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1. Έννοιες Διαδικτύου
1.1 Κατανόηση των όρων Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Διαδίκτυο:
Το Διαδίκτυο είναι το σημαντικότερο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ηλεκτρονικών συσκευών στον κόσμο. Το Διαδίκτυο έχει πολλές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονική
αλληλογραφία (e-mail), μεταφορά αρχείων, διαδικτυακές συνομιλίες και η πιο χρησιμοποιούμενη
εφαρμογή του, ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - www).
Παγκόσμιος Ιστός (WWW):
Ο Παγκόσμιος Ιστός ή ο " WWW " ή "Ο Ιστός", όπως ονομάζεται επίσης, είναι η εφαρμογή του
Διαδικτύου που περιέχει ιστότοπους και ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση με την
πληκτρολόγηση μιας διεύθυνσης URL σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η εφαρμογή του Διαδικτύου στην οποία ένας χρήστης μπορεί να
στείλει ηλεκτρονική επιστολή που περιέχει κείμενο και να του επισυνάψει άλλο περιεχόμενο όπως
εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ιδανικά για διεθνή
επικοινωνία χωρίς καθυστέρηση, χωρίς κόστος και για πολλούς αποδέκτες.

1.2 Κατανόηση των γνωστών προγραμμάτων περιήγησης
Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (μερικές φορές αναφέρεται απλώς και ως πρόγραμμα περιήγησης)
είναι μια εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε πληροφορίες στον
Παγκόσμιο ιστό. Μια διεύθυνση URL που είναι η διεύθυνση κάθε ιστοσελίδας, εικόνας και βίντεο
επιτρέπει στα προγράμματα περιήγησης να τα ανακτά και να τα εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή,
του smartphone και του tablet.

1.

Microsoft Edge

2.

Google Chrome

3.

Mozilla Firefox
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4.

Apple Safari
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1.3 Κατανόηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων όπως, η
αναζήτηση πληροφοριών, αγορές, εκμάθηση, έκδοση, ψυχαγωγία,
επικοινωνία
Υπάρχουν τεράστιες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο. Μερικές από τις πιο κοινές είναι
οι εξής:
1. Αναζήτηση πληροφοριών: Με τη χρήση ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης οι χρήστες
μπορούν να βρουν μια ποικιλία αρχείων όπως ιστοσελίδες, εικόνες, μουσική, βίντεο και πολλά
άλλα.
2. Ηλεκτρονικές αγορές: Αγοράζετε αντικείμενα από ηλεκτρονικά καταστήματα από όλο τον
κόσμο και σας τα παραδίδουν στην πόρτα σας.
3. Εκμάθηση: το Διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης με την
ηλεκτρονική μάθηση και την εξ αποστάσεως μάθηση με όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα να προσφέρουν ηλεκτρονικά μαθήματα με διαδραστικό υλικό όπως βίντεο και
γραφικά. Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική
εκπαίδευση.
4. Εκδόσεις: Η διαδικασία όπου διατίθενται δημόσια πληροφορίες όπως άρθρα, μουσική, βίντεο
και φωτογραφίες. Η ηλεκτρονική δημοσίευση περιεχομένου έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία
χρόνια με την εισαγωγή των κοινωνικών μέσων.
5. Τραπεζικές δραστηριότητες: Δραστηριότητες όπως η πληρωμή χρηματικών και άλλων
λογαριασμών και η μεταφορά χρημάτων σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι
ηλεκτρονικές τράπεζες είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο και δεν απαιτείται αναμονή σε σειρά.
6. Κυβερνητικές υπηρεσίες: Διαδικτυακές αιτήσεις για διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες,
πληρωμή φόρων και κρατικών τελών, ηλεκτρονική ψηφοφορία χωρίς να χρειάζεται να
περιμένετε σε γραμμές.
7. Ψυχαγωγία: Δραστηριότητες όπως αναπαραγωγή βιντεοπαιχνιδιών, ακρόαση μουσικής,
παρακολούθηση βίντεο.
8. Επικοινωνία: Δυνατότητα για συνομιλία μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνικές κλήσεις ακόμα και
βιντεοκλήσεις σε πραγματικό χρόνο με χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

1.4 Κατανόηση των κινδύνων χρήσης μη προστατευμένων δικτύων
Σήμερα, τα ασύρματα δίκτυα που μας δίνουν την ευκαιρία να συνδεθούμε στο διαδίκτυο γίνονται
ολοένα και πιο διαδεδομένα σε κοινόχρηστους χώρους όπως εμπορικά κέντρα, καφέ, πανεπιστήμια και
δημόσιους χώρους. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν συνδέονται σε ένα δίκτυο επειδή
υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συνδεθούν σε δίκτυα που μπορούν να παρεμποδίσουν και να κλέψουν
τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης σύνδεσης και τραπεζικές λεπτομέρειες.
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2. Περιήγηση Ιστού
2.1 Κατανόηση του τρόπου ανοίγματος και κλεισίματος ενός
προγράμματος περιήγησης ιστού
Πώς να ανοίξετε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού:
ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε το εικονίδιο του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό (Google Chrome) στην
επιφάνεια εργασίας.

