
Σημειώσεις στην Πληροφορική – Τάξη Α’ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α11 
Γνωριμία με το Διαδίκτυο 
 
Τι είναι το Διαδίκτυο η Ιντερνέτ (Internet) ; 
Διαδίκτυο ή σκέτο Δίκτυο με κεφαλαίο Δ ή Κυβερνοχώρος ή Υπερλεωφόρος των πληροφοριών 
ονομάζεται το παγκόσμιο δίκτυο το οποίο συνδέει εκατομμύρια υπολογιστές και δίκτυα 
διαφορετικού τύπου (ως προς την αρχιτεκτονική, το λειτουργικό σύστημα και το είδος της 
δικτύωσης) 
 
Σε ποιον ανήκει το Ιντερνέτ ; 
Το Ιντερνέτ δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν έχει κεντρική διοίκηση. Είναι αποκεντρωμένο, 
κατανεμημένο και αυτοδιαχειριζόμενο. Είναι διαλογικό και δυναμικό αφού εξελίσσεται συνέχεια. 
Καθένα από τα μικρότερα δίκτυα που το αποτελούν έχει πλήρη αυτονομία και την ευθύνη για το 
υλικό που δημοσιεύει. Έχουμε λοιπόν μία ιδανική δημοκρατική αυτοδιοικούμενη κοινότητα.  
 
Υπάρχει έλεγχος ως προς το δημοσίευση περιεχόμενο ; 
Κανείς δεν καθορίζει τι είδους πληροφορίες διακινούνται και πως θα χρησιμοποιηθούν αυτές. Ο 
μεγάλος κίνδυνος λοιπόν με το ιντερνέτ είναι η αξιοπιστία του αφού συνήθως δεν μπορείς να ξέρεις 
με ποιον έχεις να κάνεις. Μόνο αφού δημοσιευτεί κάποιο περιεχόμενο μπορούν να επέμβουν οι 
αρμόδιες διωκτικές αρχές. Υπάρχουν κάποιες επιτροπές, οι οποίες όμως είναι υπεύθυνες μόνο για 
την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Τι είδους και τι μορφής πληροφορίες υπάρχουν στο Ιντερνέτ ; 
Στο Ιντερνέτ μπορεί να βρει κανείς σχεδόν τα πάντα σε όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές μορφές : 

1 απλού και μορφοποιημένου κειμένου 
2 ήχου και εικόνας 
3 κινούμενης εικόνας  
4 μουσικής και βίντεο 

 
Ποιες είναι οι υπηρεσίες του Ιντερνέτ ; 

1 Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) για περιήγηση σε ιστοσελίδες. Οι  πληροφορίες 
είναι οργανωμένες ως ιστοσελίδες ανάμεσα στις οποίες μετακινούμαστε με χρήση των 
υπερσυνδέσμων. 

2 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για να στείλουμε και να λάβουμε μηνύματα. 
3 Ομάδες συζητήσεων (newsgroup) για ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα θέματα συζήτησης 

με χρήση μηνυμάτων. Σήμερα έχουν αντικατασταθεί από τα Forums τους πίνακες 
ανακοινώσεων δηλαδή. 

4 Συνομιλία (chat) για επικοινωνία μέσω πληκτρολογίου σε πραγματικό χρόνο.  
5 Τηλεδιάσκεψη (teleconference) για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με ήχο και βίντεο 

και με παραπάνω από δύο άτομα. Μικρός εκπρόσωπος που χρησιμοποιείται συνήθως για 
videoconference με δύο άτομα είναι το πρόγραμμα skype. 

