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World Wide Web (Web1.0)

• Δημιουργήθηκε το 1990 από τον Τιμ 
Μπερνερς-Λι στο CERN

• Σκοπός: Ευκολος και γρήγορος διαμοιρασμών 
των αποτελεσμάτων των  πειραμάτων 

Επινόησε:

1. HTTP - Hyper Text Transfer Protocol

2. HTML - Hyper Text Markup Language



Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

• Κάθε επιχείρηση και πανεπιστήμιο «έστηνε» 
από έναν ιστότοπο (web site) 

• Η γλώσσα HTML ήταν εργαλείο για λίγους

• Οι σελίδες ήταν στατικές – κατασκευάζονταν 
μια φορά και δεν ανανεώνονταν



Web 2.0 Διαδραστικός ιστός

• Οι τιμές του εξοπλισμού έπεσαν

• Οι επιδόσεις ανέβηκαν 

• Οι χρήστες μπορούσαν να έχουν υπολογιστή 
σπίτι τους 

• Αναπτύχθηκαν εύκολοι τρόποι δημιουργίας 
ιστοσελίδων που επέτρεπαν ανανέωση στο 
περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς να 
χρειάζεται συγγραφή κώδικα



Web 2.0 vsWeb1.0

Web2.0

Επιτρέπει στους χρήστες 

• να συνεργάζονται στο 
πλαίσιο μια εικονικής 
κοινότητας

• Να αφήνουν σχόλια

• Να κάνουν εγγραφή

• Να δημιουργούν 
λογαριασμό ή προφίλ

• Να ανεβάσουν οι ίδιοι 
περιεχόμενο

Web1.0

• Επιτρέπει μόνο απλή ανάγνωση 
του περιεχομένου της 
ιστοσελίδας



Παραδείγματα Web2.0---

• Blogs

• Wiki

• Κοινωνικά δίκτυα

• Πλατφόρμες συνεργασίας



Web3.0 – Σημασιολογικός ιστός

• Είναι ένα σύνολο από πηγές και συνδέσεις 

• Οι υπολογιστές θα μπορούν να παράγουν 
συμπεράσματα έχοντας πρόσβαση σε γνώση 
κατανοητή σε αυτούς 

• Ως απόρροια η αναζήτηση πλέον θα γίνεται 
με κανονικές προτάσεις αντί λέξεων-κλειδιών



Παράδειγμα---
Φανταστείτε να πηγαίνατε σε μία μηχανή αναζήτησης και να θέλετε 

να μάθετε
"How many train lines are there in Japan?" «πόσες γραμμές τραίνου 

υπάρχουν στην Ιαπωνία?" 

Στο σημερινό διαδίκτυο
Θα πάρεις πολλές σελίδες για απάντηση αλλά μπορεί σε καμιά να μην 
είναι η απάντηση  

Στο σημασιολογικό ιστό:
• http://www.transit.co.jp/lines λέει οι γραμμές τραίνου είναι πάνω από 

5000 
• Υπάρχει μία βάση που παρέχει τέτοιες πληροφορίες αλλά χρειάζεται 

κωδικό προσβασης
• Υπάρχει μια υπηρεσία διαδικτύου που μπορεί να υπολογίσει αλλά 

κοστίζει 500 yen
• Μπορώ να βρω την απάντηση αλλά θα πάρει λίγες ώρες να το υπολογίσω

http://www.transit.co.jp/lines


Web X.0 – Εκτεταμένος Ιστός

• Ο web X.0 (από το eXtended web – εκτεταμένος 
Ιστός) είναι η τελική σύνθεση. 

• Περιλαμβάνει ενοποιημένους τον Ιστό των 
χρηστών, τον σημασιολογικό ιστό και 
προηγμένα μέσα μετάδοσης της πληροφορίας 
όπως τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και εικονική 
πραγματικότητα. 

•
Ο Ιστός επεκτείνεται πλέον πέρα από το 
Διαδίκτυο και μέσα στην καθημερινότητα.





Υπηρεσίες και Εφαρμογές 
Διαδικτύου
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Υπηρεσίες Διαδικτύου

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

• Η κυριότερη υπηρεσία Διαδικτύου. 

• Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών 

• Αφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με 
συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. 

• Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζεται από μία 
μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τη 
διεύθυνση του οργανισμού και το όνομα του χρήστη. 

• Η διακίνηση του μηνύματος γίνεται με αξιοποίηση των 
πρωτοκόλλων SMTP, POP3 και IMAP. 



Υπηρεσίες Διαδικτύου

Τηλεφωνία και βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου:

• Η πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με ή χωρίς τη χρήση 
βίντεο είναι πλέον καθημερινότητα. 

• Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε εξειδικευμένα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, (όπως το H.264, το Skype
protocol ή το SIP - Session Initiation Protocol)

• ο χρήστης χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές 
όπως το Skype, το  Viber, το Whatsapp, το ooVoo κλπ. 

• Οι υπηρεσίες αυτές εξασφαλίζουν μετάδοση ήχου και 
εικόνας σε πραγματικό χρόνο με ταυτόχρονη σύνδεση 
πολλών συμμετεχόντων. 



Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ανταλλαγή μηνυμάτων, Συνομιλίες:

• Οι υπηρεσίες αυτές, αν και διακριτές και 
αυτόνομες, έχουν πλέον ενσωματωθεί ως 
λειτουργίες σε εφαρμογές τηλεφωνίας και 
βιντεοκλήσεων, και επιτρέπουν τη σύγχρονη 
ή ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου. 

