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Εισαγωγή 

 
Το Internet είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας για ανθρώπους ανά τον  

κόσμο. Αλλά αν δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ το Internet πριν όλες αυτές οι καινούριες πληροφορίες 

μπορεί να φανούν κάπως μπερδεμένες στην αρχή. 

 

Μέσω αυτού του tutorial θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κάποιες βασικές απορίες που μπορεί να 

έχετε για το Internet και πως χρησιμοποιείται. Όταν θα τελειώσετε θα έχετε μια καλή κατανόηση του 

πως δουλεύει το Internet, πώς να συνδεθείτε στο Internet, και πώς να περιηγηθείτε στον Ιστοχώρο. 

 

 

Τι είναι το Internet; 

 

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο δισεκατομμυρίων υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών. Με το Διαδίκτυο, είναι δυνατό να έχετε πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις πληροφορίες, να 

επικοινωνείτε με οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και να κάνετε πολλά περισσότερα.   

 

Μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά συνδέοντας έναν υπολογιστή στο Διαδίκτυο, που ονομάζεται επίσης 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Όταν κάποιος λέει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος, είναι απλώς ένας 

άλλος τρόπος να πούμε ότι είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.  

 

 

 



5 

 

 

 

Τι είναι ο Ιστός; 
 

Ο Παγκόσμιος Ιστός - συνήθως ονομάζεται Ιστός για συντομία - είναι μια συλλογή διαφορετικών 

ιστότοπων στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Ένας ιστότοπος 

αποτελείται από σχετικό κείμενο, εικόνες και άλλους πόρους.  

 

Οι ιστότοποι μπορούν να μοιάζουν με άλλες μορφές μέσων - όπως άρθρα εφημερίδων ή τηλεοπτικά 

προγράμματα - ή μπορούν να είναι διαδραστικοί με τρόπο μοναδικό για τους υπολογιστές. 

        

Ο σκοπός μιας ιστοσελίδας μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε: μια πλατφόρμα ειδήσεων, μια διαφήμιση, 

μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη, ένα φόρουμ για κοινή χρήση εικόνων ή ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος σαν 

εμάς! 

 

 

Μόλις συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να προβάλετε ιστότοπους 

χρησιμοποιώντας έναν τύπο εφαρμογής που ονομάζεται πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Απλώς λάβετε 

υπόψιν ότι το πρόγραμμα περιήγησης δεν είναι το Διαδίκτυο. Εμφανίζει μόνο ιστότοπους που είναι 

αποθηκευμένοι στο Διαδίκτυο.  
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Πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο; 
 

Σε αυτό το σημείο μπορεί να αναρωτιέστε, πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο; Η ακριβής απάντηση είναι 

αρκετά περίπλοκη και θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να εξηγηθεί. Αντ 'αυτού, ας δούμε μερικά από τα 

πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε. 

 

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο φυσικών 

καλωδίων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει καλώδια τηλεφώνου από χαλκό, καλώδια τηλεόρασης και 

καλώδια οπτικών ινών.  

 

Ακόμη και ασύρματες συνδέσεις όπως Wi-Fi και 3G / 4G βασίζονται σε αυτά τα φυσικά καλώδια για 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  

 

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ο υπολογιστής σας στέλνει ένα αίτημα μέσω αυτών των καλωδίων 

σε έναν διακομιστή. Ένας διακομιστής είναι όπου αποθηκεύονται οι ιστότοποι και λειτουργεί πολύ σαν 

τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις φτάσει το αίτημα, ο διακομιστής ανακτά τον ιστότοπο 

και στέλνει τα σωστά δεδομένα στον υπολογιστή σας. Το εκπληκτικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε 

λίγα δευτερόλεπτα!  

 

Άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Διαδίκτυο 

 

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου είναι η ικανότητα να επικοινωνεί σχεδόν αμέσως 

με οποιονδήποτε στον κόσμο.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο καθολικούς τρόπους 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στο Διαδίκτυο και δισεκατομμύρια άνθρωποι το 

χρησιμοποιούν.  

Σίγουρα θα έχετε ακούσει τον όρο email marketing και είναι μαθηματικά σίγουρο αν ήδη διαθέτετε ένα 

email ότι θα έχετε λάβει κάποια ανεπιθύμητα ή μη διαφημιστικά email αφού ο συγκεκριμένος τρόπος 

διαφημιστικής προώθησης στο διαδίκτυο είναι μια σταθερή επιλογή των διαφημιστών 

 

https://www.dreamweaver.gr/email-marketing-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9.php
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Τα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται με διάφορους τρόπους και να 

δημιουργούν κοινότητες στο διαδίκτυο. Μπορείτε στο ακόλουθο άρθρο να μάθετε ποια είναι τα πιο 

δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

 

 

Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για 

να παρακολουθείτε τις ειδήσεις ή να αγοράζετε οτιδήποτε στο διαδίκτυο.  

 

Μπορείτε να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας, να διαχειριστείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

σας , να γνωρίσετε νέα άτομα, να δείτε τηλεόραση ή να μάθετε νέες δεξιότητες. Μπορείτε να μάθετε ή 

να κάνετε σχεδόν οτιδήποτε online. 

 

Ενότητα 2: Τι μπορείτε να κάνετε με το διαδίκτυο 

Εισαγωγή 

 

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο για αυτά που μπορείτε να κάνετε online. Το Διαδίκτυο καθιστά δυνατή 

τη γρήγορη εύρεση πληροφοριών, την επικοινωνία με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τη διαχείριση των 

οικονομικών σας, την αγορά από το σπίτι, τη μουσική, την παρακολούθηση βίντεο και πολλά άλλα. Ας 

https://www.dreamweaver.gr/dimofili-koinonika-diktya.php
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ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς από τους τρόπους που χρησιμοποιούμαι συχνότερα το Διαδίκτυο 

σήμερα.   

 

Εύρεση πληροφοριών online 

 

Με δισεκατομμύρια ιστότοπους στο διαδίκτυο σήμερα, υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 

Οι μηχανές αναζήτησης διευκολύνουν την εύρεση αυτών των πληροφοριών. Το μόνο που έχετε να 

κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά και η μηχανή αναζήτησης θα 

αναζητήσει σχετικούς ιστότοπους.  

 

Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που ασχολούνται με την διαδικασία της 

προώθησης ιστοσελίδων για να συνδράμουν στην προσπάθεια των επιχειρήσεων ώστε η ιστοσελίδα / 

ηλεκτρονικό κατάστημα να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (βλ 

Google, Bing κ.α.) αλλά και εξειδικευμένα επαγγελματικά προγράμματα  όπως αυτό που παρέχει το 

Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων μαζί με την εταιρεία DreamWeaver.gr και το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με τίτλο Ειδικός Προώθησης Ιστοσελίδων. SEO Expert 

 

Ας δούμε όμως με απλά λόγια πως συντελείται η διαδικασία της αναζήτησης στο διαδίκτυο 

 

Για παράδειγμα, έστω ότι ψάχνετε για παπούτσια. Μπορείτε να χρηιμοποιήσετε μια μηχανή αναζήτησης 

για να μάθετε για διάφορους τύπους παπουτσιών, να πάρετε πληροφορίες για το κοντινό κατάστημα ή 

ακόκα και να βρείτε που θα τα αγοράσετε online! 

https://www.dreamweaver.gr/proothisi-istoselidon.php
http://ppy.aegean.gr/site/ext-files/prokirikseis/2021/2021.02.15-prokiriksi-eidikos-proothisis-istoselidon.pdf
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Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μηχανές αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά μερικές 

από τις πιο δημοφιλείς είναι το Google, το Yahoo! , και Bing. 
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Email 

 

Συντομία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το email είναι ένας τρόπος αποστολής και λήψης 

μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου. Σχεδόν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν το δικό τους 

λογαριασμό email, που συνήθως ονομάζεται διεύθυνση email.  

