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                    Α Κ  Ω Ν Υ Μ Λ Α  
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Κ Ε Φ Ά Λ Α Ι Ο  1 :  Ε Ι  Α Γ Ω Γ Η  

1.1 Ιςτορία τησ επικοινωνίασ 
 

Θ ιςτορία τθσ επικοινωνίασ ξεκινά από τα αρχαία χρόνια, όπου ο άνκρωποσ προςπακοφςε 

να επικοινωνιςει με άλλουσ ανκρϊπουσ. Με τον όρο επικοινωνία, εννοοφμε τθν 

διαδικαςία τθσ ανταλλαγισ πλθροφορίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων μερϊν για τα οποία 

θ πλθροφορία ζχει νόθμα, οπότε αποκτά νόθμα και θ ανταλλαγι τθσ ωσ πράξθ 

(Βικιπαίδεια, 2016). Θ επικοινωνία είναι εςωτερικι ανάγκθ για κάκε άνκρωπο, είναι μζροσ 

τθσ φφςθσ του, είναι αναπόςπαςτο κομμάτι του είναι του εφόςον αποτελεί ίςωσ, το 

ςθμαντικότερο κομμάτι τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ αλλά και τθσ ανάγκθσ για 

επιβίωςθ. Μζςω τθσ επικοινωνίασ ο άνκρωποσ ενθμερϊνεται, κοινωνικοποιείται, 

εξελίςςεται, μακαίνει και εξυπθρετείται. 

Για το λόγο αυτό, ο άνκρωποσ πριν ακόμα ανακαλφψει τθ γραφι (7000 ζτθ πριν) 

προςπακοφςε να επικοινωνιςει με κάκε δυνατό τρόπο όπωσ για παράδειγμα με κραυγζσ 

μιμοφμενοσ τα ηϊα ι ηωγραφίηωντασ ςφμβολα πάνω ςε βράχουσ (30.000 ζτθ πριν) ι 

χρθςιμοποιϊντασ τον καπνό και τθ φωτιά. Το 1500 π.Χ ζγιναν οι πρϊτεσ προςπάκειεσ 

εγχάραξθσ παραςτάςεων ςε πζτρα με ςκοποφσ κυριϊσ κρθςκευτικοφσ (Εικόνα 1). Στθ 

πορεία, οι κραυγζσ ζγιναν ιχοι, φωνθτικά ςφμβολα, λζξεισ, γλϊςςα και αργότερα πολλζσ 

γλϊςςεσ. 

 

 

(Εικόνα 1: Εγχάραξθ ςτθ πζτρα) 
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Στθ ςυνζχεια ιρκε θ ανάγκθ και για γραπτι επικοινωνία. Ο κόςμοσ που επικυμοφςε να 

επικοινωνιςει γραπτϊσ ζπρεπε να ςκεφτεί και να εφεφρει κάποιουσ τρόπουσ. Πποτε θ 

ανάγκθ ανταλλαγισ μυνθμάτων οδιγθςε ςτα ταχυδρομικά περιςτζρια και ςτουσ 

αγγελιοφοροφσ (θμερόδρομοι). Στθ πορεία των χρόνων θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ ζφερε τθν 

ανακάλυψθ τθσ τυπογραφίασ, του τθλεγράφου και του τθλεφϊνου. Άξιηει να ςθμειωκεί 

πωσ και τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ τα οποία ανακαλφφκθκαν, άμαξεσ, πλοία, τρζνα 

βοικθςαν τόςο ςτθν άμεςθ επικοινωνία των ανκρϊπων οι οποίοι ιταν μακρία ο ζνασ από 

τον αλλό αλλα και ςτθ μεταφορά τθσ αλλθλογραφίασ. Στθ πορεία των χρόνων, 

ανακαλφφκθκε το ραδιόφωνο (Γουλιζλμοσ Μαρκόνι, 1895) κακϊσ επίςθσ και θ τθλεόραςθ 

(Τηον Λόγκι Μπερντ, 1888-1946). Πλα τα παραπάνω κα αναφερκοφν εκτενζςτερα ςτθν 

επόμενθ ενότθτα (1.2 Τα πρϊτα μζςα επικοινωνίασ). 

Οι πιο πρόςφατεσ ανακαλφψεισ που αφοροφν τθν επικοινωνία είναι ο θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ, το κινθτό τθλζφωνο και φυςικά το διαδικτφο. Το διαδίκτυο αποτελεί μία 

πολφ ςπουδαία και ςθμαντικι ανακάλυψθ του ςφγχρονου ανκρϊπου και για το λόγο αυτό 

πολλζσ μελζτεσ γίνονται γφρω από αυτό. Στθν εργαςία αυτι κα αναφερκϊ ςτθν Λςτορικι 

Εξζλιξθ τθσ Επικοινωνίασ μζςα από το Διαδίκτυο, πωσ ξεκίνθςε, πωσ διαμορφόκθκε, πωσ 

είναι τθ παροφςα ςτιγμι αλλά και τι προβλζπεται για τθν εξζλιξθ τθσ ςτο μζλλον. 

 

1.2      Σα πρώτα μζςα επικοινωνίασ 
 

Στθν ενότθτα αυτι κα αναφερκϊ ςτα βαςικά ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά των πρϊτων 

μζςων επικοινωνίασ με τθ ςείρα που ζχουν αναφερκεί ςτθ προθγοφμενθ ενότθτα: 

ταχυδρομικά περιςτζρια, αγγελιαφόροι (θμεροδρόμοι), τυπογραφία, τθλζγραφοσ,  

ραδιόφωνο και τθλεόραςθ. 

1.2.1 Σαχυδρομικά Περιςτζρια 

 

Θ χριςθ των ταχυδρομικϊν περιςτεριϊν είναι γνωςτι από τθν αρχαιότθτα και ςυνεχίςτθκε 

μζχρι τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Αναφζρεται οτι οι Ζλλθνεσ και οι ωμαίοι τα 

χρθςιμοποιοφςαν και για ςτρατιωτικοφσ ςκοποφσ (Βικιπαίδεια, 2016) ενϊ ακόμα και 

ςιμερα ο ςτρατόσ των ΘΡΑ και του Καναδά διατθρεί ταχυδρομικά περιςτζρια για 

περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Τα ταχυδρομικά περιςτζρια ιταν ςυνικωσ μεγαλϊςομα και δυνατά για να διανφουν 

μακρινζσ αποςτάςεισ μεταφζρωντασ γράμματα αλλά και μικρά δζματα δεμζνα ςε μικρι 

κικθ πάνω τουσ (Εικόνα 2). Θ ςθμαντικότερθ ικανότθτα τουσ, είναι οτι μποροφν με άνεςθ 

να ξαναβρίςκουν τθ φωλία τουσ ακόμα και μετά από μακρινζσ αποςτάςεισ αλλά και όταν θ 

φωλιά τουσ είναι μετακινοφμενθ, π.χ ζνα πλοίο. 
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(Εικόνα 2: Ταχυδρομικά Ρεριςτζρια τθσ Αρχαιότθτασ, Ρθγι: http://taxydromeio.gr/pigeons-

ancient-times/  ) 

 

1.2.2 Αγγελιαφόροι (ημεροδρόμοι) 

 

Οι άρχαιοι Ζλλθνεσ για τθν ανταλλαγι των μυνθμάτων τουσ χρθςιμοποιοφςαν ωσ μζςο 

τουσ θμεροδρόμουσ (Εικόνα 3). Ιταν άνκρωποι εμπιςτοςφνθσ οι οποίοι είχαν αποκτιςει 

ςεβαςμό και κοινωνικι καταξίωςθ (http://www.visaltis.net/2012/01/blog-post_5681.html 

)με μεγάλεσ ικανότθτεσ φυςικά ςτο τρζξιμο. Ριο γνωςτόσ θμεροδρόμοσ ζχει μείνει ςτθν 

ιςτορία ο Φειδιππίδθσ ο οποίοσ μετζφερεσ ςτουσ Ζλλθνεσ το μφνθμα τθσ νίκθσ ενάντια 

ςτουσ Ρζρςεσ, ιδρφοντασ χωρίσ να το γνωρίηει, το αγϊνιςμα του Μαρακϊνιου. Στθ πορεία 

δθμιουργικθκαν ςτακμοί όπου οι αγγελιαφοροί ξεκουράηουνταν και άλλαηαν τα άλογά 

τουσ. 

 

(Εικόνα 3: Θμεροδρόμοσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα, Ρθγι: 

http://sofissecrets1.blogspot.gr/2016/09/blog-post_54.html ) 

 

http://taxydromeio.gr/pigeons-ancient-times/
http://taxydromeio.gr/pigeons-ancient-times/
http://www.visaltis.net/2012/01/blog-post_5681.html
http://sofissecrets1.blogspot.gr/2016/09/blog-post_54.html
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1.2.3 Συπογραφία 

 

Θ αποτφπωςθ του γραπτοφ λόγου και των εικόνων ςε χαρτί ι ςε άλλο υλικό (Βικιπαίδεια, 

2016) είναι μία πολφ παλία τζχνθ. Άπο τθν αρχαιότθτα, οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφςαν τισ 

ςφραγίδεσ αλλά και ξφλινεσ και λίκινεσ πλάκεσ για τθν αναπαραγωγι κειμζνων. Αυτό που 

όμωσ χαρακτθρίηει τθ τυπογραφία είναι θ επινόθςθ κινθτϊν τυπογραφικϊν ςτοιχείων, 

γι’αυτό και εφευρετισ τθσ τυπογραφίασ κεωρείται ο Γουτεμβζργιοσ όπου τον 15ο αιϊνα 

εφεφρεςε το επίπεδο πιεςτιριο (Εικόνα 4). Θ τυπογραφία εξαπλϊκθκε γριγορα ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθεφόςον ο γραπτόσ λόγοσ μποροφςε να διατθρθκεί και να κυκλοφοριςει ςε πολλά 

αντίτυπα κάτι το οποίο άνοιξε μία νζα εποχι. 

 

(Εικόνα 4: Το πρϊτο επίπεδο πιεςτιριο (Γουτεμβζργιοσ), Ρθγι: 

https://pneymatiko.wordpress.com ) 

1.2.4 Σηλεγράφοσ 

 

Ο τθλεγράφο, δθλαδι μια μθχανι θ οποία μποροφςε να μεταδϊςει ςυνδυαςμοφσ 

κωδικοποιθμζνων λζξεων και γραμμάτων μζςω θλεκτρικϊν παλμϊν κατά μικοσ των 

καλωδίων, εφευρζκθκε από τον Samuel Morse το 1844 (Εικόνα 5). Επινόθςε ζνα αλφάβθτο 

που αποτελείται απο ρεφμα μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ 

ςτιγμζσ και γραμμζσ ι παφλεσ, όπου ο ςυνςυαςμόσ τουσ δίνει όλο το αλφάβθτο και τουσ 

αρικμοφσ 0-9 (Βικιπαίδεια, 2016). 

 

(Εικόνα 5: Τθλζγραφοσ από τον Samuel Morse, Ρθγι: https://gr.dreamstime.com ) 

https://pneymatiko.wordpress.com/
https://gr.dreamstime.com/
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1.2.5 Ραδιόφωνο 

 

Θ αρχι του ραδιοφϊνου κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ θ ςυνζχεια τθσ τθλεγραφίασ. 

Ανακαλφφκθκε από τον Γουλιζλμο Μαρκόνι το 1895 και αφορά τθ μετάδοςθ θχθτικϊν ι 

τθλεγραφικϊν ςθμάτων ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ, χωρίσ να μεςολαβεί κάποιοσ μεταλλικόσ 

αγωγόσ εφόςον χρθςιμοποιοφνται θλεκτρομαγνθτικά κφματα μεγάλου ςχετικοφ μικουσ. 

Τα κφματα αυτά αποκωδικοποιοφνται από τθ ςυςκευι και μετατρζπονται ςε θλεκτρικό 

ρεφμα και ςτθ ςυνζχεια ςε ιχο, όπου είναι και το τελικό αποτζλεςμα. Στθν Ελλάδα θ 

προςπάκεια εγκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ πομποφ ξεκίνθςε το 1923 και το 1928 εξζπεμψε 

ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ. 

Το ραδιόφωνο αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα μουςικισ διαςκζδαςθσ αλλά και 

ενθμζρωςθσ ςε οποιαδιποτε ϊρα και ςτιγμι. 

 

(Εικόνα 6: Το πρϊτο ραδιόφωνο, Ρθγι: http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/mnimes-

radiofonoy-toy-giorgoy-goysia ) 

1.2.6 Σηλεόραςη  

 

Ο Τηον Λόγκι Μπερντ παρουςίαςε το 1946 μια μθχανικι τθλεοπτικι ςυςκευι  όπου 

εμφάνιςε αλθκινά πρόςωπα με ολοκλθρωμζνεσ διαβακμίςεισ φωτόσ και ςκίαςθσ και όχι 

απλά περιγραμμάτα ι φιγοφρεσ. Θ τθλεοράςθ ςτθν Ελλαδά λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά 

το 1960.  Θ τθλεοράςθ αποτελεί αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ  πολλϊν ανακαλφψεων όπωσ το 

φωσ, ο θλεκτριςμόσ, θ λάμπα, θ προβολι αλλά και θ κίνθςθ των εικόνων. 

Ξεκίνθςε να λειτρουργεί με αςπρόμαυρο ςιμα, ςτθ ςυνζχεια με ζγχρωμο και πλζον με 

ψθφιακό ζνω από τθ μζρα τθσ ανακάλυψθσ τθσ ζχουν αλλάξει πολλά πράγματα όπωσ το 

ςχιμα, το μζγεκοσ, τθ τεχνολογία και τισ παροχζσ τισ γενικά (Εικόνα 7). Στισ μζρεσ μασ 

αποτελεί το δθμοφιλζςτερο Μζςο Μαηικισ Επικοινωνίασ και είναι θ ανακάλυψθ που όςα 

χρόνια και να περάςουν κα είναι μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ μασ. 