6 Μεταφορά αρχείων (ftp) 
7 Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commercing) 
8 Εικονική περιήγηση (virtual guide) 
9 Απομακρυσμένη σύνδεση (telnet) 
 

Πως δημιουργήθηκε το Ιντερνέτ ; 
 1969 Στρατιωτικό Δίκτυο ARPANET 
 1974 Ερευνητικό Δίκτυο 
 1989 Για κοινή χρήση και εμφάνιση της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Ιστού 
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Τι ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας ; 
Πρωτόκολλο επικοινωνίας ονομάζεται μία σειρά από συμφωνημένες παραδοχές επικοινωνίας 
(συμβάσεις, κανόνες) μία κοινή γλώσσα με άλλα λόγια που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι 
υπολογιστές σε ένα δίκτυο για να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 
 
Πως λειτουργεί το Ιντερνέτ ; 
Το Ιντερνέτ λειτουργεί με το μοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται 
είναι το TCP/IP το οποίο στηρίζεται στην τεχνολογία μεταγωγής πακέτων σύμφωνα με την οποία 
τα δεδομένα πριν από την αποστολή τους τεμαχίζονται σε κομμάτια, το καθένα από τα οποία 
ακολουθεί μία διαφορετική διαδρομή προς τον τελικό προορισμό. 
Κάθε υπολογιστής συνδεδεμένος στο Ιντερνέτ έχει μία δική του αριθμητική διεύθυνση (IP address) 
της μορφής x1.x2.x3.x4 όπου xν οποιοδήποτε αριθμός από το 0 μέχρι και το 255 (πχ 192.168.0.1). 
Για λόγους ευκολίας όμως, κάθε υπολογιστής εκτός από την αριθμητική του διεύθυνση 
προσδιορίζεται και από ένα οικείο όνομα μέσω ενός συστήματος τεχνικής αντιστοίχισης, DNS 
(Σύστημα ονομασίας περιοχής) της μορφής όνομα.κατάληξη (πχ google.com για τον υπολογιστή 
της google) 
Κάθε χρήστης για να συνδεθεί στο Ιντερνέτ χρειάζεται να αποκτήσει έναν μοναδικό λογαριασμό 
από μία εταιρία παροχής υπηρεσιών Ιντερνέτ (ISP). 
 
Όταν συνδεόμαστε στο Ιντερνέτ μπορούν να μας εντοπίσουν ή είμαστε ανώνυμοι; 
Όπως είπαμε ήδη παραπάνω, από τη μία κάθε υπολογιστής είναι μοναδικός στο Ιντερνέτ, άρα και ο 
υπολογιστής του παροχέα μας και από την άλλη κάθε χρήστης είναι έχει μοναδικό λογαριασμό 
είναι δηλαδή μοναδικός στον υπολογιστή του παροχέα που χρησιμοποιεί για να συνδεθεί άρα 
μοναδικός στο Ιντερνέτ και άρα καθόλου ανώνυμος. 
 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση του Ιντερνέτ ; 
 Μεταφορά ιών και γενικά κακόβουλων προγραμμάτων που μπορούν να κάνουν ζημιά στον 

υπολογιστή μας ή να μας υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να 
έρθουν στον υπολογιστή μας συνήθως με τα e-mails, αλλά πλέον σήμερα και από το άνοιγμα 
ιστοσελίδων με δυναμικό περιεχόμενο (πχ cookies, flash, java). Ως τρόπος προστασίας για τα e-
mail δεν πρέπει να ανοίγουμε μηνύματα, των οποίων δε γνωρίζουμε τον αποστολέα ή δεν έχουν 
θέμα ή περιέχουν υπερβολές. Για την προστασία για τις ιστοσελίδες μπορούμε να ρυθμίσουμε 
το επίπεδο ασφαλείας σε μέτριο και πάνω. Γενικά ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε στον 
υπολογιστή μας ένα πρόγραμμα για προστασία από ιούς (antivirus) καθώς και επιπρόσθετα ένα 
πρόγραμμα τείχους προστασίας (firewall). 