Εικόνα 1: Οθόνη του Υπολογιστή επιφάνειας εργασίας

ΒΗΜΑ 2: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια θα
εμφανιστεί το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης του Ιστού.

Εικόνα 2: Η αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης
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Πώς να κλείσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος
περιήγησης.

Εικόνα 3: Η Αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης του Δικτύου
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2.2 Κατανόηση του τρόπου περιήγησης και χειρισμού του ιστορικού
του προγράμματος περιήγησης, των σελιδοδεικτών
Πώς να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα:
Για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε έναν ιστότοπο, θα χρειαστεί να μάθετε το "URL" - που συνήθως
αναφέρεται ως διεύθυνση ιστού. Η "διεύθυνση URL - διεύθυνση ιστού" είναι σαν μια διεύθυνση
κατοικίας. Εάν δώσετε σε κάποιον μια διεύθυνση κατοικίας, μπορούν να πλοηγηθούν για να βρουν ένα
σπίτι ή μια επιχείρηση.
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων.
ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL (διεύθυνση ιστοσελίδας) και πατήστε το πλήκτρο Enter, ο
ιστότοπος θα φορτωθεί.
1&2

Εικόνα 4: Πληκτρολόγηση μιας διεύθυνσης URL στη γραμμή διεύθυνσης

Σε μια ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε κείμενο, εικόνες, γραφικά, βίντεο και κλιπ ήχου. Μπορείτε
επίσης να βρείτε υπερσυνδέσμους που μπορούν να είναι κείμενο ή εικόνες και όταν κάνετε κλικ σε
αυτούς, θα σας μεταφέρουν σε άλλες ενότητες στην ίδια ιστοσελίδα ή σε διαφορετική ιστοσελίδα.

Εικόνα 5: Το κείμενο με μπλε χρώμα είναι μια υπερσύνδεση σε άλλη ιστοσελίδα
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Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό του προγράμματος περιήγησης:
Το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης είναι η λίστα ιστότοπων που επισκέφθηκε προηγουμένως
ένας χρήστης - περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τον τίτλο της σελίδας και την ώρα επίσκεψης - για
ορισμένο χρονικό διάστημα.
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται ένα μενού.
ΒΗΜΑ 2: Μεταβείτε στην επιλογή "Ιστορικό" (History).
ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε "Ιστορικό" (History).
1
3

2

Εικόνα 6: Πρόσβαση στο Ιστορικό του προγράμματος περιήγησης

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στον επιθυμητό ιστότοπο από τη Λίστα Ιστορικού.

4

Εικόνα 7: Η οθόνη Ιστορικού του προγράμματος Περιήγησης
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Πώς να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη:
Οι Σελιδοδείκτες, μερικές φορές αναφέρονται ως αγαπημένα, σας δίνουν τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε συχνά. Μέσω της λίστας
σελιδοδεικτών μπορείτε να επιστρέψετε σε μια ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να την θυμάστε και να
επαναλάβετε τη διεύθυνση URL της. Μόλις προσθέσετε μια διεύθυνση URL στη λίστα σελιδοδεικτών,
το στοιχείο παραμένει μέχρι να το καταργήσετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα.
ΒΗΜΑ 1: Πλοηγηθείτε στον ιστότοπο για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη.
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται ένα μενού.
ΒΗΜΑ 3: Μεταβείτε στην επιλογή "Σελιδοδείκτες" (Bookmarks).
ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία Σελιδοδείκτη… " (Bookmark this page ...).
2

1
4

3

Εικόνα 8: Δημιουργία σελιδοδεικτών σε μια ιστοσελίδα
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Πώς να προβάλετε ένα σελιδοδείκτη:
Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γραμμή σελιδοδεικτών.
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται ένα μενού.
ΒΗΜΑ 2: Μεταβείτε στην επιλογή "Σελιδοδείκτες" (Bookmarks).
ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή "Εμφάνιση γραμμής σελιδοδεικτών" (Show bookmarks bar).
1
2
3

Εικόνα 9: Ενεργοποίηση της γραμμής Σελιδοδεικτών

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην επιθυμητή ιστοσελίδα από τη γραμμή σελιδοδεικτών. Η σελίδα θα φορτωθεί.

4

Εικόνα 10: Χρήση των Σελιδοδεικτών
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Πώς να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται ένα μενού.
ΒΗΜΑ 2: Μεταβείτε στην επιλογή "Σελιδοδείκτες" (Bookmarks).
ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο "Διαχειριστής σελιδοδεικτών" (Bookmark manager).
1
2
3

Εικόνα 11: Πλοήγηση στο διαχειριστή Σελιδοδεικτών

ΒΗΜΑ 4: Κάντε δεξί κλικ στο σελιδοδείκτη που θέλετε να διαγραφεί.
ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στο "Διαγραφή".