 

http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/mnimes-radiofonoy-toy-giorgoy-goysia
http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/mnimes-radiofonoy-toy-giorgoy-goysia
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(Εικόνα 7: Θ εξζλιξθ τθσ τθλεόραςθσ) 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 :  Α  Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  Κ Α Ι   Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  

Μ Ε  Α  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α   

Από τθ δεκαετία του 1970, άρχιςε θ διάδοςθ τθσ χριςθσ των υπολογιςτϊν με τθν οποία 

γίνεται εντονότερθ θ ανάγκθ ανταλλαγισ δεδομζνων. Οι πρϊτοι υπολογιςτζσ 

χρθςιμοποιιςαν αρχικά το τθλεφωνικό δίκτυο όπου υπιρχε ιδθ προκειμζνου να 

καλφψουν τισ πρϊτεσ ανάγκεσ για επικοινωνία.  

Το πρϊτο δίκτυο ευρείασ περιοχισ για ανταλλαγι πλθροφοριϊν υλοποιικθκε το 1969 από 

τισ Αμερικάνικεσ ςτρατιωτικζσ βάςεισ ενϊ ςτθ δεκαετία του 1980 αρχίηουν να εμφανίηονται 

τα πρϊτα δθμόςια δίκτυα δεδομζνων τα οποία ιταν πολφ χριςιμα για ιδιϊτεσ, 

επιχειριςεισ αλλά και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Στθ δεκαετία του 1990, τζκθκε το κζμα 

ενοποίθςθσ των νζων δικτφων και αφτων που ιδθ υπάρχουν ςε ζνα ενιαίο (ISDN, ATM) τα 

οποία παρζχουν τθ δυνατότθτα τθσ ενοποιθμζνθσ και ομοιόμορφθσ διαχείριςθσ 

διαφορετικοφ είδουσ δεδομζνων όπωσ θ φωνι, το κείμενο, τθν εικόνα, τα ψθφιακά 

δεδομζνα με μία μόνο ςφνδεςθ.  

Στθν εποχι μασ, το δίκτυο αποτελεί ιςχυρό μζςο επικοινωνίασ κακϊσ χρθςιμοποιείται ςτθ 

κακθμερινι ηωι και γνωρίηει ταχφτατθ ανάπτυξθ. 

Τα μζςα επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται και είναι εφρεωσ διαδεδομζνα ςιμερα 

μποροφν να χαρακτθριςτοφν με δφο τρόπουσ : είτε ωσ Αςφγχονα είτε ωσ Σφγχρονα.  

Πταν λζμε Αςφγχρονα Μζςα Επικοινωνίασ (2.1) εννοοφμε τα μζςα όπου θ επικοινωνία 

πραγματοποιείται ςε οποιοδιποτε χρόνο, δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνο πρότυπο 

επικοινωνίασ και θ ανταλλαγι μθνυμάτων προςφζρεται χωρίσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ, 

όπωσ για παράδειγμα ο Τφποσ, ο Ραγκόςμιοσ Λςτόσ, θ Συηιτθςθ και το Θλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο ςτα οποία θ πλθροφορία τουσ μεταδίδεται ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ 

για κάκε διακριτό χριςτθ. Τα Αςφγχρονα Μζςα Επικοινωνίασ είναι πολφ διαδεδομζνα 

κακϊσ υποςτθριηοφν μεγάλεσ ομάδεσ κόςμου, είναι ευζλικτα ςτθ χριςθ του χρόνου 

εφόςον υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ για ςκζψθ όμωσ θ επικοινωνία μπορεί να είναι αργι και 

δυςκίνθτθ. 

Πςο αφορά τα Σφγχρονα Μζςα Επικοινωνίασ (2.2) αναφερόμαςτε ςτα μζςα όπου θ 

επικοινωνία πραγματοποιείται ςε πραγματικό χρόνο με χριςθ εικόνασ, ιχου ι και 

ςυνδιαςμόσ αυτϊν, ζτςι θ επικοινωνία ανεξάρτθτου χρόνου είναι εφκολθ. Σφγχρονα μζςα 

επικοινωνίασ είναι το τθλζφωνο και το κινθτό τθλζφωνο άλλα και τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ όπωσ MSN, Facebook, Skype και Twitter. Πποτε αυτά τα μζςα ενςωματόνουν 

πολλζσ μορφζσ επικοινωνίασ όπωσ θ ςυνομιλία, θ τθλεδιάςκεψθ και οι ροζσ. Με αυτό το 
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τρόπο παρζχουν ηωντανι επικοινωνία, άμεςεσ απαντιςεισ, αίςκθςθ κοινοφ και αντίκτυπου 

και ζχουν το ςθμαντικό πλεονζκτθμα ότι είναι ςυνικωσ δωρεάν ι με μικρό κόςτοσ 

επικοινωνίασ. Πμωσ ςε αντίκεςθ με τα Αςφγχρονα Μζςα Επικοινωνίασ δεν επεκτείνονται 

ςε μεγάλεσ ομάδεσ και δεν παρζχουν ευελιξία ςτθ χριςθ του χρόνου. 

2.1     Αςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ 

2.1.1 Σφποσ  

 

Σθμείο αναφοράσ του τφπου είναι φυςικά θ ανακάλυψθ τθσ τυπογραφίασ, γεγονόσ που 

προξζνθςε τθ ραγδαία μεταβολι που ακολοφκθςε τα επόμενα χρόνια. Τον Τφπο ςυνκζτουν 

τρία βαςικά ςτοιχεία : το προιόν το οποίο μπορεί να είναι χαρτί, δζρμα, πλαςτικό, ξφλο κτλ, 

θ προζλευςθ του Τφπου από μζςο μαηικισ παραγωγισ το οποίο είναι ικανό για παραγωγι 

μεγάλου αρικμοφ όμοιων αντίτυπων και να περιλαμβάνει αντικειμενικά ι υποκειμενικά 

μινυμα του οποίου επιδιϊκεται θ διάδοςθ.  

Ο Ελλθνικόσ Τφποσ ξεκίνθςθ περίπου το 1784 και ζχει μία ςυνεχι ανοδικι πορεία θ οποία 

φτάνει εϊσ ςιμερα. Αποτζλεςε ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι για τθν ελλθνικι ιςτορία 

κακϊσ είναι τεκμιριο τθσ προόδου και τθσ ωριμότθτασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Στισ μζρεσ μασ, ο Τφποσ διαχωρίηεται ςε παραδοςιακό ( Εφθμερίδεσ, Ρεριοδικά) και ςε 

θλεκτρονικό (Τθλεόραςθ, Λςτοςελίδεσ – Διαδίκτυο) (Εικόνα 8). Ο παραδοςιακόσ Τφποσ 

χρθςιμοποίει μόνο δφο μζςα μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ, το κείμενο και τθν εικόνα, ενϊ ο 

θλεκτρονικόσ Τφποσ χρθςιμοποίει όλα τα μζςα μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ (πολυμζςα): 

κείμενο, εικόνα, κάμερα και μικροφϊνο. Αναφερόμενοι ςτθ κάμερα και το μικρόφωνο 

εννοοφμε τα διάδορα βίντεο που μασ ενθμερϊνουν και υπάρχουν ελζυκερα ςτο διαδίκτυο. 

 

(Εικόνα 8: Εφθμερίδεσ - Ραραδοςιακόσ Τφποσ, Θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ - Θλεκτρονικόσ 

Τφποσ) 
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Ο Ραραδοςιακόσ τφποσ ςε ςχζςθ με τον Θλεκτρονικό παρουςιαηοφν αρκετζσ διαφορζσ. Ο 

Θλεκτρονικόσ Τφποσ ζχει το μεγαλό πλεονζκτθμα οτι εφόςον χρθςιμοποίει εικόνεσ και 

βίντεο παρουςιάηουν τα δεδομζνα παραςτατικότερα κάτι το οποίο είναι πιο άμεςο από τον 

χριςτθ. Επίςθσ φπαρχει μια ςυνεχισ επικοινωνία 24 ϊρεσ το 24 ϊρο κάτι το οποίο δεν 

ιςχυεί ςτθ περίπτωςθ του Ραραδοςιακοφ τφπου όπου θ ενθμζρωςθ αφορά ςυγκεκριμζνεσ 

μζρεσ και ϊρεσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ο Ραραδοςιακόσ Τφποσ παρουςιάηει μια ςταδιακι 

πτϊςθ ωσ προσ τθν επιλογι του κόςμου ο οποίοσ δείχνει να χρθςιμοποιεί ολοζνα και πιο 

πολφ τον Θλεκτρονικό Τφπο. 

2.1.2 Παγκόςμιοσ Ιςτόσ 

 

Ραγκόςμιοσ ιςτόσ ι όπωσ είναι εφρεωσ γνωςτό, World Wide Web (www), είναι ζνα 

κατανεμθμζνο ςφςτθμα υπερμζςων με μεγάλθ ποικιλία τεχνολογιϊν που επιτρζπει ςτουσ 

χριςτεσ του Διαδικτφου να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ 

(http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diktia/_8.html )μεταβαίνοντασ από το ζνα ζγγραφο 

ςτο άλλο (Βικιπαίδεια, 2016).  Ο Ραγκόμιοσ Λςτόσ ζχει δθμιουργθκεί μζτα από το διαδίκτυο 

και ςυγκεκριμζνα το 1969, από τον Τιμ Μπζρνερσ ςε μία προςπάκεια του να βρεί ζνα 

τρόπο να αρχειοκετεί τισ επιςτθμονικζσ μελζτεσ των ςυνεργατϊν του ςτο CERN(Κζντρο 

Φυςικισ Υψθλισ Ενζργειασ) όπου και ιταν μζλοσ. Θ επιτυχία ιταν τεράςτια και για το λόγο 

αυτό ενςωματόκθκε πολφ γριγορα ςτισ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου γνωρίηωντασ μεγάλθ 

απιχθςθ χάρθ ςτον απλό και προςιτό τρόπο περιιγθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν. 

 Ουςιαςτικά προζρχεται για μία εφαρμογι χριςτθ-εξυπθρετθτι : πρόκειται για ζνα 

εξυπθρετθτι που προςφζρει τθ πλθροφορία και ζνα κατάλλθλο πρόγραμμα από τθ πλευρά 

του χριςτθ που του το εμφανίηει ςτθν οκόνθ του ςε μορφι ιςτοςελίδων με εικόνεσ, ιχο, 

κάμερα και μικρόφωνο ζνω το πρόγραμμα που τισ εμφανίηει ςτθν οκόνθ και επιτρζπει τθ 

μετάβαςθ μζςω ςυνδζςμων ςε ιςτοςελίδεσ του ίδιου ι άλλου εξθπθρετθτι λζγεται 

φυλλομετρθτισ (browser) (Εικόνα 9). 

 

(Εικόνα 9: Μορφι παγκόςμιου ιςτόυ, Ρθγι: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3531,14509/index4_2.html ) 

 

http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diktia/_8.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3531,14509/index4_2.html
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Ο παγκόςμιοσ ιςτοσ υποςτθρίηεται από το πρωτόκολλο HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

το οποίο κακορίηει τθν επικοινωνία του φυλλομετρθτι (browser) με τον εξυπθρετθτι 

(server). Πταν ξεκίνθςε ο Ραγκόςμιοσ Λςτόσ, το πρωτόκολλο αυτό δεν μετάφερε καμια 

πλθροφορία ςτον χριςτθ και θ μονθ εργαςια που ζκανε ιταν θ ηιτθςθ απο τον 

εξυπθρετθτι μιασ ςελιδασ κειμζνου ςε αντίκεςθ με ςιμερα όπου οι εργαςίεσ που κάνουν 

αφόρουν τόςο ςελίδεσ κειμζνου αλλά και εικόνων και ιχου. Το πρωτόκολλο αυτό είναι  

κακιερομζνο και διαδεδομζνο ςε ςθμείο που όλοι οι φυλλομετρθτζσ το κεωροφν πλζον 

δεδομζνο εφόςον μζςω αυτοφ είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε πλθροφορία 

ανεξάρτθτα από το αν είναι προετομαςμζνθ ειδικά για αυτόν ι για κάποια άλλθ 

πλθροφορία. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν ζννοια του υπερςυνδζςμου URL (Uniform 

Resource Locator). Ο υπερςφνδεςμοσ αυτόσ είναι ζνα ςφςτθμα απόδοςθσ διευκφνςεων για 

κάκε διακζςιμο πόρο που υπάρχει ςτο Ραγκόςμιο Λςτό και αποτελείται από το πρωτόκολλο 

με το οποίο είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία. Συγκεκριμζνα όταν ο χριςτθσ 

πλθκτρολογιςει ζνα υπερςφνδεςμο URL αυτόματα «χτίηει» μία αίτθςθ του πρωτοκόλλου 

HTPP θ οποια ςτζλνεται ςτθν IP address (Internet Protocol Address) που υποδεικνφεται από 

το URL (Εικόνα 10). Πταν λζμε IP address (Internet Protocol Address) εννοοφμε μία 

αρικμθτικι διεφκυνςθ που είναι μοναδικι για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι ςτο ςυγκεκριμζνο 

δίκτυο. Χρθςιμοποιείται από ςυςκευζσ για τθ μεταξι τουσ αναγνϊριςθ και ςυνεννόθςθ ςε 

ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν. Oπότε τελικα ο εξυπθρετθτισ λαμβάνει τθν αίτθςθ και ςτζλνει 

πίςω ςτο χριςτθ το ηθτοφμενο αρχείο (ι αρχεία) τα οποία αναφζρονται ςτθν αίτθςθ αυτι. 

