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1η ενότητα: Το Διαδίκτυο

7.1.1

Έννοιες/ Όροι

7.1.1.1 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός
Το Διαδίκτυο (Ιnternet) αποτελείται από όλους τους υπολογιστές και τα δίκτυα που
έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση τηλεφώνου, οπτικών
ινών, μικροκυμάτων, ασύρματης επικοινωνίας, δορυφόρου ή άλλου τύπου σύνδεσης
παγκοσμίως. Το Διαδίκτυο περιλαμβάνει προσωπικά, εμπορικά, κυβερνητικά και
στρατιωτικά υπολογιστικά συστήματα. Οι κεντρικοί/ βασικοί αγωγοί που συνδέουν
ηπείρους, χώρες και μεγάλες πόλεις έχουν καθιερωθεί με τον όρο «κεντρική υποδομή
του Διαδικτύου».

Οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν συγκεκριμένους
κανόνες που ονομάζονται πρωτόκολλα, τα οποία καθορίζουν τις διαδικασίες για την

6

επικοινωνία. Το πρωτόκολλο που καθορίζει την επικοινωνία στο Διαδίκτυο ονομάζεται
«πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης/ πρωτόκολλο διαδικτύου» (TCP/ IP ή Transmission
Control Protocol/ Internet Protocol).

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) ή www αποτελεί μέρος του Διαδικτύου. Ο
Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από διακομιστές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρονικές
σελίδες που μπορούν να διαβαστούν από περιηγητές (browsers) όπως οι Mozilla,
Netscape, Opera και Internet Explorer. Οι ιστοσελίδες με τη σειρά τους, έχουν μια
συγκεκριμένη μορφή, γνωστή ως HTML ή «Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου» (Hypertext
Markup Language). Ένας περιηγητής είναι μια εφαρμογή που έχει τη δυνατότητα να
μπορεί να διαβάσει (αλλά όχι να δημιουργήσει) ιστοσελίδες.

7.1.1.2 HTTP, URL, Hyperlink, ISP, FTP
HTTP: Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ένα πρωτόκολλο είναι κανόνας
επικοινωνίας. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια. Το TCP/IP
είναι το πρωτόκολλο που ελέγχει το ρυθμό/ ροή της επικοινωνίας. Κάθε συγκεκριμένος
τύπος επικοινωνίας

που πραγματοποιείται χρειάζεται

επιπλέον

κανόνες

που

καθορίζουν πώς θα πραγματοποιηθεί. Οι διαδικασίες με τις οποίες μεταδίδονται οι
σελίδες με τη μορφή HTML στο Διαδίκτυο, καθορίζονται από ένα άλλο πρωτόκολλο
που ονομάζεται HTTP ή αλλιώς «πρωτόκολλο μετάδοσης υπερκειμένου» (HyperText
Transfer Protocol).

FTP: Ένα από τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου είναι η δυνατότητα μεταφόρτωσης
αρχείων από ιστοσελίδες. Η μεταφόρτωση των αρχείων προϋποθέτει τη χρήση ενός
άλλου πρωτοκόλλου που ονομάζεται FTP ή «πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων» (File
Transfer Protocol).

URL: Κάθε ιστοσελίδα έχει μία μοναδική διεύθυνση που ονομάζεται URL ή «Uniform
Resource Locator». Κάποιες φορές αναφέρεται και ως «διεύθυνση της σελίδας/
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διεύθυνση ιστού». Αυτή η δομή των URLs θα σχολιαστεί σε επόμενη ενότητα.
Προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα θα πρέπει (ο χρήστης) να
πληκτρολογήσει το URL στο παράθυρο της αναζήτησης και έπειτα να πατήσει ENTER ή
Search.

Hyperlink: Οι υπερσύνδεσμοι είναι σύνδεσμοι που συνδέονται με κείμενα και γραφικά
σε ιστοσελίδες και σε έγγραφα και οι οποίοι βοηθούν να γίνεται απευθείας μετάβαση σε
άλλη ιστοσελίδα χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογηθεί το URL. Κείμενο που
σχετίζεται με υπερσύνδεσμο έχει καθιερωθεί να εμφανίζεται με μπλε, υπογραμμισμένη
γραμματοσειρά. Για να ενεργοποιηθεί ο υπερσύνδεσμος πρέπει να γίνει «κλικ» στο
κείμενο ή το γραφικό της ιστοσελίδας. Ο περιηγητής έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύει
τον υπερσύνδεσμο και να εντοπίζει και στη συνέχεια να εμφανίζει τη σελίδα αυτόματα.
ISP: Για πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα:
•

Ένας υπολογιστής

•

Τηλεφωνική σύνδεση

•

Διαμορφωτής - Αποδιαμορφωτής (modem)

•

Λογισμικό πλοήγησης εγκατεστημένο στον υπολογιστή

•

Ένα λογαριασμό με ISP

Για πρόσβαση στην κεντρική υποδομή του Διαδικτύου είναι αναγκαία η σύνδεση με έναν
οργανισμό που ήδη έχει. Υπάρχουν ειδικές επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό να
προμηθεύουν με συνδέσεις στο Διαδίκτυο ιδιώτες και μικρούς οργανισμούς. Αυτές οι
επιχειρήσεις ονομάζονται προμηθευτές υπηρεσιών Διαδικτύου ή ISPs (Internet Service
Providers). Προς κάποια αμοιβή, χορηγούν σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και της
κεντρικής υποδομής. Οι ISPs ποικίλλουν ως προς την τιμή και την ποιότητα. Η
ποιότητα αναφέρεται στο πόσο εύκολα γίνεται η εγκατάσταση της σύνδεσης και όταν
πλέον εγκατασταθεί (η σύνδεση), πόσο γρήγορη θα είναι.
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7.1.1.3.

Δομή και σύνθεση μιας διεύθυνσης ιστού

Μια διαδικτυακή διεύθυνση αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων που χωρίζονται με
τελείες.

Αναφέρονται

ως

παραδείγματα:

www.clamwin.com,

www.mozilla.com,

www.ubuntulinux.org, www.icdlafrica.org

Όπως προαναφέρθηκε, μια διεύθυνση ιστού αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων που
χωρίζεται με τελείες. Το πρώτο μέρος αυτού του συνόλου είναι το όνομα του
διακομιστή, ενώ το τελευταίο ονομάζεται ζώνη πεδίου ανωτέρου επιπέδου (top level
domain zone).

Μερικές ζώνες ανωτέρου επιπέδου, αποτελούν διεθνείς ζώνες, ακριβώς επειδή δε
σχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη χώρα, όπως για παράδειγμα οι ζώνες:
•

.com

•

.net

•

.org

Αντίθετα, κάποιες άλλες σχετίζονται με κάποια χώρα, όπως π.χ. οι ζώνες:
•

.uk

για την Αγγλία

•

.za

για τη Νότια Αφρική

•

.ke

για την Κένυα

•

.au

για την Αυστραλία

•

.ca

για τον Καναδά

•

.fr

για τη Γαλλία

•

.gr

για την Ελλάδα.

Οι περισσότεροι οργανισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν διεθνείς ζώνες
ανωτέρου επιπέδου (τα .com, .org, .net, δηλαδή) ενώ υπάρχουν και μερικά νεώτερα,
όπως: .biz και .info.
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Κάποιες χώρες συνδέουν το προηγούμενο επίπεδο με κάποιον οργανισμό. Για
παράδειγμα για τη Νότιο Αφρική υπάρχουν:
•

.co.za

για εμπορικούς οργανισμούς/ commercial organizations

•

.org.za

για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς/ non-profit organizations

•

.ac.za

για ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα/ academic and research

institutions
•

.gov.za

για κυβερνητικούς τομείς/ government departments

Το τμήμα της διεύθυνσης ιστού που ακολουθεί το όνομα του διακομιστή είναι γνωστό
ως όνομα πεδίου (domain name). Επομένως, στη διεύθυνση www.amazon.com, ο
διακομιστής www, ενώνεται με το όνομα πεδίου .amazon.com. Στο σημείο αυτό πρέπει
να σημειωθεί ότι, οι περισσότεροι διακομιστές στο διαδίκτυο ονομάζονται www.
Ωστόσο, κάθε συνδυασμός διακομιστή και ονόματος πεδίου είναι μοναδικός.

Όταν πληκτρολογείται ένα URL στο πλαίσιο της αναζήτησης, ο περιηγητής προσθέτει
και ένα ακόμα τμήμα, το http:// για να δηλώσει ότι για το συγκεκριμένο ιστοτόπο
χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο http. Μία ολοκληρωμένη διεύθυνση ιστού, λοιπόν, έχει
την εξής μορφή:
http://www.google.com
Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μια ιστοσελίδα όπου μπορεί να γίνει
λήψη αρχείων με τη χρήση του FTP Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων (file transfer
protocol). Σε αυτή την περίπτωση η διεύθυνση θα έχει την εξής μορφή:
ftp://svr5.fileaway.co.za
και ερμηνεύεται ως εξής:
1. γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου FTP
2. το όνομα του διακομιστή είναι svr5
3. το όνομα πεδίου είναι το fileaway.co.za (εμπορικός οργανισμός στη Νότιο
Αφρική)
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Ένας ιστοχώρος/ ιστοτόπος (web site) αποτελείται από έναν αριθμό ιστοσελίδων.
Μια ιστοσελίδα (web page) αποτελεί τμήμα ενός ιστοτόπου και αποθηκεύεται κάτω από
ένα συγκεκριμένο όνομα. Συχνά, είναι αναγκαίο να γίνει αναζήτηση σε συγκεκριμένη
σελίδα προκειμένου να βρεθούν πληροφορίες. Για παράδειγμα: http://www.galacticinfo.ac.za/starclusters.htm.

Εδώ

το

τμήμα

της

διεύθυνσης

μετά

την

κάθετο

(/starclusters.htm) είναι αυτό που προσδιορίζει τη συγκεκριμένη σελίδα του ιστοχώρου
www.galactic-info.ac.za

Αν δεν εισαχθεί το όνομα της σελίδας, ο περιηγητής υποθέτει πως πρόκειται για έναν
κατάλογο (index.htm ή index.html). Aν για παράδειγμα ο χρήστης πληκτρολογήσει τη
διεύθυνση www.galactic-info.ac.za, ο περιηγητής θα υποθέσει πως πρόκειται για
www.galactic-info.ac.za/index.htm

7.1.1.4 Περιηγητής ιστού
Ένας περιηγητής (browser) χρησιμοποιείται για να εντοπίζει αρχεία με τη χρήση της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης και να εμφανίζει το περιεχόμενό τους στην οθόνη.

Μερικοί περιηγητές είναι οι: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Netscape. Παρόλο που οι
περιηγητές έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, μπορεί να διαθέτουν πολλά επιμέρους
χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τη χρήση τους.
●

Πλοήγηση ανάμεσα σε ιστοσελίδες (συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «σερφάρισμα
στον ιστό»).

●

Καταγραφή των ιστοσελίδων που έχουν προσπελασθεί.

●

Καταχώρηση σημαντικών ιστοσελίδων, (γνωστές ως Σελιδοδείκτες).