 

Αυτό συμβαίνει επειδή θα χρειαστείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κάνετε σχεδόν 

οτιδήποτε στο διαδίκτυο, από διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές έως τη δημιουργία λογαριασμού 

Facebook. 
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Κοινωνική Δικτύωση 

 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας άλλος τρόπος σύνδεσης και κοινής χρήσης με την 

οικογένεια και τους φίλους σας στο Διαδίκτυο. Αντί να μοιράζεστε πράγματα με λίγα άτομα μέσω 

email, τα κοινωνικά δίκτυα διευκολύνουν τη σύνδεση και την κοινή χρήση με πολλά άτομα 

ταυτόχρονα.  

 

Το Facebook είναι ο μεγαλύτερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, με περισσότερους 

από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. 

 

Για τον λόγο αυτό και η διαφήμιση στο facebook αποτελεί ένα βασικό άξονα κάθε διαφημιστικής 

ενέργειας στο διαδίκτυο 

 

 

 

Συνομιλία (Chat) και άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων 

 

Η συνομιλία και τα άμεσα μηνύματα (InstantMessaging) είναι σύντομα μηνύματα που 

αποστέλλονται και διαβάζονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς σας να συνομιλείτε πιο γρήγορα 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.facebook.com/
https://www.dreamweaver.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-facebook.php
https://www.dreamweaver.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-internet.php
https://www.dreamweaver.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-internet.php
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και εύκολα από το email. Αυτά χρησιμοποιούνται γενικά όταν και τα δύο (ή όλα) τα άτομα είναι 

συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, ώστε το μήνυμά σας να μπορεί να διαβαστεί αμέσως. Συγκριτικά, τα email 

δεν εμφανίζονται έως ότου οι παραλήπτες ελέγξουν τα εισερχόμενά τους. 

 

 

 

Παραδείγματα εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων περιλαμβάνουν το Yahoo Messenger και το Google 

Hangouts. Ορισμένοι ιστότοποι, όπως το Gmail και το Facebook, σας επιτρέπουν ακόμη και να 

συνομιλείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας.  

 

Online media 

 

Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε βίντεο και να ακούτε μουσική. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκατομμύρια βίντεο στο YouTube ή να ακούσετε 

ραδιόφωνο μέσω Διαδικτύου όπως στον ακόλουθο σύνδεσμο  

 https://radiofona.com.gr/ 

 

 Άλλες υπηρεσίες, όπως το Netflix επιτρέπουν να παρακολουθείτε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. 

Και αν έχετε ένα αποκωδικοποιητή, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε απευθείας στην τηλεόρασή σας 

αντί για την οθόνη υπολογιστή. 

youtube.com
https://radiofona.com.gr/
https://www.netflix.com/gr/
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Καθημερινές εργασίες 

 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να ολοκληρώσετε πολλές καθημερινές 

δουλειές. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαχειριστείτε τον τραπεζικό λογαριασμό σας, να πληρώσετε 

τους λογαριασμούς σας και να αγοράσετε σχεδόν οτιδήποτε.  

 

Το κύριο πλεονέκτημα εδώ είναι η ευκολία. Αντί να πηγαίνετε από το ένα μέρος στο άλλο, μπορείτε να 

κάνετε όλες αυτές τις εργασίες στο σπίτι! 
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Και ακόμα περισσότερα! 

 

Θυμηθείτε, αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που θα μπορείτε να κάνετε στο διαδίκτυο. Συνεχίστε να 

εργάζεστε σε αυτό το σεμινάριο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και 

τη χρήση του Ιστοχώρου! 

 

Ενότητα 3 . Σύνδεση στο διαδίκτυο  
 

Πως μπορώ να συνδεθώ στο Internet?  

 

Αφού ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας, ίσως θελήσετε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι, 
ώστε να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, να περιηγείστε στον Ιστοχώρο, να κάνετε 

streaming βίντεο και άλλα. 

 

 Ίσως θέλετε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα οικιακό ασύρματο δίκτυο, γνωστό ως Wi-Fi , ώστε να 

μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές στο Διαδίκτυο ταυτόχρονα.     
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Τύποι υπηρεσιών Internet 

 

Ο τύπος της υπηρεσίας Internet που θα επιλέξετε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους παρόχους 

υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που εξυπηρετούν την περιοχή σας, μαζί με τους τύπους υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Παρακάτω είναι ορισμένοι κοινοί τύποι υπηρεσιών Διαδικτύου. 

 

• Σύνδεση μέσω τηλεφώνου(Dial-up): Πρόκειται για την πρώτο τύπο σύνδεσης στο 

διαδίκτυο που δεν απαντάται. Το Διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιούσε τη γραμμή 

του τηλεφώνου σας, οπότε αν δεν είχατε πολλές τηλεφωνικές γραμμές, δεν μπορούσατε  

να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το σταθερό σας τηλέφωνο και το Διαδίκτυο. 

• DSL: Η υπηρεσία DSL χρησιμοποιεί μια ευρυζωνική σύνδεση, η οποία την κάνει πολύ 

πιο γρήγορη από την κλήση. Η DSL συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής 

γραμμής, αλλά δεν απαιτεί να έχετε σταθερό στο σπίτι. Και σε αντίθεση με το dial-up, θα 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο και την τηλεφωνική σας γραμμή ταυτόχρονα.  

• Δορυφόρος: Μια δορυφορική σύνδεση χρησιμοποιεί ευρυζωνική σύνδεση αλλά δεν 

απαιτεί καλωδιακές ή τηλεφωνικές γραμμές. συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρων 

που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από τις καιρικές 

συνθήκες. Οι δορυφορικές συνδέσεις επίσης είναι συνήθως πιο αργές από το DSL ή το 

καλώδιο.  

• 3G και 4G : Η υπηρεσία 3G και 4G χρησιμοποιείται πιο συχνά στα κινητά τηλέφωνα και 

συνδέεται ασύρματα μέσω του δικτύου του ISP σας. Ωστόσο, αυτοί οι τύποι συνδέσεων 

δεν είναι πάντα τόσο γρήγοροι όσο το DSL ή καλώδιο. Περιορίζουν επίσης την ποσότητα 

δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάθε μήνα, κάτι που δεν συμβαίνει με τα 

περισσότερα ευρυζωνικά προγράμματα. Πολύ σύντομα θα υπάρχει και σύνδεση 5G που θα 

παρέχει ταχύτητες ασύλληπτες με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ήδη οι δοκιμές έχουν 

ξεκινήσει σε δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής όπως στον Δήμο Ζωγράφου 

 

Επιλογή παρόχου Internet 

 

Τώρα που γνωρίζετε για τους διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών Διαδικτύου, μπορείτε να κάνετε κάποια 

έρευνα για να μάθετε ποιοι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου είναι διαθέσιμοι στην περιοχή σας. Εάν 
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αντιμετωπίζετε προβλήματα με την έναρξη, σας συνιστούμε να μιλήσετε με φίλους, μέλη της 

οικογένειας και γείτονες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιούν.  

 

Αυτό συνήθως θα σας δώσει μια καλή ιδέα για τους τύπους υπηρεσιών Διαδικτύου που διατίθενται στην 

περιοχή σας.  