• Η σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, γνωστή ως «άμεσα 
μηνύματα» (instant messaging), αφορά στην ανταλλαγή 
μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και οι συμμετέχοντες είναι 
ταυτόχρονα συνδεδεμένοι με την αντίστοιχη υπηρεσία. 

• Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν είναι 
συνδεδεμένος, τα μηνύματα παραδίδονται αργότερα, οπότε 
έχουμε την περίπτωση της ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων. 



Υπηρεσίες Διαδικτύου
Μεταφορά αρχείων και περιεχομένου FTP: 

• Το FTP (file transfer protocol) αφορά 
στη μεταφορά αρχείων μέσω Διαδικτύου. 

• Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες υπηρεσίες του Διαδικτύου που 
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, πολύ συχνά χωρίς να το 
αντιλαμβάνεται ο τελικός χρήστης. 

• Υπάρχουν προγράμματα που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του 
FTP, όπως το Filezilla, το οποίο είναι λογισμικό δωρεάν και ανοικτού 
κώδικα, με γραφικό περιβάλλον. 

• Για την πρόσβαση σε έναν άλλο υπολογιστή με FTP απαιτούνται 
κωδικοί πρόσβασης. Μόνο στην περίπτωση ελεύθερης πρόσβασης, 
που ονομάζεται «ανώνυμο ftp» (anonymous ftp) o υπολογιστής 
επιτρέπει τη σύνδεση σε οποιονδήποτε χρήστη. 



Υπηρεσίες Διαδικτύου
Ομότιμα δίκτυα και ανταλλαγή αρχείων:

• Μέσα στο Διαδίκτυο οργανώνονται μικρότερα υποδίκτυα, 
ιδιωτικά ή δημόσια. Μία κατηγορία αυτών των υποδικτύων, τα 
ομότιμα δίκτυα (P2P - Peer to peer networks). Στα Ομότιμα 
Ομότιμα όλοι οι υπολογιστές θεωρούνται ίσοι (ομότιμοι) μεταξύ 
τους, δεν είναι κανένας server ή client.

• Τα ομότιμα δίκτυα παρέχουν κυρίως υπηρεσίες ανταλλαγής 
αρχείων και διανέμουν περιεχόμενο όπως βίντεο με χρήση 
ειδικών πρωτοκόλλων. Το BitTorrent, ίσως το πιο ευρέως 
διαδεδομένο πρωτόκολλο. 

• Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων είναι ότι οι 
χρήστες οφείλουν να διανέμουν περιεχόμενο και όχι μόνο να 
καταναλώνουν, να «ανεβάζουν» δηλαδή υλικό, και όχι μόνο να 
«κατεβάζουν». 



Υπηρεσίες Διαδικτύου
Απομακρυσμένη σύνδεση και έλεγχος υπολογιστή 

• Απομακρυσμένη σύνδεση:Μας επιτρέπει να συνδεθούμε με τον 
υπολογιστή μας μέσω Internet , από όπου κι αν βρισκόμαστε 
στον κόσμο. Για τη σύνδεση είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση 
κωδικών πρόσβασης. 

Απομακρυσμένος έλεγχος:

• Μας επιτρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του συστήματός μας 
μέσω Internet, από όπου κι αν βρισκόμαστε στον κόσμο.

• Η πρόσφατη τάση στον απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστή είναι 
η σύνδεση με εφαρμογές που επιτρέπουν πρόσβαση στο γραφικό 
περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος. 



Υπηρεσίες Διαδικτύου

Όλες οι υπηρεσίες και εφαρμογές που 
προσφέρονται μέσω Διαδικτύου, ονομάζονται  
Υπηρεσίες Διαδικτύου

Παραδείγματα:

• το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), 

• η Συνομιλία (chat),

• η Τηλεδιάσκεψη (Teleconference), 

• και οι Ομάδες Συζητήσεων (Newsgroups)



Διαδικτυακές και Εγγενείς Εφαρμογές

• Διαδικτυακή εφαρμογή (web application ή 
web app) ονομάζεται κάθε εφαρμογή η οποία 
είναι διαθέσιμη στο χρήστη εξολοκλήρου 
μέσω του Internet δηλαδή μέσω του 
πρόγραμματος πλοήγησης. 

• Εγγενείς (native) εφαρμογές: είναι 
εφαρμογές που εκτελούνται αυτόνομα σε ένα 
υπολογιστή με τη βοήθεια του λειτουργικού 
συστήματος. 



Διαδικτυακή Εφαρμογή Vs Εγγενής Εφαρμογή
Οι web applications, παρουσιάζουν ενδιαφέροντα πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες εγγενείς εφαρμογές (native apps). Όλες οι 
εφαρμογές Διαδικτύου μπορούν να διατεθούν και για φορητές συσκευές, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορητές συσκευές διαθέτουν μικρότερο μέγεθος 
οθόνης. 

Οι εφαρμογές Διαδικτύου: 

• ενημερώνονται και ανανεώνονται αυτόματα χωρίς ουσιαστική 
παρέμβαση του χρήστη

• εκτελούνται κατά κανόνα σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και σε 
όλες τις συσκευές

• είναι διαθέσιμες από παντού χωρίς την εγκατάσταση κάποιας ειδικής 
εφαρμογής.

