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Η Ορολογία του Internet

Internet -  Παγκόσμιο  δίκτυο υπολογιστών που αποτελείται  από  εκατομμύρια δίκτυα  και  το

χρησιμοποιούν  δισεκατομμύρια χρήστες.

Internet  Service  Provider -  ISP  (  Πάροχος   Υπηρεσιών  Internet)   -  Μια  εταιρεία  ή  ένας

οργανισμός που παρέχει,  πρόσβαση στο Internet. Π.χ. Connex, FORTHnet, HOL, cyta κτλ 

WWW - World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός που αποτελείται από το σύνολο των ιστοσελίδων

του Διαδικτύου. Είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Internet.

ADSL (ή απλά DSL) – Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για τη σύνδεσή μας στο Internet

μέχω της τηλεφωνικής γραμμής (από το σπίτι ή τη δουλειά). Υποστηρίζει μεγαλύτερη ταχύτητα

για “κατέβασμα” δεδομένων από ότι για ανέβασμα. Στην απλή του μορφή υποστηρίζει 24Mbps

για download και 1 Mbps για upload. 

Server - Διακομιστής ή  Εξυπηρετητής. Ένας κεντρικός υπολογιστής  ή πρόγραμμα που  έχει ως

σκοπό να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στους άλλους χρήστες.

Web     Server   - Ειδικός διακομιστής (server) που φιλοξενεί κάποιες ιστοσελίδες του Παγκόσμιου

Ιστού.

Browser -  Ένα  ειδικό  πρόγραμμα  με  το  οποίο  μπορούμε  να  φορτώσουμε  και  να  δούμε

ιστοσελίδες.  Τα  πιο  δημοφιλή  προγράμματα  browser,  που  καλούνται  φυλλομετρητές ή

προγράμματα  περιήγησης  (πλοήγησης)  στα  ελληνικά,  είναι  ο  Internet Explorer,  ο  Mozilla

Firefox, ο Opera κτλ. 

Backbone – Είναι οι κεντρικές συνδέσεις (γραμμές) που συνδέουν άλλα δίκτυα και αποτελούν

τη ραχοκοκαλιά του Internet.

Bookmark - Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας που την έχουμε αποθηκεύσει για εύκολη αναφορά

όποτε την χρειασθούμε. Είναι γνωστή και με τον όρο Αγαπημένα ή Σελιδοδείκτες.

URL - Uniform Resource Locator,  δηλ. Παγκόσμιος Εντοπιστής Πόρων. Είναι η τυποποιημένη

μορφή μιας διεύθυνσης στο Internet Π.χ. http://www.alfavita.gr/index.html.

HTML -  HyperText  Markup  Language,  δηλ.  Γλώσσα  Σήμανσης  Υπερ-Κειμένου.  Γλώσσα

προγραμματισμού  (στην  ουσία  σήμανσης)  με  την  οποία  δημιουργούμε  ιστοσελίδες.  Ένα

έγγραφο που είναι γραμμένο σε HTML, μπορούμε να το δούμε μ’ έναν browser.

Home Page - Γνωστή και ως αρχική σελίδα, Η πρώτη σελίδα που βλέπουμε όταν ανοίγουμε το

πρόγραμμα  πλοήγησης.  Μπορεί  να  αλλάξει  από  τις  ρυθμίσεις  του  προγράμματος.  Επίσης

αναφέρεται και στην κεντρική σελίδα ενός ιστοτόπου (site) και έχει συνήθωως την ονομασία

index.html ή index.php.

Download (Κατέβασμα) - Η μεταφορά ενός αρχείου από έναν άλλον υπολογιστή στον δικό μας.

Upload (Ανέβασμα) - Η μεταφορά ενός αρχείου από τον υπολογιστή μας σε έναν server.
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Hyperlink ή link (υπερσύνδεσμος ή σύνδεσμος) - Μια λέξη ή φράση ή εικόνα μέσω του οποίου

μπορούμε να μεταφερθούμε σ' ένα άλλο σημείο στην ίδια ιστοσελίδα ή σε μια άλλη ιστοσελίδα

του Διαδικτύου.

Hypertext (υπερκείμενο) – Κείμενο που περιέχει συνδέσμους και μπορούμε να μεταφερθούμε σ'

ένα άλλο σημείο του ή σε ένα άλλο κείμενο.