 

Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου προσφέρουν διάφορες βαθμίδες υπηρεσίας με 

διαφορετικές ταχύτητες Διαδικτύου, συνήθως μετρούμενες σε Mbps (συντομογραφία για megabit ανά 

δευτερόλεπτο).  

 

Εάν θέλετε κυρίως να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για email και κοινωνική δικτύωση, μια πιο αργή 

σύνδεση (περίπου 2 έως 5 Mbps) μπορεί να είναι το μόνο που χρειάζεστε. Ωστόσο, εάν θέλετε να 

κατεβάσετε μουσική ή να μεταδώσετε βίντεο, θα χρειαστείτε μια ταχύτερη σύνδεση (τουλάχιστον 5 

Mbps ή υψηλότερη).   

           

Θα θέλατε επίσης να λάβετε υπόψη το κόστος της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων 

εγκατάστασης και των μηνιαίων χρεώσεων. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο γρήγορη είναι η σύνδεση, 

τόσο πιο ακριβή θα είναι ανά μήνα.   
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Απαιτούμενο υλικό 

Μοντέμ 

 

Μόλις έχετε τον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεστε πολύ επιπλέον υλικό για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. 

Το κύριο κομμάτι υλικού που χρειάζεστε είναι ένα μόντεμ.  

 

Ο τύπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο που θα επιλέξετε θα καθορίσει τον τύπο του μόντεμ που χρειάζεστε. 

Η πρόσβαση μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιεί τηλεφωνικό μόντεμ, η υπηρεσία DSL χρησιμοποιεί 

μόντεμ DSL, η πρόσβαση καλωδίου χρησιμοποιεί καλωδιακό μόντεμ και η δορυφορική υπηρεσία 

χρησιμοποιεί δορυφορικό προσαρμογέα.  

 

Ο πάροχος σας μπορεί να σας δώσει ένα μόντεμ - συχνά έναντι αμοιβής - όταν υπογράφετε ένα 

συμβόλαιο, το οποίο σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι έχετε τον σωστό τύπο μόντεμ. Ωστόσο, εάν 

προτιμάτε να αγοράσετε ένα καλύτερο ή λιγότερο ακριβό μόντεμ, μπορείτε να επιλέξετε να το 

αγοράσετε ξεχωριστά.  
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Ρούτερ 

 

Το ρούτερ είναι μια συσκευή υλικού που σας επιτρέπει να συνδέσετε πολλούς υπολογιστές και άλλες 

συσκευές σε μία σύνδεση στο Διαδίκτυο, η οποία είναι γνωστή ως οικιακό δίκτυο. Πολλά ρούτερ είναι 

ασύρματα, κάτι που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα οικιακό ασύρματο δίκτυο, κοινώς γνωστό 

ως δίκτυο Wi-Fi .            

 

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να αγοράσετε ένα ρούτερ για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Είναι δυνατό 

να συνδέσετε τον υπολογιστή σας απευθείας στο μόντεμ σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. 

Επίσης, πολλά μόντεμ περιλαμβάνουν έναν ενσωματωμένο ρούτερ, οπότε έχετε την επιλογή να 

δημιουργήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi χωρίς να αγοράσετε επιπλέον υλικό.    

 

Ρύθμιση της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο 

 

Μόλις επιλέξετε ISP οι περισσότεροι πάροχοι θα στείλουν έναν τεχικό στο σπίτι σας για να 

ενεργοποιήσει τη σύνδεση σας. Εάν όχι, τότε ια πρέπει να γνωρίζετε να χρησιμοποιείται τις οδηγίες που 

παρέχονται από το ISP σας- ή που συμπεριλαμβάνονται με το μόντεμ- για να ενεργοποιήσετε τη 

σύνδεση του Internet σας 
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Αφού τα έχετε όλα έτοιμα μπορείτε να ανοίξετε τον web browser σας και να ξεκινησετε να 

χρησιμοποιείται το Internet. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση του Internet σας μπορείτε να 

καλέσετε την τεχνική υπηρεσία του παρόχου σας. 

    

Οικιακή δικτύωση 

 

Αν έχετε πολλούς υπολογιστές στο σπίτι και θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά για να έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα οικιακό δίκτυο, επίσης γνωστή ως 

ένα δίκτυο Wi-Fi. Σε οικιακό δίκτυο, όλες οι συσκευές σας συνδέονται με το ρούτερ σας, ο οποίος 

είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι στην οικογένειά σας μπορούν να 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα.       

 

Ο τεχνικός σας ISP μπορεί να είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα οικιακό δίκτυο Wi-Fi κατά την 

εγκατάσταση της υπηρεσίας Internet.  

 

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε 

να αγοράσετε έναν προσαρμογέα Wi-Fi που συνδέεται στη θύρα USB του υπολογιστή σας.  

Ενότητα 4: Καταλαβαίνοντας την έννοια του cloud 

Τι είναι το cloud? 

 

Μπορεί να έχετε ακούσει άτομα να χρησιμοποιούν όρους όπως το cloud, το cloud computing ή το 

cloud storage. Αλλά τι ακριβώς είναι το σύννεφο; 

 

Με απλά λόγια, το σύννεφο είναι το Διαδίκτυο - πιο συγκεκριμένα, είναι όλα όσα μπορείτε να έχετε 

απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Όταν υπάρχει κάτι στο cloud, αυτό σημαίνει ότι 

αποθηκεύεται σε διακομιστές Διαδικτύου αντί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.        

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το cloud; 

 

Μερικοί από τους κύριους λόγους για τη χρήση του cloud είναι η ευκολία και η αξιοπιστία. Για 

παράδειγμα, εάν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 

διαδικτύου, όπως το Gmail ή το Yahoo! Mail, έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το cloud. 

http://www.gmail.com/
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 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια διαδικτυακή υπηρεσία αποθηκεύονται σε 

διακομιστές και όχι στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.  

 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο email σας από οποιονδήποτε υπολογιστή με 

σύνδεση στο Διαδίκτυο. Σημαίνει επίσης ότι θα μπορείτε να ανακτήσετε τα email σας εάν συμβεί κάτι 

στον υπολογιστή σας 

 

 

Ας δούμε μερικούς από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τη χρήση του cloud. 

 

• Αποθήκευση αρχείων: Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους τύπους 

πληροφοριών στο cloud, συμπεριλαμβανομένων αρχείων και email. Αυτό σημαίνει 

ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα από οποιονδήποτε 

υπολογιστή ή κινητή συσκευή με σύνδεση στο Διαδίκτυο και όχι μόνο από τον 

οικιακό σας υπολογιστή. Το Dropbox και το Google Drive είναι μερικές από τις πιο 

δημοφιλείς υπηρεσίες αποθήκευσης που βασίζονται στο cloud.         

• Κοινή χρήση αρχείων: Το cloud διευκολύνει την κοινή χρήση αρχείων με πολλά 

άτομα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ανεβάσετε πολλές 

φωτογραφίες σε μια υπηρεσία φωτογραφιών που βασίζεται σε cloud όπως το Flickr 

ή το iCloud Photos και, στη συνέχεια, να τις μοιραστείτε γρήγορα με φίλους και 

συγγενείς.       