Παρά τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών Διαδικτύου, η χρήση μιας εγγενούς 
εφαρμογής μπορεί να κριθεί απαραίτητη, όταν δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όταν η ταχύτητα πρόσβασης δεν είναι 
ικανοποιητική ή όταν η ταχύτητα απόκρισης της εφαρμογής παίζει 
σημαντικό ρόλο.
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Εφαρμογές Νέφους



Εφαρμογές νέφους---
«Συννέφιασε» ο κόσμος των ψηφιακών νεφών, το οποίο 

αναφέρεται στο θόρυβο που προκάλεσε η διαρροή στο 

διαδίκτυο προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο δεκάδων 

διάσημων καλλιτεχνών, μοντέλων και άλλων επωνύμων της 

παγκόσμιας σόουμπιζ. Υπεύθυνος για την διαρροή είναι 

ένας χάκερ που δημοσίευσε το υλικό που υπέκλεψε στον 

δικτυακό τόπο ανταλλαγής εικόνων 4Chan. Ο χάκερ

υποστηρίζει ότι κατάφερε να διεισδύσει στους λογαριασμούς 

των θυμάτων του στο iCloud, το… σύννεφο της Apple στον 

κόσμο των ψηφιακών νεφών που έχει κάνει δυναμικά την 

εμφάνιση του τα τελευταία χρόνια στον κυβερνοχώρο.

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι είναι το
υπολογιστικό νέφος; Μήπως το έχετε
χρησιμοποιήσει αλλά δεν το
γνωρίζετε; Είναι ασφαλή τα
δεδομένα μας που βρίσκονται εκεί;



Εφαρμογές νέφους
• Gmail

• Youtube

• Facebook

• Dropbox

• Microsoft 

Onedrive

• Animoto

• Google Drive



Χαρακτηριστικά Εφαρμογών Νέφους
• Εξυπηρέτηση κατ’ απαίτηση: άμεσα και χωρίς καθυστέρηση 

ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, όταν το 
επιθυμήσει, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. 

• Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: οι δυνατότητες είναι 
διαθέσιμες σε όλο το δίκτυο και είναι προσβάσιμες μέσα 
από σταθερούς μηχανισμούς και με οποιαδήποτε 
συνδεδεμένη συσκευή. 

• Διαθεσιμότητα πόρων: η υπηρεσία χρησιμοποιεί πόρους 
όπως υπολογιστικό χρόνο και αποθηκευτικό χώρο, που 
μοιράζονται σε πολλούς χρήστες. 

• Γρήγορη ευελιξία: η υπηρεσία μπορεί να κλιμακωθεί 
γρήγορα χωρίς πρόβλημα και να αντιμετωπίσει περιόδους 
ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου. 

• Υπηρεσία μέτρησης: η υπηρεσία καταγράφει τη χρήση, 
ώστε ανάλογα με τη χρήση να γίνεται χρέωση ή 
βελτιστοποίηση της υπηρεσίας. 



Μοντέλα υπηρεσιών νέφους ---

• Υποδομές ως υπηρεσία (Infrastructure as a service – IaaS) που 
αφορά στην παροχή υπολογιστικών πόρων και απευθύνεται κυρίως 
σε ειδικούς διαχείρισης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων. 

• Πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a service – PaaS) που αφορά 
στην παροχή υπολογιστικών πλατφόρμων και απευθύνεται κυρίως 
σε προγραμματιστές. 

• Λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a service – SaaS) που αφορά 
στην παροχή εφαρμογών για τους τελικούς χρήστες και απευθύνεται 
σε όλους τους χρήστες. 



Λογισμικό ως υπηρεσία– SaaS ---

Αφορά στην παροχή και χρήση εφαρμογών χωρίς εγκατάσταση 
λογισμικού στον υπολογιστή του χρήστη. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
διάθεσης εφαρμογών είναι το κυρίαρχο σήμερα. 

Το SaaS είναι το μοντέλο όπου ο πάροχος του νέφους δίνει πρόσβαση 
σε εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην υποδομή του. Πχ. 
Facebook Οι εφαρμογές είναι τυπικά διαθέσιμες κυρίως μέσω  του 
φυλλομετρητή,  σε συσκευές όπως προσωπικοί υπολογιστές, 
ταμπλέτες, έξυπνα κινητά και άλλες φορητές συσκευές. Ο χρήστης δεν 
μπορεί να επηρεάσει τις δικτυακές υποδομές, τους διακομιστές, τα 
λειτουργικά συστήματα ή τους αποθηκευτικούς χώρους, και στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καθόλου ή έχει περιορισμένο 
έλεγχο πάνω στην ίδια την εφαρμογή.



Πλατφόρμα ως υπηρεσία – PaaS ---

Αφορά στην παροχή υπολογιστικών πλατφόρμων για 
προγραμματιστές. Επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών 
διαδικτύου και διευκολύνει δραστικά τη διάθεσή τους στους τελικούς 
χρήστες, ενώ παράλληλα ακυρώνει την ανάγκη αγοράς ειδικευμένου 
εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και τη διαχείρισή του. 

Αποτελεί ιδανική λύση για ομάδες προγραμματιστών που πρέπει να 
συνεργαστούν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής. Παρέχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα όπως, για παράδειγμα, εργαλεία προγραμματισμού, 
δοκιμής, διανομής και φιλοξενίας της εφαρμογής μέσω διαδικτύου, 
και υπηρεσίες αυτόματης κλιμάκωσης της εφαρμογής. 



Υποδομές ως υπηρεσία– IaaS ---

Αφορά στην παροχή υπολογιστικών πόρων, ώστε ο χρήστης να μην 
χρειάζεται να αγοράσει εξυπηρετητές, λογισμικό ή δικτυακό 
εξοπλισμό και σύνδεση. Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει 
την υφιστάμενη υποδομή του νέφους, αλλά ελέγχει τα λειτουργικά 
συστήματα, την αποθήκευση των πληροφοριών, τις εφαρμογές 
ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών.