●

Επιλογή εμφάνισης ή μη, γραφικών, (τα γραφικά δίνουν συχνά την αίσθηση ότι ο
υπολογιστής λειτουργεί πολύ αργά).

●

Ενίσχυση επιπέδων/ μορφών ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων.
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●

Αποτροπή εκτέλεσης των cookies. Τα cookies είναι κάποιες πληροφορίες που
κατεβαίνουν με τις ιστοσελίδες και αποθηκεύονται τοπικά στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας.

●

Αλλαγή της εμφάνισης των δεδομένων με διάφορους τρόπους.

7.1.1.5 Μηχανή Αναζήτησης
Μια Μηχανή Αναζήτησης είναι ένα είδος ιστοτόπου, σκοπός του οποίου είναι να
βοηθήσει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται
καταχωρημένες στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα η Goοgle και η Altavista.

Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες κάποιες
αλλάζουν διαρκώς, κάποιες καταργούνται, ενώ παράλληλα δημιουργούνται και
καινούριες. Μπορεί να γνωρίζουμε μερικές χρήσιμες ιστοσελίδες, αλλά αυτές
αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα αυτών που είναι πραγματικά διαθέσιμες.

Οι Μηχανές Αναζήτησης χρησιμοποιούν λέξεις-κλειδιά και εξειδικευμένες τεχνικές
αναζήτησης για να εντοπίσουν ιστοτόπους στους οποίους αναφέρονται οι λέξεις αυτές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζονται στην οθόνη ως υπερσύνδεσμοι (links).
Επιλέγοντας τους υπερσυνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε κατευθείαν στους
αντίστοιχους ιστοχώρους.

Συνήθως, οι Μηχανές Αναζήτησης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε πρόσθετους
περιορισμούς στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να
περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησηςως εξής:
●

Εμφάνιση ιστοσελίδων που περιέχουν όλες τις λέξεις-κλειδιά που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά την αναζήτηση.

●

Εμφάνιση όλων των ιστοσελίδων που περιέχουν οποιαδήποτε από τις λέξειςκλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

●

Εμφάνιση ιστοσελίδων που περιέχουν μια συγκεκριμένη φράση.
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●

Εμφάνιση ιστοσελίδων μόνο στα αγγλικά ή μόνο στα ελληνικά ή άλλη γλώσσα.

●

Περιορισμός της έρευνας σε ιστοσελίδες που έχουν ανανεωθεί μέσα σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

●

Αποκλεισμός ιστοσελίδων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις.

Παρόλο που οι Μηχανές Αναζήτησης είναι πολύ ικανές στο να εντοπίζουν ιστοσελίδες
που σχετίζονται με λέξεις-κλειδιά, δεν εξασφαλίζουν την ακρίβεια ή την εγκυρότητα
των δεδομένων.

7.1.1.6 Cookie και Cache
Cookies
Οι ιστοχώροι συχνά χρησιμοποιούν γραφικά. Γι' αυτά τα γραφικά μπορεί να χρειάζεται
να γνωρίζουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις σας, καθώς επίσης μπορεί
να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στον τρόπο που θα εμφανίζονται στον
υπολογιστή σας. Προκειμένου να το κατορθώσουν αυτό, όταν επισκέπτεστε έναν
ιστοτόπο, αποθηκεύουν τοπικά στον υπολογιστή σας κάποιες πληροφορίες, οι οποίες
ονομάζονται cookies.

Οι περιηγητές δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου των cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον
περιηγητή σας ώστε να αποκλείει όλα τα cookies ή να επιτρέπει cookies μόνο από
αξιόπιστους ιστοτόπους ή απλά να επιτρέπεται η λήψη όλων.

Καλό είναι πάντως, να υπάρχει κάποιος περιορισμός στα cookies, γιατί μπορεί να
στείλουν πληροφορίες σχετικές με εσάς πίσω στον εξυπηρετητή (server) στον οποίο
έχετε πρόσβαση.
Cache
Επειδή οι ιστοσελίδες συχνά περιέχουν πολλά γραφικά, μπορεί να χρειαστεί αρκετός
χρόνος μέχρι να γίνει η λήψη τους. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή, ο
περιηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια προσωρινή μνήμη, που ονομάζεται cache.
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Cashe ονομάζεται επίσης και το περιεχόμενο, το οποίο αποθηκεύεται για μελλοντική
χρήση, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετάβασης και λήψης.

Ο περιηγητής χρησιμοποιεί την προσωρινή μνήμη προκειμένου να αποθηκεύσει
ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν προσπελασθεί στο παρελθόν. Αν ο χρήστης ανατρέξει
στην ίδια σελίδα, ο περιηγητής αντί να την ψάχνει στο διαδίκτυο, την ανασύρει από την
προσωρινή μνήμη. Αν χρησιμοποιήσετε την προσωρινή μνήμη, θα πρέπει να καθορίσετε
και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες, γιατί
οι ιστοσελίδες ανανεώνονται κατά καιρούς, οπότε η προσωρινή μνήμη θα ξεπεραστεί.

Υπάρχουν

κάποια

προγράμματα

που

ονομάζονται

«επιταχυντές

ιστού»

(web

accelerators), τα οποία επιταχύνουν τη λειτουργία των περιηγητών. Και αυτά τα
προγράμματα χρησιμοποιούν την προσωρινή μνήμη (cache), αλλά με διαφορετικό
τρόπο.

Οι επιταχυντές ιστού προβλέπουν βάσει των ιστοτόπων που κατά καιρούς έχει
προσπελάσει ο χρήστης, τις ιστοσελίδες που πιθανόν να θελήσει να χρησιμοποιήσει.
Όση ώρα εσείς, δηλαδή, θα βρίσκεστε σε μια ιστοσελίδα, ο επιταχυντής ιστού θα
φορτώσει τις πιθανές ιστοσελίδες στην προσωρινή μνήμη, ώστε να είναι έτοιμες για
άμεση χρήση.

7.1.2

Εκτιμήσεις σχετικά με την ασφάλεια [Ασφαλής Περιήγηση]

7.1.2.1 Ασφαλή ιστοτόποι
Οι περισσότεροι ιστοχώροι δεν είναι ασφαλείς. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι χρήστες του
Διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διαβάσουν το περιεχόμενό τους. Άλλοι
πάλι ιστοχώροι προστατεύονται. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που θα προσπαθήσετε
εισέλθετε, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου στην οθόνη, το οποίο θα σας ζητάει
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αν δεν γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία, δε θα
μπορέσετε να προχωρήσετε παραπέρα.
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Κάποιοι ιστοχώροι αποτελούν συνδυασμό προστατευμένων και μη περιοχών. Δίνουν
δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες τους, ενώ για κάποιες άλλες
απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Η διαδικασία εγγραφής για την είσοδο σε ένα προστατευμένο ιστοχώρο ποικίλλει.
Συχνά περιλαμβάνει κάποια χρέωση. Μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος κάποιας άλλης
διαδικασίας. Για παράδειγμα, πολλοί οργανισμοί παρέχουν στα μέλη τους όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης με τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
προστατευμένες περιοχές ενός ιστοχώρου. Μια συνηθισμένη τεχνική είναι η
συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Μόλις γίνει
αυτό, στέλνονται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασής του.
Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης
άγνωστων ιστοχώρων μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 1.

7.1.2.2 Ψηφιακό πιστοποιητικό
Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αποδεικνύει την
αυθεντικότητα μιας ιστοσελίδας και χορηγείται από μια αρχή πιστοποίησης (certification
authority – CA). Η αρχή πιστοποίησης συνδέει το όνομα που βρίσκεται στο
πιστοποιητικό με ένα δημόσιο κλειδί (βλ. παρακάτω, υποκεφάλαιο Κρυπτογράφηση). Τα
ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται όταν πρέπει να εξασφαλιστούν ασφαλείς
συνδέσεις μεταξύ υπολογιστή και ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό
δεν μπορεί να επαληθευτεί, ο περιηγητής εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο
χρήστη.

Πέρα από το ψηφιακό πιστοποιητικό, υπάρχει και η ψηφιακή υπογραφή που αποτελεί
ένα επιπλέον στάδιο ασφάλειας. Οι ψηφιακές υπογραφές περιέχουν έναν εσωτερικό
μηχανισμό που επιτρέπει στους παραλήπτες να πιστοποιήσουν ότι ο αποστολέας είναι
πραγματικά αυτός που λέει ότι είναι και ότι η πληροφορία δεν είναι ψεύτικη. (βλ.
κεφάλαιο 4 "Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο").
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Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων που περιλαμβάνουν τέτοιες μεθόδους
ασφάλειας, ξεκινούν με https αντί για http.

7.1.2.3 Τι είναι η κρυπτογράφηση και γιατί χρησιμοποιείται
Η κρυπτογράφηση αναφέρεται στην κωδικοποίηση των δεδομένων ώστε να μην
μπορούν να διαβαστούν χωρίς τη χρήση κωδικού. Αυτό σημαίνει πως ευαίσθητες και
εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να σταλθούν στο Διαδίκτυο χωρίς να μπορούν να
διαβαστούν. Για παράδειγμα, αν πραγματοποιείτε τραπεζικές συναλλαγές στο
Διαδίκτυο, μια ασφαλής σύνδεση, το Στρώμα Ασφαλών Υποδοχών (SSL/ Secure Sockets
Layer) εγκαθίσταται μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του διακομιστή. Αυτό
περιλαμβάνει κωδικοποίηση των δεδομένων έτσι ώστε σε περίπτωση που αυτά
διαρρεύσουν να εμφανίζονται ως ένα σύνολο χαρακτήρων χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Η κρυπτογράφηση περιλαμβάνει προσωπικά (private) και δημόσια (public) κλειδιά. Το
δημόσιο κλειδί επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κωδικοποιήσει τα δεδομένα. Εφόσον
κωδικοποιηθούν, μπορούν να αποκωδικοποιηθούν μόνο με προσωπικό κλειδί το οποίο
κατέχει μόνο ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας.

Όταν ένας ιστοχώρος στέλνει στο χρήστη ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, του στέλνει
ταυτόχρονα και ένα δημόσιο κλειδί, που του δίνει τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσει
πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτόν τον ιστοχώρο.

7.1.2.4 Ιοί κατά τη μεταφόρτωση κάποιου αρχείου
Το Διαδίκτυο είναι μια εκπληκτική πηγή πληροφοριών και λογισμικού. Ωστόσο, καθώς
δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος στις πηγές του, είναι συγχρόνως και μια
πηγή κινδύνου ή ακόμα και εγκληματικής δραστηριότητας. Υπάρχουν χιλιάδες
ιστοχώροι από τους οποίους μπορούν να μεταφορτωθούν αρχεία και προγράμματα,
άλλοι νόμιμοι και άλλοι παράνομοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχει η πιθανότητα να

16

περιέχουν ιούς. Αυτό μπορεί να προκληθεί εσκεμμένα από το δημιουργό του ιστοχώρου
ή επειδή δεν ελέγχθηκε επαρκώς πριν διατεθεί στο κοινό.