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων : Μπορείτε επίσης να 

χρησιμοποιήσετε το cloud για την προστασία των αρχείων σας. Εφαρμογές όπως το 

Mozy και το Carbonite δημιουργούν αυτόματα δημιουργούν αντίγραφα 

ασφαλείας των δεδομένων σας στο cloud. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο υπολογιστής 

σας χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, θα μπορείτε να ανακτήσετε αυτά τα αρχεία από το 

cloud.      

https://www.dropbox.com/
http://www.google.com/drive
http://www.flickr.com/
http://www.apple.com/icloud/photos/
http://mozy.com/
http://www.carbonite.com/
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Τι είναι μια εφαρμογή web; 

 

Προηγουμένως, μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας σάς 

επιτρέπουν να εκτελείτε εργασίες στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης εφαρμογές web που 

εκτελούνται στο cloud και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας.  

 

Πολλοί από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους στο Διαδίκτυο είναι στην πραγματικότητα εφαρμογές web. 

Μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει ακόμη και μια εφαρμογή web χωρίς να το συνειδητοποιήσετε! Ας 

ρίξουμε μια ματιά σε μερικές δημοφιλείς εφαρμογές ιστού.       

 

• Facebook : Το Facebook σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό 

προφίλ και να αλληλεπιδράσετε με τους φίλους σας . Τα προφίλ και οι συνομιλίες 

μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή, επομένως το Facebook χρησιμοποιεί 

τεχνολογίες εφαρμογών ιστού για να ενημερώνει τις πληροφορίες. 

https://www.facebook.com/
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• Pixlr: Το Pixlr είναι μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων που εκτελείται στο πρόγραμμα 

περιήγησής σας. Όπως και το Adobe Photoshop, περιλαμβάνει πολλές προηγμένες 

λειτουργίες, όπως εργαλεία διόρθωσης χρωμάτων και ακονίσματος. 

 

 

• Google Docs: Τα Google Docs είναι μια σουίτα γραφείου που εκτελείται στο πρόγραμμα 

περιήγησής σας. Όπως και το Microsoft Office, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να 

δημιουργήσετε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και άλλα. Και επειδή τα 

αρχεία είναι αποθηκευμένα στο cloud, είναι εύκολο να τα μοιραστείτε με άλλους. 

https://pixlr.com/
https://docs.google.com/
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Ενότητα 5: Χρησιμοποιώντας ένα φυλλομετρητή - Web Browser 

Χρήση προγράμματος περιήγησης ιστοχώρου 

 

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστοχώρου είναι ένας τύπος λογισμικού που σας επιτρέπει να βρίσκετε 

και να βλέπετε ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ακόμα κι αν δεν το γνωρίζατε, χρησιμοποιείτε ένα 

πρόγραμμα περιήγησης ιστοχώρου αυτήν τη στιγμή για να διαβάσετε αυτήν τη σελίδα! Υπάρχουν 

πολλά διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ιστοχώρου, αλλά μερικά από τα πιο συνηθισμένα είναι τα 

Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge και Mozilla Firefox.   

      

Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστοχώρου που χρησιμοποιείτε, θα θελήσετε να μάθετε τα 

βασικά στοιχεία της περιήγησης στον Ιστοχώρο. Σε αυτό το μάθημα, θα μιλήσουμε για την πλοήγηση 

σε διαφορετικούς ιστότοπους, τη χρήση περιήγησης με καρτέλες, τη δημιουργία σελιδοδεικτών και 

πολλά άλλα.      

 

Σε αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Google Chrome, αλλά 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης θέλετε. Λάβετε υπόψη ότι το 

πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να φαίνεται και να λειτουργεί λίγο διαφορετικά, αλλά όλα τα 

προγράμματα περιήγησης ιστού λειτουργούν βασικά με τον ίδιο τρόπο.   
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Διευθύνσεις URL και γραμμή διευθύνσεων 

 

Κάθε ιστότοπος έχει μια μοναδική διεύθυνση, που ονομάζεται URL (συντομογραφία για το Uniform 

Resource Locator). Είναι σαν μια διεύθυνση οδού που λέει στο πρόγραμμα περιήγησής σας πού να 

πάει στο Διαδίκτυο. 

 

 Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης της γραμμής διευθύνσεων και 

πατήστε Enter στο πληκτρολόγιό σας, το πρόγραμμα περιήγησης θα φορτώσει τη σελίδα συνδέεται με 

αυτό το URL.        

 

Στο παρακάτω παράδειγμα, πληκτρολογήσαμε https://www.in.gr/world/ στη γραμμή διευθύνσεων.   

 

 

 

Links 

    

Κάθε φορά που βλέπετε μια λέξη ή φράση σε έναν ιστότοπο που είναι μπλε ή υπογραμμισμένο με 

μπλε χρώμα, είναι πιθανώς ένας υπερσύνδεσμος ή σύντομος σύνδεσμος. Ίσως γνωρίζετε ήδη πώς 

λειτουργούν οι σύνδεσμοι, ακόμα κι αν δεν τους έχετε σκεφτεί πολύ πριν. Για παράδειγμα, δοκιμάστε 

να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. 

 

Γεια, είμαι ένας σύνδεσμος! Κάνε κλικ πάνω μου! 

 

 

Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στον Ιστότοπο. Όταν κάνετε κλικ σε έναν 

σύνδεσμο, συνήθως θα σας μεταφέρει σε μια διαφορετική ιστοσελίδα. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε 

ότι ο κέρσορας σας αλλάζει σε εικονίδιο χεριού κάθε φορά που τοποθετείτε το δείκτη πάνω από έναν 

σύνδεσμο 

 

 

 

https://www.in.gr/world/
https://www.dreamweaver.gr/
https://www.dreamweaver.gr/
https://www.dreamweaver.gr/
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Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, σημαίνει ότι έχετε βρει έναν σύνδεσμο. Με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε και 

άλλους τύπους συνδέσμων. Για παράδειγμα, πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν πραγματικά εικόνες ως 

συνδέσμους, οπότε μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε σε άλλη σελίδα.   

   

Η διαδικασία δημιουργίας μιας ιστοσελίδας είναι γνωστή ως κατασκευή ιστοσελίδων και την 

αναλαμβάνουν συνήθως εξειδικευμένες εταιρείες σχεδιασμού ιστοσελίδων με τον αγγλικό όρο να 

ακούει στην ονομασία web design 

 

Τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα / eshop που βλέπετε και αυτά είναι ιστοσελίδες οι οποίες 

ουσιαστικά είναι κατάλογοι προιόντων με προσθήκη ενός καλαθιού αγορών που δίνουν την δυνατότητα 

στον επισκέπτη – πελάτη την δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα προιόντα να τα αποθηκεύσει 

στο καλάθι αγορών και ακολούθως να προχωρήσει στην παραγγελία – πληρωμή τους online . 

 

Η διαδικασία κατασκευής ενός eshop είναι μια πιο απαιτητική διαδικασία από την δημιουργία μιας 

ιστοσελίδας και για αυτό θα βρείτε λιγότερους ερασιτέχνες να ασχολούνται με την διαδικασία αυτή  

   

Κουμπιά πλοήγησης 

 

Τα κουμπιά «Πίσω» και «Εμπρός» σάς επιτρέπουν να μετακινηθείτε σε ιστότοπους που έχετε δει 

πρόσφατα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί για να δείτε το 

πρόσφατο ιστορικό σας.  

 

 

 

Το κουμπί Ανανέωση θα φορτώσει ξανά την τρέχουσα σελίδα. Εάν ένας ιστότοπος σταματήσει να 

λειτουργεί, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ανανέωση. 

 

 

 

https://www.dreamweaver.gr/kataskevi-istoselidon.php
https://www.dreamweaver.gr/kataskevi-eshop.php
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Περιήγηση με καρτέλες 

 

Πολλά προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να ανοίγετε συνδέσμους σε μια νέα καρτέλα. 