 

 

(Εικόνα 10: URL (Uniform Resource Locator), Ρθγι: 

https://www.wolfram.com/mathematica/new-in-10/url-manipulation/ ) 

 

Στισ μζρεσ μασ, φπαρχει θ άποψθ από πολφ κόςμο πωσ ο παγκόςμιοσ ιςτόσ είναι το 

ιςχυρότερο μζςο μαηικισ ενθμζρωςθσ. Κάτι τζτοιο δεν ζχει αποδειχκεί ακόμα με ςτοίχεια 

https://www.wolfram.com/mathematica/new-in-10/url-manipulation/
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όμωσ το μόνο που είναι ςίγουρο είναι πωσ θ διαδικτυακι επικοινωνία και ενθμζρωςθ 

κατακτά με γριγορα αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ολοζνα και πιο διερυνόμενο πεδίο. 

2.1.3 Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 

 

Το Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μίια μορφι ταχυδρομείου, 

με το οποίο μποροφμε να ςτείλουμε μθνφματα ι δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι. Είναι 

γνωςτό ςτο κόςμο με τον όρο e-mail ςτα αγγλικά. Το Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο όπωσ και ο 

Ραγκόςμιοσ Λςτόσ προυπιρχε τθσ δθμιουργίασ του Διαδικτφου. Συγκεκριμζνα ιδζεσ για 

μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου προτάκθκαν απο το 1973 ζνω θ τελικι δθμιουργία 

των ςθμερινϊν υπθρεςιϊν του Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου πραγματοποιικθκε το 1980 με 

τθ δθμιουργία και του Διαδικτφου. 

 Ζνα θλεκτρονικό μινυμα ζχει τθ δυνατότθτα να περιλαμβάνει εκτόσ φυςικά από το 

κείμενο και εικόνεσ, ιχουσ, κινοφμενεσ εικόνεσ, βίντεο, εφαρμογζσ και επιςυναπτόμενα 

αρχεία. Για να μπορζςουμε να διαβάςουμε και να ςτείλουμε όμωσ τα θλεκτρονικά 

μθνφματα τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω χρθςιμοποιφμε ειδικά προγράμματα 

με τα οποία αρχειοκετοφνται όλα τα μθνφματα που ζχουμε παραλάβει κακϊσ και αυτά που 

ςτζλνουμε. Τζτοια προγράμματα είναι τα Hotmail το οποίο ανικει ςτθν εταιρεία Microsoft, 

το Gmail το οποίο ανικει ςτθν εταιρεία Google, το Yahoo το οποίο ανικει ςτθν εταιρεία  

Yahoo και διάφορα άλλα (Εικόνα 11).  

 

 

(Εικόνα 11: θλεκτρονικό ταχυδρομείο Yahoo, θλεκτρονικό ταχυδρομείο Google, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο Microsoft, Ρθγι: http://hubpages.com/technology/Which-is-the-

best-free-email-service-you-think-Gmail-Hotmail-Yahoo-mail ) 

 

http://hubpages.com/technology/Which-is-the-best-free-email-service-you-think-Gmail-Hotmail-Yahoo-mail
http://hubpages.com/technology/Which-is-the-best-free-email-service-you-think-Gmail-Hotmail-Yahoo-mail
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Για τθ μεταφορά των μθνυμάτων του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  ζχει κακιερωκεί θ 

χριςθ του πρωτοκόλλου SMTP(Simple Mail Transfer Protocol). Το πρωτόκολλο αυτό είναι 

ζνα πρωτόκολλο χαραχτιρων ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

των 7bit, δθλαδι θ αρικμθτικι αναπαράςταςθ ενόσ χαρακρτιρα εφόςον οι υπολογιςτζσ 

μποροφν να καταλάβουν μόνο αρικμοφσ. 

 Πμωσ, με το περαςμα του χρόνου, θ επιλογι αυτθ δεν θταν ικανοποιθτικι γιατι τα 

μθνφματα αρχιςαν να μθν αφοροφν μονο από απλό κείμενο αλλά και κακε είδουσ 

πολφμεςα(βίντεο, εικόνεσ), όπωσ ζχω αναφζρει και πιο πάνω, κακϊσ επίςθσ και ότι τα 

μθνφματα μπορεί να είναι γραμμζνα ςε γλϊςεσ που δεν χρθςιμοποιοφν μόνο λατινικοφσ 

χαρακτιρεσ ι ακομα και γλϊςςεσ που δεν χρθςιμοποιοφν κακόλου αλφάβθτο αλλά 

ςφμβολα όπωσ για παράδειγμα τα αραβίκα ι τα κινζηικα. Συνεπϊσ για τουσ λόγουσ αυτοφσ, 

προτάκθκε ενα νζο πρϊτοκολλο, το MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) του 

οποίου θ βαςικι ιδζα ιταν θ ςυνζχεια τθσ δομισ του ςϊματοσ των μθνυματων όπωσ 

υφίςτανται, αλλά και θ προςκικθ δομισ ςε αυτθν κακωσ και θ παροχι κανόνων για τθν 

κωδικοποίθςθ μθ ASCII  χαραχτιρων. 

Εκτόσ από τα πρωτόκολλα μεταφοράσ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου υπάρχουν και 

πρωτόκολλα πρόςβαςθσ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στθ κατθγορία αυτι, δφο πιό 

δθμοφιλι και ευρζωσ χρθςιμοποιθμζνα είναι το πρωτόκολλο POP3 και το πρωτόκολλο 

ΙΜΑΡ. 

 Ξεκινϊντασ, το πρϊτο πρωτόκολλο POP3 (Post Office Protocol) ειναι ενα απλο πρωτόκολλο 

μεταφοράσ, με περιοριςμενεσ δυνατότθτεσ. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελείται από τρείσ 

φάςεισ: τθ πιςτοποίθςθ, τθ ςυναλλαγι και τθν ενθμζρωςθ. Στθ φάςθ τθσ πιςτοποίθςθσ, ο 

χριςτθσ ςτζλνει ζνα όνομα χριςτθ (username) και ζνα κωδικό (password) ςτον 

εξυπθρετθτι με ςκοπό τθ πιςτοποίθςθ του χρθςτι. Αν ο κωδικόσ δεν αντιςτοιχεί ςε κάποιο 

υπαρκτό όνομα χριςτθ τότε ο εξυπθρετθτισ αποκρίνεται με ζνα μφνθμα ERR διαφορετικά 

αποκρίνεται με ζνα μινυμα ΟΚ. Ρροχωρϊντασ ςτθ φάςθ τθσ ςυναλλαγισ ο χριςτθσ μπορεί 

να επιλζξει τα μθνφματα που κζλει να διαγράψει. Ο χριςτθσ δίνει εντολζσ ςτισ οποίεσ ο 

εξυπθρετθτισ ςτζλνει αποκρίςεισ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται με δφο τρόπουσ: 1) OK 

απόκριςθ για να δθλϊςει ο εξυπθρετθτισ ότι θ προθγοφμενθ εντολι ιταν ζγκυρθ και 2) 

ERR για να δθλωκεί ότι θ προθγοφμενθ εντολι είχε κάποιο λάκοσ. Στθ φάςθ αυτι ο 

χριςτθσ είτε κατεβάηει και διαγράφει το μινυμα ι το κατεβάηει και το διατθρεί. Στθ πρϊτθ 

περίπτωςθ ο χριςτθσ δε μπορεί να διαβάςει τα θλεκτρονικά του μθνφματα από 

διαφορετικζσ ςυςκευζσ αφοφ μετά τθν πρϊτθ ανάκτθςθ τα μθνφματα διαγράφονται ενϊ 

ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ τα μθνφματα διατθροφνται και μετά τθν ανάγνωςθ τουσ. Τζλοσ ςτθ 

φάςθ τθσ ενθμζρωςθσ ο χριςτθσ δίνει τθν εντολι για αποςφνδεςθ και ςυνεπϊσ το 

τερματιςμό του πρωτοκόλλου με τθ διαγραφι των μθνυμάτων τα οποία ζχουν επιλεγεί. 

Πςο αφορά το πρωτόκολλο ΛΜΑ (Internet Mail Access Protocol) ςυνδιάηει δυνατότθτεσ 

του Ο3 και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μεςω του διαδικτφου,αφου επιτρζπει και 

τθν διαμόρφωςθ του τρόπου αποκικευςθσ μθνυμάτων ςτον χριςτθ. Συγκεκριμζνα, το 
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πρωτόκολλο ΛΜΑ προσφζρει τθ δυνατότθτα οργάνωςθσ των μθνυμάτων γραμματοκιβϊτιο 

(mailbox) είτε αυτό αφορά τθν ομαδοποίθςθ τουσ ςε καταλόγουσ είτε τθ μετακίνθςθ τουσ. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό είναι θ δυνατότθτα λιψθσ ενόσ μόνο τμιματοσ 

κάποιου μθνφματοσ το οποίο περιζχει πολλά τμιματα. Το πρωτόκολλο ΛΜΑ αποτελείται 

επίςθσ όπωσ και το πρωτόκολλο Ο3 από τρείσ φάςεισ: τθν εγκατάςταςθ τθσ ςφνδεςθσ 

μεταξφ του χριςτθ και του εξυπθρετθτι, τθ χειραψία και τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ χριςτθ και 

εξυπθρετθτι. Σε αυτό το πρωτόκολλο ο εξυπθρετθτισ βρίςκεται ςε κατάςταςθ μθ 

πιςτοποίθςθσ κατά τθν ενάρξθ οποφ ηθτείται από τον χριςτθ ζνα όνομα χριςτθ και ζνασ 

κωδικόσ και ςε κατάςταςθ πιςτοποίθςθσ όταν ηθτείται από το χριςτθ θ επιλογι ενόσ 

καταλόγου πριν από τισ εντολζσ που ζχουν ςχζςθ με τθα μθνφματα.  Στθν ςυνζχεια ο 

εξυπθρετθτισ βρίςκεται ςτθ κατάςταςθ επιλογισ όπου ο χριςτθσ μπορεί να δϊςει εντολζσ 

που ζχουν ςχζςθ με μθνφματα και τζλοσ βρίςκεται ςτθ κατάςταςθ εξόδου κάτα το 

τερματιςμό. 

Το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ζχει το πολφ μεγάλο πλεονζκτθμα ότι ζνα μινυμα μπορεί να 

μεταδοκεί ςε λίγα λεπτά από το ζνα μζροσ τθσ γισ ςτο αλλό μεταφζροντασ όπωσ ζχω 

αναφζρει κείμενο, εικόνα, ιχο, βίντεο και πολλά άλλα χωρίσ να ςτοιχίηει εφόςον θ χριςθ 

των υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι δωρεάν, δεδομζνου ότι είμαςτε 

ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο. Ραρ’όλα αυτά, δε χρειαηόμαςτε να είμαςτε ςυνζχεια 

ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο για να πάρουμε τα μθνφματα μασ εφόςον αυτά 

αποκθκεφονται ςτο λογαριαςμόσ μασ και μποροφμε να τα διαβάςουμε όποτε ςυνδεκοφμε 

ςτο διαδίκτυο. 

Το θλεκτρονικό ταχυδρομείο χριηει πολφ μεγάλθσ ανταπόκριςθσ ςτισ μζρεσ μασ από 

εκατομμφρια άτομα κάκε θλικίασ και εκνικότθτασ. Θ χριςθ του είναι πλεόν τεράςτια 

εφόςον ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό του κόςμου ξζρει και μπορεί να χειρίηεται τισ υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

2.2     φγχρονα μζςα επικοινωνίασ 
 

Τα Σφγχρονα Μζςα Επικοινωνίασ αφοροφν τθ ςυνομιλία ςε πραγματικό χρόνο και 

χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: τα εκτόσ και τα εντόσ διαδικτφου. Στα εκτόσ διαδικτφου 

ςυμπεριλαμβάνονται το τθλζφωνο και το κινθτό τθλζφωνο ενϊ ςτα εντόσ διαδικτφου 

περιλαμβάνονται θ ςυνομιλία ςτο διαδίκτυο (chat) και ειδικότερα οι υπθρεςίεσ MSN, 

Facebook, Skype και Twitter. Αναφζρομαι ενδεικτίκα ςε αυτά, τα οποία είναι τα πιο 

δθμοφιλι, γιατί υπάρχουν πολλζσ υπθρεςίεσ ηωντανισ ςυνομιλίασ μζςω διαδικτφου. 
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2.2.1 Σηλζφωνο και Κινητό Σηλζφωνο 

 

Το τθλζφωνο είναι το πιο δυνατό παράδειγμα των ςφγχρονων μζςων επικοινωνίασ. Είναι 

ζνα όργανο επικοινωνίασ που είχε ωσ ςκοπό να διαβαςεί τθν ομιλία αλλά και άλλουσ ιχουσ 

και να τουσ αναπαράγει με τθ βοικεια τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ανακαλφφκθκε το 

1876 από τον Αλεξάντερ Γκρανχάμ Μπελ (Εικόνα 12).  

Ουςιαςτικά το τθλζφωνο αποτελείται από τον πομπό και τον δζκτθ οι οποίοι βρίςκονται 

ςτο ακουςτικό και ςυνδζεται με καλϊδιο με το τθλεφωνικό κζντρο. Συγκεκριμζνα, ο 

πομπόσ ζχει μζςα ςε ζνα ςωλινα μια μετάλλινθ πλάκα μπροςτά ςε θλεκτρομαγνιτθ, ςτθν 

οποία μόλισ ακουςτεί θ φωνι μασ αρχίηει να κάνει ιςχυρζσ παλμικζσ κινιςεισ ι αδφνατεσ 

ανάλογα με τον τόνο τθσ φωνισ όπου με τθ βοικεια του θλεκτρικοφ ρεφματοσ τα θχθτικά 

κφματα περνοφν από το καλϊδιο και φτάνουν ςτο δζκτθ όπου ζχει επίςθσ θλεκρομαγνιτθ 

που αντιδρά όπωσ και του πομποφ. Ζτςι θ ομιλία και ο ιχοσ ξανακοφγεται ςτο ακουςτικό. 