Προτού μεταφορτώσετε προγράμματα από το Διαδίκτυο, θα πρέπει να είστε σίγουρος
ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε το συγκεκριμένο ιστοχώρο. Υπάρχουν πολύ καλοί και
ασφαλείς ιστοχώροι για μεταφόρτωση προγραμμάτων, όπως το www.sourceforge.net
και έτσι δε χρειάζεται να καταφεύγετε σε αμφίβολες ιστοσελίδες.

7.1.2.5 Απάτες στο Διαδίκτυο
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποιες ιστοσελίδες ή να παραγγείλετε αγαθά ή
υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, πρέπει να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα. Όταν δίνονται
πληροφορίες σχετικές με την κάρτα, χωρίς όμως ο προμηθευτής να βλέπει την ίδια την
κάρτα, η συναλλαγή αναφέρεται ως «συναλλαγή όπου η κάρτα δεν είναι παρούσα»
(CNP/ Card Not Present). Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι τόσο για
τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή.

Οι προμηθευτές πρέπει να είναι σίγουροι ότι:
•

Η κάρτα δεν χρησιμοποιείται με δόλο.

Οι αγοραστές πρέπει να είναι σίγουροι ότι:
•

Μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στα αγαθά που αγοράζουν. Είναι πολύ
εύκολο να ξοδευτούν χρήματα με τη χρήση πιστωτικής κάρτας στο Διαδίκτυο.

•

Ο προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιήσει με δόλιο τρόπο τις πληροφορίες, ώστε
να κάνει χρεώσεις χωρίς την έγκριση του αγοραστή. Επομένως ο χρήστης δεν
πρέπει να μπαίνει σε άγνωστους ιστοχώρους.

•

Οι πληροφορίες δε θα κλαπούν από υπαλλήλους και δε θα χρησιμοποιηθούν
χωρίς έγκριση, με σκοπό την απάτη. Και πάλι, γνωστές και αξιόπιστες
ιστοσελίδες έχουν καθιερώσει ρήτρες και αναλαμβάνουν την ευθύνη αν κάτι
δεν πάει καλά.

•

Οι πληροφορίες δε θα κλαπούν ώστε να χρησιμοποιηθούν από άτομα που
παραβιάζουν

προγράμματα

υπολογιστών

(hackers).

Χρησιμοποιείστε
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ιστοχώρους που έχουν τη δυνατότητα να κωδικοποιούν τις πληροφορίες που
στέλνετε, με τη χρήση μιας ασφαλούς σύνδεσης, όπως η Στρώμα Ασφαλών
Υποδοχών (SSL).

7.1.2.6 Τείχος προστασίας
Το τείχος προστασίας (firewall) είναι το πρώτο στάδιο άμυνας απέναντι σε κακόβουλες
επιθέσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή, ο
οποίος συνδέεται στο Διαδίκτυο. Το λογισμικό αυτό αναλύει τα πακέτα (packets-μικρές
ομάδες δεδομένων που προωθούνται ως σύνολο) που μεταφέρονται μεταξύ υπολογιστή
και Διαδικτύου. Είναι προγραμματισμένο έτσι ώστε να ακολουθεί συγκεκριμένους
κανόνες, ο οποίοι του επιτρέπουν να αποφασίζει για το αν θα επιτρέπει ή όχι τη
διέλευση αυτών των πακέτων. Αν ένα πακέτο δεν είναι συμβατό με τους κανόνες που
έχουν προγραμματιστεί στο τείχος προστασίας, τότε απορρίπτεται.

7.1.3

Τα πρώτα βήματα με τον περιηγητή ιστού

7.1.3.1 Άνοιγμα και κλείσιμο ενός Περιηγητή
Μόλις εγκαταστήσετε το Mozilla Firefox, μπορείτε να τον ανοίξετε με διάφορους
τρόπους, έστω:
•

Από το μενού Εφαρμογές,

•

επιλέξτε Διαδίκτυο -> Firefox Web Browser
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Ο Mozilla Firefox θα ανοίξει στην εξ ορισμού αρχική σελίδα που έχει το
πρόγραμμα ή σε όποια σελίδα έχετε επιλέξει εσείς ως αρχική. Την εφαρμογή μπορείτε
να την κλείσετε:
•

Αρχείο -> Έξοδος ή Κλείσιμο Παραθύρου από το αντίστοιχο πλήκτρο
ελέγχου που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

7.1.3.2 Αρχική σελίδα
Η αρχική σελίδα (home page) είναι η ιστοσελίδα που εντοπίζεται και εμφανίζεται από
το Mozilla Firefox όταν τον ανοίγετε. Εάν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε την αρχική
σελίδα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:
•

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που θέλετε να δηλώσετε ως αρχική.
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και έπειτα,
●

Από το μενού Επεξεργασία -> Προτιμήσεις.

•

Επιλέξτε το εικονίδιο Γενικά -> Χρήση τρεχουσών σελίδων.

•

Κλείσιμο.

7.1.3.3 Εμφάνιση ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο
Για την εμφάνιση ενός ιστοχώρου είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη διεύθυνση ιστού
του (το URL). Στο παρακάτω παράδειγμα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται
η πρόσβαση στον ιστοχώρο του Yahoo. Το URL του είναι: www.yahoo.com.
●

Πληκτρολογήστε www.yahoo.com στο πλαίσιο του εντοπισμού και πατήστε
Enter.
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Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα πρωτόκολλο μπροστά από τη διεύθυνση ιστού, ο Mozilla
υποθέτει πως πρόκειται για http και την ολοκληρώνει όπως φαίνεται στην παραπάνω
οθόνη.
Μαντεύοντας μια ηλεκτρονική διεύθυνση
Ο Mozilla συχνά μαντεύει τη διεύθυνση ιστού που επιθυμεί ο χρήστης. Για παράδειγμα,
αν θέλετε να μπείτε στην ιστοσελίδα του CNN, αλλά δεν είστε σίγουροι για τη
διεύθυνσή του, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο τη λέξη CNN. Ο Mozilla θα
προσπαθήσει να εντοπίσει την ιστοσελίδα και θα δοκίμαζε διάφορες εναλλακτικές με
πρώτη την www.cnn.com.
Άνοιγμα νέου παραθύρου
Έστω ότι βρίσκεστε στην ιστοσελίδα της Google www.google.com και θέλετε να μπείτε
παράλληλα και στο www.yahoo.com. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:
•

Αρχείο -> Νέο Παράθυρο
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•

Πληκτρολογείτε τη νέα διεύθυνση ιστού (στη συγκεκριμένη περίπτωση
www.yahoo.com) στη γραμμή διεύθυνσης.

•

Πατήστε Enter.

•

Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο για εναλλαγή
ανάμεσα σε ενεργές ιστοσελίδες.

7.1.3.4 Διακοπή φόρτωσης μιας ιστοσελίδας
Συνήθως χρειάζεται κάποιος χρόνος για τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας, ιδιαίτερα αν
περιέχει πολλά γραφικά ή αν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Διαδίκτυο τη στιγμή
που το χρησιμοποιείτε. Γι' αυτό μπορείτε να διακόψετε τη φόρτωση της ιστοσελίδας,
ως εξής:
●

Κάντε κλικ στο εικονίδιο διακοπής που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο της
διεύθυνσης ιστού.

7.1.3.5 Ανανέωση μιας ιστοσελίδας
Προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης ιστοσελίδων, ο Mozilla αποθηκεύει
αντίγραφά τους στην προσωρινή μνήμη (cache) ώστε να μπορεί να τις ανακαλεί
γρηγορότερα από ό,τι θα το έκανε αν τις έψαχνε στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, μπορείτε να
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βρείτε την πιο πρόσφατα ανανεωμένη έκδοση μιας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας την
Ανανέωση.
•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ανανέωση που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο
διεύθυνσης ιστού ή να πατήσετε Ctrl+R.

7.1.3.6 Χρήση των διαθέσιμων επιλογών βοήθειας
Ο Mozilla Firefox περιλαμβάνει ένα εκτενές σύστημα Βοήθειας. Μαθαίνοντας τη χρήση
του συστήματος Βοήθειας, ο χρήστης εξοικειώνεται με τη λειτουργία όλων των
λειτουργιών του προγράμματος. Για πρόσβαση στο σύστημα Βοήθειας:
•

Επιλέξτε από το μενού Βοήθεια -> Περιεχόμενα Βοήθειας

•

Μεγιστοποιήστε το παράθυρο, αν θέλετε,

•

επιλέξτε Περιεχόμενα.

Έστω ότι θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να αντιγράψετε μια ιστοσελίδα:
•

Εμφανίστε τα περιεχόμενα του κεφαλαίου Using Mozilla Firefox (Χρήση του
Mozilla Firefox), κάνοντας κλικ στο +.

•

Επιλέξτε Navigating Web Pages (Πλοήγηση ιστοσελίδων).

•

Εμφανίστε

τα περιεχόμενα

του κεφαλαίου

Copying, Saving, Printing

(Αντιγραφή, Αποθήκευση, Εκτύπωση) με τη χρήση του +.
•

Κάντε κλικ στο Printing part of the page (Εκτύπωση μέρους της σελίδας).
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Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να πάρετε μια εικόνα από τα περιεχόμενα του
συστήματος Βοήθειας.
Αναζήτηση
Τα περιεχόμενα της Βοήθειας είναι χρήσιμα αν γνωρίζετε σε ποια κατηγορία θα πρέπει
να ψάξετε. Μπορεί ωστόσο να θέλετε να εντοπίσετε όλες τις καταχωρήσεις που
περιέχουν μία συγκεκριμένη λέξη - κλειδί. Το επόμενο παράδειγμα περιγράφει πώς να
βρείτε όλες καταχωρήσεις που περιέχουν τη λέξη cache (προσωρινή μνήμη).
•

Επιλέξτε από το μενού Βοήθεια -> Περιεχόμενα βοήθειας.

•

Μεγιστοποιήστε το παράθυρο αν θέλετε.

•

Πληκτρολογήστε
Αναζήτηση.

•

τη λέξη

cache

στο

πλαίσιο Αναζήτηση

και

επιλογή

Επιλογή της επιθυμητής καταχώρησης.
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7.1.4

Προσαρμογή Ρυθμίσεων

H διεπαφή του Mozilla Firefox
Πριν προχωρήσουμε στο να εξηγήσουμε το πώς γίνεται το άνοιγμα και το κλείσιμο των
γραμμών εργαλείων, θα ήταν χρήσιμο να παρουσιαστούν τα επιμέρους συστατικά,
όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη:
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7.1.4.1 Εμφάνιση και απόκρυψη βασικών εργαλειοθηκών
Απόλυτη εμφάνιση ή απόκρυψη των εργαλειοθηκών
•

Επιλέξτε Προβολή -> Εργαλειοθήκες.

•

Κάντε

κλικ και απενεργοποιήστε τις εργαλειοθήκες Πλοήγησης και

Σελιδοδεικτών.