1
2

Εικόνα 12: Διαγραφή ενός Σελιδοδείκτη (Bookmark)
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2.3 Κατανόηση του τρόπου αποθήκευσης/λήψης περιεχομένου στον
υπολογιστή
Ένα αρχείο μπορεί να μεταφορτωθεί ή να ανοιχτεί αμέσως ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. Στο
Google Chrome, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα φάκελο όπου αποθηκεύονται όλα τα ληφθέντα
αρχεία.
Εναλλακτικά, κάθε φορά που πρόκειται να γίνει λήψη ενός αρχείου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν
συγκεκριμένο φάκελο.
Από προεπιλογή στο Google Chrome, όλα τα ληφθέντα αρχεία διατηρούνται στο φάκελο "Λήψη
Στοιχείων" (Downloads).
Πώς να ορίσετε το φάκελο λήψης:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται ένα μενού.
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings).
1

2

Εικόνα 13: Πλοήγηση στην σελίδα Ρυθμίσεων
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ΒΗΜΑ 3: Πλοηγηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας Ρυθμίσεις και πατήστε "Σύνθετα" (Advanced).

3

Εικόνα 14: Η επιλογή Σύνθετα

ΒΗΜΑ 4: Στην ενότητα Στοιχεία Λήψης (Downloads) κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή" (Change) και
επιλέξτε έναν διαφορετικό φάκελο.
ΒΗΜΑ 5: Εναλλακτικά με το ΒΗΜΑ 4, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Ζητήστε πού να
αποθηκεύετε κάθε αρχείο πριν από τη λήψη" (Ask where to save each file before downloading), ώστε
το πρόγραμμα περιήγησης να σας ρωτά πάντα πού θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο.

4
5

Εικόνα 15: Αλλαγή τοποθεσίας των Στοιχείων Λήψης
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Πώς να μεταφορτώσετε ένα αρχείο:
ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε τον υπερσύνδεσμο του αρχείου στην ιστοσελίδα και κάντε κλικ πάνω του.
ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που σας ζητά να επιλέξετε τη θέση για το αρχείο που θα
αποθηκευτεί.
ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" (Save).

2

1

3

Εικόνα 16: Λήψη ενός αρχείου

Πώς να μεταφορτώσετε μια εικόνα:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα.
ΒΗΜΑ 2: Θα εμφανιστεί ένα μενού. Κάντε κλικ στο "Αποθήκευση εικόνας ως ..." (Save image as…).

1

3

2

Εικόνα 17: Λήψη μιας εικόνας
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ΒΗΜΑ 3: Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που σας ζητά να επιλέξετε τη θέση για την οποία θα
αποθηκευτεί η εικόνα.
ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" (Save).

3

4

Εικόνα 18: Αποθήκευση μιας εικόνας
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2.4 Κατανόηση των κινδύνων λήψης περιεχομένου από μη έμπιστες
πηγές
Οι χρήστες του Διαδικτύου πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη μεταφόρτωση περιεχομένου από μη
αξιόπιστες πηγές, όπως ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος λήψης ενός
ιού ή λογισμικού που έχει ως στόχο να βλάψει τα προσωπικά σας δεδομένα και να εκθέσει προσωπικές
πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης και τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάντε λήψη μόνο από
ιστότοπους που είστε σίγουροι για την αυθεντικότητά τους.

2.5 Κατανόηση του τρόπου αναζήτησης διαδικτυακών πληροφοριών
Πώς να περιηγηθείτε σε μια ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στη Γραμμή διευθύνσεων. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.google.com
(Σημείωση 1: Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης εκτός από εκείνη που προσφέρει η Google, αλλά
είναι κοινώς αποδεκτό ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο ισχυρή από τις υπόλοιπες)
(Σημείωση 2: Το Google Chrome παρέχει άμεση σύνδεση με τη μηχανή αναζήτησης Google, οπότε δεν
χρειάζεται να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο μηχανών αναζήτησης Google, μπορείτε απλά να
πληκτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά που αναζητάτε στη γραμμή διεύθυνσης)
ΒΗΜΑ 2: Στην περιοχή πλαισίου αναζήτησης πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για τις πληροφορίες
που θέλετε να αναζητήσετε.
1

2

Εικόνα 19: Αναζήτηση στο Google

Η μηχανή αναζήτησης Google θα συστήσει στις περισσότερες περιπτώσεις μερικές παρόμοιες λέξειςκλειδιά για να βοηθήσει στην αναζήτησή σας
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ΒΗΜΑ 3: Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν και μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω για να δείτε
όλα τα αποτελέσματα που έχει δημιουργήσει η μηχανή αναζήτησης. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε έναν
από τους συνδέσμους για να δείτε την ιστοσελίδα.

4

Εικόνα 20: Τα αποτελέσματα της αναζήτησης
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2.6 Κατανόηση της σημαντικότητας της κριτικής
αξιολόγησης/φιλτραρίσματος των διαδικτυακών πληροφοριών
Οι ψεύτικες ιστοσελίδες ειδήσεων, προσφέρουν ψεύτικες ειδήσεις που αποσκοπούν στην
παραπλάνηση των χρηστών. Έχουν απώτερο σκοπό να αποκτήσουν όσα περισσότερα ‘κλικς’, τα οποία
παρουσιάζουν διαφημίσεις στη σελίδα τους, και έτσι – μέσω των διαφημίσεων αυτών- να κερδίσουν
χρήματα. Επίσης, υπάρχουν ιστοσελίδες που προορίζονται για διασκέδαση και παρουσιάζουν ψεύτικες
ιστορίες για λόγους ψυχαγωγίας.