 Παραπληροφόρηση ηθελημένη ή λόγω ημιμάθειας καθώς και παραπλάνηση. 
 Κίνδυνος παρακολούθησης των δραστηριοτήτων μας και των προτιμήσεων μας και 

καταπάτηση των προσωπικών μας δεδομένων. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α12 
Ο Παγκόσμιος Ιστός 
 
Τι είναι ο παγκόσμιος ιστός ; 
Μία από τις υπηρεσίες του Ιντερνέτ και η πιο δημοφιλής είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). 
Επιτρέπει την πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή ψηφιακών εγγράφων τα οποία βρίσκονται 
αποθηκευμένα σε εκατομμύρια υπολογιστές ανά τον κόσμο. Μας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης, 
εντοπισμού, περιήγησης σε, και μεταφοράς πληροφοριών με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο λόγω και του 
γραφικού περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εμφανίζονται ως ιστοσελίδες 
(web pages), εγγράφα δηλαδή, με περιεχόμενο διαφόρων μορφών, όπως κειμένου, εικόνας, ήχου 
και βίντεο.  
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Πως μπορεί να περιηγηθεί κανείς στον παγκόσμιος ιστός ; 
Η περιήγηση στο Ιντερνέτ στις διάφορες ιστοσελίδες του γίνεται με τη χρήση ειδικών εφαρμογών, 
των φυλλομετρητών (web browsers) στον οποίο πρέπει να γράψουμε αρχικά τη διεύθυνση 
κάποιας ιστοσελίδας. Δε διαφέρει ουσιαστικά από το ξεφύλλισμα ενός περιοδικού παρά μόνο στο 
γεγονός ότι η μετάβαση από την μία σελίδα στην άλλη δε γίνεται με κάποια συγκεκριμένη σειρά 
αλλά αντίθετα με μή σειριακό τρόπο. Μέσα σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχουν κάποιες θερμές περιοχές 
κειμένου ή άλλων μέσων (ξεχωρίζουν από το διαφορετικό χρώμα, την υπογράμμιση και την 
αλλαγή του δείκτη του ποντικιού σε χεράκι), οι οποίες ονομάζονται  υπερσυνδέσμοι (hyperlinks) 
με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να επιλέξουμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε κατά την 
εμφάνιση των πληροφοριών. 
 
Τι ονομάζεται ιστότοπος (web site) ; 
Μία συλλογή από ιστοσελίδες οι οποίες διαπραγματεύονται συνήθως ένα συγκεκριμένο θέμα και 
φιλοξενούνται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή σε υπολογιστές της ίδιας υπηρεσίας ή εταιρίας 
ονομάζεται δικτυακή τοποθεσία ή ιστότοπος. 
 
Τι μορφή έχει η διεύθυνση μίας ιστοσελίδας ; 
Κάθε ιστοσελίδα έχει μία ξεχωριστή διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator - Ενιαίος 
Προσδιοριστής Πόρων) της μορφής : 
http://  www. όνομα υπολογιστή /διαδρομή /όνομα αρχείου ιστοσελίδας.κατήληξη 
πχ http://www.minedu.gov.gr όπου  
 το http:// αναφέρεται στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται  
 το www αναφέρεται στη χρήση της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Ιστού 
 το όνομα υπολογιστή αποτελείται από δύο μέρη ως όνομα.κατάληξη όπου το όνομα είναι 

συνήθως το όνομα της εταιρίας ή του οργανισμού στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος 
ιστότοπος και η κατάληξη δηλώνει τον σκοπό του ιστοχώρου ή την γεωγραφική θέση που 
βρίσκεται ο υπολογιστής. Οι σημερινές ιστοσελίδες περιέχουν και τις δύο παρακάτω 
καταλήξεις. 
Παραδείγματα καταλήξεων :  
.com  για εμπορικούς σκοπούς 
.net  δίκτυο εταιριών 
.org  μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
.edu  για εκαπιδευτικούς σκοπούς 
.mil  με στρατιωτικό περιεχόμενο – απαιτούν εξουσιοδότηση 
.com  για εμπορικούς σκοπούς 
.gr  στην Ελλάδα 
.uk  στην Αγγλία 
 