Μπορείτε να ανοίξετε όσους συνδέσμους θέλετε και θα παραμείνουν στο ίδιο παράθυρο του 

προγράμματος περιήγησης αντί να γεμίζουν την οθόνη σας με πολλά παράθυρα.   

  

Για να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα, κάντε δεξί κλικ στον σύνδεσμο και επιλέξτε 

Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα (η ακριβής διατύπωση μπορεί να διαφέρει από πρόγραμμα 

περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης).  

 

 

 

Για να κλείσετε μια καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί X.    
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-

 

 

Για να δημιουργήσετε μια νέα κενή καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί στα δεξιά οποιασδήποτε ανοιχτής 

καρτέλας. 
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Σελιδοδείκτες και ιστορικό 

 

Εάν βρείτε έναν ιστότοπο που θέλετε να δείτε αργότερα, μπορεί να είναι δύσκολο να απομνημονεύσετε 

την ακριβή διεύθυνση ιστού. Οι σελιδοδείκτες, γνωστοί και ως αγαπημένα, είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε συγκεκριμένους ιστότοπους, ώστε να μπορείτε να τους 

επισκέπτεστε ξανά και ξανά. Απλώς εντοπίστε και επιλέξτε το εικονίδιο με το αστέρι για να 

προσθέσετε σελιδοδείκτη στον τρέχοντα ιστότοπο. 

 

 

 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα διατηρεί επίσης ένα ιστορικό κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. 

Αυτός είναι ένας άλλος καλός τρόπος για να βρείτε έναν ιστότοπο που επισκεφτήκατε προηγουμένως. 

Για να δείτε το ιστορικό σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας - συνήθως 

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία - και επιλέξτε Ιστορικό. 

 

 

 

Λήψη αρχείων 

 

Οι σύνδεσμοι δεν οδηγούν πάντα σε άλλο ιστότοπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγούν σε ένα αρχείο 

που μπορεί να ληφθεί ή να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.    
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Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο σε ένα αρχείο, ενδέχεται να γίνει αυτόματη λήψη, αλλά μερικές 

φορές ανοίγει απλώς στο πρόγραμμα περιήγησής σας αντί για λήψη.  

 

Για να μην το ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στον σύνδεσμο και να 

επιλέξετε Αποθήκευση συνδέσμου ως (διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να 

χρησιμοποιούν ελαφρώς διαφορετική διατύπωση, όπως Αποθήκευση ως). 

 

 

 

Αποθήκευση εικόνων 

 

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε μια εικόνα από έναν ιστότοπο στον υπολογιστή σας. 

Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε Αποθήκευση εικόνας ως (ή 

Αποθήκευση εικόνας ως).   



30 

 

 

 

 

Πρόσθετα 

 

Οι προσθήκες είναι μικρές εφαρμογές που σας επιτρέπουν να προβάλετε συγκεκριμένους τύπους 

περιεχομένου στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

 

 Για παράδειγμα, το Adobe Flash και το Microsoft Silverlight χρησιμοποιούνται μερικές φορές για 

την αναπαραγωγή βίντεο, ενώ το Adobe Reader χρησιμοποιείται για την προβολή αρχείων PDF.    

     

Εάν δεν έχετε τη σωστή προσθήκη για έναν ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνήθως παρέχει 

έναν σύνδεσμο για να τον κατεβάσετε. Μπορεί επίσης να υπάρχουν στιγμές που πρέπει να 

ενημερώσετε τις προσθήκες σας.  
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Ενότητα 6: Καταλαβαίνοντας τους υπερσυνδέσμους 

Κατανόηση των υπερσυνδέσμων 

 

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ορισμένες λέξεις στο Διαδίκτυο φαίνονται λίγο διαφορετικές; Κάθε φορά 

που βλέπετε μια λέξη ή φράση που υπογραμμίζεται με μπλε χρώμα, είναι πιθανότατα ένας 

υπερσύνδεσμος ή ένας σύντομος σύνδεσμος.  

 

Ίσως γνωρίζετε ήδη πώς λειτουργούν οι σύνδεσμοι, ακόμα κι αν δεν τους έχετε σκεφτεί πολύ πριν. Για 

παράδειγμα, δοκιμάστε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.     

 

Γεια, είμαι ένας σύνδεσμος! Κάντε κλικ πάνω μου! 

 

Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στον Ιστότοπο. Όταν κάνετε κλικ σε έναν 

σύνδεσμο, θα σας μεταφέρει σε μια άλλη ιστοσελίδα. Στο παρακάτω παράδειγμα, κάνουμε κλικ σε έναν 

σύνδεσμο για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τον Πειραιά. 

 

https://www.labheron.gr/
https://www.labheron.gr/
https://www.labheron.gr/
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Όταν τοποθετείτε τον κέρσορα του ποντικιού σε έναν σύνδεσμο Wikipedia, εμφανίζεται μια 

προεπισκόπηση του συνδεδεμένου ιστότοπου για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.  

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στον Ιστοχώρο δείχνουν 

URL του συνδέσμου στην κάτω αριστερή γωνία του το παράθυρο. 
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Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι ο κέρσορας σας αλλάζει σε εικονίδιο χεριού κάθε φορά που το 

τοποθετείτε πάνω από έναν σύνδεσμο. 
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Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, σημαίνει ότι έχετε βρει έναν σύνδεσμο. Με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε και 

άλλους τύπους συνδέσμων. Για παράδειγμα, πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν πραγματικά εικόνες ως 

συνδέσμους, οπότε μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε σε άλλη σελίδα.  

 

Στο παρακάτω παράδειγμα, κάνουμε κλικ στην εικόνα μιας κούπας καφέ για να ανοίξει μια σελίδα με 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κούπα 

 

 

Οι σύνδεσμοι δεν πάνε πάντα σε άλλο ιστότοπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας επιτρέπουν να κάνετε 

λήψη ενός αρχείου. 

 

 Όταν κάνετε κλικ σε έναν τέτοιο σύνδεσμο, το αρχείο θα ληφθεί στον υπολογιστή σας. Στο παρακάτω 

παράδειγμα, κατεβάζουμε ένα αρχείο εγκατάστασης για μια νέα εφαρμογή 

 



35 

 

 

 

 

Όπως μπορείτε να δείτε, οι σύνδεσμοι αποτελούν σημαντικό μέρος της χρήσης του Ιστοχώρου. Σας 

επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε διαφορετικές ιστοσελίδες, να κατεβάσετε αρχεία και άλλα πολλά.
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Ενότητα 7: Downloading και  Uploading 

Λήψη και μεταφόρτωση 

 

 

Εξερευνώντας το Διαδίκτυο, πιθανώς αντιμετωπίσατε τους όρους λήψης και μεταφόρτωσης. Λήψη 

σημαίνει λήψη δεδομένων ή ενός αρχείου από το Διαδίκτυο στον υπολογιστή σας. Μεταφόρτωση 

σημαίνει αποστολή δεδομένων ή αρχείου από τον υπολογιστή σας κάπου στο Διαδίκτυο.  

       

Αυτοί οι όροι περιγράφουν δραστηριότητες που μπορεί να έχετε ήδη μάθει πώς να κάνετε. Εάν έχετε 

ανοίξει ποτέ ένα έγγραφο σε ένα από τα σεμινάρια μας, έχετε κατεβάσει αυτό το αρχείο. Εάν έχετε 

μοιραστεί ποτέ μια φωτογραφία που τραβήξατε στο Facebook ή σε άλλο ιστότοπο κοινωνικών μέσων, 

έχετε ανεβάσει – μεταφορτώσει αυτήν τη φωτογραφία. 