2.7 Κατανόηση και χρήση διάφορων ενημερωτικών ιστότοπων όπως
διαδικτυακές εφημερίδες και βιβλιοθήκες
Από τον Μάιο του 2018, οι πέντε κορυφαίες ιστοσελίδες ειδήσεων είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Yahoo News - http://news.yahoo.com/
Google News - http://news.google.com/
The Huffington Post - http://www.huffingtonpost.com/
CNN - http://www.cnn.com/
The New York Times - http://www.nytimes.com/

Και σύμφωνα με το Alexa.com, η οποία είναι μια διαδικτυακή πύλη για τη μέτρηση της
επισκεψιμότητας στον ιστό, οι πέντε πρώτες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες-εγκυκλοπαίδειες είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Wikipedia – https://www.wikipedia.org
How Stuff Works – https://www.howstuffworks.com
Encyclopedia Britannica - https://www.britannica.com/
Wolfram Math World - http://mathworld.wolfram.com/
Encyclopedia.com - https://www.encyclopedia.com/

2.8 Κατανόηση των εννοιών και κινδύνων των ηλεκτρονικών αγορών
Χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα στο διαδίκτυο
Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους χρήστες να αγοράζουν απευθείας
προϊόντα από έναν έμπορο στο διαδίκτυο. Οι καταναλωτές βρίσκουν ένα προϊόν που τους ενδιαφέρει
επισκέπτοντας απευθείας την ιστοσελίδα του εμπόρου ή αναζητώντας μεταξύ διαφορετικών πωλητών
χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης αγορών, η οποία εμφανίζει τη διαθεσιμότητα και την
τιμολόγηση του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης.
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Ένας χρήστης μπορεί να αγοράσει απευθείας μέσω μιας ιστοσελίδας επιλέγοντας τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες που απαιτεί εισάγοντάς τα σε ένα ‘εικονικό καλάθι’ (shopping cart) αγορών και μέσω της
‘εικονικής πληρωμής’ (virtual cashout) για να εισάγει το όνομα και τη διεύθυνση και τα στοιχεία της
πιστωτικής κάρτας για να ολοκληρώσει η πληρωμή.
Όταν στέλνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Πληρωμή" (Pay), τότε
τα στοιχεία αυτά ΠΡΕΠΕΙ να κρυπτογραφηθούν από τον ιστότοπο ηλεκτρονικών αγορών έτσι ώστε
κανείς να μην μπορεί να τα κλέψει. Μπορείτε να πείτε ότι ένας ιστότοπος προσφέρει κρυπτογράφηση
εξετάζοντας τη διεύθυνση URL του ιστότοπου και παρατηρώντας ότι ξεκινά με το https:// αντί για
http:// και επίσης με ένα σύμβολο κλειδώματος δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων.
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να αγοράσετε κάτι από ένα ψεύτικο κατάστημα και να μάθετε αργότερα ότι
αυτός ο ιστότοπος δεν υπάρχει πλέον και δεν αποστέλλονται προϊόντα σε εσάς! Πρέπει να είστε
βέβαιοι ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει καλή φήμη και είναι αξιόπιστο για την παράδοση όσων
έχετε παραγγείλει. Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι από όπου μπορείτε να κάνετε αγορές στο διαδίκτυο,
ένα διάσημο παράδειγμα είναι το www.amazon.com και το www.ebay.co.uk.
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης
Επίσης όταν είστε πελάτης που θα επιστρέψει τα προϊόντα πίσω στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι
καλό να υπάρχουν τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε ξανά το όνομα και
τη διεύθυνση και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρονική
εγγραφή είναι ο πιο βολικός τρόπος να ακολουθήσετε. Προκειμένου να δημιουργηθεί συνήθως ένας
λογαριασμός, υπάρχει ανάγκη για όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, το όνομα χρήστη μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ή
ένα μοναδικό όνομα που αποφασίζει ο χρήστης. Επίσης, θα χρειαστεί να δώσετε έναν κωδικό
πρόσβασης για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Όταν επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης,
προσπαθήστε να επιλέξετε κάποιον που θα είναι δύσκολο να τον ανακαλύψει κάποιο τρίτο άτομο. Για
παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε την ημερομηνία γέννησής σας ή το όνομα του συζύγου σας ή του
κατοικίδιου ζώου σας. Οι επαρκείς κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 8
χαρακτήρων και να περιέχουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και χαρακτήρες για παράδειγμα
"di4aL_Prj29!"
Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου:
•
•
•
•
•

Υπηρεσίες διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο
Μεγάλο εύρος αποθεμάτων
Λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν
Δυνατότητα σύγκρισης των τιμών
Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων
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2.9 Κατανόηση και χρήση των πολυμέσων και περιεχομένων
ιστοσελίδων όπως το YouTube
Το YouTube.com είναι ένας τόπος όπου οι χρήστες μπορούν να:
•
•
•
•
•
•

Αναζητήσουν και παρακολουθήσουν βίντεο
Δημιουργήσουν ένα προσωπικό κανάλι YouTube
Μεταφορτώσουν βίντεο στο κανάλι τους
Πατήσουν Like/ Σχολιάσουν/ Κοινοποιήσουν (Like/Comment/Share) άλλα βίντεο στο YouTube
Εγγραφούν και να ακολουθήσουν άλλα κανάλια και χρήστες του YouTube
Δημιουργήσουν λίστες αναπαραγωγής για να οργανώσουν τα βίντεο και να ομαδοποιήσουν τα
βίντεο μαζί

Πώς να αναζητήσετε ένα βίντεο YouTube:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στη Γραμμή διευθύνσεων.
https://www.YouTube.com

Πληκτρολογήστε

τη διεύθυνση

URL

1

Εικόνα 21: Η Αρχική Σελίδα του YouTube
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ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε στην περιοχή αναζήτησης τις λέξεις-κλειδιά για το βίντεο που θέλετε να
δείτε.

