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SpamSpam

    Μαζική αποστολή πολλών μηνυμάτων που 
απευθύνονται σε σύνολο παραληπτών
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Απρόκλητη - ανεπιθύμητη  
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•Απρόκλητο
•Εμπορικό 
•Mαζικό 
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Τι μπορούμε να κάνουμε για να 
αποφύγουμε το Spam;

 Μη δημοσιεύετε την διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

 Μη δίνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας, σε οργανισμούς που δεν 
εμπιστεύεστε.

 Μην απαντάτε στο spam.



 Αναφέρετε κάθε μήνυμα Spam που 
λαμβάνετε. 

 Διαδώστε την γνώση σας και την 
εμπειρία σας σε σχέση με το Spam. 

 Ελέγξτε τα συστήματα σας ώστε να 
είναι σωστά διαμορφωμένα και 
ασφαλή.
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Γιατί εναντιωνόμαστε στο Spam;

• Είναι φαινόμενο  δυσάρεστο, ενοχλητικό και 
απαράδεκτο από τους παραλήπτες. 

• Οδηγεί σε κατάχρηση πόρων του 
Διαδικτύου. 

• Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του διαδικτύου
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Internet



• Το internet είναι ένα παγκόσμιο σύστημα 
διασυνδεδεμένων υπολογιστών



Χρησιμότητα



Μουσική



Πληροφορίες



Ταινίες



Games





Ή World Wide Web



Παγκόσμιο, άρα τεράστια βάση 
δεδομένων



Browser
• Ο browser παρέχει τη δυνατότητα του ‘’σερφαρίσματος’’



                      Μηχανές αναζήτησης



Με τις μηχανές αναζήτησης μπορούμε να 
πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά και να 

πάρουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις



Ασφαλής περιήγηση



• Τους περισσότερους ανασφαλής ιστοτόπους 
μπλοκάρει ο browser αυτόματα



Παρ’όλα αυτά, 

η κριτική σκέψη

θα πρέπει να έρχεται 

πάντα πρώτη



Διαλογή



Οι πληροφορίες στο internet είναι 
αμέτρητες



Προσοχή!
αρκετές από αυτές δεν είναι έγκυρες



Ασφάλεια στο internet



Σκέψη



Ανωνυμία





Τι μπορεί να είναι το chat;

• Απλό κείμενο
• Μέσω κοινωνικών δικτύων 

(facebook,twitter, skype κ.τ.λ.).
• Και εξυπηρετεί στην μακρινή 

επικοινωνία.



Προβλήματα 



Κίνδυνοι

• Ανήθικοι άνθρωποι 
• «chat στα τυφλά»
• Κακόβουλα προγράμματα (ιοί).
• Παραπληροφόρηση



Αντιμετώπιση κινδύνων

1. Χρήση αντιοικού προγράμματος.

2. Chat μόνο με γνωστά άτομα.

3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

4. Χρήση αναφοράς, μπλοκ και μαύρης 
λίστας.



Οφέλη

• Άντληση πληροφοριών.
• Κοινωνικοποίηση
• Εκσυγχρονισμός



NETIQUETTE

• Netiquette είναι το σύνολο των κανόνων για 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο



ΚανόνεςΚανόνες

• 1. Αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας.



ΚανόνεςΚανόνες

• 2. Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των 
παραληπτών.



Κανόνες
• 3.Όχι στη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων .

• 4.Όχι στην προώθηση προσωπικού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λίστες 
συζητήσεων. 



Κανόνες
• 5. Προσοχή στις κοινοποιήσεις 

• 6. Προσοχή στα ορθογραφικά – συντακτικά 
λάθη



Τι πρέπει να θυμόμαστε όταν 
είμαστε online. 

• 1.Θα πρέπει να προσέχω σε ποιον δίνω την 
δυνατότητα για πρόσβαση στα προσωπικά 
μου δεδομένα και «απόρρητα». 



Τι πρέπει να θυμόμαστε όταν 
είμαστε online.

• 2. Θα πρέπει να βάζω όριο στον εαυτό μου, 
να σκέφτομαι τις επιπτώσεις αυτού που κάνω 
στον άλλο.



Emoticon

• Τα emoticon είναι σύμβολα που 
χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε διάφορα 
συναισθήματα.



ΤΕΛΟΣ…

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας !!!Ευχαριστούμε για το χρόνο σας !!!

 *Ελπίζουμε να μην κοιμηθήκατε κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης .Ο○