 

Downloading 

 

Συνήθως, όταν κάνετε λήψη ενός αρχείου, θα ξεκινήσετε τη λήψη κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο 

προς αυτό το αρχείο. Πολλά από τα σεμινάρια μας περιέχουν συνδέσμους προς αρχεία, όπως αυτό: 

Κατεβάστε το έγγραφο πρακτικής μας.  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://media.gcflearnfree.org/ctassets/topics/233/Word2013_TextBasics_Practice.docx
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Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας ζητήσει να επιλέξετε που θα 

αποθηκεύσει το αρχείο. 

 

 

 

Είτε έτσι είτε αλλιώς, μόλις κάνετε κλικ στο OK, ξεκινά η λήψη. Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα 

δείξει την πρόοδο και τον χρόνο που απομένει κατά τη λήψη. 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, είτε το αρχείο θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας είτε θα ανοίξει στο 

πρόγραμμα που επιλέξατε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση του αρχείου μετά τη λήψη 

του, ανατρέξτε στο μάθημα Εύρεση των λήψεων μου.  

 

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης δεν ξεκινούν πάντα αυτήν τη διαδικασία λήψης όταν κάνετε κλικ 

στο σύνδεσμο για ένα αρχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στον σύνδεσμο 

και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση συνδέσμου ως, στη συνέχεια, επιλέξτε 

μια τοποθεσία για λήψη του αρχείου.   

 

Uploading - Μεταφόρτωση 

 

Εάν ένας ιστότοπος επιτρέπει μεταφορτώσεις, θα έχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα μεταφόρτωσης για να 

βοηθήσει στην εκτέλεση της μεταφοράς αρχείων. Κάθε ιστότοπος χειρίζεται αυτήν τη διαδικασία με 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/finding-your-downloads/1
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διαφορετικό τρόπο, αλλά θα δώσουμε μερικά κοινά παραδείγματα. Συνήθως, ο ιστότοπος θα έχει 

σελίδες βοήθειας για να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία μεταφόρτωσης. 

 

Πολλοί ιστότοποι έχουν ένα κουμπί μεταφόρτωσης που ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Για 

παράδειγμα, το Facebook διαθέτει ένα εικονίδιο κάμερας που ξεκινά τη διαδικασία μεταφόρτωσης 

 

 

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, που θα σας ζητά να επιλέξετε ένα αρχείο. Περιηγηθείτε στην 

τοποθεσία όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο σας, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 

κουμπί Άνοιγμα. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στη σελίδα μια γραμμή προόδου που παρακολουθεί τη 

διαδικασία μεταφόρτωσης. 

 

 

 

Ορισμένοι ιστότοποι υποστηρίζουν μια διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης. Για παράδειγμα, όταν 

συνδεθείτε στο Dropbox μπορείτε να σύρετε τα αρχεία από ένα φάκελο στον υπολογιστή σας και να τα 

αφήσετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. 
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Πολλά άλλα βοηθητικά προγράμματα μεταφόρτωσης έχουν παρόμοιες δυνατότητες. Ένα πιο 

λεπτομερές παράδειγμα μεταφόρτωσης ενός αρχείου είναι διαθέσιμο στον οδηγό μας στο Google 

Drive.

Ενότητα  8: Χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης 

Χρήση μηχανών αναζήτησης 

 

Με δισεκατομμύρια ιστότοπους στο διαδίκτυο σήμερα, υπάρχουν πολλές πληροφορίες online. Οι 
μηχανές αναζήτησης διευκολύνουν την εύρεση αυτών των πληροφοριών. Ας δούμε τα βασικά στοιχεία 

της χρήσης μιας μηχανής αναζήτησης, καθώς και μερικές τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης . 

        

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση στον 

Ιστότοπο. 

 

Πώς να κάνετε αναζήτηση στον Ιστότοπο 

 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μηχανές αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά μερικές 

από τις πιο δημοφιλείς περιλαμβάνουν το Google, το Yahoo!  και το Bing.  

 

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, θα πρέπει να πλοηγηθείτε σε μια μηχανή αναζήτησης στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας στον Ιστοχώρο, πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά - 

επίσης γνωστές ως όροι αναζήτησης - στη συνέχεια πατήστε Enter στο πληκτρολόγιό σας. Σε αυτό το 

παράδειγμα, θα αναζητήσουμε συνταγές. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gcflearnfree.org/googledriveanddocs
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gcflearnfree.org/googledriveanddocs
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gcflearnfree.org/googledriveanddocs
http://www.google.gr/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
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Αφού εκτελέσετε μια αναζήτηση, θα δείτε μια λίστα σχετικών ιστότοπων που ταιριάζουν με τους 

όρους αναζήτησης.  

 

Αυτά είναι συνήθως γνωστά ως αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν δείτε έναν ιστότοπο που φαίνεται 

ενδιαφέρον, μπορείτε να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να τον ανοίξετε.  

 

Εάν ο ιστότοπος δεν έχει αυτό που χρειάζεστε, μπορείτε απλώς να επιστρέψετε στη σελίδα 

αποτελεσμάτων για να αναζητήσετε περισσότερες επιλογές. 
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Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν επίσης να εκτελέσετε μια αναζήτηση ιστού 

απευθείας από τη γραμμή διευθύνσεών σας, αν και ορισμένα έχουν ξεχωριστή γραμμή αναζήτησης 

δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων. 

 

 Απλώς πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης και πατήστε Enter για να εκτελέσετε την αναζήτηση. 
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Προτάσεις αναζήτησης 

 

Εάν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε στην πρώτη δοκιμή, μην ανησυχείτε! Οι μηχανές αναζήτησης είναι 

καλοί στο να βρίσκουν πράγματα στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι τέλειοι. Συχνά θα πρέπει να 

δοκιμάσετε διαφορετικούς όρους αναζήτησης για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.    

 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους νέους όρους αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

προτάσεις αναζήτησης. Αυτά θα εμφανίζονται συνήθως καθώς πληκτρολογείτε και είναι ένας πολύ 
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καλός τρόπος για να βρείτε νέες λέξεις-κλειδιά που ίσως δεν έχετε δοκιμάσει διαφορετικά. Για να 

χρησιμοποιήσετε μια πρόταση αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε κλικ με το ποντίκι σας ή να την 

επιλέξετε με τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας. 

 

 

 

Βελτίωση της αναζήτησής σας 

 

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες για να βελτιώσετε την αναζήτησή σας. 

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εξαιρέσετε μια λέξη από μια αναζήτηση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 

παύλα (-) στην αρχή μιας λέξης. Επομένως, αν θέλετε να βρείτε συνταγές μπισκότων που δεν 

περιλαμβάνουν τη σοκολάτα, μπορείτε να αναζητήσετε τις συνταγές cookies -Σοκολάτα. 
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Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ακριβείς λέξεις ή φράσεις για να περιορίσετε ακόμη περισσότερο τα 

αποτελέσματά σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τοποθετείτε εισαγωγικά ("") γύρω από 

τους επιθυμητούς όρους αναζήτησης.  