Εναλλακτικά μπορείτε με δεξί κλικ πάνω σε κάθε μια από τις γραμμές να εμφανίσετε
την ίδια επιλογή.
•

Για να αποκρύψετε τη Γραμμή Κατάστασης

επιλέξτε Προβολή και

απενεργοποιήστε τη Γραμμή Κατάστασης.
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Στο

υπομενού

ενεργοποιημένες

Εργαλειοθήκες
(οι

καταγράφεται

ενεργοποιημένες

ποιες

γραμμές

εργαλειοθήκες

είναι

εργαλείων

είναι

τσεκαρισμένες).

Επιλέγοντας μια γραμμή που είναι ενεργοποιημένη, την αποκρύπτετε. Αντίθετα,
επιλέγοντας μια κρυμμένη γραμμή εργαλείων, την εμφανίζετε.

Εναλλαγή μεταξύ της πλευρικής στήλης του Ιστορικού και των Σελιδοδεικτών
•

Προβολή -> Πλευρική στήλη.

•

Επιλέξτε είτε το Ιστορικό είτε τους Σελιδοδείκτες

Πρόσθεση ή αφαίρεση αντικειμένων από τις εργαλειοθήκες
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα σύροντάς τα προς ή από τις
εργαλειοθήκες.
●

Προβολή -> Εργαλειοθήκες -> Προσαρμογή.

●

Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε και σύρετέ το στη γραμμή εργαλείων.

Η γραμμή Πλοήγησης μετά την προσθήκη αντικειμένων.
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•

Για να αφαιρέσετε τα πρόσθετα εικονίδια επιλέξτε διαδοχικά Προβολή ->
Εργαλειοθήκες -> Προσαρμογή.

•

Στο παράθυρο Προσαρμογή Εργαλειοθήκης επιλέξτε Επαναφορά.

Εμφάνιση πλήρους οθόνης
Η πλήρης οθόνη επιτρέπει τη χρήση όλης της οθόνης για την εμφάνιση των
ιστοσελίδων. Σε αυτή την περίπτωση μόνο η Εργαλειοθήκη Πλοήγησης εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ την υπόλοιπη οθόνη καταλαμβάνει την ιστοσελίδα.
•

Προβολή -> Πλήρης Οθόνη ή εναλλακτικά F11.

•

Για να επαναφέρετε την κανονική προβολή επιλέξτε ξανά F11.

7.1.4.2 Εμφάνιση και απόκρυψη εικόνων σε μια ιστοσελίδα
Η φόρτωση γραφικών μπορεί να μειώσει δραστικά την ταχύτητα εμφάνισης των
ιστοσελίδων, ειδικά αν περιέχουν πολλά γραφικά. Συχνά, αυτές οι εικόνες
χρησιμοποιούνται ελάχιστα, ειδικά αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για πληροφορίες. Ένας
τρόπος για να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία φόρτωσης, είναι

εμποδίσετε την

εμφάνιση των εικόνων.
•

Επεξεργασία -> Προτιμήσεις.

•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Περιεχόμενο.

•

Απενεργοποιήστε την επιλογή Φόρτωση εικόνων.

•

Κλείσιμο.

28

Στις επόμενες δύο οθόνες φαίνεται η διαφορά του να εμφανίζονται και να
αποκρύπτονται τα γραφικά.

Εμφάνιση εικονιδίων
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Απόκρυψη εικονιδίων

7.1.4.3 Εμφάνιση των URLs που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν
Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ο Mozilla Firefox την καταγράφει στο Ιστορικό.
•

Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού (το βελάκι
δεξιά στο URL). Για να δείτε τις πιο πρόσφατες ιστοσελίδες.

•

Επιλέξτε την ιστοσελίδα που επιθυμείτε να μεταβείτε ή κάντε κλικ έξω από τη
λίστα για να παραμείνετε στη σελίδα που ήσασταν.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Μενού. Συγκεκριμένα, το μενού
Μετάβαση, προβάλλει τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί κατά την τρέχουσα
συνεδρία.
•

Επιλέξτε το μενού Μετάβαση.

Μέσα στο μενού εμφανίζεται λίστα με τις πιο πρόσφατες ιστοσελίδες.
•

Επιλέξτε την ιστοσελίδα που επιθυμείτε ή πατήστε Esc βγείτε από το μενού.

Η λίστα αυτή διαγράφεται αυτόματα μόλις κλείσετε τον Περιηγητή.

7.1.4.4 Διαγραφή του Ιστορικού
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Προβολή του ιστορικού
Μπορείτε να ξαναδείτε τις πρόσφατες δραστηριότητες περιήγησής σας.
•

Επιλέξτε Μετάβαση -> Ιστορικό ή εναλλακτικά πατήστε Ctrl-H.

•

Εμφανίστε τα περιεχόμενα του φακέλου Σήμερα κάνοντας κλικ στο +.

Διαγραφή καταχωρήσεων Ιστορικού
●

Κάντε δεξί κλικ σε μία καταχώρηση και επιλέξτε Διαγραφή.

Με αυτόν τον τρόπο διαγράφετε μόνο τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα από το Ιστορικό.
Αλλιώς,
●

Επιλέξτε (με αριστερό κλικ) το φάκελο με τις καταχωρήσεις που θέλετε να
διαγράψετε και πατήστε Delete.

Με αυτό τον τρόπο διαγράφετε και τον φάκελο και τις καταχωρήσεις που περιέχει.
Καθαρισμός του Ιστορικού
●

Επιλέξτε Επεξεργασία -> Προτιμήσεις.

●

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Απόρρητο -> καρτέλα Ιστορικό.

●

Επιλέξτε Εκκαθάριση ιστορικού τώρα.
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●

Κλείσιμο.
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2η Ενότητα: Πλοήγηση στον Ιστό

7.2.1

Πρόσβαση σε ιστοσελίδες

7.2.1.1 Είσοδος σε ένα URL
Αυτά τα δεδομένα καλύφθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και ιδιαίτερα στην
υποενότητα 7.1.3.3.

7.2.1.2 Ενεργοποίηση ενός υπερσυνδέσμου/ συνδέσμου εικόνας
Ένας υπερσύνδεσμος αποτελεί παραπομπή σε έναν ιστοχώρο. Ο υπερσύνδεσμος είναι
ενσωματωμένος σε ένα εικονίδιο ή σε μια φράση. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε έναν
υπερσύνδεσμο, ο περιηγητής εμφανίζει τη σχετική ιστοσελίδα. Ο υπερσύνδεσμος
μπορεί να ανοίξει στο τρέχον παράθυρο του περιηγητή ή σε καινούργιο.

Όταν οι υπερσύνδεσμοι είναι ενσωματωμένοι σε φράσεις, οι φράσεις συνήθως αυτές
εμφανίζονται υπογραμμισμένες και με μπλε γραμματοσειρά.
Εμφάνιση του URL ενός υπερσυνδέσμου
Η επόμενη οθόνη περιλαμβάνει ένα πλήθος υπερσυνδέσμων.
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Οι υπογραμμισμένες επικεφαλίδες αντιπροσωπεύουν και έναν υπερσύνδεσμο.
•

Κάντε δεξί κλικ πάνω σε έναν υπερσύνδεσμο και επιλέξτε Ιδιότητες.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω, το οποίο περιέχει
λεπτομέρειες για τον υπερσύνδεσμο.
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Ενεργοποίηση υπερσυνδέσμου στο τρέχον παράθυρο
Κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο.

●

Η τρέχουσα ιστοσελίδα θα αντικατασταθεί από τη σελίδα του υπερσυνδέσμου.
Ενεργοποίηση υπερσυνδέσμου σε νέο παράθυρο
•

Κάντε δεξί κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο.

Θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένου, όπως φαίνεται παρακάτω,

•

Επιλέξτε Άνοιγμα Δεσμού σε Νέο Παράθυρο.

Εναλλαγή ανοιχτών ιστοσελίδων
Όταν ανοίγετε πολλές ιστοσελίδες σε καινούρια παράθυρα, κάποια στιγμή αυτά θα
ομαδοποιηθούν στον Πίνακα Εφαρμογών και θα εμφανιστούν όλα μαζί σε ένα
αναπτυσσόμενο μενού. Για να μεταβείτε από το ένα παράθυρο στο άλλο,
•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Firefox που βρίσκεται στον Πίνακα Εφαρμογών,
στο κάτω μέρος της οθόνης, για να εμφανίσετε τη λίστα με τα ανοιχτά
παράθυρα του περιηγητή.

35

•

Επιλέξτε την ιστοσελίδα στην οποία θέλετε να επιστρέψετε.

7.2.1.3 Μετάβαση σε προηγούμενες/ επόμενες ιστοσελίδες που έχετε
επισκεφθεί
Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε τρεις ιστοχώρους διαδοχικά στο ίδιο παράθυρο του
περιηγητή, με την εξής σειρά www.google.com, www.cnn.com και www.bbc.co.uk. Η
τρέχουσα ιστοσελίδα δηλαδή, είναι η www.bbc.co.uk. Αν θελήσετε να ξαναδείτε κάποια
από τις προηγούμενες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Πλοήγησης.

•

Επιλέξτε το βελάκι Μετάβαση μία σελίδα πίσω. Με αυτό ο πλοηγός θα
επιστρέψει στην ιστοσελίδα www.cnn.com
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•

Ξαναεπιλέξτε το ίδιο βελάκι (Μετάβαση μία σελίδα πίσω), ώστε να
εμφανιστεί η πρώτη κατά ιστοσελίδα www.google.com που ανοίξατε ή
επιλέξτε το βελάκι Μετάβαση μια σελίδα μπροστά, ώστε να εμφανιστεί
ξανά η www.bbc.com

Θα παρατηρήσετε ότι οι ιστοσελίδες εμφανίζονται αμέσως. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν
αποθηκευτεί στην προσωρινή μνήμη (cache) από το Mozilla Firefox. Αν όμως, οι
ιστοσελίδες έχουν αλλάξει μορφή από την τελευταία σας επίσκεψη, εσείς θα
εξακολουθείτε να βλέπετε την παλιά τους μορφή. Συνήθως βέβαια, οι ιστοσελίδες δεν
αλλάζουν τόσο γρήγορα μορφή, ώστε να τεθεί σοβαρό ζήτημα. Ωστόσο, αν η ιστοσελίδα
περιείχε οικονομικά στοιχεία θα αποτελούσε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό.
•

Επιλέξτε Ανανέωση ή εναλλακτικά Ctrl + Shift + R προκειμένου να ανανεωθεί
η ιστοσελίδα με τις τελευταίες πληροφορίες.

7.2.1.4 Συμπλήρωση φόρμας ιστού για την επίτευξη συναλλαγών στο Διαδίκτυο
Πολλοί

ιστοχώροι περιλαμβάνουν κάποια συναλλαγή όπως η αγορά προϊόντων, η

εγγραφή σε ένα μάθημα ή η δημιουργία ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κάποιες από αυτές τις συναλλαγές γίνονται με τη συμπλήρωση μίας φόρμας, ενώ
άλλες περιλαμβάνουν αρκετές φόρμες και μπορεί να χρειάζονται και πληροφορίες
πιστωτικής κάρτας μεταξύ των άλλων.