Αυτό το μοντέλο παροχής υπηρεσιών είναι κατάλληλο μεταξύ των 
άλλων σε περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους 
μπορεί να αυξομειώνονται σημαντικά ή σε περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει οικονομική ευχέρεια για αγορά του αντίστοιχου εξοπλισμού. 
Αντίθετα, δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή στις περιπτώσεις που τα 
δεδομένα τα οποία διακινούνται δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται 
σε πόρους έξω από τη δικαιοδοσία του χρήστη ή σε ειδικές 
περιπτώσεις όπου η τοπική αποθήκευση δίνει πλεονέκτημα κυρίως 
στην ταχύτητα διακίνησης των δεδομένων εντός του ιδιωτικού 
δικτύου του χρήστη. 



Αποθήκευση αρχείων στο υπολογιστικό νέφος

Παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων «στο σύννεφο» 
δίνοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το υπολογιστικό νέφος 
ως αποθηκευτικός χώρος, να διαμοιράζονται αρχεία με άλλους 
χρήστες και να διατηρούνται συγχρονισμένα αντίγραφα των 
αρχείων μεταξύ πολλών υπολογιστών.

Διατίθενται σε δωρεάν έκδοση και έκδοση επί πληρωμή.

Πλεονεκτήματα

• Δεν απαιτείται αγορά εξοπλισμού για την αποθήκευση των 
αρχείων.

• Τα αρχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε χρονική στιγμή από 
οποιαδήποτε συσκευή ή σημείο.

• Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων αυτόματα.

• Τα αρχεία είναι ασφαλή από ιούς και άλλες μορφές κακόβουλου 
λογισμικού καθώς και από υποκλοπή.

• Ο διαμοιρασμός των αρχείων διευκολύνεται σημαντικά.



Εφαρμογές νέφους – Αποθήκευση αρχείων

Μια χαρακτηριστική εφαρμογή νέφους που αφορά στην αποθήκευση 
αρχείων είναι το Dropbox. Παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
αρχείων «στο σύννεφο» και, όπως πολλές άλλες εφαρμογές νέφους, 
διατίθεται σε δωρεάν έκδοση και έκδοση επί πληρωμή. Σε κάθε 
περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει το 
υπολογιστικό νέφος ως αποθηκευτικό χώρο, να διαμοιράσει αρχεία με 
άλλους χρήστες. 

• Πλεονεκτήματα 

• Δεν απαιτείται αγορά εξοπλισμού για την αποθήκευση των αρχείων. 

• Τα αρχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε χρονική στιγμή από οποιαδήποτε 
συσκευή ή σημείο. 

• Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων αυτόματα. 

• Τα αρχεία είναι ασφαλή από ιούς και άλλες μορφές κακόβουλου 
λογισμικού καθώς και από υποκλοπή. 

• Ο διαμοιρασμός των αρχείων διευκολύνεται σημαντικά. 



Εφαρμογές νέφους – Δημιουργία Βίντεο---

Ένα ακόμη παράδειγμα εφαρμογής νέφους που ανήκει στο 
μοντέλο SaaS είναι το animoto.com. Πρόκειται για 
εφαρμογή δημιουργίας βίντεο όπου ο χρήστης ανεβάζει 
φωτογραφίες και, αξιοποιώντας το περιβάλλον της 
εφαρμογής νέφους, συνθέτει βίντεο. Η εφαρμογή animoto
διατίθεται μέσω υπολογιστών και φορητών συσκευών. Η 
δημιουργία λογαριασμού στο animoto.com επιτρέπει στον 
χρήστη να εγγραφεί με το email του ή να εγγραφεί με τον 
λογαριασμό του στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης facebook. 



Επικοινωνία και συνεργασία 
από απόσταση

Κεφάλαιο 14

Παράγραφος   14.2



Κατηγορίες επικοινωνίας ανάλογα με τη χρονική 
στιγμή που πραγματοποιείται η επικοινωνία 

Ασύγχρονη επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες δεν είναι ανάγκη να 
αλληλοεπιδρούν την ίδια χρονική στιγμή ή να βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο. Στα εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας ανήκουν το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email), οι λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mailing
lists), οι χώροι συζητήσεων (forum) και οι ομάδες συζητήσεων 
(newsgroups). 

Σύγχρονη επικοινωνία: απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των 
συνεργατών. Η αλληλοεπίδραση γίνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς 
οι συμμετέχοντες να βρίσκονται απαραίτητα στον ίδιο χώρο, καθώς 
μπορούν να είναι συνδεμένοι μέσω μιας πλατφόρμας σύγχρονης 
επικοινωνίας. Στα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας ανήκουν η 
γραπτή συνομιλία πραγματικού χρόνου (chat) και η τηλεδιάσκεψη 
(teleconference). 



Συνεργατικές εφαρμογές για διάφορες 
χρήσεις:---
• Συνεργατική συγγραφή εγγράφων. Άτομα σε διάφορες τοποθεσίες 

μπορούν να προβάλουν, να συζητήσουν και να επεξεργαστούν το ίδιο 
έγγραφο. Το σημαντικότερο είναι πως όλα αυτά μπορούν να γίνονται ακόμα 
και παράλληλα, δηλαδή την ίδια χρονική στιγμή. 

• Συνεργατική Εννοιολογική Χαρτογράφηση. Το ελεύθερο λογισμικό 
Comapping επιτρέπει τη συνεργατική δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. 

• Συνεργατική Δημιουργία ιστότοπων. Τα wiki είναι παράδειγμα ιστοτόπου, 
ο οποίος επιτρέπει τη συνεργασία πολλών χρηστών για την επεξεργασία 
των σελίδων και του περιεχομένου του. 