 

Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε συνταγές "μπισκότα ζάχαρης", τα αποτελέσματα αναζήτησής σας θα 

περιλαμβάνουν μόνο συνταγές για μπισκότα ζάχαρης, αντί για μπισκότα που τυχαίνει να χρησιμοποιούν 

τη ζάχαρη ως συστατικό. 
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Αυτές οι τεχνικές μπορεί να είναι χρήσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά πιθανότατα δεν θα 

χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσετε με τις περισσότερες αναζητήσεις. Οι μηχανές αναζήτησης μπορούν 

συνήθως να καταλάβουν τι ψάχνετε χωρίς αυτούς τους επιπλέον χαρακτήρες. Συνιστούμε να 

δοκιμάσετε μερικές διαφορετικές προτάσεις αναζήτησης πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο.   
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Αναζητήσεις συγκεκριμένου περιεχομένου 

 

Μπορεί να υπάρχουν στιγμές που αναζητάτε κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως άρθρο ειδήσεων, εικόνα ή 

βίντεο. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης έχουν συνδέσμους στο πάνω μέρος της σελίδας που σας 

επιτρέπουν να εκτελείτε αυτές τις μοναδικές αναζητήσεις. 
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Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε τους ίδιους όρους αναζήτησης για να αναζητήσουμε 

εικόνες αντί για ιστότοπους. Εάν δείτε μια εικόνα που σας αρέσει, μπορείτε να κάνετε κλικ για να 

επισκεφθείτε τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε αρχικά. 

 

 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα επιπλέον εργαλεία αναζήτησης για να περιορίσετε ακόμη 

περισσότερο τα αποτελέσματά σας.  

 

Αυτά τα εργαλεία θα αλλάξουν με βάση τον τύπο του περιεχομένου που αναζητάτε, αλλά σε αυτό το 

παράδειγμα μπορούμε να φιλτράρουμε τις εικόνες μας κατά μέγεθος, χρώμα, τύπο εικόνας και άλλα. 

  

Έτσι, εάν θέλετε να βρείτε μπισκότα με ροζ γλάσσο, θα μπορούσατε να αναζητήσετε εικόνες που είναι 

κυρίως ροζ. 
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Διαφημίσεις 

 

Ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί: Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν 

διαφημίσεις με αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε διαφημίσεις στην 

κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης παρακάτω. 

 

 

Αυτές οι διαφημίσεις βασίζονται στους όρους αναζήτησης και συχνά μοιάζουν με άλλα αποτελέσματα 

αναζήτησης. Παρόλο που μπορεί να είναι χρήσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι συνήθως πιο 

χρήσιμο να εστιάζετε στα πραγματικά αποτελέσματα αναζήτησης. 
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Ενότητα  9: Κατανοώντας τα URLs 

Κατανόηση των διευθύνσεων URL 

 

Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο ή πληκτρολογείτε μια διεύθυνση ιστού 

στο πρόγραμμα περιήγησής σας, είναι μια διεύθυνση URL. Το URL σημαίνει Uniform Resource 

Locator. Σκεφτείτε το σαν μια διεύθυνση οδού, με κάθε τμήμα της διεύθυνσης URL ως διαφορετικά 

μέρη της διεύθυνσης και κάθε μέρος σας δίνει διαφορετικές πληροφορίες. 

 

 Ας εξετάσουμε κάθε στοιχείο μιας διεύθυνσης URL και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό.  

 

 

Σχέδιο 

 

Κάθε διεύθυνση URL ξεκινά με το σχέδιο. Αυτό ενημερώνει το πρόγραμμα περιήγησής σας για τον 

τύπο διεύθυνσης, ώστε το πρόγραμμα περιήγησης να συνδέεται σωστά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί τύποι 

σχεδίων, αλλά για την τυπική περιήγηση στον ιστοχώρο θα δείτε κυρίως http και https.  

 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας συνήθως δεν εμφανίζει το σχήμα στη γραμμή διευθύνσεων και συνήθως 

δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε το σχήμα κατά την πληκτρολόγηση μιας διεύθυνσης ιστού. Αντ 

'αυτού, μπορείτε απλά να ξεκινήσετε με το domain name. Το σχήμα εξακολουθεί να είναι πάντα μέρος 

της διεύθυνσης URL απλώς δεν εμφανίζεται. 
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Domain name 

 

Το domain name είναι το πιο εμφανές μέρος μιας διεύθυνσης ιστότοπου. Συνήθως, διαφορετικές 

σελίδες στον ίδιο ιστότοπο θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ίδιο domain name.  

 

Για παράδειγμα, όλες οι σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο μοιράζονται το domain name 

GCFLearnFree.org. 

 

Κάθε τμήμα του domain name που χωρίζεται με τελεία ονομάζεται τομέας. Ο τομέας στα δεξιά 

ονομάζεται τομέας ανώτερου επιπέδου, με τον τομέα στα αριστερά του να ονομάζεται τομέας 

δεύτερου επιπέδου, στη συνέχεια τομέας τρίτου επιπέδου και ούτω καθεξής. 
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Μπορείτε συχνά να μάθετε κάτι για τον ιστότοπο από τους τομείς. Ένας από τους τομείς συνήθως 

προσδιορίζει τον οργανισμό, ενώ ο τομέας ανώτερου επιπέδου μπορεί να σας δώσει πιο γενικές 

πληροφορίες σχετικά με το είδος του ιστότοπου.  

 

Για παράδειγμα, στο όνομα nc.gov , ο τομέας .gov σημαίνει ότι είναι κυβερνητικός ιστότοπος στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, ο τομέας nc τον προσδιορίζει ως ιστότοπο της Βόρειας Καρολίνας.   

    

Στις περισσότερες διευθύνσεις URL, ο τομέας www μπορεί να παραλειφθεί. Το Google.gr και το 

www.google.gr οδηγούν στην ίδια σελίδα. Ωστόσο, δεν μπορούν να παραλειφθούν άλλοι υποτομείς. 

Για παράδειγμα, όλες οι σελίδες στο news.google.com απαιτούν τον υποτομέα ειδήσεων στη 

διεύθυνση URL.           

 

Διαδρομή αρχείου 

 

Η διαδρομή αρχείου - συχνά αναφέρεται ως διαδρομή - λέει στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να 

φορτώσει μια συγκεκριμένη σελίδα. Εάν δεν καθορίσετε μια διαδρομή και εισαγάγετε μόνο ένα όνομα 

τομέα, το πρόγραμμα περιήγησής σας εξακολουθεί να φορτώνει μια συγκεκριμένη σελίδα απλώς 

φορτώνει μια προεπιλεγμένη σελίδα, η οποία συνήθως θα σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε σε άλλες 

σελίδες. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nc.gov/
http://google.gr/
http://www.google.gr/
https://news.google.com/topstories?hl=el&gl=GR&ceid=GR:el
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Οι διευθύνσεις URL που τελειώνουν με το domain name χωρίς διαδρομή αρχείου συνήθως 

φορτώνουν μια αρχική σελίδα ή μια σελίδα ευρετηρίου που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να 

πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου. Συχνά, εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τη 

διαδρομή αρχείου για μια συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και να την 

αναζητήσετε.     

 

Παράμετροι 
 

Ορισμένες διευθύνσεις URL περιλαμβάνουν μια σειρά χαρακτήρων μετά τη διαδρομή - ξεκινώντας με 

ένα ερωτηματικό - που ονομάζεται συμβολοσειρά παραμέτρου. Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι 

αυτό το μέρος μιας διεύθυνσης URL εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεών σας μετά την 

πραγματοποίηση αναζήτησης στο Google ή στο YouTube.  