Δίνετε πληροφορίες πιστωτικής κάρτας στο Διαδίκτυο μόνο αν είστε σίγουροι για τον
ιστοχώρο που χρησιμοποιείτε και μόνο αν χρησιμοποιεί ασφαλή μέθοδο μεταφοράς
πληροφοριών.

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται πώς να δημιουργήσετε έναν
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Lycos.

λογαριασμό

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση

μίας φόρμας με τη χρήση παραθύρου του περιηγητή.

37

•

Πληκτρολογήστε

το

ακόλουθο

URL

στη

γραμμή

διεύθυνσης

ιστού:

http://login.mail.lycos.com/ και πατήστε Enter.

•

Επιλέξτε Select Plan στο παράθυρο Free Email.

•

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που εμφανίζεται.

Πρόκειται για μία αρκετά μεγάλη φόρμα, οπότε θα χρειαστεί κυλήσετε τη σελίδα προς
τα κάτω, ώστε να τη δείτε και να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία
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●

•

Κύλιση ως το τέλος της οθόνης

Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης (confirmation code). Ο κωδικός

αυτός

αποτρέπει την αυτόματη εγγραφή από υπολογιστές.
•

Ανοίξτε τον υπερσύνδεσμο Terms and Conditions (όροι και συνθήκες) σε νέο
παράθυρο, ώστε να διαβάσετε τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να
συμφωνήσετε.

•

Επιλέξτε I Agree (συμφωνώ) αν συμφωνείτε με τους όρους και τις συνθήκες.

Παρόλο που η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, δεν παύει να αποτελεί ένα
συμβόλαιο μεταξύ εσάς και του Lycos. Η επιλογή του πλήκτρου I Agree (συμφωνώ) είναι
τυπικό χαρακτηριστικό συναλλαγών που περιλαμβάνουν κάποιους όρους. Γι' αυτό θα
πρέπει να κάνετε κλικ στο I Agree μόνο αν συμφωνείτε με τους όρους.

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση αυτή τη διαδικασία. Εκτός από το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο του Lycos, μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμούς ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου από τους ιστοχώρους www.yahoo.com και www.hotmail.com ή και από
άλλους ιστοτόπους.

7.2.2 Χρήση των Σελιδοδεικτών
7.2.2.1 Ορίζοντας μια ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη
Σελιδοδείκτης είναι το URL μιας ιστοσελίδας που αποθηκεύεται από το Μοzilla Firefox
στο μενού Σελιδοδείκτες και μπορεί να εμφανιστεί και στη Γραμμή Σελιδοδεικτών.
Όταν μία ιστοσελίδα οριστεί ως σελιδοδείκτης, η πρόσβαση σε αυτή δεν θα είναι
τίποτε άλλο παρά ένα κλικ στο όνομά της, είτε από τη γραμμή εργαλείων, είτε μέσα
από το μενού Σελιδοδείκτες.
Ορισμός σελιδοδείκτη στο μενού Σελιδοδείκτες
Έστω ότι θέλετε να ορίσετε ως σελιδοδείκτη το URL της υπηρεσίας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Lycos.
•

Εισέλθετε στον ιστοχώρο, πληκτρολογώντας το URL login.mail.lycos.com
στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού και πατήστε Enter.

•

Όταν εμφανιστεί η ιστοσελίδα επιλέξτε Μενού Σελιδοδείκτες -> Προσθήκη
στους σελιδοδείκτες ή πατήστε Ctrl+D.

•

Πατήστε Προσθήκη στο αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη σελιδοδείκτη.

•

Εισέλθετε σε κάποια άλλη σελίδα και ανοίξτε το Μενού Σελιδοδείκτες.
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•

Επιλέξτε το σελιδοδείκτη Lycos mail, για να επιστρέψετε στην ιστοσελίδα
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Lycos (Lycos Free Mail).

Το URL συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμου με το όνομα ή την περιγραφή της ιστοσελίδας
στο Μενού των Σελιδοδεικτών
Ορισμός σελιδοδείκτη στη Γραμμή Σελιδοδεικτών
Καθώς η Γραμμή Σελιδοδεικτών μπορεί να περιέχει λιγότερα ονόματα από ό,τι το
Μενού Σελιδοδείκτες, χρησιμοποιήστε τη για τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε πιο
συχνά.

Έστω ότι θέλετε να προσθέσετε τη Σύνθετη Αναζήτηση της Google στη Γραμμή
Σελιδοδεικτών.
•

Εμφανίστε την ιστοσελίδα πληκτρολογώντας το URL στο πλαίσιο διεύθυνσης
ιστού και πατήστε Enter.

Το URL είναι: http://www.google.gr/advanced_search?hl=el

•

Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε www.google.gr στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού
και επιλέξτε τον υπερσυνδέσμο Σύνθετη Αναζήτηση της αρχικής σελίδας.

•

Σύρετε το εικονίδιο σελιδοδείκτη στην επιθυμητή θέση πάνω στην Γραμμή
Σελιδοδεικτών. Το εικονίδιο σελιδοδείκτη είναι αυτό που βρίσκεται στα
αριστερά του URL στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού.

Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει μια γραμμή Σελιδοδεικτών με τρεις σελιδοδείκτες.
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7.2.2.2 Εμφάνιση ιστοσελίδας που έχει οριστεί ως σελιδοδείκτης
Υπάρχουν δύο μέθοδοι εμφάνισης μιας σελίδας που έχει οριστεί ως σελιδοδείκτης.
Στην προηγούμενη ενότητα η διαδικασία ορισμού ως σελιδοδείκτη έγινε για τη Google
στη γραμμή προσωπικών εργαλείων και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Lycos
(Lycos mail) στο Μενού Σελιδοδείκτες.
•

Για να εμφανίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Lycos επιλέξτε
Σελιδοδείκτες -> Ταχυδρομείο του Lycos.

•

Για να εμφανίσετε τη σύνθετη αναζήτηση της Google κάντε κλικ στο εικονίδιο
της Google στη Γραμμή Σελιδοδεικτών.

7.2.3

Οργάνωση των σελιδοδεικτών

7.2.3.1 Δημιουργία φακέλου σελιδοδεικτών
Καθώς ο αριθμός των σελιδοδεικτών αυξάνεται, έτσι αυξάνεται και η ανάγκη για τη
δημιουργία ενός συστήματος που θα τους οργανώσει. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει
αυτό, είναι η δημιουργία φακέλων. Κάθε φάκελος θα πρέπει να έχει τη μορφή
αποθετηρίου (repository) για ιστοσελίδες που έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό. Το
όνομα του φακέλου πρέπει να αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό.

Ο Mozilla Firefox έχει ένα ειδικό σύστημα οργάνωσης σελιδοδεικτών
•

Μενού Σελιδοδείκτες -> Διαχείριση σελιδοδεικτών

Αυτή η ενέργεια εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση σελιδοδεικτών. Στο
παράθυρο που εμφανίζεται υπάρχουν διάφοροι φάκελοι.
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•

Επιλέξτε Αρχείο -> Νέος Φάκελος ή εναλλακτικά κάντε κλικ στο εικονίδιο
Νέος Φάκελος.

•

Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες, όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη.

•

Επιλέξτε ΟΚ και ο νέος φάκελος θα προστεθεί στο σύνολο των ήδη
υπαρχόντων.

Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει διάφορους φακέλους σελιδοδεικτών που έχουν
δημιουργηθεί.

Οι φάκελοι που περιλαμβάνουν σελιδοδείκτες, διακρίνονται από το σύμβολο +.
•

Κάντε κλικ στο + προκειμένου να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του φακέλου.

43

7.2.3.2 Προσθήκη ιστοσελίδων σε ένα φάκελο σελιδοδεικτών
•

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που θέλετε να ορίσετε ως σελιδοδείκτη.

•

Επιλέξτε Σελιδοδείκτες -> Προσθήκη στους Σελιδοδείκτες (Ctrl+D).

•

Επιλέξτε το φάκελο, στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το νέο σελιδοδείκτη.

•

Επιλέξτε Προσθήκη.

Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει ένα φάκελο που περιέχει διάφορους σελιδοδείκτες
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Άνοιγμα ιστοσελίδας που είναι σελιδοδείκτης καταχωρημένος σε φάκελο
Έστω ότι θέλετε να ανοίξετε το σελιδοδείκτη Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο
φάκελο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
•

Επιλέξτε Σελιδοδείκτες -> Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο -> Ασύγχρονη
Τηλεκπαίδευση.

7.2.3.3 Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη
Διαγραφή σελιδοδείκτη
•

Επιλέξτε Σελιδοδείκτες -> Διαχείριση σελιδοδεικτών.
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•

Εμφανίστε τα περιεχόμενα που περιέχει ο φάκελος (κλικ στο +), στον οποίο
βρίσκεται ο σελιδοδείκτης θέλετε να διαγράψετε.

•

Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε Delete.

Διαγραφή φακέλου σελιδοδεικτών και του περιεχομένου του
•

Επιλέξτε Σελιδοδείκτες -> Διαχείριση σελιδοδεικτών.

•

Σιγουρευτείτε ότι ο φάκελος είναι κλειστός. Αν εμφανίζονται τα περιεχόμενά
του μπροστά του θα υπάρχει το σύμβολο –. Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να
κάνετε κλικ πάνω στο – ώστε να κλείσετε το φάκελο.

•

Επιλέξτε το φάκελο και πατήστε Delete.
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3η ενότητα: Αναζήτηση στον Ιστό

7.3.1 Χρήση μιας Μηχανής Αναζήτησης
7.3.1.1 Επιλογή συγκεκριμένης Μηχανής Αναζήτησης
Συμβαίνει συχνά να θέλετε να εντοπίσετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να μην
ξέρετε που να κοιτάξετε. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
κάποια Μηχανή Αναζήτησης. Η Μηχανή Αναζήτησης είναι ένας ιστοχώρος που μπορεί
να εντοπίσει τις ιστοσελίδες που θέλετε, μέσω λέξεων κλειδιών ή φράσεων που αυτές
περιέχουν. Υπάρχουν αρκετές Μηχανές Αναζήτησης.

Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη Μηχανή Αναζήτησης, τη Google.
Ωστόσο, θα πρέπει να εξοικειωθείτε και με άλλες Μηχανές Αναζήτησης, ώστε να
επιλέξετε τελικά για τον εαυτό σας αυτή που σας βολεύει περισσότερο.

•

Πληκτρολογήστε το URL www.google.gr στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού του
Mozilla Firefox.

•

Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Μετάβαση.

Το μυστικό στη χρήση μιας Μηχανής Αναζήτησης όπως η Google είναι η χρήση των
κατάλληλων λέξεων κλειδιών ή φράσεων προκειμένου να εντοπίσετε χρήσιμες
ιστοσελίδες.
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7.3.1.2 Διεξαγωγή έρευνας για συγκεκριμένες πληροφορίες με τη χρήση λέξεων
κλειδιών, φράσεων
Έστω ότι ενδιαφέρεστε για υλικό σχετικά με βιβλιοθήκες και ψάχνετε ιστοχώρους που
να περιέχουν πληροφορίες πάνω στο θέμα.
•

Πληκτρολογήστε λέξης Βιβλιοθήκες στο πλαίσιο αναζήτησης της Google και
πατήστε Enter.