DNS - Domain Name System, δηλ. Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχής. Σύστημα που μετατρέπει την

λεκτική ονομασία ενός ιστοτόπου σε διεύθυνση ΙΡ. Π.χ. από www.teithe.gr σε 195.251.239.211

που είναι η διεύθυνση ΙΡ του site. Είναι ευκολότερο κάποιος να θυμάται τη λεκτική ονομασία

παρά τη διεύθυνση ΙΡ.

DNS     Server   - Υπολογιστής ή πρόγραμμα που κάνει τη μετατροπή DNS. Π.χ. οι ελεύθεροι DNS

servers 8.8.8.8. και 8.8.4.4 της Google.

Search     Engine   -  Μηχανή  Αναζήτησης.  Ιστοσελίδες  που  επιτρέπουν  την αναζήτηση  για

πληροφορίες για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει με βάση κάποιες λέξεις κλειδιά.

E  -  mail   -  Electronic mail ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι μια από τις πολλές υπηρεσίες του

Internet για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων με κείμενο,  φωτογραφίες,  αρχεία κ.ά.  μεταξύ των

χρηστών του.

FTP -  File  Transfer  Protocol,  δηλ.  Πρωτόκολλο  Μεταφοράς  Αρχείων.  Είναι  ένα  πρότυπο

επικοινωνίας (πρωτόκολλο) με το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε αρχεία από μια τοποθεσία σε

μια άλλη.

IRC -  Internet  Relay  Chat.  Ένα από τα  πολλά προγράμματα που υπάρχουν για  χρήση στο

Internet,  το  οποίο  προσφέρει  επικοινωνία  σε  πραγματικό  χρόνο  με  ανταλλαγή  μηνυμάτων

κειμένου αλλά και φωτογραφιών από έναν προς έναν ή προς πολλούς χρήστες.

TCP/IP -  Transmission Control  Protocol/Internet Protocol.  Πρότυπο (σύνολο πρωτοκόλλων)

του Internet για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Καθορίζει στην ουσία τους κανόνες για την επικοινωνία μέσω του Internet.

IP Address - Είναι η μοναδική διεύθυνση που αποκτά ο κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο

Internet και αποτελείται από 4 ακέραιους αριθμούς, με τιμές από 0 έως και 255, χωρισμένους με

τελείες, όπως για παράδειγμα 192.10.254.28. Η IP διεύθυνση μπορεί να αποδίδεται αυτόματα

από τον router ή τον server, οπότε αποκαλείται δυναμική, ή να είναι συγκεκριμένη (στατική).

HTTP -  HyperText  Transfer  Protocol,  δηλ.  Πρωτόκολλο  Μεταφοράς  Υπερ-Κειμένου.  Το

πρωτόκολλο για τον Παγκόσμιο Ιστό,δηλαδή χρησιμοποιείται για τη μεταφορά  ιστοσελίδων.

HTTPS (HTTP Secure) - Ασφαλές πρωτόκολλο μετάδοσης ιστοσελίδων κατά το οποίο γίνεται

κρυπρογράφηση  κατά  τη  μεταφορά  των  δεδομένων.  Χρησιμοποιείται  όταν  στέλνονται

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθμός πιστωτικής κάρτας κτλ) 
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POP  3   - Πρωτόκολλο για τη λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

SMTP -  Simple  Mail  Transfer  Protocol.  Το  πιο  δημοφιλές  πρωτόκολλο  για  την  αποστολή

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

LAN - Local Area Network. Δίκτυο υπολογιστών και περιφερειακών που καλύπτει μια μικρή

γεωγραφική περιοχή, όπως τα γραφεία μιας εταιρείας ή τον χώρο ενός κτλ.

Intranet   (Ενδοδίκτυο) -  Ένα  αυτόνομο  δίκτυο  που  χρησιμοποιεί  τα  ίδια  πρωτόκολλα

επικοινωνίας και τις ίδιες μορφές αρχείων με το Internet και που μπορεί να είναι συνδεδεμένο με

το Internet, αλλά όχι απαραίτητα. Χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες για τις εσωτερικές

τους επικοινωνίες.

Login - Η διαδικασία σύνδεσης και αποδοχής μας από κάποιο δίκτυο, που γίνεται συνήθως με

την καταχώρηση κάποιου κωδικού.

Modem - MODulator - DEModulator. Ειδική συσκευή που  χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και

επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσα από αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές. Λαμβάνει φηφιακά

δεδομένα από τον υπολογιστή και τα μετατρέπει σε αναλογικά για να μπορούν να μεταδωθούν

και στην άλλη άκρη της σύνδεσης. 