• Συνεργατικοί πίνακες ανακοινώσεων. Το διαδικτυακό λογισμικό padlet
επιτρέπει τη δημιουργία εικονικού πίνακα όπου στον ίδιο «τοίχο» μπορούν 
να επικολληθούν σημειώσεις, μηνύματα, αρχεία από πολλούς χρήστες. 

• Συνεργατική εκπόνηση project. Το διαδικτυακό λογισμικό trello επιτρέπει 
τη διάσπαση μιας εργασίας σε μικρότερες, την ανάθεση σε πολλούς 
συμμετέχοντες και την παρακολούθηση της σταδιακής εκτέλεσής τους. 

Η συνεργασία από απόσταση χρησιμοποιείται εκτός από την τηλεργασία και 
σε άλλους τομείς όπως, για παράδειγμα, στην Ιατρική (τηλεϊατρική) και στην 
εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση).



Κεφάλαιο 15
Κοινωνικά Δίκτυα



• Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων 
και διαπροσωπικών σχέσεων. Ο όρος σήμερα 
χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ιστοσελίδες οι 
οποίες επιτρέπουν την διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες, 
πχ. με σχόλια, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες. Οι 
πιο γνωστές από αυτές τις ιστοσελίδες είναι το Facebook, 
Twitter, Instagram και Linkedin.

• Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οργανωμένες 
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο όπου οι χρήστες μπορούν να 
επικοινωνούν και να αναπτύσσουν επαφές μέσα από 
αυτές. Παρέχουν  στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μία 
σειρά από βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως τη 
δημιουργία προφίλ, το ανέβασμα εικόνων και βίντεο, τον 
σχολιασμό σε ενέργειες που γίνονται από άλλα μέλη του 
δικτύου ή μίας ομάδας, την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων 
και πολλά άλλα.

Κοινωνικά Δίκτυα

http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://el.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://el.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://el.wikipedia.org/wiki/Linkedin


Συμμετοχή στα social media---
• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο 

πρόσφατης ετήσιας Έρευνας Κοινωνικής 
Δικτύωσης (2013-2014), στην οποία 
συμμετείχαν 1250 χρήστες των κοινωνικών 
δικτύων, 

• το πιο διαδεδομένο πλέον μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης για το συγκεκριμένο δείγμα είναι 
το youtube (93%), 

• στη δεύτερη θέση έρχεται το facebook
(82%) 

• ενώ στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το 
linkedin (61%)

• τα review pages (58%) 
• τα blogs (49%) 
• και το twitter (46%). 



FACEBOOK---

 Το Facebook είναι ιστοχώρος
κοινωνικής δικτύωσης που 
ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 
2004. Οι χρήστες μπορούν να 
επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων 
με τις επαφές τους και να τους 
ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις 
προσωπικές πληροφορίες τους. 
Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα 
που σχετίζονται μέσω 
πανεπιστημίου, θέσεων 
απασχόλησης ή γεωγραφικών 
περιοχών.



Πώς ξεκίνησε;---
• Στις 4 Φεβρουαρίου του 2004, η ιστοσελίδα 

«www.thefacebook.com» έκανε για πρώτη 
φορά την εμφάνισή της.
Μέλη της ήταν μόνο οι φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και ο ιδρυτής της, 
Μαρκ Ζάκερμπεργκ ήταν ένας άσημος 
προγραμματιστής.

Όλα ξεκίνησαν στις 28 Οκτωβρίου του 2003, μία νύχτα που ο 
Μαρκ είχε πιει «λιγάκι παραπάνω».
Εκείνη τη νύχτα, ο Ζάκερμπεργκ έστησε την ιστοσελίδα 
«Facemash».
Φιλοξενούσε φωτογραφίες όλων των φοιτητών του Χάρβαρντ 
και κάθε επισκέπτης μπορούσε να ψηφίσει ποιον θεωρούσε 
πιο ωραίο μεταξύ δύο ατόμων.
Η ιστοσελίδα είχε τόση επισκεψιμότητα, που έριξε τον σέρβερ
του πανεπιστημίου. 



• Το «Facemash» έκλεισε μετά από μερικές 
μέρες και ο Ζάκερμπεργκ κατηγορήθηκε 
για παραβίαση των προσωπικών στοιχειών 
των φοιτητών, γιατί δεν είχε πάρει άδεια 
για να ανεβάσει τις φωτογραφίες στο 
διαδίκτυο.

Η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα για 
κοινωνική δικτύωση, γέννησε την ιδέα για 
το Facebook.

Πώς ξεκίνησε;---



YOUTUBE---
Όσον αφορά στη χρήση του youtube (του 
πιο δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου), οι 
Έλληνες χρήστες του Internet δηλώνουν 
σε ποσοστό 77% ότι το χρησιμοποιούν 
για την ακρόαση τραγουδιών και σε 
ποσοστό 68% ότι αναζητούν "πράγματα 
που τους ενδιαφέρουν", γεγονός που 
δείχνει την ανάπτυξη της χρήσης του 
youtube ως μηχανής αναζήτησης. Επίσης, 
κοντά στο 30% το χρησιμοποιεί συχνά για 
να παρακολουθήσει γεγονότα της 
επικαιρότητας, κάτι που καταγράφει την 
δυναμικότητα του youtube και ως 
εναλλακτικό κανάλι ειδησεογραφίας στην 
Ελλάδα.