•

Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ασφαλείας, επιλέξτε Συνέχεια.

Όπως φαίνεται από την παρακάτω οθόνη, η Google έχει εντοπίσει μερικές χιλιάδες
ιστοσελίδωςν που περιέχουν τη λέξη «βιβλιοθήκες». Αυτές οι ιστοσελίδες περιέχουν τα
πάντα, από πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις βιβλιοθηκών, καταλόγους, εκδηλώσεις,
κα. Έστω ότι ενδιαφέρεστε για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια φράση - κλειδί, την οποία θα πρέπει να
περικλείσετε σε εισαγωγικά.

•

Πληκτρολογήστε τη φράση – κλειδί «δημόσιες βιβλιοθήκες» στο πλαίσιο
αναζήτησης της Google.

•

Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Αναζήτηση.
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Παρόλο που ο αριθμός των αποτελεσμάτων έχει μειωθεί κατά πολύ, η έρευνα πρέπει να
περιοριστεί ακόμα περισσότερο, ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένη.

Κάθε ιστοσελίδα εμφανίζεται ως υπερσύνδεσμος (είναι υπογραμμισμένη με μπλε
γραμματοσειρά).
•

Επιλέξτε κάποιο σύνδεσμο, ώστε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα.

•

Κάντε κλικ στο βελάκι Μετάβαση μία σελίδα πίσω, για να επιστρέψετε στη
Google.

•

Κυλήστε τη σελίδα μέχρι κάτω και επιλέξτε Επόμενη, προκείμενου να
εμφανιστεί η επόμενη σελίδα αποτελεσμάτων.

Γενικά, η Google προσπαθεί να εμφανίζει τους πιο σχετικούς ιστοχώρους στην αρχή
της λίστας των αποτελεσμάτων.

7.3.1.3 Συνδυασμός κριτηρίων επιλογής σε μια αναζήτηση
Παραμένοντας στο προηγούμενο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ενδιαφέρεστε
συγκεκριμένα για τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Αθήνας. Επομένως, αυτό που θέλετε να
βρείτε είναι ιστοσελίδες που περιέχουν και τη φράση-κλειδί «δημόσιες βιβλιοθήκες» και
τη λέξη-κλειδί «Αθήνα».
•

Πληκτρολογήστε τη φράση «δημόσιες βιβλιοθήκες» Αθήνα, όπως ακριβώς
φαίνεται και παρακάτω, στο πλαίσιο αναζήτησης της Google.

•

Πατήστε Enter ή επιλέξτε Αναζήτηση.
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Σε αυτό το σημείο η έρευνα έχει γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη.

Όταν διεξάγετε μια έρευνα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατό πιο
συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Για παράδειγμα, ενδιαφέρεστε για δημοτικές βιβλιοθήκες
της Αθήνας, θα πρέπει να ψάξει με την αυτούσια φράση - κλειδί «δημοτικές
βιβλιοθήκες» Αθήνα.
Σύνθετη αναζήτηση του Google
Οι περισσότερες Μηχανές Αναζήτησης περιλαμβάνουν ένα μηχανισμό σύνθετης
αναζήτησης, που σας επιτρέπει να κάνετε την έρευνα όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένη.

•

Στην αρχική σελίδα του Google επιλέξτε Σύνθετη αναζήτηση ή εναλλακτικά
πληκτρολογήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού
http://www.google.gr/advanced_search?hl=el και πατήστε Enter.

Η ακόλουθη οθόνη παρουσιάζει πώς στη σύνθετη αναζήτηση η έρευνά σας μπορεί να
συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω σε ιστοσελίδες που είναι γραμμένες στα ελληνικά και
που έχουν ενημερωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες.
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Ο μηχανισμός σύνθετης αναζήτησης της Google αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο.
Αξίζει πραγματικά να ασχοληθείτε με τη λειτουργία του και να εξοικειωθείτε με τη
χρήση του. Η Google περιλαμβάνει ακόμα, συμβουλές και σύστημα βοήθειας.

Βέβαια, όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγμα, η έρευνα στην ελληνική
γλώσσα και ιδιαίτερα σε ελληνικές ιστοσελίδες δεν επιφέρει μεγάλο αριθμό
αποτελεσμάτων. Παρακάτω ακολουθεί η ίδια έρευνα στα αγγλικά, για να καλυφθεί η
περίπτωση που θα επιθυμούσατε να ψάξετε με αγγλικούς όρους.

•

Μεταβείτε στη Google, πληκτρολογώντας

www.google.com στο πλαίσιο

διεύθυνσης ιστού.
•

Πληκτρολογήστε τον όρο Libraries στο πλαίσιο αναζήτησης.

•

Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Search.
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•

Για να γίνει πιο συγκεκριμένη η έρευνα πληκτρολογήστε τη φράση “public
libraries”.

•

Enter ή Search.

Όπως φαίνεται, ο αριθμός των αποτελεσμάτων έχει μειωθεί αρκετά. Περιορίστε ακόμη
περισσότερο την έρευνα με την προσθήκη γεωγραφικού περιορισμού.
•

Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο αναζήτησης “public libraries” Britain.

•

Enter ή Search

52

7.3.1.4 Αντιγραφή κειμένου, εικόνας, URL από μια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο
Κείμενο και γραφικά μπορούν να αντιγραφούν από μια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο.
Αντιγραφή εικόνας σε ένα έγγραφο
Η αντιγραφή μιας εικόνας από μια ιστοσελίδα που εμφανίζεται μέσω του Mozilla Firefox
αποτελεί διαδικασία που περιλαμβάνει δύο στάδια: την αποθήκευση της εικόνας και την
εισαγωγή της σε ένα έγγραφο.
Αποθήκευση εικόνας:
•

Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που πρόκειται να αντιγράψετε στο έγγραφο.

•

Επιλέξτε Αποθήκευση εικόνας ως.
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•

Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο πρόκειται να αποθηκεύσετε την εικόνα.

•

Γράψτε στο αντίστοιχο πλαίσιο το Όνομα με το οποίο θα την αποθηκεύσετε

•

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Εισαγωγή εικόνας στο έγγραφο:
•

Ανοίξτε τον επεξεργαστή κειμένου του OpenOffice.org.

•

Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο πρόκειται να αντιγράψετε την εικόνα.

•

Επιλέξτε διαδοχικά από το μενού Εισαγωγή -> Εικόνα -> Από Αρχείο.

•

Εντοπίστε την εικόνα.

•

Επιλέξτε Άνοιγμα.

Η εικόνα θα εισαχθεί στο σημείο που βρίσκεται ο Δρομέας.
Αντιγραφή της τοποθεσίας (location) της εικόνας σε ένα έγγραφο
Μια ιστοσελίδα συνήθως αποτελείται από διάφορα αρχεία. Συγκεκριμένα, οι εικόνες
μπορούν να καταχωρηθούν σε αυτές ως αρχεία ξεχωριστά από το κείμενο. Η τοποθεσία
αυτών των εικόνων μπορεί επίσης να αντιγραφεί σε ένα έγγραφο.
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•

Κάντε δεξί Κλικ στην εικόνα και επιλέξτε Αντιγραφή τοποθεσίας
εικόνας.

•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο του κειμένου όπου θα αντιγραφεί η
εικόνα.

•

Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία -> Επικόλληση ή Ctrl+P.

Αντιγραφή εικόνας απευθείας από μια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο
Αν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, μπορείτε να αντιγράψετε μία εικόνα απευθείας
σε ένα έγγραφο, ως εξής:
•

Επιλέξτε την εικόνα κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
και σύρετε το ποντίκι πάνω της. Το χρώμα της εικόνας θα αλλάξει ελαφρά.

•

Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία -> Αντιγραφή.

•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να εισάγετε την εικόνα.

•

Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία -> Επικόλληση.

Αντιγραφή κειμένου από ιστοσελίδα
Ανάλογα με το πώς έχει κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα, υπάρχει ή όχι η δυνατότητα για
απευθείας αντιγραφής κειμένου. Αν ο τρόπος που περιγράφεται παρακάτω δεν έχει
αποτέλεσμα, θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα ως κείμενο ή ως αρχείο
html (βλ. επόμενη ενότητα) και στη συνέχεια να αντιγράψετε το κείμενο από εκεί.
•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να αντιγράψετε χρησιμοποιώντας το
ποντίκι (κρατώντας συνεχώς το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού κατά μήκος
του κειμένου).

•

Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
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•
•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να εισάγετε την εικόνα.
Επεξεργασία -> Επικόλληση.

Αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε κάποια τοποθεσία σε ένα αποθηκευτικό μέσο
ως αρχείο txt ή html
•

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που πρόκειται να αποθηκεύσετε.

•

Επιλέξτε από το μενού Αρχείο -> Αποθήκευση σελίδας ως. Έτσι
ενεργοποιείται το παράθυρο Αποθήκευση ως.
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•

Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο θα αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα.

•

Δώστε το κατάλληλο Όνομα για το αρχείο.

•

Επιλέξτε τον Τύπο του αρχείου με το οποίο αποθηκευτεί. Οι επιλογές των
τύπων αρχείου που υπάρχουν, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

•
Τύπος

Πατήστε Αποθήκευση.
Περιγραφή

Ιστοσελίδα,
πλήρης

Αποθηκεύεται όλη η ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων. Καθώς οι εικόνες
αποτελούν συνήθως από μόνες τους αρχεία, ο Mozilla Firefox θα δημιουργήσει κι έναν
κατάλογο γι’ αυτές. Αυτός ο κατάλογος θα αποτελεί υποκατάλογο αυτουνού στον οποίο ο
χρήστης έχει αποθηκεύσει την ιστοσελίδα. Ο Mozilla Firefox θα αλλάξει τους συνδέσμους,
έτσι ώστε να συνδέονται με τα αρχεία του υποκαταλόγου.
Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να δει την ιστοσελίδα στην αρχική μορφή της.

Ιστοσελίδα,
μόνο HTML

Η ιστοσελίδα αποθηκεύεται χωρίς τις εικόνες. Σε αυτή την περίπτωση, οι σύνδεσμοι
διατηρούνται στην αρχική τους τοποθεσία.

Αρχεία κειμένου

Με αυτό τον τρόπο το αρχείο θα αποθηκευτεί ως απλό κείμενο, το οποίο ο χρήστης
μπορεί να ανοίξει με έναν επεξεργαστή κειμένου. Δεν έχει διατηρηθεί κανένας σύνδεσμος.