Router - Δρομολογητής. Ειδική συσκευή  που ο βασικός του σκοπός της είναι να δρομολογεί τα

πακέτα δεδομένων από και προς το  Internet και τους σταθμούς εργασίας του τοπικού δικτύου

και που αποδίδει αυτόματα IP διευθύνσεις στους σταθμούς εργασίας. 

Προεπιλεγμένη  πύλη  (Default  gateway) –  Είναι  ο  κόμβος  που  είναι  υπεύθυνος  για  την

επικοινωνία ενός δικτύου με άλλα δίκτυα (το Internet ή τον “έξω κόσμο” γενικότερα). Συνήθως

είναι ο δρομολογητής του δικτύου.

Ping - Εντολή που δίνουμε και με την οποία μπορούμε να ελέγξουμε αν υπάρχει σύνδεση με μία

άλλη συσκευή του δικτύου.

Plug  -  in   -  Ειδικά  πρόσθετα  προγράμματα  ενός  φυλλομετρητή,  για  να  μπορούμε  να  δούμε

δεδομένα, όπως αρχεία πολυμέσων. Λέγονται και add-ons (πρόσθετα).

Proxy Server (Πληρεξούσιος Διακομιστής) – Ενδιάμεσος κόμβος που επιτρέπει την πρόσβαση

στο  Internet σε άλλους κόμβος που συνδέονται με αυτόν. Μια άλλη λειτουργία του είναι να

κρατάει στη μνήμη τις τελευταίες ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ένας χρήστης, ώστε ο επόμενος

χρήστης που θα τις ζητήσει να τις δει αμέσως χωρίς καθυστέρηση.

Firewall (Τείχος Προστασίας)  - Ειδικό πρόγραμμα (λογισμικό) που χρησιμοποιείται για την

προστασία  ενός  υπολογιστή  ή  ενός  μικρού  ιδιωτικού  δικτύου,  που  είναι  συνδεδεμένα  στο

Internet, και επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
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GIF -  Graphics  Interchange  Format,  δηλ.  Μορφή  Ανταλλαγής  Γραφικών.  Είναι  μια  μορφή

αρχείων γραφικών (εικόνων) που χρησιμοποιείται στο Internet και προτιμάται για γραφικά που

περιέχουν λίγα χρώματα. Τα αρχεία GIF είναι συμπιεσμένες ψηφιογραφικές εικόνες και μπορούν

να υποστηρίξουν το πολύ έως 256 χρώματα. 

JPEG ή  JPG-  Joint  Photographic  Experts  Group.  Είναι  μια  μορφή αρχείων γραφικών που

χρησιμοποιείται  στο  Internet  κυρίως για  γραφικά που περιέχουν πολλά χρώματα.  Τα αρχεία

JPEG  είναι  συμπιεσμένες  ψηφιογραφικές  εικόνες,  όπου  μπορούμε  να  επιλέξουμε  εμείς  τη

συμπίεση και την ποιότητα της παραγόμενης εικόνας.

Animated GIF (Κινούμενη Εικόνα) - Ένα αρχείο γραφικών που εναλλάσσει συνέχεια εικόνες

που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους για να δημιουργείται έτσι η ψευδαίσθηση της κίνησης.

PDF –  Μορφή αρχείων που περιέχουν έγγραφα τα οποίου μπορούμε να στείλουμε από έναν

υπολογιστή σε έναν άλλον. 

Flash – Τεχνολογία μέσω της οποία μπορούν να δημιουργηθούν γραφικά (στατικά ή κινούμενα)

τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού. Πολλά βίντεο στο

Intenet (π.χ. στο YouTube), όπως και παιχνίδια, είναι σε μορφή Flash και γι αυτό θα πρέπει να

έχουμε εγκατεστημένο τον Flash Player.

ActiveX -  Μια  τεχνολογία  που  βοηθάει  στην  εμφάνιση  πιο  εντυπωσιακών  σε  περιεχόμενο

(συνήθως σε εικόνες και σε γραφικά) σελίδων.

Java  applet –  Προγράμματα  τα  οποία  είναι  γραμμένα  σε  γλώσσα  Java  και  μπορούν  να

ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες. 

Social Media - Mέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Π.χ.

FaceBook, Twitter, LinkedIn κτλ.
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