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ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

• Το διαδίκησο είναι μια ηεράζηια πηγή 

πληροθοριών. Προζθέρει γρήγορα και εύκολα 

πλούζιο οπηικοακοσζηικό σλικό. Με ένα κλικ 

μπορείς να έτεις μπροζηά ζηην οθόνη ζοσ 

ζτεδόν όποια πληροθορία θέλεις. Κρύβει όμως 

και πολλούς κινδύνοσς, γι' ασηό πρέπει να είζαι 

πολύ προζεκηικός/ή καηά ηην πλοήγηζή ζοσ ζ' 

ασηό.



Κίνδυνοι Διαδικτφου

• Ακατάλληλο Περιεχόμενο
Ο όξνο αθαηάιιειν πεξηερόκελν είλαη ππνθεηκεληθόο ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία ή θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θάζε αηόκνπ. Γηα παξάδεηγκα έλα πεξηερόκελν κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κε απνδεθηό γηα έλα κηθξό παηδί εάλ απηό 

πεξηέρεη αθαηάιιειν πιηθό, ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, λα ζνθάξεη ή αθόκα λα 

πξνσζήζεη ιάζνο ζπκπεξηθνξέο. Τν ίδην πεξηερόκελν 

κπνξεί όκσο λα ζεσξεζεί θαηάιιειν γηα έλα κεγαιύηεξν 

ζε ειηθία άηνκν.



Αποπλάνηςη

• Απνπιάλεζε ζπκβαίλεη όηαλ άγλσζηνη θαθόβνπια 
εθκεηαιιεύνληαη ην ζηνηρείν ηεο αλσλπκίαο ζην Δηαδίθηπν γηα 
λα πξνζεγγίζνπλ αλήιηθα παηδηά κε ζηόρν ηε ζεμνπαιηθή 
παξελόριεζε.

Σην Δηαδίθηπν πνηέ δελ κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη πνηνο 
είλαη ν ζπλνκηιεηήο καο ζηηο ειεθηξνληθέο καο επηθνηλσλίεο, 
αθόκα θαη αλ βιέπνπκε ηε θσηνγξαθία ηνπ ή αλ 
ρξεζηκνπνηνύκε θάκεξα. Έηζη, πνιινί επηηήδεηνη 
εθκεηαιιεύνληαη ην γεγνλόο απηό, δίλνπλ ςεύηηθα ζηνηρεία 
(θπξίσο γηα ηελ ειηθία ηνπο) θαη μεθηλνύλ ζπδεηήζεηο κε ηα 
πηζαλά ζύκαηά ηνπο κε ζηόρν λα αλαπηύμνπλ θηιηθή κε απηά 
ζρέζε θαη λα απνζπάζνπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο (π.ρ. ηόπν δηακνλήο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηα 
ρόκπη ηνπο, ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο εκπεηξίεο θ.ι.π.).



Ιοί (Virus)

• Iόο είλαη θαθόβνπιν πξόγξακκα, ην νπνίν εγθαζίζηαηαη 
ζηνλ ππνινγηζηή, ζπλήζσο ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε, θαη 
ελεξγνπνηείηαη είηε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή 
είηε ύζηεξα από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Η 
ελεξγνπνίεζε ελόο ηνύ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 
δηάθνξεο ζπλέπεηεο, επηθίλδπλεο ή κε. Σπγθεθξηκέλα, 
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζπλερέο άλνηγκα 
δηαθόξσλ παξαζύξσλ ζηελ νζόλε, κπνξεί όκσο θαη λα 
πξνθαιέζεη ηελ θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ ζε αξρεία ή άιιεο 
βιάβεο. Έλαο ηόο ελζσκαηώλεηαη ζε ειεθηξνληθά κελύκαηα 
θαη πξνγξάκκαηα, έηζη ώζηε όηαλ αλνίμνπκε ηα κελύκαηα 
απηά ή εθηειέζνπκε ηα πξνγξάκκαηα, ελεξγνπνηνύκε άζειά 
καο θαη ηνλ ηό.



Τποκλοπή Προςωπικών Δεδομζνων 
(Phishing) 

• Υπνθινπή Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ ζην Δηαδίθηπν είλαη ε 

πξάμε ηεο εμαπάηεζεο ελόο ρξήζηε θάλνληαο ηνλ λα δώζεη 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε κηα «πιαζηή ηζηνζειίδα» ζην 

Δηαδίθηπν (π.ρ δηεύζπλζε, αξηζκό ηαπηόηεηαο, αξηζκό 

δηαβαηεξίνπ, αξηζκνύο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ,εο θ.ιπ). 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηα επηηξέπεη ζε έλαλ 

απαηεώλα (cracker) λα θιέςεη ή λα πιαζηνγξαθήζεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζύκαηνο ή/θαη λα θεξδίζεη παξάλνκε πξόζβαζε 

ζηα δεδνκέλα ηνπ/ηεο, όπσο πξνζσπηθνύο ινγαξηαζκνύο, 

ζπλδξνκέο, e-mail, θσδηθνύο, θ.ιπ.



CYBER CART

• Σην ελ ιόγσ project (cyber 

cart) ρξεζηκνπνηήζακε 

δνκηθά ζηνηρεία 

(ηνπβιάθηα) lego έλα 

θηλεηήξα(motor) θαη έλαλ 

αηζζεηήξα απόζηαζεο.

Επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθό scratch ην νπνίν 

ήηαλ απαξαίηεην γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ cyber 

cart.



ΕΝΑΡΙΟ
• Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δεκηνπξγήζακε 

έλα απηνθίλεην κε  ηνπβιάθηα Lego ην νπνίν 

ην πξνγξακκαηίζακε κέζσ scratch. 

Εηδηθόηεξα ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε κηα 

πίζηα όπνπ κόιηο αληηιεθζεί έλα εκπόδην 

ζηακαηά απηόκαηα θαη αθνύγεηαη κηα 

εξώηεζε ζρεηηθή κε ηελ αζθάιεηα ζην 

δηαδίθηπν. Όηαλ απαληεζεί ε εξώηεζε κέζσ 

ηνπ scratch ην όρεκα ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ 

ζηελ πίζηα, κέρξη λα θηάζεη ζην επόκελν 

εκπόδην όπνπ αθνινπζεί θαη ε επόκελε 

εξώηεζε. Σπλνιηθά ππάξρνπλ 4 ζηαζκνί διδ 4 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Οη εξσηήζεηο αθνξνύλ ηα social 

media ην phishing ην grooming θαη ηελ ρξήζε 

antivirus.



1.Είναι απαραίτητο το ζνα πρόγραμμα antivirus ςτο pc μασ;



2. Είναι ςωςτό να μιλάμε με αγνώςτουσ ςτο διαδίκτυο;



Είναι ςωςτό να δεχόμαςτε αιτήματα φιλίασ ςτα social media από αγνώςτουσ;



Είναι ςωςτό να δημοςιοποιοφμε τα προςωπικά και οικονομικά μασ ςτοιχεία 
ςε οποιοδήποτε ςτο διαδίκτυο;



Καταςκευή cyber cart



ΔΟΚΙΜΕ ΣΟΤ CYBER CART
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ CYBER CART



ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΙΜΟ SCRATCH



ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΣΑ
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ CYBER CART
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ΠΛΟΗΓΟΤΜΑΣΕ ΜΕ ΑΦΑΛΕΙΑ



ΒΙΝΣΕΟ