Αν αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα ως αρχείο κειμένου, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε
και την επέκταση του αρχείου σε μορφή .txt, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι κειμένου
θα αποθηκευτεί ως αρχείο κειμένου. Διαφορετικά, ο Mozilla θα διατηρήσει την
υπάρχουσα επέκταση.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι ιστοχώροι έχουν σχεδιαστεί για να εμφανίζονται ως
ολοκληρωμένες ιστοσελίδες και επομένως, δεν έχουν την αναμενόμενη μορφή, αν
αποθηκευτούν σε μορφή κειμένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο ο
ιστοχώρος να αποθηκεύεται ως Ιστοσελίδα, πλήρης.
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7.3.1.5 Μεταφόρτωση αρχείων κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο, λογισμικού από
μια ιστοσελίδα και αποθήκευσή τους σε μια τοποθεσία σε ένα αποθηκευτικό
μέσο
Προσοχή σε νομικά και ηθικά ζητήματα
Αν και το Διαδίκτυο αποτελεί μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών και λογισμικού,
εντούτοις έχει μια αρνητική πλευρά, καθώς είναι δυνατό να υπάρχουν παράνομα
προγράμματα σε μερικές ιστοσελίδες. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να
προσέξει ο χρήστης όταν κάνει μεταφορτώσεις προγραμμάτων από το Διαδίκτυο.
•

Η μεταφόρτωση παράνομων προγραμμάτων ή άλλου ηλεκτρονικού υλικού από
το Διαδίκτυο, ενισχύει την πειρατεία. Αυτό είναι εκτός από παράνομο και
ανήθικο, καθώς παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού.

•

Προγράμματα που προέρχονται από παράνομους ιστοχώρους είναι πιθανό να
περιέχουν ιούς.

Μεταφόρτωση προγραμμάτων από το Διαδίκτυο
Ένας πολύ χρήσιμος ιστοχώρος για νόμιμη μεταφόρτωση προγραμμάτων είναι η
Tucows. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει πως μπορεί να γίνει μεταφόρτωση της
τρέχουσας έκδοσης του Wine από το Tucows. Το Wine είναι ένα πρόγραμμα που
επιτρέπει να εκτελούνται κάποια προγράμματα των Windows σε Linux, χωρίς
απαραίτητα τα Windows να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.

•

Εντοπίστε

το

τμήμα

Linux

του

Tucows,

πληκτρολογώντας

το

URL

www.tucows.com στο πλαίσιο διεύθυνσης ιστού του Mozilla Firefox.
•

Εντοπίστε την επιλογή Wine, κάτω από το λήμμα Linux που υπάρχει στη
σελίδα.
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•

Επιλέξτε More Info (Περισσότερες πληροφορίες) στο σύνδεσμο του Wine που
βρίσκεται στην οθόνη.
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Mε αυτό τον τρόπο θα εμφανιστούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Wine.
•

Κάντε κλικ στο Download (Μεταφόρτωση).

•

Θα εμφανιστούν κάποιες οθόνες που απαιτούν την επιλογή του κατάλληλου
κατοπτρικού ιστοτόπου. Πρόκειται για ιστοτόπους που όλοι περιέχουν
αντίγραφα του Tucows, επιλέξτε κάποιον για να το μεταφορτώσετε.

•

Στην ερώτηση «Άνοιγμα ή Αποθήκευση» του αρχείου, επιλέξτε το εικονίδιο
Αποθήκευση στο δίσκο.

•

Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

•

Δώστε όνομα ή διατηρήστε (προτιμότερο) το υπάρχον όνομα του αρχείου.

•

Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος του αρχείου, χρειάζεται προσοχή ώστε να μην
αλλάξει η επέκτασή του, ώστε να μην υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτό ισχύει
κυρίως σε αρχεία που χρησιμοποιούνται από τα Windows. Στα Windows, η επέκταση του
αρχείου έχει ιδιαίτερη σημασία. Για παράδειγμα, το αν ένα αρχείο μπορεί να εκτελέσει
μια λειτουργία, φαίνεται από το αν έχει την κατάληξη .exe. Στο Linux μπορείτε να
διαπιστώσετε το αν ένα αρχείο μπορεί να εκτελέσει μια λειτουργία ή όχι, βλέποντας
τις ιδιότητές του. Ένα τέτοιο αρχείο σε Linux μπορεί να μην έχει καν επέκταση.
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Ωστόσο, ακόμα και στο Linux, κάποιες προεκτάσεις όπως .rpm, .tar και .zip έχουν
ιδιαίτερη σημασία.
Μεταφόρτωση αρχείων κειμένου
Υπάρχουν αρκετοί ιστοχώροι από όπου μπορεί να γίνει μεταφόρτωση βιβλίων δωρεάν.
Ένα από αυτά είναι το Project Gutenberg, με URL: http://www.gutenberg.org/
Στη συνέχεια θα εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο βιβλίο το “2000 Λεύγες κάτω από τη
θάλασσα” του Ιουλίου Βερν (2000 Leagues under the sea, by Jules Verne).

•

Πληκτρολογήστε URL: www.gutenberg.net/browse/BIBREC/BR164.HTM στο
πλαίσιο διεύθυνσης ιστού του Mozilla Firefox και πατήστε Enter.

•

Κυλήστε την οθόνη μέχρι κάτω.
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•

Κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους μεταφόρτωσης (Download links)
του αρχείου.

•

Η οθόνη που θα εμφανιστεί, σας ζητά να επιλέξετε την ιστοσελίδα από την
οποία θα γίνει η μεταφόρτωση του αρχείου. Φυσικά υπάρχουν ιστοσελίδες σε
πολλές χώρες, αλλά για γρηγορότερη μεταφόρτωση καλό θα ήταν να επιλεγεί
ο πλησιέστερος ιστοχώρος.

•

Η διαδικασία που ακολουθεί είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που ακολουθείται για
τη μεταφόρτωση προγραμμάτων.

Μεταφόρτωση αρχείων ήχου και βίντεο
Οι

περισσότεροι

υπολογιστές

περιέχουν

κάρτες

ήχου

που

επιτρέπουν

την

αναπαραγωγή μουσικής και ομιλίας. Όλα αυτά είναι αποθηκευμένα ως αρχεία ήχου του
ενός ή του άλλου τύπου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές. Η πιο δημοφιλής
είναι η mp3, κατά την οποία το αρχείο συμπιέζεται, διατηρώντας όμως την ποιότητα
ήχου.

Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να αποθηκευτούν και ταινίες, με τη μορφή αρχείων βίντεο.
Προκειμένου να λειτουργήσουν όμως χρειάζεται να υπάρχει εγκατεστημένο στον
υπολογιστή το κατάλληλο πρόγραμμα.

Η διαδικασία μεταφόρτωσης αρχείων ήχου και βίντεο είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που
ακολουθείται για τη μεταφόρτωση προγραμμάτων και αρχείων κειμένου.

7.3.2 Προετοιμασία Εκτύπωσης
7.3.2.1 Προεπισκόπηση μιας ιστοσελίδας
Η προεπισκόπηση μιας ιστοσελίδας δείχνει τη μορφή που θα έχει όταν αυτή εκτυπωθεί
•

Από το μενού Αρχείο -> Προεπισκόπηση Εκτύπωσης.
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•

Περιηγηθείτε στις σελίδες.

•

Επιλέξτε Κλείσιμο για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη του Mozilla
Firefox.

7.3.2.2 Αλλαγή του προσανατολισμού μιας ιστοσελίδας, αλλαγή μεγέθους
χαρτιού

Διαμόρφωση σελίδας
Η εκτύπωση με Κατακόρυφο Προσανατολισμό γίνεται κατά πλάτος της σελίδας.
Έτσι γίνονται συνήθως οι εκτυπώσεις. Αν μια ιστοσελίδα είναι πολύ πλατιά, τότε
καλύτερα να γίνεται σε Οριζόντιο Προσανατολισμό. Στον οριζόντιο προσανατολισμό
η εκτύπωση γίνεται κατά μήκος της σελίδας.
•

Από το μενού Αρχείο -> Διαμόρφωση Σελίδας.

•

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή & Επιλογές

•

Επιλέξτε προσανατολισμό: Κατακόρυφο ή Οριζόντιο.

•

Αλλάξτε την Κλίμακα (προαιρετικά).

•

Ρυθμίστε τις επιλογές (προαιρετικά).

•

Κλικ στο ΟΚ.

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού
Το μέγεθος του χαρτιού αλλάζει από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.
•

Από το μενού Αρχείο -> Εκτύπωση.

•

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ιδιότητες.
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•

Επιλέξτε Μέγεθος χαρτιού στο αναδυόμενο παράθυρο Ιδιότητες εκτυπωτή.

•

Κλικ ΟΚ.

7.3.2.3 Αλλαγή περιθωρίων μιας ιστοσελίδας
•

Από το μενού Αρχείο -> Διαμόρφωση σελίδας.

•

Επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια & Κεφαλίδα/ Υποσέλιδο.
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•

Ρυθμίστε τα περιθώρια.

•

Κλικ ΟΚ.

Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να ρυθμιστούν και οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.
Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις από το Mozilla όπως φαίνεται και στην παραπάνω οθόνη.

7.3.3 Εκτύπωση
7.3.3.1 Επιλογή του τμήματος εκτύπωσης: ολόκληρη ιστοσελίδα, συγκεκριμένη/
ες σελίδα/ ες, συγκεκριμένο περίγραμμα, επιλεγμένο κείμενο, αριθμός
αντιτύπων και εκτυπώσεων
•

Αρχείο -> Εκτύπωση.

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται τα ακόλουθα:
•

Εκτυπωτής ή Εκτύπωση σε αρχείο, σε περίπτωση που επιλέξετε το
δεύτερο, θα σας ζητηθούν όνομα και τοποθεσία του αρχείου.

•

Επιλογή εκτυπωτή, από το αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στο
εικονίδιο του εκτυπωτή.
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•

Επιλογή σελίδων προς εκτύπωση, η προεπιλογή είναι Όλες οι σελίδες. Αν
θέλετε να επιλέξετε ορισμένες σελίδες, διαλέξτε την επιλογή Σελίδες και
συμπληρώστε την πρώτη και την τελευταία σελίδα.

•

Αντίγραφα, καταχωρίστε τον επιθυμητό αριθμό αντιτύπων στο αντίστοιχο
πλαίσιο.

•

Εκτύπωση πλαισίων, κάποιες ιστοσελίδες περιέχουν πλαίσια, πρόκειται για
κουτιά μέσα στην ιστοσελίδα που υπολογίζονται ως μονάδες. Αν η ιστοσελίδα
περιέχει πλαίσια, είναι δυνατή η επιλογή του τρόπου εκτύπωσης τους.

•

Επιλέξτε Εκτύπωση.

Η ακόλουθη οθόνη παρουσιάζει μια ιστοσελίδα που περιέχει πλαίσια. Το περίγραμμα
των πλαισίων ξεχωρίζει καθαρά.

Επιλογή ενός τμήματος κειμένου
•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να εκτυπωθεί
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•

Αρχείο -> Εκτύπωση.

•

Στην επιλογή σελίδων, διαλέξτε Επιλογή.