 Η διαδρομή /όνομα αρχείου ιστοσελίδας.κατήληξη δείχνει τη διαδρομή και το όνομα το 
αρχείου της ιστοσελίδας μέσα στον σκληρό δίσκο του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αν δε 
δηλώσουμε κάποιο όνομα αρχείο ο φυλλομετρητής ανοίγει το αρχείο με το όνομα index.html ή 
default.html 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α14 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ; 
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η υπηρεσία του Ιντερνέτ με την οποία μπορούμε να στείλουμε 
και λάβουμε άμεσα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα γρήγορα και φθηνά. Ο παραλήπτης είναι σε θέση να 
λάβει ένα μήνυμα που θα του αποστείλουμε μετά από μερικά λεπτά.  
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Τι μορφή έχει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ; 
Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελείται από :  
 το όνομα χρήστη 
 το σύμβολο @ (at) ως διαχωριστικό 
 και το όνομα του υπολογιστή που παρέχει την υπηρεσία αυτή  
πχ papadopoulosnik@otenet.gr 
 
Πως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ; 
Χρειάζεται :  

 η απόκτηση λογαριασμού σε κάποιον πάροχο για σύνδεση στο Ιντερνέτ.  
 η απόκτηση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τη σύναψη ενός 

συμβολαίου για σύνδεση στο Ιντερνέτ σε έναν πάροχο αυτόματα μας δίνεται και ένας 
τουλάχιστον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 μία ειδική εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Υπάρχουν και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πρόσβαση από συγκεκριμένες ιστοσελίδες 
Web e-mail στις οποίες η απόκτηση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν 
και δεν προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού στο Ιντερνέτ. Αποκτώντας ένα λογαριασμό σε μία 
υπηρεσία webmail έχουμε ένα λογαριασμό τον οποίο μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα και με 
τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τα μηνύματα μας από οποιοδήποτε Η/Υ με σύνδεση στο 
Ιντερνέτ,  

 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ; 

1 πολύ γρήγορο 
2 αξιόπιστο 
3 οικονομικό 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β7 
Υπηρεσίες Αναζήτησης 
 
Ποιοι τρόποι υπάρχουν για να βρούμε τις πληροφορίες που ψάχνουμε στο Ιντερνέτ ; 
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες στο Ιντερνέτ : 

 Οι Θεματικοί Κατάλογοι 
Πρόκειται για ευρετήρια στα οποία οι πληροφορίες είναι οργανωμένες (ομαδοποιημένες) σε 
κατηγορίες θεμάτων με υποκατηγορίες. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εργασίας κάποιων 
ανθρώπων. Τους θεματικούς καταλόγους τους χρησιμοποιούμε όταν ψάχνουμε γενικές 
πληροφορίες για κάποιο θέμα.(πχ http://dir.forthnet.gr, http://directory.in.gr ) 
Οι ιστότοποι οι οποίοι εκτός από ένα θεματικό κατάλογο, περιέχουν και διάφορες άλλες 
πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου ή υπηρεσίες ονομάζονται Πύλες. (πχ. 
http://www.in.gr) 

 Οι Μηχανές Αναζήτησης 
Πρόκειται για τεράστιες βάσεις δεδομένων στις οποίες κάνουμε αναζήτηση με τη χρήση 
λέξεων –κλειδιών. Προκύπτουν αυτόματα από προγράμματα που δε σταματούν ποτέ να 
σαρώνουν το Ιντερνέτ. (πχ. http://www.google.com, http://www.yahoo.com, 
http://www.altavista.com). 

Οι ιστότοποι οι οποίοι δεν έχουν δικές τους μηχανές αναζήτησης αλλά αντίθετα απευθύνουν το 
αίτημα μας σε πολλές μηχανές αναζήτησης ταυτόχρονα και στη συνέχεια ταξινομούν τα 
αποτελέσματα κατάλληλα ονομάζονται μεταμηχανές αναζήτησης. (πχ. http://www.dogpile.com, 
http://www.metacrawler.com) 
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