 

Η παράμετρος συμβολοσειράς μπορεί να είναι σαφής ή μπερδεμένη για έναν ανθρώπινο χρήστη, αλλά 

είναι σημαντικές πληροφορίες για τον διακομιστή. 
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Σύνδεσμος 

 

Επίσης, μετά τη διαδρομή, ο σύνδεσμος λέει στο πρόγραμμα περιήγησής σας να πραγματοποιήσει 

κύλιση ή φόρτωση ενός συγκεκριμένου μέρους της σελίδας.  

 

Συνήθως η σύνδεση ξεκινά με ένα hashtag και χρησιμοποιείται για να κατευθύνει το πρόγραμμα 

περιήγησής σας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας πολύ μεγάλης σελίδας, σαν σελιδοδείκτης. 

Διαφορετικοί σύνδεσμοι δεν φορτώνουν διαφορετικές σελίδες απλά λένε στο πρόγραμμα περιήγησης 

να εμφανίζει διαφορετικά μέρη της σελίδας 

 

 

Μια ολόκληρη διεύθυνση URL 

 

Όταν συνδυάζονται, αυτά τα στοιχεία αποτελούν μια διεύθυνση URL, αν και δεν θα έχουν όλες οι 

διευθύνσεις URL και τα πέντε μέρη. 
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Ενότητα 10: Επιλέγοντας πρόγραμμα περιήγησης 

Επιλογή προγράμματος περιήγησης ιστού 

 

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι ένας τύπος λογισμικού που σας επιτρέπει να βρείτε και να 

δείτε ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ακόμα κι αν δεν το γνωρίζατε, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού αυτήν τη στιγμή για να διαβάσετε αυτήν τη σελίδα!   

 

Για πολλά χρόνια, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπήρχε ένα πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποίησαν σχεδόν όλοι: ο Internet Explorer της Microsoft . Εάν χρησιμοποιήσατε το Διαδίκτυο 

εκείνη τη στιγμή, πιθανότατα κάνατε κλικ σε ένα εικονίδιο σαν αυτό για να αποκτήσετε πρόσβαση στον 

Ιστότοπο: 

 

Στο παρελθόν, ο Internet Explorer ήταν προεγκατεστημένος σε οποιονδήποτε υπολογιστή αγοράζετε. 

Ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, άλλες εταιρείες λογισμικού παρουσίασαν νέα 

προγράμματα περιήγησης, όπως το Mozilla Firefox και το Google Chrome.  

 

Εκείνη την εποχή, αυτά τα προγράμματα περιήγησης επέτρεψαν περισσότερες πειραματικές 

λειτουργίες. Εξαιτίας αυτού, οι προγραμματιστές ιστού άρχισαν να δημιουργούν ιστότοπους με 

γνώμονα προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome και τον Firefox, πράγμα που σήμαινε ότι δεν 

λειτουργούσαν πάντα καλά στον Internet Explorer.  

 

Εάν διαθέτετε υπολογιστή με Windows 10, θα έχετε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης 

ιστού.  

 

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιήγηση στο Edge.  
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Είναι πάντα καλή ιδέα να διατηρείτε τουλάχιστον δύο προγράμματα περιήγησης ιστού στον 

υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ένας ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά, 

μπορείτε να δοκιμάσετε να ανοίξετε τη σελίδα σε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

 

 Τις περισσότερες φορές, αυτό το τέχνασμα μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα που μπορεί να 

αντιμετωπίσετε στο διαδίκτυο. 

 

 

Χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή Android; Δοκιμάστε το Google Chrome. 

 

Το Google Chrome είναι ίσως το καλύτερο πρόγραμμα περιήγησης ιστού αυτήν τη στιγμή για 

υπολογιστές. Η λήψη του είναι δωρεάν, είναι πολύ γρήγορο και ασφαλές. Το Chrome είναι επίσης το 

προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για πολλές συσκευές Android. Παρακολουθήστε αυτό το 

βίντεο για να μάθετε σχετικά με την περιήγηση στο Chrome.  

 

Εάν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε ακόμη και να συγχρονίσετε τους αποθηκευμένους κωδικούς 

πρόσβασης και το ιστορικό περιήγησης σε πολλές συσκευές. Και επειδή κατεβάζει ενημερώσεις 

αυτόματα, θα προστατεύεστε πάντα από τις τρέχουσες απειλές ασφαλείας και ιούς στο διαδίκτυο. 

Χρησιμοποιείτε iPhone, iPad ή Mac; Δοκιμάστε το Safari. 

Το Safari είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για υπολογιστές Mac και συσκευές 

iOS, συμπεριλαμβανομένων των iPhone και iPad. Εκτός από το ότι είναι γρήγορο και ασφαλές, το 

Safari έχει πολλές μοναδικές δυνατότητες. Για παράδειγμα, η προβολή Reader σάς επιτρέπει να βλέπετε 

μια απλοποιημένη έκδοση μιας ιστοσελίδας που είναι βελτιστοποιημένη για ανάγνωση. Είναι επίσης 

εύκολο να προσθέσετε άρθρα που βρίσκετε στη Λίστα ανάγνωσής σας, ώστε να μπορείτε να τα 

αποθηκεύσετε για αργότερα. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με 

την περιήγηση στο Safari.  

 

Και πάλι, σας συνιστούμε να διατηρείτε τουλάχιστον δύο προγράμματα περιήγησης ιστού στη συσκευή 

σας. Το Chrome είναι ένα καλό δευτερεύον πρόγραμμα περιήγησης για χρήση σε Mac, iPhone ή iPad. 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer σε 

συσκευή Mac ή iOS. 

 

 

http://www.google.com/chrome
http://www.apple.com/safari
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Άλλα προτεινόμενα προγράμματα περιήγησης ιστού 

 

Firefox : Αυτό το δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης στο Web από το Mozilla λειτουργεί σε Windows, 

Mac και Android. Είναι κατασκευασμένο από μια κοινότητα προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα, οπότε 

συνήθως υποστηρίζει ακόμη και τις πιο πειραματικές δυνατότητες ιστού. Όπως και το Chrome, θα 

ενημερωθεί αυτόματα, οπότε θα προστατεύεστε από ιούς και άλλες απειλές στο διαδίκτυο. Στη 

συνέχεια, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο σχετικά με την περιήγηση στον Firefox. 

 

Opera : Αρχικά κυκλοφόρησε το 1994, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Opera ήταν πολύ περισσότερο 

από το Firefox και το Chrome. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένοι ιστότοποι δεν φορτώνουν τέλεια 

στο Opera, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται ως μια γρήγορη και ασφαλής εναλλακτική λύση στο 

προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας. Είναι επίσης διαθέσιμο για όλα τα μεγάλα λειτουργικά 

συστήματα (Windows, Mac, Android και iOS). 

 

 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι  το διαδίκτυο είναι μια αστείρευτη πηγή πληροφόρησης και δεδομένων. 

Προσοχή όμως. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και τα δικά μας δεδομένα   των 

οποίων την ορθή χρήση εκ μέρους τρίτων ήρθε να διαφυλάξει και να προστατέψει ο νέος κανονισμός 

προστασίας προσωπικών δεδομένων γνωστός με την σύντμηση GDPR. 

 

Μάθετε για  το τι είναι ο gdpr  , προστατέψτε τον ευατό και τα προσωπικά σας δεδομένα και ευχόμαστε 

αυτός ο οδηγός να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε τον μαγικό κόσμο του διαδικτύου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:   edu.gcfglobal.org 

All GCFGlobal.org® content is available for free at edu.gcfglobal.org. 

http://www.firefox.com/
http://www.opera.com/
https://www.dreamweaver.gr/gdpr-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9.php

