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• Δίκτυο (network):  Σύνολο υπολογιστών που επικοιωνούν μεταξύ τους και
μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα.

• Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network):  Δίκτυο  όπου  οι  υπολογιστές
βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, π.χ. σε μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα.

• Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network)  Δίκτυο  όπου  οι
υπολογιστές είναι απομακρυσμένοι (τέτοιο δίκτυο είναι το Ιντερνετ). 

• Διαδίκτυο (Internet) = Σύνολο από δίκτυα σε όλο το κόσμο που συνδέονται
μεταξύ τους.

• Πρόγραμμα Πλοήγησης ή  φυλλομετρητής (Browser):  πρόγραμμα  με  το
οποίο βλέπουμε ιστοσελίδες π.χ.  Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome,
Safari κτλ.

• Παροχείς Υπηρεσιών Internet ή  πάροχοι (ISP Internet Service Providers):
εταιρείες μέσω των οποίων μπαίνουμε στο Internet από το σπίτι, την εργασία κτλ.
Π.χ. Otenet, FORTHnet, HOL, cyta κτλ.

• Δρομολογητής (router):  Συσκευή  που  είναι  υπεύθυνη  για  την  μετάδοση  των
πακέτων  δεδομένων  στο  Internet.  Το  Internet  αποτελείται  από  ένα  σύνολο
αμέτρητων δρομολογητών που συνδέονται μεταξύ τους.

Υπηρεσίες   Internet   
• Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW): το σύνολο των ιστοσελίδων

του Ιντερνετ. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι το πιο σημαντικό κομμάτι (υπηρεσία)
του Ιντερνετ.  

• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) 
Μπορούμε να στείλουμε ή να πάρουμε emails με
 Ειδικά  προγράμματα  π.χ.  Microsoft Outlook,  Outlook Express,

Mozilla Thunderbird. 
 WebMail = λήψη και αποστολή email μέσω του παγκόσμιου ιστού  με

το πρόγραμμα πλοήγησης  
• chat (IRC Internet Relay Chat): συνομιλία σε πραγματικό χρόνο 
• Instant messaging Σε πραγματικό χρόνο επικοινωνούμε με κείμενο ή και ήχο ή και

κάμερα. Μπορούμε να μεταφέρουμε και αρχεία. Π.χ. MSN, skype κτλ. 
• Μεταφορά αρχείων  (FTP File Transfer Protocol)
• Forum  (oμάδες  Συζήτησης).  ιστοσελίδες  όπου  μπορεί  κάποιος  να

δημοσιοποιήσει την άποψη του σε κάτι ή να θέσει ερωτήματα και να λάβει
απαντήσεις.   

• Blog (ιστολόγιο). Iστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή
βάση.  Περιέχουν  πληροφορίες  σχετικές  με  ένα  θέμα  και  συνήθως
χρησιμοποιούνται  σαν καθημερινά ημερολόγια από τους δημιουργούς τους που
αφορούν την προσωπική ζωή ή τα ενδιαφέροντα του εκδότη τους, κάποια νέα,
απόψεις,  κοινωνικά  σχόλια  κτλ.  Τα  άρθρα  (posts)  σε  ένα  blog  εμφανίζονται
συνήθως σε χρονολογική σειρά.
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• URL (Uniform Resource Locator) = μία διεύθυνση του Internet  π.χ. 
http://www.ecdl.gr/fakelos/home.html 

όπου 
1. http είναι το πρωτόκολλο για τις ιστοσελίδες
2. www.ecdl.gr είναι το όνομα του υπολογιστή που περιέχει τη σελίδα

(server)
3. fakelos/home.html  είναι  η  διαδρομή  όπου  βρίσκεται  η  σελίδα

αποθηκευμένη.
• HTML (HyperText Markup Language): γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες

οι ιστοσελίδες. Τα αρχεία έχουν επέκταση .htm ή .html.
• Σύνδεσμοι  ή  υπερσύνδεσμοι  (Links  ή  HyperLinks): τα  σημεία  όπου  αν

κάνουμε κλικ πάνω τους πηγαίνουμε σε άλλη σελίδα ή σε άλλο σημείο της
ίδιας σελίδας

Ιός (virus) = πρόγραμμα που έχει “παράξενη” συμπεριφορά.
• Trojan horse = πρόγραμμα με το οποίο κάποιος ελέγχει τον υπολογιστή μας 
• worm = ιός που πολλαπλασιάζεται αυτόματα αντιγράφοντας τον εαυτό του με

αποτέλεσμα να εξαπλώνεται
• phishing = η απόσπαση δεδομένων όπως όνομα χρήστη (username), κωδικός

(password), αριθμό πιστωτικής κάρτας κτλ. παριστάνοντας ότι πρόκειται για
νόμιμη ιστοσελίδα που προσφέρει κάποια υπηρεσία

• spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία) = Τα διάφορα διαφημιστικά ή ενοχλητικά
emails που λαμβάνουμε

Antivirus = πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς

Firewall (τείχος προστασίας) = πρόγραμμα που προστατεύει τον υπολογιστή μας από
κινδύνους  που  υπάρχουν  στο  Internet.  Π.χ.  δεν  επιτρέπει  σε  hackers να  έχουν
πρόσβαση στον υπολογιστή μας

cookies = αρχεία κειμένου (με κάποιον κωδικό) που αποθηκεύονται στον υπολογιστή
μας όταν επισκεπτόμαστε κάποιες συγκεκριμένες σελίδες (π.χ. online shops) 
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