2

Εικόνα 22: Αναζήτηση ενός βίντεο στο YouTube

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ σε ένα βίντεο για να ξεκινήσετε την προβολή του.

3

Εικόνα 23: Αποτελέσματα των Βίντεο που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά
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Πώς να εγγραφείτε σε ένα κανάλι YouTube:
Για να μην χαθείτε στο πλήθος των διαθέσιμων καναλιών YouTube, μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα
κανάλι αν θέλετε να δείτε περισσότερο περιεχόμενο από το συγκεκριμένο κανάλι. Μόλις εγγραφείτε
σε κάποιο κανάλι, τα νέα βίντεο που θα δημοσιεύσει θα εμφανίζονται στη ροή των Συνδρομών σας.
ΒΗΜΑ 1: Όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο από ένα κανάλι YouTube, κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή
(Subscribe) στο βίντεο.

1
Εικόνα 24: Συνδρομή σε ένα κανάλι YouTube

ΒΗΜΑ 2: Εάν θέλετε επίσης να λάβετε μια ειδοποίηση (με email ή σε ένα smartphone) όταν ανεβεί ένα
νέο βίντεο ενός εγγεγραμμένου σας καναλιού, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο "Κουδούνι
ειδοποίησης" (Notification Bell).

2
Εικόνα 25: Ενεργοποίηση της επιλογής Ειδοποιήσεις στο YouTube
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2.10 Περιήγηση στον ιστό σε Ιδιωτική λειτουργία
Η ιδιωτική λειτουργία (Private mode) ή αλλιώς η λειτουργία ανώνυμης περιήγησης (Incognito mode),
όπως ονομάζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome, μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις
συνεδρίες περιήγησής σας απόρρητες από άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή με
εσάς, αλλά δεν μπορείτε να διατηρήσετε τις δραστηριότητες περιήγησής σας απόρρητες από τον
παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Provider - ISP) .
Η λειτουργία ανώνυμης περιήγησης λειτουργεί με τη διαγραφή του ιστορικού περιήγησης και
αναζήτησης όταν βρίσκεστε σε ιδιωτική λειτουργία, καθώς και με την κατάργηση των cookies
παρακολούθησης που λαμβάνει ο υπολογιστής σας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανώνυμης
περιήγησης.
Πώς να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ανώνυμης περιήγησης:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται ένα μενού.
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο "Νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης" (New incognito window).

1
2
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ΒΗΜΑ 3: Εμφανίζεται η λειτουργία ανώνυμης περιήγησης του προγράμματος περιήγησης chrome
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3. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
3.1 Κατανόηση των εννοιών του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια μέθοδος στην οποία ένα άτομο μπορεί να στείλει πληροφορίες
από έναν υπολογιστή σε άλλο, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να
διαφέρουν μεταξύ κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι
ιδανικά για διεθνή επικοινωνία χωρίς καθυστέρηση, χωρίς κόστος και για πολλούς αποδέκτες.

Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν μια τυπική μορφή αποτελούμενη από δύο μέρη
που χωρίζονται από το σύμβολο @:
1.

Το UserID ή το όνομα χρήστη είναι μια μοναδική ταυτότητα (δεν μπορούν να υπάρχουν δύο
λογαριασμοί με το ίδιο όνομα χρήστη) ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο διακομιστή.

2.

Το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή το όνομα τομέα είναι η τοποθεσία στην οποία
αποστέλλεται το μήνυμα. Αυτό αναφέρεται στον διακομιστή αλληλογραφίας που είναι ο
υπολογιστής όπου ο παραλήπτης έχει ένα γραμματοκιβώτιο (σκεφτείτε το όπως το
ταχυδρομείο όπου τα γράμματα και τα εμπορεύματα ταξινομούνται και φυλάσσονται πριν
φτάσουν στον τελικό προορισμό τους).
Όνομα χρήστη

Όνομα τομέα

dialprojecteu@gmail.com

3.2 Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας ενός λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Βάση Ιστού και Βάση πελάτη.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με βάση τον πελάτη χρησιμοποιείται συχνά σε περιβάλλον εργασίας και
περιλαμβάνει τη λήψη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν διακομιστή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε μια εφαρμογή (όπως το Microsoft Outlook) στον υπολογιστή του χρήστη.
Στα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν απαιτείται λογισμικό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου - ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή / tablet / smartphone με
σύνδεση στο διαδίκτυο για να βλέπει και να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι
λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται στον ιστό είναι συνήθως δωρεάν.
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Για τους σκοπούς αυτού του μαθήματος, ο καταλληλότερος τύπος λογαριασμού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που θα δημιουργηθεί θα είναι ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
βασίζεται στον ιστό με τη δημοφιλέστερη επιλογή να είναι το Gmail (μια επιλογή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που προσφέρεται από την Google δωρεάν).

Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.gmail.com
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο κουμπί "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" (CREATE AN ACCOUNT).
1

2
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ΒΗΜΑ 3: Θα μεταβείτε στη σελίδα "Δημιουργία λογαριασμού Google" (Create your Google Account).
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία που παρουσιάζονται εκεί.
Απαιτείται να:
α) Πληκτρολογήστε το όνομα και το επώνυμό σας.
β) Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη που θα είναι μοναδικό στο Gmail. Προσπαθήστε να βρείτε κάτι
που θα μπορούν να πληκτρολογήσουν άλλοι γιατί θα είναι το πρώτο μέρος της διεύθυνσής
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
γ) Εισάγετε έναν κωδικό. Πάρτε τον χρόνο σας για να σκεφτείτε ένα κωδικό πρόσβασης που θα
είναι δύσκολο να ανακαλύψει κάποιο τρίτο άτομο αλλά ταυτόχρονα να είναι εύκολο για εσάς
να τον θυμάστε.

a
b
c

Εικόνα 26: Σελίδα Δημιουργήστε τον δικό σας λογαριασμός Google

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).

4

Εικόνα 27: Συμπλήρωση των Πληροφοριών Λογαριασμού
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ΒΗΜΑ 5: Θα μεταφερθείτε στη σελίδα Προσωπικών πληροφοριών, όπου θα σας ζητηθεί να
καταχωρίσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία.
α) Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου. Αυτή είναι προαιρετική πληροφορία, αλλά θα
προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας σε περίπτωση που αποκλειστείτε από τον
λογαριασμό σας ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
β) Μια πρόσθετη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό είναι επίσης προαιρετικό και θα
προσθέσει επιπλέον ένα δίχτυ ασφαλείας για το λογαριασμό σας.
γ) Η ημερομηνία γέννησής σας.
δ) Το φύλο σας.
ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).

a
b
c
d

6
Εικόνα 28: Συμπλήρωση Προσωπικών Πληροφοριών
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ΒΗΜΑ 7: Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν υπηρεσίες της Google, θα πρέπει να
αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις απορρήτου, πατώντας στα δύο κουτάκια ελέγχου.
ΒΗΜΑ 8: Κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία λογαριασμού" (Create Account).

7
8

Εικόνα 29: Σελίδα Απόρρητο και Όροι

ΒΗΜΑ 9: Εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος του Gmail. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).

9

Εικόνα 30: Η οθόνη Καλωσόρισες του Gmail

ΒΗΜΑ 10: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μορφές προβολής διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή στο Gmail. Για
τους σκοπούς αυτού του μαθήματος θα επιλέξουμε την προεπιλεγμένη προβολή. Κάντε κλικ στο
κουμπί "OK".
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10

Εικόνα 31: Η σελίδα ‘Επιλογή στυλ προβολής’

ΒΗΜΑ 11: Μπορείτε τώρα να δείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας στο Gmail

Εικόνα 32: Η διασύνδεση του λογαριασμού σας στο Gmail
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3.3 Κατανόηση του τρόπου σύνθεσης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Πώς να συνθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνθεση" (Compose).
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο κουμπί πλήρους οθόνης για να έχετε καλύτερη και πιο καθαρή προβολή κατά
τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1
2

Εικόνα 33: Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εικόνα 34: Μεγιστοποιημένη προβολή νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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ΒΗΜΑ 3: Υπάρχουν ορισμένα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για την σωστή αποστολή του
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά είναι:
α) Προς (To): Οι κύριοι παραλήπτες του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
β) Cc: Συντομία για Carbon Copy (Ακριβές Αντίγραφο), αυτό ισχύει για τους δευτερεύοντες
παραλήπτες, δηλ. Τα άτομα που αποφασίζετε να τα κρατήσετε ενήμερα.
γ) Bcc: Συντομία για το Blind Carbon Copy (Απόρρητο Ακριβές Αντίγραφο), οι διευθύνσεις email
που πληκτρολογήσατε σε αυτό το πεδίο δεν είναι ορατές σε άλλους παραλήπτες.
δ) Θέμα (Subject): Ο τίτλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια σύντομη
ουσιαστική περιγραφή του κειμένου του ηλεκτρονικού μηνύματος.
a
b
c

d

Εικόνα 35: Πεδία ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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3.4 Κατανόηση του τρόπου αποστολής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Πώς να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Αφού γράψετε το μήνυμά σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποστολή" (Send) για να στείλετε το
ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

1
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3.5 Κατανόηση του τρόπου απάντησης/προώθησης ενός μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Πώς να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο νέο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε.

1

Εικόνα 36: Εισερχόμενα του Gmail

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο κουμπί "Απάντηση" (Reply).

2

Εικόνα 37: Απάντηση σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
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ΒΗΜΑ 3: Συνθέστε το κείμενο απάντησης και κάντε κλικ στο κουμπί "Αποστολή" (Send).