Linked IN

Το LinkedIn είναι ένας ιστοχώρος επαγγελματικής 
κοινωνικής δικτύωσης. Η διείσδυση του είναι πλέον 
ουσιαστική, κυρίως λόγω της ανεργίας και της εργασιακής 
αβεβαιότητας. Τα εγγεγραμμένα μέλη του έχουν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό 
επαγγελματικό τους προφίλ, να συνδεθούν με άλλους 
χρήστες, να αναζητήσουν εργασία, αλλά και να 
δημιουργήσουν πελατολόγιο.  Τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά του είναι η προβολή των προσωπικών/ 
επαγγελματικών στοιχείων των χρηστών του (95%) και η 
επαγγελματική στήριξη των ατόμων που βρίσκονται στο 
δίκτυο τους (78%). Λόγω της οικονομικής κρίσης και της 
επίδρασης για συνεχή επαγρύπνηση νέων εργασιακών 
δυνατοτήτων, αναμένεται ότι η συχνή χρήση του linkedin
θα αυξάνεται συνεχώς.



Μειονεκτήματα από τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων

• Υπερβολική Ενασχόληση. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 
ανθρώπων που αισθάνονται ότι ζουν μια εμπειρία μόνο αν την 
«ανεβάσουν» στο προφίλ τους, «ποστάρουν» συνεχώς τους 
φίλους τους και ελέγχουν συνεχώς για απαντήσεις στα 
μηνύματά τους, με αποτέλεσμα να ζουν περισσότερο στον 
ψηφιακό κόσμο παρά στον πραγματικό. 

• Διαμοιρασμός Προσωπικών Δεδομένων. Οι χρήστες Κοινωνικών 
Δικτύων πολλές φορές μοιράζονται φωτογραφίες ή αναρτούν 
προσωπικά τους δεδομένα που δεν θα ήθελαν να είναι 
διαθέσιμα σε όλους στον πραγματικό κόσμο. Ό,τι αναρτηθεί 
μένει για πάντα, με αποτέλεσμα να επηρεάζει και το μέλλον σας. 
Ακόμα και να διαγράψετε κάτι, δεν είναι σίγουρο ότι μέχρι τη 
διαγραφή δεν το έχει πάρει και αναμεταδώσει κάποιος άλλος.  
Είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο πριν από την πρόσληψη σε 
κάποια θέση εργασίας, η εταιρεία να ερευνά το προφίλ του 
υποψηφίου στα Κοινωνικά Δίκτυα. 



• Παραχώρηση Προσωπικών Δεδομένων. Ακόμα και αν ο 
χρήστης είναι προσεκτικός με τον διαμοιρασμό των 
προσωπικών του δεδομένων σε αγνώστους, υπάρχει ο 
κίνδυνος της παραχώρησης προσωπικών δεδομένων με βάση 
τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Με την εγγραφή σε ένα 
Κοινωνικό Δίκτυο, συνήθως η εταιρεία πάροχος της 
υπηρεσίας αποκτά αυτόματα πρόσβαση σε όλα τα 
προσωπικά δεδομένα και διατηρεί υπό τον έλεγχό της 
οποιοδήποτε περιεχόμενο «ανεβάσει» ο χρήστης. 

• Εξαπάτηση και κλοπή ταυτότητας. Δεν μπορείτε να είστε 
σίγουροι στο Διαδίκτυο για κάποιον μόνο και μόνο από το 
προφίλ που έχει «ανεβάσει», καθώς είναι πολύ συχνά τα 
φαινόμενα εξαπάτησης. Είναι πολύ εύκολη η δημιουργία 
ενός ψεύτικου προφίλ. 

Μειονεκτήματα από τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων



• Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός (Cyber-Bullying). Στα κοινωνικά 
δίκτυα υπάρχουν και κακόβουλοι χρήστες που στοχοποιούν
άλλους και μεταφέρουν φαινόμενα παρενόχλησης και 
εκφοβισμού στον ψηφιακό κόσμο. Τέτοια παραδείγματα μπορεί 
να είναι η επεξεργασία μιας φωτογραφίας που έχει ανεβάσει το 
ίδιο το θύμα με σκοπό τη γελοιοποίησή του. Μπορεί ακόμα να 
είναι η μαζική αποστολή λεκτικών υβριστικών μηνυμάτων στο 
προφίλ του ή αποστολή κοροϊδευτικών φράσεων. 

• Γενικά, η διασύνδεση με αγνώστους στον ψηφιακό κόσμο έχει 
περισσότερους κινδύνους από ό,τι στον πραγματικό, καθώς δεν 
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίληψης. Μια γενική συμβουλή 
είναι να συμπεριφερόμαστε όπως και όταν βρισκόμαστε σε έναν 
δημόσιο χώρο π.χ. στην πλατεία του χωριού, αφού ο 
διασυνδεμένος κόσμος είναι πλέον ένα «παγκόσμιο χωριό». 

Μειονεκτήματα από τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων



Κακόβουλο Λογισμικό
• Τα δεδομένα και το λογισμικό, τα οποία είναι αποθηκευμένα 

με τη μορφή αρχείων σε ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, 
κινδυνεύουν να αλλοιωθούν, να διαγραφούν ή να 
υποκλαπούν, κυρίως από βλάβες στα αποθηκευτικά μέσα, από 
κακόβουλο λογισμικό (malware) και από μη εξουσιοδοτημένες 
παρεμβάσεις κακόβουλων χρηστών («επιθέσεις»). 

• Κακόβουλο λογισμικό ονομάζεται το λογισμικό το οποίο εκ 
προθέσεως διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές για να βλάψει 
ένα υπολογιστικό σύστημα. 



• Ιός (virus): κακόβουλο πρόγραμμα που δημιουργεί 
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του υπολογιστή μας (π.χ. 
αδυναμία εκκίνησης, ελάττωση της ταχύτητας επεξεργασίας, 
προβλήματα στη λειτουργία των εγκατεστημένων εφαρμογών, 
και στην ασφάλεια των αρχείων μας (π.χ. καταστροφή). 