 

(Εικόνα 12: Το πρϊτο τθλζφωνο από τον Αλεξάντερ Γκρανχάμ Μπελ, Ρθγι: 

http://www.metaximasotelamias.gr/index.php/arthra/189-ekseliksi-ton-tilepikoinonionstin-

arxaiotita ) 

Από τθν μζρα τθσ ανακάλυψθσ του το τθλζφωνο παρουςίαςε μια ραγδαία ανάπτυξθ αλλά 

και απιχθςθ από τον κόςμο. Για το λόγο αυτό υπιρχε και υπάρχει ακόμα μια ςυνεχι 

προςπάκεια για τθν εξζλιξθ του. Ζτςι, μετά από πολλζσ προςπάκειεσ το 1973 

καταςκευάςτθκε το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο (Εικόνα 13) απο τον Martin Cooper τθσ 

εταιρείασ Motorola με τθ ςτιριξθ του John F.Mitchell τθσ ίδιασ εταιρείασ. Το ςυγκεκριμζνο 

κινθτό τθλζφωνο ιταν πολφ μεγάλο ςε ςχζςθ με τα ςθμερινά δεδομζνα όμωσ θ ιδζα τθσ 

μαηικισ παραγωγισ οδιγθςε ςτθ βελτίωςθ του τόςο ςτο μζγεκοσ όςο και ςτισ λειτουργίεσ 

του. Πποτε, μζτα από πολλζσ προςπάκεισ βελτίωςθσ ζχουμε πια ςιμερα τισ εφχρθςτεσ και 

απαραίτθτεσ ςυςκευζσ ςε όλουσ μασ (Εικόνα 14). 

http://www.metaximasotelamias.gr/index.php/arthra/189-ekseliksi-ton-tilepikoinonionstin-arxaiotita
http://www.metaximasotelamias.gr/index.php/arthra/189-ekseliksi-ton-tilepikoinonionstin-arxaiotita
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(Εικόνα 13: Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο από τον Martin Cooper, Ρθγι: 

http://www.lifo.gr/guests/viral/35485) 

 

 

(Εικόνα 14: Σφγχρονα ςτακερά τθλζφωνα, Ρθγι: http://www.akoh.gr/stathera_thlefwna_c-

70870.aspx?OrderBy=4&Direction=2 ) 

 

Θ ανακάλυψθ τόςο του τθλεφϊνου όςο και του κινθτοφ τθλεφϊνου ιταν κακοριςτικθ ςτθν 

ανκρϊπινθ κακθμερινότθτα. Το τθλζφωνο και ειδικότερα το κινθτό τθλζφωνο είναι 

χριςιμο καταρχιν για τθν επικοινωνία κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι 

το πλζον άμεςο μζςο για να ηθτιςουμε βοικεια. Στθ ςφγχρονθ εποχι όμωσ τα κινθτά 

τθλζφωνα δεν χρθςιμευοφν μόνο για τθλεφωνικζσ κλιςεισ αλλά ςτζλνουν και μθνφματα, 

αναπαράγουν βίντεο, τραγοφδια, βιντεοκλθςεισ.  

Ζτςι το τθλζφωνο και ειδικότερα το κινιτο τθλζφωνο αποτελοφν απαραίτθτθ ςυςκευι για 

κάκε νοικοκυριό αλλά και για κάκε άτομο ξεχωριςτά. 

 

http://www.lifo.gr/guests/viral/35485
http://www.akoh.gr/stathera_thlefwna_c-70870.aspx?OrderBy=4&Direction=2
http://www.akoh.gr/stathera_thlefwna_c-70870.aspx?OrderBy=4&Direction=2
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2.2.2 υνομιλία (Chat) 

 

Με τον όρο αυτό χαρακτθρίηεται ζνασ τρόποσ άμεςθσ επικοινωνίασ ενόσ ςυνόλου 

ανκρϊπων ςε πραγματικό χρόνο μετάδοςθσ των μθνυμάτων από τον αποςτολζα ςτο δζκτθ. 

Τα μθνφματα αυτά μπορεί να είναι με τθ βοικεια κειμζνου, εικόνασ ι και με τθ χριςθ 

μικροφϊνου και κάμερασ για ηωντανι ςυνομιλία. Με αυτό το τρόπο, δθμιουργείται ζνα 

αίςκθμα παρόμοιο με τθ προφορικι ςυνομιλία. Θ ςυνομιλία μζςω διαδικτφου μπορεί να 

είναι από ζναν αποςτολζα ςε ζνα δζκτθ (point-to-point) αλλά και από ζναν αποςτολζα ςε 

πολλοφσ δζκτεσ (πολλαπλι επικοινωνία). 

Θ ςυνομιλία ςτο διαδίκτυο χρθςιμοποιεί εργαλεία όπωσ το IRC (Internet Relay Chat) και το 

Instant Messenger (ΛΜ). 

 Το IRC δθμιουργικθκε το 1988 με ςκοπό να υπάρχει μια καλφτερθ επικοινωνία των 

ατόμων και θ επικοινωνία μζςω του IRC γίνεται με ζνα απλό κείμενο (plaintext). Το IRC το 

απαρτίηουν διάφορα κανάλια παρ’όλα αυτά μπορεί να πραγματοποικεί ςυνομιλία και 

ανάμεςα ςε δφο μόνο άτομα οπωσ ζχω αναφζρει και πιο πάνω. Το πρωτόκολλο IRC (Εικόνα 

15) ορίηει τουσ κανόνεσ με τουσ οποίουσ γίνεται θ επικοινωνία πραγματικοφ χρονου μεςω 

μθνυμάτων και χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθσ υπθρεςίεσ ςυηιτθςθσ μζςω διαδικτφου από 

ζνα άτομο ςε ζνα αλλό και των ομαδικϊν ςυηθτιςεων. Οι χριςτεσ εχουν τθν δυνατοτθτα  

να ςυνδεονται ςε ζνα απο τουσ εξυπθρετθτζσ του δικτφου και να ςυμμετάςχουν ςτα 

υπαρχοντα κανάλια ςυηιτθςθσ, να μιλθςουν κατευκείαν ςε ςυνγκεκριμζνο χριςτθ,ι ακομα 

και να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ κανάλια. Αν και το IRC ειναι αρκετά παλιό ςαν ιδζα 

,ςυνεχίηει να είναι ιδιαίτερα δθμοφιλζσ για τθν ομαδικι επικοινωνία μεταξφ χρθςτων και 

κατά ςυνεπεία χρθςιμοποιείται από τουσ χριςτεσ. Ζνα τρανταχτό παράδειγμα είναι θ 

περίπτωςθ DALnet θ οποία ζχει ςτο ενεργθτικό τθσ 30000 άτομα ταυτόχρονα ςυνδεδεμζνα 

ςε 18000 κανάλια και 40 περιπου εξυπθρετθτζσ. 

 

(Εικόνα 15: IRC (Internet Relay Chat), Ρθγι: http://www.simandan.com/internet-relay-chat-irc/  

) 

 

http://www.simandan.com/internet-relay-chat-irc/
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Πςο αφορά τθ περίπτωςθ του Instant Messenger είναι πιο πρόςφατθ δθμιοφργια κακϊσ 

ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 90. Χαρακτθριςτικό του είναι τα ςφντομα μθνφματα τα οποία 

μεταδίδονται ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ ενϊ ςτισ πιο πρόςφατεσ υπθρεςίεσ προκζκθκαν θ 

μεταφορά αρχείων, βίντεο ι φωνθ. Τα ςυςτιματα άμεςων μθνυμάτων ζχουν το 

πλεονζκτθμα πωσ διευκολφνουν τθν επικοινωνία ανάμεςα ςε γνωςτοφσ χριςτεσ 

χρθςιμοποιϊντασ μία λίςτα επαφϊν ι λίςτα φίλων. Ανάλογα με το πρωτόκολλο των 

άμεςων μθνυμάτων, αρχιτεκτονικι  μπορεί να είναι είτε απεφκειασ μετάδοςθ από ςθμείο 

ςε ςθμζιο (peer-to-peer) είτε ζνασ κεντρικόσ διακομιςτισ ο οποίοσ αναμεταδίδει τα 

μθνφματα από τον αποςτολζα ςτθ ςυςκευι επικοινωνίασ (client-server). 

 

           2.2.2.1 Φορουμ 

 

Τα Φόρουμ ιταν από τουσ πρϊτουσ τρόπουσ επικοινωνίασ που υπιρχαν εντόσ του 

διαδικτφου και ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλι τθ δεκαετία του 2000. Μζςω του Φόρουμ οι 

χριςτεσ μποροφν να ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ.  

Τα Φόρουμ δθμιουργοφνται από κάποιο άτομο ο οποίοσ είναι ο ςυντονιςτισ και ςυνικωσ 

αφοροφν ομάδεσ ατομϊν τουσ οποίουσ ενδιαφζρει ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Για 

παράδειγμα υπάρχουν φόρουμ ιςτορίασ, ψυχολογίασ, μακθματικϊν κτλ ςτα οποία οι 

χριςτεσ μποροφν να επικοινωνοφν με άμεςα μυνιματα κειμζνου μεταξφ τουσ. Ρριν τθ 

δθμιουργία του Facebook τα Φόρουμ ιταν ιδιαίτερα δθμοφίλθ ςτο κόςμο και ειδικότερα 

ςτουσ φοιτθτζσ εφόςον ιταν ζνασ τρόποσ επικοινωνίασ για κάκε ςχολι μζςα από τον οποίο 

ενθμερϊνονταν για τισ εξελίξεισ ςτθ ςχολι, τα μακιματα, τισ εξετάςεισ και οτιδιποτε άλλο 

τουσ απαςχολοφςε.  

Οι ςυντονιςτζσ κάκε Φόρουμ είναι υπεφκυνοι για τθν ομαλι λειτουργία του Φόρουμ 

ςυνζπωσ ζχουν το δικαίωμα να διαγράφουν δθμοςιεφςεισ χριςτων αν είναι απαραίτθτο ι 

ακόμα και να αποκλείουν χριςτεσ αν ζχουν κρίνει πωσ ζχουν παραβιάςει κανόνεσ του 

Φόρουμ. 

Στίσ μζρεσ μασ, όπωσ ζχω αναφζρει και πιο πάνω δεν είναι τόςο διαδεδομζνα πλζον τα 

Φόρουμ, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλά ςτο διαδίκτυο γφρω από πολλά κζματα ανά το 

παγκόςμιο. 

         2.2.2.2 MSN 

 

Τθ δεκαετία 2000 θ πιο ευρζωσ διαδεδομζνθ υπθρεςία άμεςων μθνυμάτων ιταν το MSN 

Messenger τθσ εταιρείασ Microsoft, το οποίο αποτελοφςε τμιμα των υπθρεςιϊν του 

Windows Live. Το MSN χρθςιμοποιοφςε για τθν ανταλλαγι μθνυμάτων κείμενο και εικόνεσ 
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κακϊσ και ειδικοφσ χαρακτιρεσ (Εικόνα 16). Ραρ’ όλθ τθν μεγάλθ απιχθςθ που είχε το 

MSN θ υπθρεςία αποςφρκθκε απο τθν Microsoft ζπειτα από τθν αγορά τθσ Skype 

Technologies προςκζτωντασ διαλειτουργικότθτα μεταξφ του Skype και του Messenger. 

 

(Εικόνα 16: MSN Messenger, Ρθγι: http://msn-messenger.en.softonic.com/ ) 

 

2.2.2.3 Facebook 

 

Θ ιςτορία τθσ δθμιουργίασ του Facebook, τθσ πιο δθμοφιλοφσ ιςτοςελίδασ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ξεκινά ςτισ 4 Φεβρουαρίου του 2004, όταν ο φοιτθτισ του Ρανεπιςτθμίου 

Χαρβαρντ Μαρκ Ηακερμπεργκ δθμιοφργθςε ζνα μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ που 

αφοροφςε μόνο τουσ φοιτθτζσ του ςυγκεκριμζνου πανεπιςτθμίου. Το 2005 το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ επεκτάκθκε ςε μακθτζσ  ςυγκεκριμζνων λυκείων και μζλθ οριςμζνων 

μακθτικϊν κοινοτιτων, ζνω το 2006 θ υπθρεςία ζγινε προςβάςιμθ ςε κάκε άνκρωπο του 

πλανιτθ που θ θλικία του ξεπερνοφςε τα 13 χρόνια. Ρλζον, ζχει 1.43 διςεκατομμφρια 

εγγεγραμζνουσ χριςτεσ (Βικιπαίδεια, 2016) και θ εγγραφι του είναι δωρεάν. 