3
Εικόνα 38: Αποστολή απάντησης ηλεκτρονικού μηνύματος

Πώς να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ σε ένα μήνυμα που λάβατε.

1

Εικόνα 39: Εισερχόμενα του Gmail

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Προώθηση’ (Forward).
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2

Εικόνα 40: Προώθηση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος

ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου πρέπει να προωθηθεί το
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΒΗΜΑ 4: Συνθέστε του κειμένου.
ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" (SEND).

3
4

5
Εικόνα 41: Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προώθησης
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3.6 Κατανόηση του τρόπου διαγραφής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Πώς να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε το ηλεκτρονικό μήνυμα που πρόκειται να διαγραφεί. Κάντε κλικ στο κουμπί Κάδος
Ανακύκλωσης (Bin) και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί στον Κάδο Ανακύκλωσης.

1

Εικόνα 42: Διαγραφή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος

Σημείωση: Αυτό δεν διαγράφει πλήρως το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΒΗΜΑ 2: Για να διαγράψετε πλήρως το μήνυμα μεταβείτε στην περιοχή Κάλαθος (Bin) κάνοντας κλικ
στην επιλογή "Περισσότερα" (More) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Κάλαθος" (Bin).
ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε κάνοντας κλικ στο κουτί ελέγχου δίπλα στο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην επιλογή "Διαγραφή για πάντα"( Delete forever).
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4
3
2

Εικόνα 43: Διαγραφή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από τον φάκελο Κάλαθος

3.7 Κατανόηση του τρόπου επισύναψης και λήψης ενός αρχείου
Εκτός από τα απλά μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να
περιέχουν αρχεία εικόνας, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο κλιπ, συμπιεσμένα αρχεία κ.λπ. Αυτά τα αρχεία
είναι γνωστά ως συνημμένα αρχεία ή απλά ως συνημμένα. Τα συνημμένα αρχεία στέλνονται μαζί με
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένοι λογαριασμοί
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιτρέπουν συνημμένα αρχεία, όπως εκτελέσιμα αρχεία (με την
επέκταση .exe), λόγω της υψηλής πιθανότητας να είναι κακόβουλο λογισμικό.
Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μέγεθος του αρχείου των συνημμένων. Η
Google περιορίζει το μέγεθος στα 25 MB και το outlook.com και το Hotmail σε μόλις 10 MB. Τα μεγάλα
αρχεία μπορούν να γεμίσουν εντελώς το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη, καθιστώντας αδύνατο για
αυτόν να λάβει περισσότερα μηνύματα. Τα βοηθητικά προγράμματα συμπίεσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη μείωση μεγέθους των συνημμένων αρχείων.
Πώς να στείλετε ένα αρχείο ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνθεση" (Compose) για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνημμένα (Attachments).
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1

2

Εικόνα 44: Επισύναψη αρχείου
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ΒΗΜΑ 3: Πλοηγηθείτε στο φάκελο με το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε

3

Εικόνα 45: Εντοπισμός του συνημμένου

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε.
ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα" (Open).

4
5

Εικόνα 46: Εισαγωγή του συνημμένου αρχείου στο ηλεκτρονικό μήνυμα
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ΒΗΜΑ 6: Το αρχείο θα εμφανιστεί ως συνημμένο στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

6

Εικόνα 47: Ηλεκτρονικό μήνυμα με συνημμένο αρχείο

ΒΗΜΑ 7: Μπορείτε να επισυνάψετε περισσότερο από ένα αρχείο στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, επαναλαμβάνοντας τα ίδια βήματα.

7

Εικόνα 48: Ηλεκτρονικό μήνυμα με δύο συνημμένα αρχεία
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Πώς να αφαιρέσετε ένα συνημμένο:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο "X" δίπλα στο συνημμένο αρχείο για να το αφαιρέσετε από τα
συνημμένα.

1

Εικόνα 49: Αφαίρεση ενός συνημμένου

Πώς να κατεβάσετε ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Κατά τη λήψη ενός συνημμένου, ο χρήστης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από μη αξιόπιστες και άγνωστες πηγές δεν πρέπει να
ανοίγουν, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Παρόλο που
καταβάλλονται πολλές προσπάθειες από τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για να βρεθούν αυτά τα μηνύματα και να μπλοκαριστούν, υπάρχει πάντα η πιθανότητα
να φτάσουν στα εισερχόμενά σας. Εάν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει
πρώτα να εκτελέσετε μια σάρωση ιών πριν το ανοίξετε ή αν είστε βέβαιοι ότι πρόκειται για κακόβουλο
αρχείο τότε να το διαγράψετε αμέσως.
ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε και ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα συνημμένο στα
Εισερχόμενα.
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1

Εικόνα 50: Εντοπισμός ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο αρχείο

ΒΗΜΑ 2: Εντοπίστε το συνημμένο στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2

Εικόνα 51: Εντοπισμός ενός συνημμένου αρχείου

ΒΗΜΑ 3: Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το συνημμένο. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο με
βέλος προς τα κάτω (λήψη). Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης για να κατεβάσετε το αρχείο.
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3

Εικόνα 52: Λήψη ενός συνημμένου

ΒΗΜΑ 4: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση του αρχείου στον υπολογιστή
σας. Επιλέξτε το σημείο λήψης του αρχείου και κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση"(Save).