• Ο ιός προσκολλάται σε κάποιο πρόγραμμα ή αρχείο και 
ενεργοποιείται συνήθως μόλις προσπαθήσουμε να τρέξουμε 
το πρόγραμμα ή να ανοίξουμε το αρχείο. Ένας ιός μπορεί να 
φτάσει στον υπολογιστή μας κυρίως μέσω του Διαδικτύου είτε 
ως συνημμένο αρχείο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) είτε από την περιήγησή μας ή το κατέβασμα αρχείων 
από μη ασφαλείς ιστοσελίδες. 

Κακόβουλο Λογισμικό



• Σκουλήκι (Worm): βλαβερό πρόγραμμα που αναπαράγεται 
δημιουργώντας αντίγραφα του εαυτού του διαμέσου των 
δικτύων υπολογιστών. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο 
πρόγραμμα ως όχημα για τη διακίνησή του. 

• Ένα σκουλήκι δεν είναι τόσο καταστροφικό όπως ένας ιός, 
επειδή δεν σβήνει αρχεία, αλλά μειώνει την ταχύτητα 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο, μιας και στέλνει αντίγραφά του σε 
άλλους υπολογιστές και καταναλώνει τους πόρους (π.χ. 
μνήμη) του υπολογιστή που έχει μολύνει κάνοντάς τον πιο 
αργό. 

Κακόβουλο Λογισμικό



• Δούρειος ίππος (Trojan horse): κακόβουλο πρόγραμμα 
μεταμφιεσμένο σε θεμιτό λογισμικό (π.χ. παιχνίδι, 
πρόγραμμα ανίχνευσης ιών) που στην πραγματικότητα 
δρα παρασκηνιακά αναλαμβάνοντας εξ αποστάσεως τον 
έλεγχο του μολυσμένου υπολογιστή. Μπορεί να 
διαγράψει αρχεία, να υποκλέψει προσωπικά δεδομένα 
(π.χ. κωδικούς πρόσβασης) ή να χρησιμοποιήσει τον 
μολυσμένο υπολογιστή για επίθεση σε άλλους 
υπολογιστές.

Κακόβουλο Λογισμικό



• Λογισμικό Κατασκοπίας (Spyware): κακόβουλο πρόγραμμα 
που προσκολλάται κρυφά σε αρχεία που κατεβάζουμε από το 
Διαδίκτυο ή κατεβαίνει και εγκαθίσταται αυτόματα σε έναν 
υπολογιστή κατά την επίσκεψή μας σε μολυσμένες 
ιστοσελίδες. Παρακολουθεί τη διαδικτυακή δραστηριότητα 
του χρήστη του μολυσμένου υπολογιστή (π.χ. ποιους 
ιστότοπους επισκέπτεται πιο συχνά) και την αποστέλλει σε 
τρίτους, κυρίως εταιρείες, με σκοπό την αποστολή 
στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων. Ένα πρόγραμμα 
κατασκοπίας μπορεί να αλλάξει την αρχική σελίδα του 
φυλλομετρητή, να προσθέσει ανεπιθύμητες γραμμές 
εργαλείων σε αυτόν ή να εμφανίζει συνεχώς παράθυρα με 
ενοχλητικές διαφημίσεις. 

Κακόβουλο Λογισμικό



Τρόποι προστασίας από κακόβουλο λογισμικό 

• Για να προστατέψουμε τον υπολογιστή μας από κακόβουλο λογισμικό θα 
πρέπει να: 

• ενημερώνουμε τακτικά το Λειτουργικό Σύστημα και τις εφαρμογές του 
υπολογιστή μας 

• ρυθμίζουμε κατάλληλα τις επιλογές ασφαλείας του φυλλομετρητή μας 

• προσέχουμε ποιους ιστότοπους επισκεπτόμαστε και ποια αρχεία 
κατεβάζουμε από το Διαδίκτυο 

• μην ανοίγουμε συνημμένα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που μας αποστέλλουν άγνωστοι ή με ύποπτο θέμα. 

• έχουμε πάντα εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας λογισμικό ασφαλείας: 
λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και τείχος προστασίας (firewall). 
Το λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά με πρόσφατους ορισμούς ιών (virus definitions). Το λογισμικό 
προστασίας από ιούς για τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού συγκρίνει 
το περιεχόμενο των αρχείων με τους ορισμούς των ιών που διαθέτει. Μόλις 
εντοπίσει μολυσμένο με ιό αρχείο, μας ενημερώνει και στις περισσότερες 
περιπτώσεις προτείνει επιδιόρθωση, σβήσιμο ή απομόνωσή του. 



Ηλεκτρονικές συναλλαγές

• Όταν επισκεπτόμαστε έναν ιστότοπο για ηλεκτρονική συναλλαγή, θα 
πρέπει αρχικά να ελέγχουμε, την αξιοπιστία του. Σε έναν αξιόπιστο 
ιστότοπο υπάρχει ξεκάθαρος προσδιορισμός του φορέα (δημόσιου ή 
ιδιωτικού) με το όνομά του, την ιδιότητά του και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του. σε ιστότοπους επιχειρήσεων: όροι χρήσης, ασφάλεια 
συναλλαγών, Επίσης, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τους 
όρους χρήσης και ασφάλειας προσωπικά δεδομένα (πολιτική 
απορρήτου), διαδικασία υποβολής παραγγελίας, τρόποι πληρωμής, 
τρόποι αποστολής, πολιτική επιστροφών. 

