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Βασικοί λόγοι 
επικράτησης του 

Διαδικτύου 

 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΔΙΚΤΥΟ (Network ή Net) 

Είναι ένα σύνολο υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών που 
επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό: 

 την ανταλλαγή δεδομένων 
 την ενημέρωση κοινών αρχείων 
 την από κοινού εκμετάλλευση συσκευών 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Internet) 

 Είναι ένα δίκτυο που δημιουργείται από την διασύνδεση 
επιμέρους μικρότερων δικτύων (π.χ. Αεροπορικές Εταιρίες, 
Πανεπιστήμια, Σχολεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες κλπ). 

 
 Αποτελείται από εκατομμύρια υπολογιστές που είναι 

διασκορπισμένοι σε όλο τον πλανήτη και συνδέονται μεταξύ 
τους με τις γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου ή ακόμα και 
ασύρματα. 

 
 Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από την σύνδεση των λέξεων 

Διασύνδεση Δικτύων (International Network). 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 Η ιδέα ξεκίνησε το 1969 ως ερευνητικό στρατιωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ 

με το όνομα ARPANET. 
 Αρχικά συνδέονταν 4 υπολογιστές που βρίσκονταν σε ξεχωριστές πόλεις της Αμερικής, έτσι ώστε αν 

κάποιος αποσυνδέονταν, οι υπόλοιποι εξακολουθούσαν να επικοινωνούν (βασική αρχή έως 
σήμερα). 

 Το 1974 συνδέθηκαν τα Πανεπιστήμια και οι Επιχειρήσεις και κατόπιν οι τελικοί χρήστες. 
 Ο όρος Internet καθιερώθηκε το 1990. 

 

   ►  Τεράστιες δυνατότητες πληροφόρησης 
► Εύκολος τρόπος χρήσης των υπηρεσιών 

   ►  Εύκολη σύνδεση χωρίς επιπρόσθετο εξοπλισμό 
                                 ►  Χαμηλό κόστος χρήσης των υπηρεσιών 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 

1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (World Wide Web) 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-Mail) 

3. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (Chat) 

4. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Teleconference) 

5. ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (Newsgroups) 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (Ftp) 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ INTERNET 
 

1. Ιοί και άλλο κακόβουλο λογισμικό 
2. Ιστοσελίδες με ανακριβείς πληροφορίες 
3. Συζητήσεις με άγνωστα άτομα 



Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ  (World Wide Web – WWW) 

 Όλες οι πληροφορίες του Παγκόσμιου Ιστού (κείμενα, ήχοι, εικόνες, βίντεο) που διακινούνται 
καθημερινά, είναι οργανωμένες σε ψηφιακά έγγραφα που ονομάζονται ιστοσελίδες (web pages). 

 Κάθε εταιρία ή απλός χρήστης, μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό του σύνολο ιστοσελίδων (που 
αποτελούν ένα web site) τις οποίες αποθηκεύει σε έναν υπολογιστή που ονομάζεται server, 
προκειμένου οι άλλοι χρήστες να τις επισκέπτονται. 

 Η αρχική σελίδα κάθε web site που επισκεπτόμαστε ονομάζεται home page. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  (Email) 

 Επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών σε 
λίγα λεπτά της ώρας (ασύγχρονη επικοινωνία). 

 Τα μηνύματα που αποστέλλονται είναι πολυμεσικά (multimedia), δηλαδή 
περιέχουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και animation. 

 Την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μας χειρίζονται προγράμματα 
όπως το MS Outlook το Outlook Express και το Eudora. 

 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ  (IRC - Chat) 

 Επιτρέπει την επικοινωνία των χρηστών με την ανταλλαγή γραπτών 
μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη επικοινωνία). 

 Η υπηρεσία αυτή που είναι γνωστή ως IRC (Internet Relay Chat) δημιουργεί 
ηλεκτρονικούς χώρους συνάντησης για ζωντανή επικοινωνία των χρηστών. 

 Γνωστά προγράμματα για chat είναι τα mirc, msn κλπ. 
 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (Teleconference) 

 Με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού (μικρόφωνο, ηχεία, web camera) μπορούμε 
να επικοινωνούμε ταυτόχρονα (σύγχρονη επικοινωνία) με άλλους χρήστες με 
κείμενο, εικόνα και ήχο. 

 Συνήθη προγράμματα τηλεδιάσκεψης είναι: Skype, Windows Messenger κλπ. 
 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  (Newsgroups) 

 Είναι ηλεκτρονικοί χώροι συνάντησης του Παγκόσμιου Ιστού που επιτρέπουν 
στους χρήστες να ανταλλάξουν τις ιδέες τους πάνω σε θέματα που τους 
απασχολούν.  

 Οι χρήστες που εγγράφονται σε μια ομάδα συζήτησης, μπορούν να στέλνουν 
ηλεκτρονικά τα μηνύματά τους καθώς και να διαβάζουν τα μηνύματα των άλλων 
χρηστών της ομάδας (ασύγχρονη επικοινωνία). 

 Αν και τα newsgroups αποτελούν μια καλή πηγή πληροφοριών, ωστόσο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
παραπληροφόρησης των χρηστών. 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ  (Ftp) 

 Η υπηρεσία FTP επιτρέπει την ανταλλαγή των προγραμμάτων και των δεδομένων 
μεταξύ των υπολογιστών. 

 Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει (κατεβάζει – download) υλικό από έναν 
απομακρυσμένο υπολογιστή στον δικό του π.χ. μουσική, ταινίες, παιχνίδια, 
προγράμματα κλπ. 

 Επίσης μπορεί να μεταφέρει (ανεβάζει – upload) τα δικά του δεδομένα σε έναν 
απομακρυσμένο υπολογιστή. 