Το Facebook είναι το δθμοφιλζςτερο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ μζςω του οποίου 

κάποιοσ μπορεί να ενθμερωκεί, να ανεβάςει φωτογραφίεσ και βίντεο αλλά και να 

επικοινωνιςει με άλλα άτομα (Εικόνα 17). Θ επικοινωνία μζςω Facebook είναι άμεςθ χάρθ 

ςτο online chat το οποίο διακζτει μζςω του οποίου μποροφμε να ανταλλάξουμε μθνφματα 

είτε ςε μορφι κειμζνου είτε ςε ειδικϊν χαρακτθρων (emoticons). Μποροφμε επίςθσ να 

επικοινωνιςουμε μζςω του μικροφϊνου με θχογραφθμζνα μθνφματα αλλά και με βίντεο 

κλιςθ. Θ τελευταία προςκικθ του Facebook αφορά τθν ηωντανι αναπαραγωγι βίντεο 

(Facebook live) το οποίο μπορεί να βλζπει τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι οποιοςδιποτε χριςτθσ 

είναι ςυνδεμζνοσ. 

http://msn-messenger.en.softonic.com/
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(Εικόνα 17: Είςοδοσ και Εγγραφι ςτο Facebook και μορφι Facebook, Ρθγι: 

http://facebook-pro-app.en.softonic.com/, http://facebook-pro-app.en.softonic.com/ )  

 

Το Facebook ζχει και εφαρμόγθ για Android τθλζφωνα, I-Phone, Tablets, I-Pad, BlackBerry 

και άλλα που υποςτθριηοφν τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Πςο αφορά τθν επικοινωνία μζςω  

Facebook ζχει δθμιουργθκεί τα τελευταία χρόνια θ εφαρμογι Facebook Messenger (Εικόνα 

18). Το Facebook Messenger βαςίηεται ςτο MQTT πρωτόκολλο το οποίο επιτρζπει τθ 

διαχείριςθ δεκάδων χιλίαδων μθνυμάτων ανά δευτερόλεπτο κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι 

εκατοντάδεσ χιλιάδεσ αιςκθτιρεσ μποροφν να υποςτθριχκοφν ςε οποιαδιποτε ςτιγμι. Το 

MQTT δίνει ςτουσ χριςτεσ του δικτφου περιοριςμζνουσ πόρουσ για τθ διανομι 

πλθροφοριϊν τθλεμετρίασ. Το ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο χρθςιμοποιεί ζνα 

publish/subscribe ςχζδιο επικοινωνίασ το οποίο ουςιαςτίκα είναι ζνα πρότυπο ανταλλαγισ 

μθνυμάτων που χρθςιμοποιείται επίςθσ και για “machine to machine” επικοινωνία, 

δθλαδι ςτθν άμεςθ επικοινωνία μεταξφ ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφν οποιοδιποτε 

κανάλι επικοινωνίασ. Επίςθσ το MQTT πρωτόκολλο παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο Internet of 

Things (IoT) όπου θ ζννοια που βρίςκεται πίςω από αυτό τον όρο είναι ουςιαςτικά θ 

ςφνδεςθ όλων των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με το διαδίκτυο. 

 

 

(Εικόνα 18: Facebook Messenger, Ρθγι: http://www.cio.com/article/3080857/hackers-

could-have-changed-facebook-messenger-chat-logs.html )  

http://facebook-pro-app.en.softonic.com/
http://facebook-pro-app.en.softonic.com/
http://www.cio.com/article/3080857/hackers-could-have-changed-facebook-messenger-chat-logs.html
http://www.cio.com/article/3080857/hackers-could-have-changed-facebook-messenger-chat-logs.html
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   2.2.2.4 Skype 

 

Το Skype είναι ζνα πολφ δθμοφιλισ πρόγραμμα ςτισ μζρεσ μασ με εκατομμφρια χριςτεσ 

από όλο το κόςμο το οποίο δθμιουργικθκε το 2003 (Εικόνα 19). Αρχικά αφοροφςε τθν 

επικοινωνία απο υπολογιςτι ςε υπολογιςτι ενϊ πλεον προςφζρει κλιςεισ ςε οποιοδιποτε 

μζροσ του κόςμου, ςε οποιοδιποτε δίκτυο τθλεφωνίασ (ςτακερισ και κινθτισ) κακϊσ και 

ανταλλαγι γραπτϊν μθνυμάτων, εικόνων και αρχείων δωρεάν. Υπάρχει θ δυνατότθτα 

επίςθσ να καλζςουμε τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ ι να ςτζλνουμε μθνφματα SMS με μία 

χρθματικι χρζωςθ. 

Το Skype είναι ιδιαίτερα χριςιμο γιατί μποροφμε να μιλιςουμε ι να δουμε άλλουσ χριςτεσ 

ι να ανταλλάξουμε άμεςα μυνιματα μαηί τουσ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι εμείσ 

επικυμοφμε. Υποςτθρίηεται από Android τθλζφωνα, I-Phone, Tablets, I-Pad, θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ και laptops. 

 

(Εικόνα 19: Skype on PC, Ρθγι: http://skype.el.softonic.com/ )  

 

2.2.2.5 Twitter 

 

To Twitter δθμιουργικθκε το 2006 από το Τηακ Ντόρςε και είναι ζνα μζςο κοινωνικισ 

δικτφωςθσ που επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του να ςτζλνουν και να διαβάηουν ςφντομα 

μθνφματα, μζχρι 140 χαρακτιρεσ, τα οποια ονομάηονται tweets (Βικιπαίδεια, 2016). Τα 

μθνφματα αυτά βοθκοφν ςτθν επικοινωνία, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ άποψθσ και ςτθ 

μετάδοςθ των νζων με ζνα τρόπο πολφ εφκολο. Το Twitter χρθςιμοποιεί για τθν 

επικοινωνία κείμενο, εικόνα, ιχο, μικρόφωνο και βίντεο. Ρλζον είναι πάρα πολφ 

δθμοφιλισ μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ ανά το παγκόςμιο και ςιμερα ζχει 305 

εκατομμφρια εγγεγραμζνουσ χριςτεσ ενϊ υποςτθρίηεται (Εικόνα 20) από Android 

τθλζφωνα, I-Phone, Tablets, I-Pad, θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και laptops. 

http://skype.el.softonic.com/
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(Εικόνα 20: Εφαρμογι Twitter , Ρθγι:  http://www.techworld.com/apps/twitters-mission-

get-3m-app-developers-on-fabric-3598808/  )  

 

 

Πλα τα παραπάνω ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ εντόσ διαδικτφου 

χρθςιμοποιοφνπολλά πρωτόκολλα. Αρχικά το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) 

προςτατεφει όλεσ τισ υπθρεςίεσ του διαδικτφου οι οποίεσ ζχουν URL(Uniform Resource 

Locator) με κατάλθξθ. Συγκεκριμζνα το Facebook χρθςιμοποιεί μια πιο πιςτοποιθμζνθ 

εκδοχι του πρωτοκόλλου αυτοφ,κατι που ενιςχφει τθν αςφάλεια που παρζχεται ςτον 

χριςτθ. Αυτό ςυμβαίνει γιατι το SSL  χρθςιμοποιει μεκόδουσ κρυπτογράφθςθσ των 

δεδομζνων που ανταλλάςονται μεταξφ δυο ςυςκευϊν κάτι που δθμιουργεί ζνα αςφαλι 

κλίμα μεταξφ τουσ. Στθ ςυνζχεια ζχουμε το πρωτόκολλο SIP(Session Initiation Protocol) το 

οποίο είναι ενα πρωτόκολλο επικοινωνίασ διαμεςου δικτφων υπολογιςτϊν που είτε μεςω 

του διαδικτφου είτε μεςω ενόσ τοπικοφ δικτφου επιτρζπει τθν μεταφορά πολυμεςικϊν 

πλθροφοριϊν (κειμζνου, εικόνασ, ιχου, βίντεο). Για τθν εφαρμογι αυτοφ του 

πρωτόκολλου απαιτείται θ χριςθ ενόσ Θ/Υ ο οποίοσ κα είναι ο εξυπθρετθτισ SIP. Το 

πρωτόκολλο αυτό κατεχζι ςθμαντικι κζςθ ςτθν διαδυκτιακθ τθλεφωνία γιατι δε δεςμεφει 

τον χριςτθ ςε καποιο ςυνγκεκριμζνο πάροχο οπωσ  για παράδειγμα ςε αντίκεςθ με τθν 

υπθρεςία Skype. Το πρωτόκολλο που χρθςιμοποιεί θ διαδεδομζνθ υπθρεςία Skype είναι 

ενα ιδιοκτθτο δίκτυο τθλεφωνίασ που βαςίηεται ςε απεφκειασ μετάδοςθ από ςθμείο ςε 

ςθμζιο (peer to peer) αρχιτεκτονικι και ιταν το πρϊτο δίκτυο Λ που χρθςιμοποιιςε το 

πρωτόκολλο αυτό. Ειδικότερα, από το 2014 και μετά το Skype χρθςιμοποιεί το MSNP 

πρωτόκολλο το οποίο θ Microsoft ανάπτυξε για ανταλαγι ςτιγμιαίων μθνυμάτων το οποίο 

χρθςιμοποιεί επίςθσ και το MSN το οποίο και χρθςιμοποίθςε για πρϊτθ φορα το 

πρωτόκολλο αυτό. Τζλοσ το πρωτόκολλο OTR(Of the Record Messaging) χρθςιμοποιείται ςε 

ςυνδυαςμό με τα πρωτόκολλα άμεςθσ επικοινϊνιασ εφόςον κρυπτογραφεί τισ ςυνομιλίεσ 

με τζτοιο τρόπο ετςι ϊςτε οφτε και ο διαχειρθςτισ του εξυπθρετθτι να  μπορεί να τα 

διαβάςει.  

http://www.techworld.com/apps/twitters-mission-get-3m-app-developers-on-fabric-3598808/
http://www.techworld.com/apps/twitters-mission-get-3m-app-developers-on-fabric-3598808/
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 :   Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε    Τ  Κ Ε Τ Ε   Π Ο Τ  

Β Ο Η Θ Ο Τ Ν  Σ Η Ν  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  

Αναμφιςβιτθτα ο Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ είναι θ μεγαλφτερθ ανακάλυψθ του 20ου 

αιϊνα θ οποία χριηει τεράςτιασ ανταπόκριςθσ και αποδοχισ από τον κόςμο.  

 Θ ίςτορία των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ξεκινάει ςτα μζςα του 20ου αιϊνα λόγω των 

αναγκϊν του πολζμου για πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ ςε προβλιματα μεταφοράσ, 

διοίκθςθσ τα οποία επιτάχυναν τθν ανάγκθ καταςκευισ μιασ ικανισ υπολογιςτικισ 

μθχανισ. Οπότε κατά τθ διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου ςχεδιάςτθκε μια μθχανι 

όπου μποροφςε να λφςει οποιοδιποτε πρόβλθμα με τθ μορφι αλγορίκμου από τον Άλαν 

Τιοφρινγκ ενϊ τθν ίδια περίοδο δθμιουργικθκε ο υπολογιςτισ Mark I (Εικόνα 21) ςτο 

Harvard ο οποίοσ ζκανε πάρα πολφ κόρυβο, ιταν μια τερατϊδεσ μθχανι και χαλοφςε πολφ 

ςυχνά. Αργότερα το 1946 μετά το τζλοσ του Β’Ραγκοςμίου Ρολζμου και πάλι για λόγουσ 

ςτρατιωτικοφσ ζγινε ο πρϊτοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, ο γνωςτόσ πλζον ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator And Calculator) (Εικόνα 22). Για πρϊτθ φορά 

δθμιουργικθκε ζνα τεράςτιο τεράςτιο μθχάνθμα που αντί για μθχανικά μζρθ 

χρθςιμοποιοφςε θλεκτρονικζσ λυχνίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ μθχανι αποτελείτουν από 

19.000 τριόδουσ λυχνίεσ, κατανάλωνε ενζργεια τθσ τάξθσ των 200 KW, καταλάμβανε ζνα 

χϊρο 270 τ.μ και ηφγιηε 30 τόνουσ. Τα μειονζκτθμα του ιταν ότι κάκε φόρα που ζπρεπε να 

εκτελζςει ζνα διαφορετικό πρόγραμμα ζπρεπε ζνα μζροσ του να αποςυνδεκεί και να 

επαναςυνδεκεί κατάλλθλα εφόςον οι εντολζσ του δεν φυλάςςονταν εςωτερικά κακϊσ 

επίςθσ και ότι καίγοταν ςυχνά οι λυχνίεσ του και ζπρεπε να αντικακιςτόνται. Το 1958 

καταςκευάςτθκε το πρϊτο ολοκλθρωμζνο κφκλωμα που ςυνδφαηε τρανηίςτορσ, πυκνωτζσ, 

αντιςτάτεσ και άλλα θλεκτρονικά εξαρτιματα τα οποία ιταν τοποκετθμζνα όλα ςτο ίδιο 

κομμάτι απο πυρίτιο, από τον Τηακ Κίλμπυ. Θ ςυγκεκριμζνθ καταςκευι επζτρεψε τθ 

καταςκεφθ μικρϊν υπολογιςτϊν που μποροφςαν να μεταφερκοφν. 

 

(Εικόνα 21: O υπολογιςτισ Mark I ,Ρθγι: 

https://fahmirahman.files.wordpress.com/2011/04/23593-004-d5156f2c.jpg )  

https://fahmirahman.files.wordpress.com/2011/04/23593-004-d5156f2c.jpg
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(Εικόνα 22: Ο πρϊτοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ENIAC (Electronic Numerical Integrator 

And Calculator), Ρθγι: http://www.digitaldope.in/2015/03/ENIAC-First-General-Purpose-

Electronic-Computer.html )  

 

Ρλζον ςτισ μζρεσ μασ οι Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ ανικουν ςτθν 4θ γενιά υπολογιςτϊν 

(Εικόνα 23) και αποτελοφνται από επεξεργαςτι (CPU), μνιμθ, μονάδα αποκικευςθσ 

πλθροφοριϊν, οκόνθ, πλθκτρολόγιο, ποντίκι κ.α, και υπάρχουν εκατομμφρια υπολογιςτζσ 

ςε όλο το κόςμο. Είναι κατά μζςο όρο 400.000 γρθγορότεροι και καταναλϊνουν μόλισ το 

0.35% τθσ ενζργειασ από τον πρϊτο υπολογιςτι ENIAC. Θ ανάπτυξθ των Θλεκτρονικϊν 

Υπολογιςτϊν είναι ραγδαία εφόςον αλλάηουν, εξελίςςονται και βελτιϊνονται ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα. Ρλζον τα περιςςότερα νοικοκυρία, τουλάχιςτον ςτο Δυτικό κόςμο 

διακζτουν ζνα προςωπικό υπολογιςτι ενϊ και ζνα μεγάλο ποςοςτό ατόμων διακζτει 

φορθτό υπολογιςτι.  