• Μία σημαντική παράμετρος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ο 
ασφαλής τρόπος σύνδεσης και διεκπεραίωσης των εργασιών, για 
παράδειγμα καταχώριση προσωπικών στοιχείων και στοιχείων 
πληρωμής (συνήθως δεδομένα πιστωτικής κάρτας). Οι αξιόπιστοι 
ιστότοποι παρέχουν συναλλαγές μόνο μέσω ασφαλών διαδικασιών, 
κυρίως με χρήση του πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer). Για να 
αντιληφθούμε αν παρέχονται τέτοιες διαδικασίες, μπορούμε να 
κοιτάξουμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρισκόμαστε. Θα 
πρέπει να ξεκινάει με https:// και όχι απλά με http://. Το γράμμα s 
προέρχεται από τη λέξη secure (ασφαλής). 



Επιβλαβή ή ανεπιθύμητα μηνύματα e-mail

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις πιο 
χρήσιμες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι 
παρακάτω αρνητικές πλευρές: 

• μετάδοση ιών: μέσω μολυσμένων συνημμένων αρχείων. 

• ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing): ένα e-mail, το οποίο φαινομενικά 
προέρχεται από μια γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία, αποστέλλεται σε 
μεγάλο αριθμό διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το e-mail
αυτό μπορεί να παραπέμπει τον παραλήπτη σε έναν πλαστό 
ιστότοπο όπου πρέπει να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. 
κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας). 

• ανεπιθύμητα μηνύματα spam: το ηλεκτρονικό ισοδύναμο των 
μαζικών αποστολών διαφημιστικών επιστολών για προώθηση 
προϊόντων. 



Αξιολόγηση πληροφοριών

• Ο Παγκόσμιος Ιστός έφερε επανάσταση στον τρόπο που αναζητούμε και 
αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Γρήγορα, εύκολα, με ελάχιστο ή 
καθόλου κόστος, μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμα στοιχεία για τα 
θέματα που μας ενδιαφέρουν. Αναμφισβήτητα δεν είναι όλες οι 
πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Διαδίκτυο αξιόπιστες και 
έγκυρες. Μερικές χρήσιμες πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να 
ακολουθήσουμε είναι οι παρακάτω: 

• διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο Διαδίκτυο και με 
άλλες πηγές, π.χ. άλλους ιστότοπους, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες. 

• αναζητούμε πληροφορίες σε έγκυρους ιστότοπους, π.χ. έγκριτες 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, γνωστούς οργανισμούς, φορείς 
και ιδρύματα. 

• αξιολογούμε την αξιοπιστία των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε με 
έλεγχο του συγγραφέα τους, του σκοπού τους (π.χ. ενημερωτικός, 
εμπορικός), των βιβλιογραφικών παραπομπών, της δημοφιλίας, της 
ένδειξης ανανέωσης, ακόμα και της ορθογραφίας και αισθητικής τους. 



Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία. Η 
ιδιωτική μας ζωή είναι πολύτιμη και τη διατηρούμε υπό έλεγχο στο 
Διαδίκτυο μόνο με συνετή, προσεκτική και ελεγχόμενη χρήση των 
προσωπικών μας δεδομένων. Πρέπει να επιλέγουμε ποιες 
πληροφορίες κρατάμε για τον εαυτό μας και ποιες δίνουμε στους 
άλλους. 

Ως προσωπικά δεδομένα μπορούμε να ορίσουμε τις πληροφορίες που 
μας χαρακτηρίζουν, όπως για παράδειγμα το όνομά μας, η διεύθυνσή 
μας, το τηλέφωνό μας, οι φωτογραφίες μας, τα ενδιαφέροντά μας, οι 
απόψεις μας κ.ά. Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν και σε άλλα, 
ιδιαίτερα ευαίσθητα, στοιχεία της ιδιωτικής μας ζωής, όπως το 
θρήσκευμά μας, οι πολιτικές μας πεποιθήσεις ή η κατάσταση της 
υγείας μας. 



Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για να διατηρήσουμε προστατευμένα τα προσωπικά μας δεδομένα, καλό είναι 
να ακολουθούμε τις παρακάτω συμβουλές: 

• να είμαστε γενικά φειδωλοί με τη δημοσιοποίηση προσωπικών μας 
δεδομένων σε ιστότοπους και σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε 
στοιχείο που «ανεβάζουμε» στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να υποπέσει στην 
αντίληψη οποιουδήποτε. Επιπρόσθετα, η δραστηριότητά μας στο Διαδίκτυο 
μπορεί να αφήσει ίχνη που δύσκολα σβήνουν, για παράδειγμα μια 
δημοσιοποιημένη φωτογραφία μας δύσκολα «κατεβαίνει». 

• να αποφεύγουμε την εγγραφή μας σε άγνωστους και αμφιβόλου σκοπού 
ιστότοπους. Πρέπει να διαβάζουμε την πολιτική απορρήτου (privacy policy) 
των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε, ώστε να ενημερωνόμαστε για το πώς 
θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά μας δεδομένα και για το αν εγκαθιστούν 
cookies στον υπολογιστή μας. 

• να χρησιμοποιούμε ψευδώνυμο στα chat rooms και να μην αποκαλύπτουμε 
ποτέ προσωπικά δεδομένα στους συνομιλητές μας. 

• να επιλέγουμε «ισχυρούς» κωδικούς πρόσβασης (passwords) για τη σύνδεσή 
μας σε υπηρεσίες του Διαδικτύου. 

• να έχουμε εγκατεστημένο λογισμικό ασφαλείας στον υπολογιστή μας, μια και 
το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να υποκλέψει προσωπικά μας δεδομένα. 