3

Εικόνα 53: Αποθήκευση συνημμένου σε συγκεκριμένο φάκελο
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3.8 Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και χρήσης επαφών
Η δημιουργία και η χρήση επαφών είναι ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας. Αντί να θυμόμαστε τη
διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου, ένας πιο βολικός τρόπος θα ήταν να έχετε ένα όνομα
επικοινωνίας το οποίο θα είναι ευκολότερο να θυμάστε.
Πώς να δημιουργήσετε μια επαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα χρήστη του ατόμου που σας έχει στείλει το
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1

Εικόνα 54: Λεπτομέρειες αποστολέα

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη σε Επαφές" (Add to Contacts).

2

Εικόνα 55: Προσθήκη ατόμου στην Λίστα επαφών

48 | P a g e

ΒΗΜΑ 3: Θα δείτε την παρακάτω οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής

Εικόνα 56: Η οθόνη λεπτομερειών μιας επαφής

ΒΗΜΑ 4: Εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

4

Εικόνα 57: Επεξεργασία λεπτομερειών μιας επαφής
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Βήμα 5: Θα εμφανιστούν τα αποθηκευμένα στοιχεία επαφής.

Εικόνα 58: Οι αποθηκευμένες λεπτομέρειες μιας επαφής

Πώς να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια επαφή από μια λίστα επαφών:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο κείμενο "Προς" (To) για να φέρετε το παράθυρο "Επιλογή επαφών" (Select
Contacts).

1

Εικόνα 59: Εισαγωγή μιας επαφής

ΒΗΜΑ 2: Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη επαφή ή να επιλέξετε περισσότερες από μία
επαφές.
ΒΗΜΑ 3: Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή.
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3
2

Εικόνα 60: Η λίστα επαφών

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ σε μια επαφή για να την επιλέξετε.

4

Εικόνα 61: Επιλογή επαφής

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στην επιλογή "ΕΙΣΑΓΩΓΗ" (INSERT) για να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της επαφής στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα.
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5

Εικόνα 62: Εισαγωγή επαφής
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ΒΗΜΑ 5: Η επαφή θα εμφανιστεί τώρα στο πεδίο "Προς:" (To:)

Εικόνα 63: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επαφή
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3.9 Κατανόηση του τρόπου αναζήτησης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να βρείτε γρήγορα τα σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Με τον καιρό πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συσσωρεύονται και
γεμίζουν τα εισερχόμενά σας. Με την επιλογή αναζήτησης μπορείτε εύκολα να βρείτε το ηλεκτρονικό
μήνυμα που ψάχνετε.
Πώς να κάνετε αναζήτηση μέσα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε το πεδίο "Αναζήτηση αλληλογραφίας" (Search mail).

1

Εικόνα 64: Το πεδίο αναζήτησης

ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί για το μήνυμα που ψάχνετε και πατήστε enter. Αυτή μπορεί
να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, το όνομα της επαφής ή μόνο μια λέξη ή φράση που περιέχεται στο κύριο κείμενου του
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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2

Εικόνα 65: Αναζήτηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το μήνυμα που ψάχνετε από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται.

3

Εικόνα 66: Αποτελέσματα της αναζήτησης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πώς να κάνετε μια σύνθετη αναζήτηση:
ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο δεξί μέρος του πεδίου "Αναζήτηση αλληλογραφίας" (Search
mail).
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1

Εικόνα 67: Η επιλογή σύνθετης αναζήτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΒΗΜΑ 2: Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία για να κάνετε πιο σύνθετη αναζήτηση.

2

Εικόνα 68: Σύνθετη αναζήτηση του Gmail
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3.10 Κατανόηση της πιθανότητας λήψης κακόβουλου (scam) και
ανεπιθύμητου (spam) ηλεκτρονικού μηνύματος. Υπάρχει η
πιθανότητα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με ιούς.
Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα εύχρηστο εργαλείο στην καθημερινότητά μας.
Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει πιθανότητα λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων απάτης, προσπαθώντας να
κλέψουν τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να είστε σε επίγνωση της πιθανότητας αυτής, πρέπει να
ξέρετε πώς να αναγνωρίζετε τέτοια μηνύματα απάτης.
Ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να είναι δόλιο αν:
•
•
•
•
•

Το ηλεκτρονικό μήνυμα του παραλήπτη είναι άγνωστο σε εσάς.
Στο μήνυμα υπόσχονται χρήματα με λίγη ή καθόλου προσπάθεια.
Υποστηρίζουν ότι κερδίσατε το λαχείο ή ότι σας προσφέρονται μεγάλες εκπτώσεις στα
προϊόντα.
Υποστηρίζουν ότι κερδίσατε δωρεάν υπηρεσίες.
Έχουν κακή γραμματική ή ορθογραφικά λάθη.

Ένας άλλος δόλος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να κρύψουν μέσα τους έναν ιό. Ένας ιός
μπορεί να καταστρέψει συγκεκριμένα αρχεία από τον σκληρό δίσκο σας ή να στείλει ξανά το μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις επαφές σας.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ανοίξετε κανένα από αυτά τα δύο είδη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και θα πρέπει να διαγραφούν αμέσως.
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