πρόβλημα δεν βελτιωθεί ή διορθωθεί τότε,
συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Το γραφικό περιβάλλον του συγκεκριμένου
οδηγού ενδέχεται να διαφέρει μελλοντικά λόγω
αναβαθμίσεων της Google. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν
είναι ακριβώς οι ίδιες.

(!) Απαγορεύεται η αλλοίωση ή τροποποίηση (μερική ή ολική) του συγκεκριμένου άρθρου
χωρίς την άδεια από τον δημιουργό www.e-base.gr