 

 

(Εικόνα 23: Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ ανικουν 4θ γενιάσ, Ρθγι: 

http://www.zougla.gr/technology/article/dell-inspiron-11-3000-enas-ivridikos-ipologistis-

me-tin-efkolia-tablet-ke-ti-xristikotita-laptop )  

http://www.digitaldope.in/2015/03/ENIAC-First-General-Purpose-Electronic-Computer.html
http://www.digitaldope.in/2015/03/ENIAC-First-General-Purpose-Electronic-Computer.html
http://www.zougla.gr/technology/article/dell-inspiron-11-3000-enas-ivridikos-ipologistis-me-tin-efkolia-tablet-ke-ti-xristikotita-laptop
http://www.zougla.gr/technology/article/dell-inspiron-11-3000-enas-ivridikos-ipologistis-me-tin-efkolia-tablet-ke-ti-xristikotita-laptop
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Ο Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ μπορεί να βοθκιςει ςτθν επικοινωνία μεταξφ των ανκρϊπων 

από όλα τα μζρθ του κόςμου, με ζνα εξαιρετικά μοναδικό και ευκόλο τρόπο ςε ςυνδυαςμό 

με το Διαδίκτυο οποφ πλζον οποιοςδιποτε υπολογιςτισ μπορεί να ςυνδεκεί ευκόλα και 

γριγορα με ελάχιςτο επιπρόςκετο εξοπλιςμό. Πλεσ οι υπθρεςίεσ και τα προγράμματα που 

ζχουν αναφερκεί ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο υποςτθρίηοντα από όλουσ τουσ 

Θλεκτρονικοφσ Υπολογίςτεσ και όλα τα λογιςμίκα (Windows, Linux, Mac Os) (Εικόνα 24). 

 

 

(Εικόνα 24: Windows, Linux, Mac Os, Ρθγι: http://www.omegaweb.com/windows-v-s-linux-

v-s-mac-web-hosting/ )  

3.1 Smart Phones 

 

Τα Smartphones (Εικόνα 25) αποτελοφν τθν φυςικι εξζλιξθ των κλαςςικϊν ςυςκευϊν 

κινθτισ τθλεφωνίασ και ουςιαςτικά είναι ζνα κινθτό τθλζφωνο βαςιςμζνο ςε ζνα 

λειτουργικό ςφςτθμα κινθτισ τθλεφωνίασ με περιςςότερο προθγμζνθ υπολογιςτικι 

ικανότθτα και ςυνδεςιμότθτα ςε ςχζςθ με ζνα ςυμβατικό κινθτό τθλζφωνο (Βικιπαίδεια, 

2016). Τα Smartphones είναι αποτζλεςμα τθσ ςφηευξθσ των κλαςςικϊν κινθτϊν τθλεφϊνων 

με τα Personal Digital Assistants (PDA) που μποροφςαν να επικοινωνιςουν με τον 

υπολογιςτι για ανταλλαγι ςτοιχείων. Τον όριςμο του Smartphones αποτελοφςε για πολλά 

χρόνια το BlackBerry το οποίο δθμιοφργθςε θ εταιρεία Research in Motion (RIM) το 2002 

όπου παρείχε τθ δυνατότθτα αςφαλοφσ λιψθσ και αποςτόλθσ email κατευκείαν μζςω του 

δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ γιϋαυτο και απζκτθςε μεγάλθ αποδοχι από το κόςμο ο οποίοσ 

που ικελε να δοφλευε εν κινιςει. 

 Ρλζον τα Smartphones διακζτουν τισ λειτουργίεσ των φορθτϊν ςυςκευϊν αναπαραγωγισ 

πολυμζςων, των ψθφιακων φωτογραφικων μθχανων, των βιντεοκάμερων, μονάδεσ 

πλοιγθςθσ GPS και επίςθσ ζχουν τθ δυνατότθτα να πραγματοιοφν εργαςίεσ που εκτελοφν 

οι προςωπικοί υπολογιςτζσ, όπωσ τθ λιψθ και αποςτολι emails, τθν ςφνταξθ και 

επεξεργαςία κειμζνων, εμφάνιςθ τυποποιιμενων ιςτοςελίδων  και πολλά άλλα που 

παρζχονται μζςων Wi-Fi. Επίςθσ ςθμαντικά χαρακτθριςτικά είναι θ οκόνθ αφισ και θ 

φπαρξθ πλιρουσ “qwerty” πλθκτρολογίου, με πλικτρα ι δυνθτικό ςτθν οκόνθ όμωσ το 

http://www.omegaweb.com/windows-v-s-linux-v-s-mac-web-hosting/
http://www.omegaweb.com/windows-v-s-linux-v-s-mac-web-hosting/
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κυριότερο χαρακτθριςτίκο που ξεχωρίηει είναι το λειτουργικό ςφςτθμα το οποίο 

χρθςιμοποιοφν. 

 

(Εικόνα 25: Σφγχρονα Smartphones, Ρθγι: http://techingreek.com/esy-xeris-pou-

kataskevazete-to-smartphone-sou/  )  

 

Το λειτουργικό ςφςτθμα των Smartphones προκαλεί τισ πραγματικζσ και τεράςτιεσ 

δυνατότθτεσ τθσ ςυςκευισ και μπορεί να παρζχεται απο εταιρεία διαφορετικι από τθν 

καταςκευάςτρια τθσ ςυςκευισ. Τα λειτουργικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 

ςιμερα είναι το Android τθσ εταιρείασ Google, το  iOS τθσ εταιρείασ Apple, το Symbian τθσ 

Nokia, το Blackberry OS τθσ RIM, το Bada τθσ Samsung, το Windows Phone τθσ Microsoft 

και το webOS τθσ Hewlett-Packard. Τα λειτουργικά ςυςτιματα αυτά μπορουν να 

εγκαταςτακοφν και μζςω αυτϊν ο χριςτθσ μπορεί να εγκαταςτιςει ςτθ ςυςκευι 

εφαρμογζσ οι οποίεσ είναι ςυμβατζσ με το λειτουργικό. Οι εφαρμόγεσ που ζχουν 

αναφερκεί ςτο κεφάλαιο 2 και βοικουν ςτθν επικοινωνία και ςυγκεκριμζνα το Facebook, 

το Messenger (Εικόνα 26) , το Skype, και το Twitter (Εικόνα 27) παρζχονται από τα 

περιςςότερα λειτουργικά. Αυτό ςίγουρα είναι μια τεράςτια ανάπτυξθ και βελτίωςθ από 

αλλζσ τεχνολογίεσ όπου κάποιεσ εφαρμογζσ μπορεί να μθν ζτρεχαν ςε διαφορετικά 

μοντζλα κινιτων. Συνεπϊσ μζςω του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ μποροφν οι εφαρμογζσ να 

εκμεταλλευτοφν τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιουν τα Smartphones. 

http://techingreek.com/esy-xeris-pou-kataskevazete-to-smartphone-sou/
http://techingreek.com/esy-xeris-pou-kataskevazete-to-smartphone-sou/
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(Εικόνα 26: Τα εικονίδια των εφαρμογϊν Facebook και Messenger ςτα Smartphones, Ρθγι: 

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/09/facebook-app-messenger_n_5120598.html  )  

                                        

(Εικόνα 27: Τo εικονίδια τθσ εφαρμογισ Skype και Twitter  ςτα Smartphones, Ρθγι: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider , 

http://news.softpedia.com/news/Twitter-App-Updated-Ahead-of-iOS-5-Release-

227055.shtml ) 

 

Στθ ςθμερίνθ εποχι τα Smartphones αποτελοφν μία από τισ βαςικζσ παράμετρουσ 

ενθμζρωςθσ, ψυχαγωγίασ αλλά κυρίωσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ από όλα 

τα μζρθ τθσ γθσ. Μζςω των εφαρμογϊν για επικοινωνία δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ 

χρθςτζσ να επικοινωνοφν οποιαδιποτε ϊρα επικφμουν με όποια περιοχι επίςθσ 

επικυμοφν εφόςον είναι ςυνδεμζνοι ςτο διαδίκτυο. Ρλζον θ παροχι Wi-Fi είναι δωρεάν ςε 

ζνα μεγάλο αρικμό δθμοςίων χϊρων παρ’όλα αυτά υπάρχει και ι δυνατότθτα χριςθσ 

δεδομζνων (Data-3G-4G) με χρζωςθ, ςυνεπϊσ θ επικοινωνία είναι δυνατι και εφκολα 

προςβάςιμθ. 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/09/facebook-app-messenger_n_5120598.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider
http://news.softpedia.com/news/Twitter-App-Updated-Ahead-of-iOS-5-Release-227055.shtml
http://news.softpedia.com/news/Twitter-App-Updated-Ahead-of-iOS-5-Release-227055.shtml
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3.2 Ι-Phones 

 

Το I-Phone ανικει ςτθν πιο πάνω κατθγορία των Smartphones και είναι προιόν τθσ εταιρεία 

Apple το οποίο ςτισ μζρεσ είναι πολφ δθμοφιλισ. Θ αρχικι ιδζα για τθ δθμιουργία του 

προζκυψε από μία οκόνθ αφισ που είχε δεί ςτισ αρχζσ του 2000 ο ιδρτυτισ τθσ εταιρείασ 

Apple, Στιβ Τηομπσ κάτι το οποίο ζκανε τον ανταγωνίςμο με το ιδθ υπάρχον BlackBerry 

τεράςτια. Το προιόν κυκλοφόρθςε ςτθν αγορα το 2007, πρϊτα από τισ ΘΡΑ και ςτθ 

ςυνζχεια ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Το I-Phone χρθςιμοποιεί το λειτουργικό ςφςτθμα iOS το οποίο είναι διακζςιμο μόνο ςτισ 

ςυςκευζσ τθσ εταιρείασ Apple, το οποίο παρζχει πολλζσ εφαρμογζσ διακζςιμεσ τόςο για 

ψυχαγωγία, ενθμζρωςθ αλλά και επικοινωνία (Εικόνα 28). Πλεσ οι αναφερκζντεσ 

υπθρεςίεσ (Facebook, Messenger, Skype, Twitter) παρζχονται από το λειτουργικό ςφςτθμα 

iOS δωρεάν ςτουσ χριςτεσ και δεδομζνου του ενςωματωμζνου Wi-Fi το οποίο δίνει τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο και ςυνεπϊσ τθν εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν. 

Επιπλζον οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ διαδικτφου περιλαμβάνουν θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κακωσ επίςθσ και φυλλομετρθτι ιςτοςελίδων. Συγκεκριμζνα, διακζτει ενα HTML 

πρόγραμμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το οποίο επιτρζπει ςτο χριςτθ εκτόσ από το απλό 

κείμενο, τθν ενςωμάτωςθ φωτογραφιϊν, βίντεο, ιχου και αρχείων. Επίςθσ υποςτθρίηονται 

τα πρωτόκολλα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου IMAP και POP3 τα οποία ζχω αναφζρει ςε 

προθγοφμενο κεφάλαιο κακϊσ επίςθσ και μία δωρεάν IMAP υπθρεςία για αποςτολι 

θλεκτρονικϊν μθνφματων τθσ εταιρείασ Yahoo. 

 

(Εικόνα 28: Apple Store για ανάκτθςθ εφαρμογϊν ςε I-Phone , Ρθγι: 

http://www.macrumors.com/roundup/iphone-7/  ) 

 

Ρλζον τα I-Phones (Εικόνα 29) είναι τα πιο δθμοφιλι ςτθ κατθγορία των Smartphones 

κακϊσ οι αγορά τουσ παγκοςμίωσ αυξάνεται ραγδαία κάκε χρόνο. Χριηουν μεγάλθσ 

ανταπόκριςθσ και αποδοχισ από το κόςμο από άτομα κάκε θλικίασ και αποτελοφν 

ςθμαντικό κομμάτι τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των ατομϊν κακϊσ οι εφαρμογζσ τθσ 

επικοινωνίασ είναι οι δθμοφιλζςτερεσ ςε εγκατάςταςθ από τουσ χριςτεσ. 

http://www.macrumors.com/roundup/iphone-7/
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(Εικόνα 29: Σφγχρονα I-Phones, Ρθγι: http://www.macrumors.com/roundup/iphone-7/  ) 

 

3.3 Tablets 

 

Το χάςμα μεταξφ φορθτοφ υπολογιςτι και υπολογιςτισ ταμπλζτα (tablet) ολοζνα και 

γεφυρϊνεται. Τι είναι όμωσ ζνασ υπολογιςτισ ταμπλζτα? Ουςιαςτικά είναι ζνασ φορθτοσ 

υπολογιςτισ ι προςωπικόσ ψθφιακόσ βοθκόσ με χαρακτθριςτικά τα οποία κυμίηουν ζνα 

«ζξυπνο» τθλζφωνο (Smartphones). Συγκεκριμζνα, είναι μεγαλφτερα ςε μζγεκοσ άπο ότι θ 

ςυςκευι του τθλεφϊνου και είναι μια επίπεδθ οκόνθ αφισ θ οποία λειτουργεί είτε 

αγγίηοντασ τθν οκόνθ είτε χρθςιμοποιϊντασ μία ψθφιακι πζνα. Τα Tablets ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςυνκεκοφν με ζνα αςφρματο ςφνδεςμο ι μια κφρα USB, μποροφν να 

ςυνδεκοφν με Bluetooth κακϊσ επίςθσ και με δίκτυα κινθτισ τελεφωνίασ . Ρλζον ζχουν 

υοκετθκεί από το μεγαλφτερο ποςοςτό των ανκρϊπων  και ολοζνα και περιςςότεροσ 

κόςμοσ τα προτιμά. 

Στον κόςμο, επικρατεί θ αντίλθψθ ότι θ ιδζα τθσ ταμπλζτασ ξεκίνθςε από τθν εταιρεία 

Apple και τον ιδρυτι τθσ  Steve Jobs. Πμωσ τθν αρχικι ζμπνευςθ είχε ο κινθματογράφοσ και 

το πρϊτο tablet παρουςιάςτθκε το 2002 από τον Bill Gates αλλά τότε ο κόςμοσ που δεν 

ιταν τόςο εξοικειωμζνοσ με τθν τεχνολογία δεν μποροφςε να αποδεχτεί και να 

χρθςιμοποιιςει το νζο αυτό δθμιοφργθμα ζτςι θ ιδζα χάκθκε. Πποτε τελικά το 2010, 

παρουςιάςτθκε από τον Steve Jobs και τθν εταιρεία Apple το πρϊτο tablet που 

κυκλοφόρθςε ςτθν αγορά, το γνωςτό ςε όλουσ I-Pad και όπωσ ζχει αναφερκεί πιο πάνω τα 

προιόντα τθσ εταιρείασ Apple χρθςιμοποιοφν το λειτουργικό ςφςτθμα iOS, ζτςι και το I-Pad. 

Πμωσ Tablets πλεόν κυκλοφοροφν από πολλζσ εταιρείεσ (Samsung, Lenovo κ.α) τα οποία 

χρθςιμοποιοφν το λειτουργικό ςφςτθμα Android, όπωσ και ςτα Smartphones. 

http://www.macrumors.com/roundup/iphone-7/
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(Εικόνα 30: I-Pad 2010, Ρθγι: http://www.notebookcheck.it/Apple-iPad-serie.49435.0.html  ) 

 

Τόςο τα I-Pads (Εικόνα 30) όςο και τα Tablets (Εικόνα 31) γενικά υποςτθριηοφν μζςω του 

Apple και Play Store αντίςτοιχα υποςτθρίηουν τισ εφαρμογζσ που αφοροφν τθν επικοινωνία 

και ςυγκεκριμζνα τισ Facebook, Messenger, Skype και Twitter. Θ βοικεια των 

υπολογιςτικϊν ταμπλζτων ςτθν επικοινωνία είναι τεράςτια. Εφόςον ζχουν παρόμοια 

χαρακτθριςτικά και δυνατοτιτεσ με ζνα φορθτό υπολογιςτι και δεδομζνου ότι ζχουν και 

ζνα μζγεκοσ το οποίο βοθκά τθν μεταφορά τουσ, υπάρχει προτίμθςθ από το κοςμό ςε 

αυτά γιατι μποροφν να τα μεταφζρουν παντοφ και να τα χρθςιμοποιοφν για τθν 

επικοινωνία τουσ οπουδιποτε και οποιαδιποτε ςτιγμι. 

 

(Εικόνα 31: Tablet με λειτουργικό ςφςτθμα Android και χριςθ Play Store για το κατζβαςμα 

εφαρμογϊν, Ρθγι: http://www.notebookcheck.it/Apple-iPad-serie.49435.0.html  ) 

 

 

http://www.notebookcheck.it/Apple-iPad-serie.49435.0.html
http://www.notebookcheck.it/Apple-iPad-serie.49435.0.html
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 :  Κ Ι Ν Δ Τ Ν Ο Ι  Κ Α Ι  Σ Ρ Ο Π Ο Ι  

Π Ρ Ο  Σ Α  Ι Α   Σ Η   Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α    Σ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Σ Τ Ο  

4.1     Διαδικτυακοί κίνδυνοι 

 

Το διαδίκτυο ςε ςυνδυαςμό με τθν ολοζνα και περιςςοτερα αναπτυςςόμενθ ψθφιακι 

τεχνολογία ζχει δθμιουργιςει μια αγορά γνωςεων και μια ακατάπαυςτθ ροθ 

πλθροφοριϊν. Το μεγάλο ερϊτθμα που προκφπτει είναι αν θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και 

θ χριςθ του είναι ακινδυνθ. Ρροφανϊσ κατι τζτοιο δεν ιςχφει αφοφ υπάρχουν πολλοί 

κίνδυνοι κατά τθ πρόςβαςθ και τθ περιιγθςθ μασ ςτο διαδίκτυο.  

Αρχικά όλοι οι χριςτεσ του διαδικτφου δεν είναι ςφνεπθσ και δε ςζβονται τουσ κανόνεσ 

χριςθσ του διαδικτφου και μποροφν να προκαλζςουν αρκετζσ ηθμειζσ τοςο ςε επίπεδο 

λογιςμικοφ και υλικοφ όςο και ςε προςωπικό επίπεδο, και είναι οι λεγόμενοι κακόβολοι 

χριςτεσ του διαδικτφου. 

 

4.2     Κίνδυνοι από την επικοινωνία ςτο Διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ 

 

Ο κφριοσ τρόποσ πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςτο λογιςμικό και ςτο υλικό του υπολογιςτι είναι θ 

μόλυνςθ του ςυςτιματοσ με κάποιον ιό. Ο κφριοσ τρόποσ διάδοςθσ των ιϊν ςιμερα είναι 

μζςω του Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου. Συγκεκριμζνα ςτθν προςωπικι μασ θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ μπορεί να ζρχονται μθνφματα που περιζχουν ιοφσ. Για παράδειγμα, ο χριςτθσ 

καλείτε να λάβει καποιο φαινομενικά ακωο αρχείο όπωσ για παράδειγμα ζνα κείμενο ι μια 

φωτογραφία και οταν δοκιμάςει να το χρθςθμοποιιςει ο ιόσ λαμβάνει δράςθ μολφνοντασ 

το ςφςτθμα. Αυτό μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι καποιων αρχείων ι 

ακομα και ολόκλθρου του ςκλθροφ δίςκου του ςυςτιματοσ. Πμωσ υπάρχουν κάποιεσ 

ενδείξεισ ι κάποια χαρακτθριςτικά  τα οποία μπορεί να μασ βοθκιςουν να καταλάβουμε 

και να υποψιαςτοφμε πότε τα μθνφματα τα οποία λαμβάνουμε ςτο θλεκτρονικό μασ 

ταχυδρομείο είναι κακόβουλα, όπωσ για παράδειγμα αν ο αποςτολζασ του μθνφματοσ 

είναι άγνωςτοσ, αν δεν ζχει κζμα το μινυμα ι αν περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για 

ανζλπιςτα δϊρα. 

Ηθμίεσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν και διάφορα προγράμματα παρόμοιασ δράςθσ με 

τουσ ιοφσ όπωσ τα worms (ςκουλίκια) που ζχουν ομωσ  περιςςότερθ αυτονομία από ζνα ιο 

εφόςον δεν χρειάηεται να προςκολθκοφν ςε κάποιο αρχείο. Θ βλάβθ που προκαλεί δεν 
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είναι τόςο ευρεία ςτο ςφςτθμα όςο ςτο δίκτυο ςφνδεςθσ για τον λόγο οτι καταναλϊνει 

ςθμαντικό εφροσ ηϊνθσ(band with). Ουςιαςτικά, επειδι ζχουν τθν ικανότθτα 

αναπαραγωγισ χωρίσ να χρθςιμοποιοφν αρχεία ο τρόποσ διάδοςθσ τουσ είναι το διαδίκτυο 

με τθ βοικεια των δικτυακϊν πρωτοκόλλων, εκμεταλλευόμενοι τα προβλιματα αςφάλειασ 

των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων ι με τθ βοικεια των μθνυμάτων θλεκτρονικου 

ταχυδρομείου επίςθσ. Τα «ςκουλικια» αποκτοφν προςπζλαςθ εκεί οποφ κρατοφνται οι 

διευκφνςεισ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τισ οποίεσ επικοινωνεί ο χριςτθσ του 

υπολογιςτι, και ςτζλλει μολυςμζνα μθνφματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυνικιηεται να 

χρθςιμοποιοφν ςαν αποςτολζα ζνα όνομα από το βιβλίο διευκφνςεων και όςοι 

παραλιπτεσ ανοίξουν το ςυγκεκριμζνο θλεκτρονικό μινυμα μολφνονται. 

Άλλο ζνα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προκαλζςει ηθμιά είναι ο «Δοφρειοσ ίπποσ» ο 

οποίοσ ξεγελά τον χριςτθ γιατί  χρθςθμοποιϊντασ το νομίηει οτι εκτελεί κάποια εργαςία, 

ενϊ ςτθν πραγματικότθτα κάνει εγκατάςταςθ αλλων κακόβουλων προγραμμάτων χωρίσ 

όμωσ να επιμολφνουν αρχεία.  Συνικωσ δεν πολλαπλαςιάηονται και δεν εξαπλωνονται ςε 

άλλουσ υπολογιςτζσ και για να μολυνκεί ο υπολογιςτισ πρζπει ο χριςτθσ του να το 

κατεβάςει κάτι το οποίο ςυνικωσ γίνεται με ζνα θλεκτρονικό μινυμα όπου ο ιοσ είναι 

ςυνθμμζνοσ. 

Στθ ςυνζχεια, μια άλλθ άλλθ κατθγορία οπου κακοβουλοι ιοί και προγραμματα προκαλοφν 

ηθμιζσ είναι ςε προςωπικά δεδομζνα.Στθν κατθγορία αυτι ανικουν τοςο οι δοφρειοι ίπποι 

οςο και τα κακόβουλα μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Με αυτο το τρόπο μποροφν 

να πάρουν από τον χριςτθ  τα προςωπικά του δεδομζνα οπωσ αρικμοφσ ταυτοτθτασ, 

ΑΦΜ, αρικμοφσ πιςτωτικϊν καρτϊν, λογαριαςμοφσ τραπεηϊν κ.α. Αντίςτοιχθ  μζκοδο 

ακολουκοφν και κάποιοι ιςτιότοποι ςτουσ οποίουσ ο ανφποπτοσ χριςτθσ καταχωρεί 

παρομοια ςτοιχεία για να παραγγείλουν κάποιο προϊόν, το οποίο όχι μόνο δεν κα 

παραλάβουν αλλά τα δεδομζνα που είχε δϊςει ο χριςτθσ κα χρθςθμοποιθκοφν από τουσ 

δθμιουργοφσ του ιςτιότοπου ζτςι ϊςτε να πραγματοποιιςουν οι ιδιοι αγορζσ χρεϊνοντασ 

το χριςτθ. Θ μζκοδοσ αυτι τθσ υφαρπαγισ δεδομζνων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

λζγεται ψάρεμα (fishing).  

Γενικά όταν λαμβάνουμε μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου πρζπει να είμαςτε πολφ 

επιφυλαχτικοί όταν μασ ηθτοφν προςωπικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ και να απαντοφμε ι 

να ςτζλνουμε προςωπικά μασ αρχεία μόνο όταν είμαςτε απόλυτα ςίγουροι ότι 

προζρχονται από άτομα τα οποία γνωρίηουμε, ζχουμε εμπιςτοςφνθ και γνωρίηουμε τισ 

προκζςεισ τουσ ςτα ςίγουρα. 

Εκτόσ από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο κίνδυνοι υπάρχουν και από τθν επικοινωνία μασ 

ςτο διαδίκτυο μζςω κάποιασ υπθρεςίασ ςυνομιλίασ (chat) μζςω κάποιου προγράμματοσ     

(Facebook, Messenger, Skype κ.α). Μζςω των προιγουμενων μπορεί να ζρκουμε ςε επαφι 

με άτομα που δεν είναι ειλικρινι ωσ προσ το ςκοπό για τον οποίον κζλουν να 

επικοινωνιςουν μαηί μασ και προςποιοφνται ωσ προσ τισ πραγματικζσ τουσ διακζςεισ. Ο 
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κακζνασ από εμάσ πρζπει να είναι υποψιαςμζνοσ και να προςζχει με ποιουσ ανταλλάςει 

πλθροφορίεσ για προςωπικά του δεδομζνα  μζςω κάποια υπθρεςίασ ςυνομιλίασ. 

Πςο αφορά το Facebook το οποίο είναι πλεον θ πιο διαδεδομζνθ υπθρεςία για επικοινωνία 

και όχι μόνο ςτισ μζρεσ μασ, κρφβει επίςθσ πολλοφσ κίνδυνουσ. Καταρχιν πρζπει να 

γνωρίηουμε ότι με τθν αποδοχι των όρων χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ τα προςωπικά ςτοιχεία 

του χριςτθ είναι ςτθ διάκεςθ τθσ εταιρείασ που τθ διαχειρίηεται, να τα κάνει ότι κζλει και 

να τα χρθςιμοποιιςει όπωσ εκείνθ νομίηει. Συνεπϊσ με τθν εγγραφι κάποιου χριςτθ ςτο 

Facebook οι χριςτεσ αυτομάτωσ με τουσ όρουσ χριςθσ του γι’αυτό και πρζπει να τουσ 

διαβάηουν πολφ καλά πριν αποφαςίςουν αν κζλουν τθν εγγραφι τουσ. Οι όροι αυτοί 

αναφζρουν ότι μποροφν να αλλάξουν οποιαδιποτε ςτιγμι αποφαςίςει θ εταιρεία χωρίσ 

καμιά προειδοποιιςθ. Επιςισ μζςα ςτουσ όρουσ αναφζρεται ότι οι φωτογραφίεσ του κάκε 

χριςτθ μποροφν να χρθςιμοποιικουν απο τουσ υπεφκυνουσ του Facebook χωρίσ τθν άδεια 

των χρθςτϊν. Επιπλζον, οι χριςτεσ του Facebook οι οποίοι χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ 

όπωσ παιχνίδια πρζπει να γνωρίηουν πωσ οι προςωπικζσ του πλθροφορίεσ τισ οποίεσ 

χρθςιμοποιοφν ςε αυτζσ τισ εφαρμογζσ μπορει να διαρρεφςουν μζςα από τα πρωτόκολλα 

αςφαλείασ του Facebook. Συνεπϊσ οι χριςτεσ του Facebook, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί 

πλεόν, πρζπει εκτόσ από το να διαβάηουν πρϊτα τουσ όρουσ και να είναι πιο προςεχτικοί 

όςο αφορά τισ πλθροφορίεσ, το περιεχόμενο, τισ φωτογραφίεσ και οτιδιποτε άλλο αφορα 

προςωπικά τουσ δεδομζνα, που ανεβάηουν αφοφ είναι άγνωςτοσ ο τρόποσ με τον οποίο 

μπορεί να γίνει θ διακίνθςθ τουσ. 

Ραρ’όλουσ τουσ κινδφνουσ, υπάρχουν πολλοι τρόποι προςταςίασ και αςφάλειασ των 

δεδομζνων και τθσ ιδιωτικότθτασ του χριςτθ όπωσ για παράδειγμα με εγκατάςταςθ 

λογιςμικϊν ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ ιϊν και διατιρθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του 

λειτουργικοφ ςυςτιματοσ του υπολογιςτθ κακωσ επίςθσ και θ καταςταςθ τείχου 

προςταςίασ. 

Πςο αφορά τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ θ χρθςθμοποίςθ κωδικϊν αςφαλείασ είναι ζνασ 

πολφ ςπουδαίοσ τρόποσ προςταςίασ του λογαριαςμοφ μασ. Πμωσ επείδθ και πάλι μπορεί 

κάποιοσ να υποκλζψει τουσ κωδικοφσ πρόςβαςισ μασ, καλό είναι να μθν χρθςιμοποιοφμε 

κωδικουσ αςφαλείασ τουσ οποίουσ ζχουμε αποκθκεφςει ςτον υπολογιςτι μασ ι ςτο κινθτό 

μασ ι ςε κάποιο διαδικτυακό λογαριαςμό γιατί είναι εφκολο να πζςουν ςε κάποιο 

κακόβουλο χριςτθ. Επίςθσ καλό είναι οι κωδικοί να είναι αυςτθρά προςωπικοί δθλαδι να 

μθν αποκαλφπτονται ςε κάνενα και επιπλζον να ανανεϊνονται ςυχνά και να είναι πολυ 

ιςχυροί δθλαδι να είναι δυςκολό κάποιοσ να τουσ μαντζψει. Γενικά αναφζρεται ότι είναι 

καλό να μθν χρθςιμοποιοφμε για κωδικοφσ προςωπικά μασ δεδομζνα τα οποία είναι 

πικανό να γνωρίηει κάποιοσ όπωσ για παράδειγμα θ θμερομθνία γζννθςθσ, το κινθτό μασ 

τθλζφωνο και ονόματα κοντινϊν μασ ανκρϊπων. Υποςτθρίηεται ότι ο κωδικόσ πρόςβαςθσ 

πρζπει να περιζχει τοςο κεφαλαία όςο και πιο μικρά γράμματα, αρικμοφσ κακϊσ και 

ςθμεία ςτίξθσ ζτςι ϊςτε να είναι όςο το δυνατό πιο δυςκόλο να «ςπάςει».  
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Γενικά ςτισ υπθρεςίεσ ςυνομιλίασ καλό είναι να μθν χρθςιμοποιφμε τθ βαςικι μασ 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Με αυτό το τρόπο, κα είμαςτε πιο προςεχτικοί και 

πιο πονθρεμζνοι ωσ προσ τα μθνφματα τα οποία λαμβάνουμε εφόςον δεν κα περιμζνουμε 

μθνφματα που μασ αφοροφν πολυ όπωσ για παράδειγμα μθνφματα εργαςίασ, ενθμζρωςθσ, 

τράπεηασ κ.α.  

Επίςθσ καλό είναι να επιβεβαιϊνουμε πωσ χρθςιμοποιοφμε μια αςφαλι ςφνδεςθ ςτο 

διαδίκτυο όταν ςτζλνουμε ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα κάτι το οποίο φαίνεται από το 

εικονίδιο του κλειδωμζνου λοκζτου κακϊσ επίςθσ και από τθ διεφκυνςθ τθν οποία 

ςυνδεόμαςτε θ οποία πρζπει να αρχίηει με https://.  

Πςο αφορά τθ χριςθ υπθρεςιϊν επικοινωνίασ μζςω εφαρμογϊν ςε Smartphones, I-

Phones, I-Pads και  Tablets υπάρχουν και εκεί κίνδυνοι ωσ προσ τθν επίκεςθ ςτα 

προςωπικά μασ δεδομζνα. Συγκεκριμζνα πριν από λίγο καιρό μια είχε αναπτφξει μια 

μζκοδο υποκλοπισ δεδομζνων (SecNews,2015) από μία ςειρά δθμοφιλϊν εφαρμογϊν του 

λειτουργικοφ ςυςτιματοσ iOS και ςυγκεκριμζνα των εφαρμογϊν Facebook, Skype, Twitter 

κ.α. Θ μζκοδοσ αυτισ ιταν μια διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ τροποποιιτουν ο κϊδικασ μιασ 

νόμιμθσ εφαρμογισ προςκζτοντασ ζνα επιπλζον δυαδικό κϊδικα χωρίσ αυτό να μπορεί να 

εντοπιςτεί από ζναν απλό χριςτθ. Με τον τρόπο αυτό οι επιτικζμενοι μποροφςαν να 

παρακολοφκθςουν τθ δραςτθριότθτα των χριςτων, να ςτείλουν διάφορουσ τφπουσ 

δεδομζνουσ ςε απομακρυςμζνουσ εξυπθρετθτζσ χωρίσ να απαιτείται αλλθλεπίδραςθ από 

τον χριςτθ ι να πραγματοποιιςουν ακόμα και τθν καταγραφι φωνθτικϊν κλιςεων, τθν 

υποκλοπι μθνυμάτων SMS, δεδομζνων τοποκεςίασ, φωτογραφίεσ, επαφζσ κακϊσ και 

παρακολοφκθςθ των ςυνθκειϊν περιιγθςθσ των χρθςτϊν. Ευτυχϊσ, θ επίκεςθ αυτι 

αντιμετωπίςτθκε απο τθν εταιρεία Apple και κράτθσε ζτςι αςφαλείσ τουσ χριςτεσ. 

Ρροφανϊσ είναι ςαφζσ ότι θ αφξθςθ τθσ εναςχόλθςθσ του κόςμου με το διαδίκτυο, οι ϊρεσ 

που αφιερϊνει ςε αυτό, και ο ςυνεχϊσ αυξανόμενα ρυκμόσ χριςθσ των υπθρεςιϊν 

επικοινωνίασ πολλαπλαςιάηει τον κίνδυνο εγκατάςταςθσ προγραμμάτων και ιϊν μζςω των 

υπθρεςιϊν αυτϊν κάτι που εξελίςςεται ςε μια από τισ ςοβαρότερεσ μορφζσ 

εγκλθματικότθτασ. Συνεπϊσ, εφόςον θ εναςχόλθςθ μασ με το διαδίκτυο είναι μεγάλθ για 

να είμαςτε όςο το δυνατό πιο προςτατευμζνοι πρζπει όπωσ ανάφερα και πιο πάνω να 

είμαςτε ιδιαίτερα προςεχτικοι και να χρθςιμοποιοφμε όςο δυνατό περιςςότερο τουσ 

τρόπουσ προςταςίασ που μασ προςφζρει το διαδίκτυο. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 :   Τ Ζ Η Σ Η  Η  Κ Α Ι  

 Τ Μ Π Ε Ρ Α  Μ Α Σ Α  

 Μζςα από τθν εργαςία αυτι καταλαβαίνουμε τθν ανάγκθ τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα 

ςτουσ ανκρϊπουσ, γι’αυτό και οι τρόποι για να επιτευχκεί αυτό άρχιςαν από τα πολφ παλιά 

χρόνια. Ππωσ ζχει αναφερκεί θ επικοινωνία ξεκίνθςε με κραυγζσ, ηωγραφίηωντασ ςφμβολα 

πάνω ςε βράχουσ, ςιματα καπνοφ ενϊ ςτθ ςυνζχεια ιρκαν τα ταχυδρομικά περιςτζρια, οι 

θμεροδρόμοι και ακόμα πιο μετά θ τυπογραφία, ο τθλζγραφοσ και το τθλζφωνο, το 

ραδιόφωνο και θ τθλεόραςθ. Φτάνωντασ ςτο ςιμερα θ επικοινωνία των ανκρϊπων 

βαςίηεται κυρίωσ ςτθν ςπουδαία ανακάλυψθ που ονομάηεται διαδίκτυο. Ρλζον οι 

υπθρεςίεσ επικοινωνίασ ςτο διαδίκτυο ζχουν μπεί για τα κάλα ςτθ κακθμερινότθτα μασ. 

Στθν παροφςα εργαςία ζχουν αναφερκεί οι πιο κφριεσ και δθμοφιλισ ςτο κόςμο υπθρεςίεσ 

επικοινωνίασ για τθ ςθμερινι εποχι (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, Facebook και 

Messenger, Skype και Twitter). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ ζχουν υιοκετικεί από το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των ατόμων που κζλουν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ από οποιοδιποτε μζροσ 

και οποιαδιποτε ςτιγμι εκείνοι επικυμοφν.  

Ρροφανϊσ οι επιδράςεισ αυτθσ τθσ τεράςτιασ χριςθσ και αποδοχισ αυτϊν των υπθρεςιϊν 

μπορεί να είναι τόςο κετικζσ όςο και αρνθτικζσ ανάλογα πάντα με το τρόπο με τον οποίο 

τθσ χρθςιμοποιοφμε. Αναμφιςβιτθτα οι υπθρεςίεσ αυτζσ μασ επιτρζπουν να 

επικοινωνιςουμε και να διατθριςουμε επαφζσ με άτομα, γνωςτοφσ, φίλουσ και ςυγγενείσ 

οι οποίοι βρίςκονται μακριά από εμάσ ενϊ ταυτόχρονα μασ βοθκοφν να επικοινωνοφμε και 

με άτομα που είναι κοντά με εμάσ με εφκολο, γριγορο και ανζξοδο τρόπο. Τθ δυνατότθτα 

αυτι μπορεί να μασ δϊςουν πολλζσ ςυςκευζσ οι οποίεσ εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τον πιο 

πάνω υπθρεςιϊν όπωσ είναι ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, τα Smartphones, τα I-Phones, τα 

Tablets κ.α. Μζςω των φορθτϊν υπολογιςτϊν και κινθτϊν τθλεφϊνων αλλά και μζςω των 

υπθρεςιων επικοινωνίασ ζχουν βελτιωκεί κατά πολφ οι αναγκζσ ενθμζρωςθσ και 

επικοινωνίασ για ανκρϊπουσ που το επικυμοφςαν αυτό ενϊ βρίςκονται εν κίνθςθ. Ρλζον, 

μποροφμε να επικοινωνοφμε χάρθ ςτα πάραπάνω είτε είμαςτε ςτο ςπίτι, είτε ςτο δρόμο, 

ςτα μζςα μαηικισ μεταφόρασ, είτε ςτθ δουλειά είτε οπουδιποτε εμείσ βριςκόμαςτε. Θ 

δυνατότθτα αυτι βοικθςε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όπου τα άτομα βρίςκονταν ςε ζκτακτθ 

ανάγκθ και ζπρεπε να επικοινωνιςουν μζςω διαδικτφου ι ζπρεπε να ςτείλουν ςε κάποιο 

άτομο κάτι ςθμαντικό άμεςα.  

Με βάςθ τα πάραπάνω είναι εφκολο να κεωριςουμε ότι οι υπθρεςίεσ επικοινωνίασ ςτο 

διαδίκτυο μόνο καλό ζκαναν ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ. Πμωσ, όπωσ και 

κάκετι ζχει και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Ππωσ ζχει αναφερκεί ςτο κεφάλαιο 4, τα άτομα που 

χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ αυτζσ πρζπει να προςζχουν με ποιοφσ ςυνομιλοφν και με 
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ποιουσ ανταλλάςουν πλθροφορίεσ ειδικότερα αν αυτζσ αφοροφν ευαίςκθτα προςωπικά 

δεδομζνα κακϊσ είναι εφκολο να υποπζςουν ςε άτομα τα οποία ζχουν δϊςει ψευδά 

ςτοιχεία και οι ςκοποί τουσ μπορεί να είναι επικφνδινοι και παράνομοι. Επίςθσ πρζπει να 

είμαςτε προςεχτικοί και ςε αυτά που εμείσ λαμβάνουμε και όχι μόνο ςε αυτά που 

ςτζλνουμε κακϊσ μπορεί να περιζχουν ιοφσ, «ςκουλίκια», «δοφρειουσ ίππουσ» κ.α τα 

οποία ζχουν αναφερκεί αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 4. Ραρ’όλα αυτά υπάρχουν πολλοί τρόποι 

να προςτατευτοφμε από τουσ κινδφνουσ που εγκυμονεί θ χριςθ των υπθρεςιϊν 

επικοινωνίασ και να επωφελθκοφμε μόνο από τα κετικά που ζχουν να μασ προςφζρουν. Αν 

είμαςτε ενθμζροι για αυτοφσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ τότε μπορφμε να τουσ 

αντιμετϊπιςουμε. Μποροφμε επίςθσ να είμαςτε περιςςότερο προςεκτικοί ςε ότι αφορά 

τθν ανταλλαγι αλλα και τθ δθμοςίευςθ προςωπικϊν μασ δεδομζνων και πλθροφοριϊν. 

Συνεπϊσ ζχωντασ ςτο μυαλό μασ όλα τα παραπάνω τόςο τα κετικά όςο και τα αρνθτικά 

μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μόνο προσ όφελοσ μασ τθσ πάραπάνω υπθρεςίεσ 

επικοινωνίασ εφόςον θ ανάγκθ για επικοινωνία αλλά και θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ είναι 

πολφ ςθμαντικά για τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ. 
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