•

Εκτύπωση.
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Ενότητα 4: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

7.4.1 Έννοιες / Όροι
7.4.1.1 Κατανόηση της δομής και της σύνθεσης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφέρει από μία διεύθυνση ιστού στο
γεγονός ότι πάντα περιλαμβάνει το σύμβολο @. Αντίθετα με τη διεύθυνση ιστού που
δεν το περιλαμβάνει ποτέ.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελείται από δύο κύρια μέρη, το όνομα και
την τοποθεσία. Το σύμβολο @ χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει το όνομα του
παραλήπτη (όνομα χρήστη / user name) από το όνομα πεδίου (domain name):
όνομα@πεδίο

Το μέρος της διεύθυνσης που περιλαμβάνει το όνομα αναφέρεται στο γραμματοκιβώτιο
του παραλήπτη (mailbox). Για παράδειγμα, στη διεύθυνση: Josephine@ct-services.co.za,
το Josephine είναι το όνομα του γραμματοκιβωτίου και ct-services.co.za είναι το όνομα
του πεδίου στο οποίο ανήκει. Συνήθως στο γραμματοκιβώτιο δίνεται ένα όνομα που
σχετίζεται με το χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση η χρήστης έχει χρησιμοποιήσει το
όνομά της (Josephine). Μερικές φορές συναντώνται διευθύνσεις που έχουν την εξής
μορφή: Josephine.taylor@ct-services.co.za. Σε αυτή την περίπτωση η τελεία ανάμεσα
στο κύριο όνομα και το επίθετο δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Αν και τα διαστήματα
δεν επιτρέπονται, η παύλα ή η υπογράμμιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι δυνατό
να υπάρχουν πολλά ονόματα γραμματοκιβωτίων που να συνδέονται με το ίδιο πεδίο. Σε
αυτή την περίπτωση, αυτό που αλλάζει είναι μόνο το όνομα στην αριστερή πλευρά του
συμβόλου @. Επομένως, με τον ίδιο τομέα υπάρχει και η διεύθυνση: info@ctservices.co.za.

Το όνομα ct-services.co.za, δηλαδή το όνομα πεδίου, αναφέρεται στο διακομιστή του
ταχυδρομείου, δηλαδή, στον υπολογιστή στον οποίο ο χρήστης έχει δημιουργήσει
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συνήθως αναφέρεται στο όνομα του προσωπικού υπολογιστή
του χρήστη ή σε κάποια εταιρία ή οργανισμό που χρησιμοποιεί δικό του πεδίο.

Το κομμάτι: co.za του ονόματος, συνδέει το πεδίο (domain) με τον κωδικό της χώρας.
Τύποι πεδίων μπορούν να είναι:
●

ac (< Academic) Ακαδημαϊκό,

●

com/ co (< Company) Οργανισμός,

●

gov (< Government) Κυβερνητικό,

●

org (< Non-Profit Organization) Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός.

Ο κωδικός της χώρας αναφέρεται σε συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα:
●

za – Αφρική,

●

uk - Ηνωμένο Βασίλειο,

●

au - Αυστραλία.

7.4.1.2 Κατανόηση των πλεονεκτημάτων ενός συστήματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, όπως: ταχύτητα παράδοσης, χαμηλό κόστος, ευελιξία χρήσης
ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικά μέρη
Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού λογαριασμού ταχυδρομείου
●

Ταχύτητα: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συνήθως παραδίδεται μέσα σε μερικά
δευτερόλεπτα στον παραλήπτη. Η μόνη καθυστέρηση συμβαίνει κατά την ώρα
που ο παραλήπτης ανοίγει το γραμματοκιβώτιό του για να ελέγξει την
αλληλογραφία του.

●

Χαμηλό κόστος: Το μόνο κόστος είναι το κόστος της σύνδεσης. Συνήθως,
πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα στέλνονται ταυτόχρονα, μειώνοντας ακόμα
περισσότερο το κόστος.

●

Επισυναπτόμενα: Έγγραφα, εικόνες, αρχεία ήχου και βίντεο μπορούν να
σταλθούν με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ως επισυναπτόμενα. Με αυτό τον τρόπο
μειώνεται ακόμη περισσότερο το κόστος παράδοσης αρχείων μεγάλου όγκου. Ο
παραλήπτης μπορεί να εκτυπώσει το επισυναπτόμενο αρχείο ή να το
αποθηκεύσει στο κατάλληλο μέσο αποθήκευσης.

69

●

Αξιοπιστία: Παρόλο που κάποιες φορές τα ηλεκτρονικά μηνύματα χάνονται
κάπου στο Διαδίκτυο λόγω τεχνικών προβλημάτων, είναι πολύ πιο αξιόπιστα
από την απλή αλληλογραφία. Ο αποστολέας μπορεί να ζητήσει να του σταλθεί
ηλεκτρονική απόδειξη προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το μήνυμα έχει φτάσει
στον παραλήπτη.

●

Ασφάλεια: με τη χρήση συνδέσμων κωδικοποίησης μπορούν να σταλθούν στο
Διαδίκτυο εμπιστευτικά και σημαντικά μηνύματα.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστού
Ουσιαστικά, ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια εφαρμογή που
κατοικοεδρεύει σε έναν υπολογιστή. Η αλληλογραφία λαμβάνεται από το χρήση μέσω
του ISP. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, αν ο χρήστης βρίσκεται μακριά από τον
υπολογιστή του, για παράδειγμα σε άλλη χώρα.

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένο στον ιστό. Σε αυτή την περίπτωση, η
ηλεκτρονική αλληλογραφία βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή και
ουσιαστικά δε μεταφέρεται σε έναν υπολογιστή. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται
για να έχει ο χρήστης πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία βρίσκεται στο
λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης μπαίνει στη σελίδα της αλληλογραφίας του
χρησιμοποιώντας έναν Περιηγητή. Είναι αναγκαίο όμως να χρησιμοποιήσει ένα όνομα
και έναν κωδικό πρόσβασης. Μόλις αυτά τα στοιχεία γίνουν δεκτά, ο χρήστης έχει
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του γραμματοκιβώτιο, που στο εξής λειτουργεί με τον ίδιο
τρόπο που λειτουργεί ένας συνηθισμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παράδειγμα λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιστού είναι και ο λογαριασμός
του Lycos που δημιουργήθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιστού χρειάζονται προσεχτική διαχείριση.
Συνήθως, έχουν περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο, που σημαίνει πως γεμίζουν γρήγορα,
εκτός και αν ο χρήστης διαγράφει τα αχρείαστα μηνύματα.
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Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιστού μπορούν να δημιουργηθούν δωρεάν σε
ιστοχώρους όπως το Hotmail, Yahoo, Eudoramail κ.α. Υπάρχουν επίσης και ιστοχώροι, οι
οποίοι έχουν κάποια χρέωση για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά
προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και περισσότερες υπηρεσίες. Τέτοιες σελίδες
χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρηματίες που ταξιδεύουν συχνά.

Κάποιοι οργανισμοί που καταχωρούν ονόματα πεδίου εκ μέρους του χρήστη διαθέτουν
υπηρεσίες, όπως δικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που συνδέεται με το όνομα του
χρήστη όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους.

7.4.1.3 Κατανόηση της σημασίας χρήσης συμβάσεων δικτύου: χρήση κατάλληλου
θέματος, σύντομη απάντηση, ορθογραφικός έλεγχος εξερχόμενης
αλληλογραφίας
Παρόλο που η ηλεκτρονική αλληλογραφία τείνει να έχει μια πιο ανεπίσημη μορφή σε
σχέση με τη γραπτή επικοινωνία, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που είναι κακογραμμένο και
κακώς δομημένο, μπορεί να δημιουργήσει άσχημες εντυπώσεις. Αυτό συμβαίνει
συνήθως σε ένα περιβάλλον εργασίας. Με τη σωστή χρήση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο
επαγγελματικό εργαλείο. Παρακάτω ακολουθούν κάποια σημεία που χρήζουν προσοχής
κατά τη σύνταξη ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
•

Χρησιμοποιήστε θεματικές επικεφαλίδες που να υποδηλώνουν κάποιο μήνυμα.
Οι

χρήστες

ελέγχουν

το

γραμματοκιβώτιό

τους

πριν

ανοίξουν

την

αλληλογραφία. Μια σύντομη αλλά ακριβής θεματική επικεφαλίδα τους
κατατοπίζει, ώστε να αξιολογήσουν το μήνυμα ανάλογα με τη σπουδαιότητά
του. Πολλοί χρήστες διαγράφουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που φαίνονται
ύποπτα πριν καν τα ανοίξουν. Ηλεκτρονικά μηνύματα χωρίς θέμα ή με αόριστο
θέμα, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
•

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο χαιρετισμό. Υπάρχει η τάση να ξεκινάει ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα με τη φράση «γεια + όνομα». Αυτό το επίπεδο
οικειότητας και έλλειψης επισημότητας αρμόζει όταν ο αποστολέας γνωρίζει
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τον παραλήπτη. Όταν αποστέλλετε ένα επαγγελματικό μήνυμα είναι
προτιμότερο το ύφος να παραμένει επίσημο. Είναι πιθανό πολλοί άνθρωποι να
θεωρήσουν ότι ένα τέτοιο στυλ οικειότητας είναι προσβλητικό.
•

Ορθογραφικός έλεγχος του μηνύματος. Είναι πολύ ενοχλητικό να λαμβάνονται
ηλεκτρονικά μηνύματα με λάθη. Τα περισσότερα προγράμματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δίνουν τη δυνατότητα αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου.

•

Όμοια, το μήνυμα πρέπει να ελέγχεται συντακτικά και γραμματικά.

•

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται και κεφαλαία και μικρά γράμματα σε
ένα μήνυμα. Η χρήση μόνο κεφαλαίων ή μόνο μικρών είναι αποδεκτή μόνο σε
πολύ ανεπίσημο ύφος. Ωστόσο, ακόμα και όταν πρόκειται για μήνυμα προς
φιλικό άτομο, μπορεί να υπάρξει δυσαρέσκεια από την κακή γραφή.

•

Πρέπει να τηρείται λιτή, αλλά καλή δομή στη σύνθεση ενός μηνύματος. Πολλοί
άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά δεκάδες μηνύματα. Επομένως μπορεί να
αντιδράσουν αρνητικά όταν λάβουν ένα κακογραμμένο μήνυμα. Είναι
σημαντικό να διατηρούνται παράγραφοι και ενότητες.

•

Επισυνάψτε υπογραφή στο τέλος του μηνύματος, που να περιλαμβάνει το
πλήρες όνομά σας, την ιδιότητά σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου, τους αριθμούς του τηλεφώνου και του fax και όποια άλλη
πληροφορία κρίνετε αναγκαία για την επικοινωνία.

7.4.2 Εκτιμήσεις σχετικά με την ασφάλεια
7.4.2. Προετοιμάσου να λάβεις αυθαίρετα ηλεκτρονικά μηνύματα
Μια λίστα διανομής είναι ένα σύνολο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτω
από ένα συλλογικό όνομα. Μια τέτοια λίστα μπορεί να περιλαμβάνει εκατοντάδες
χιλιάδες ονόματα. Μόλις συμπληρωθεί, ηλεκτρονικά μηνύματα στέλνονται σε όλα τα
ονόματα που υπάρχουν στη λίστα, με την αποστολή ενός μηνύματος προς το γενικό
όνομα της λίστας. Με άλλα λόγια είναι το ίδιο εύκολο να σταλεί ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα τόσο σε ένα όνομα, όσο και σε εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό έχει οδηγήσει στη
δημιουργία ολόκληρης βιομηχανίας δημιουργίας και πώλησης λιστών διανομής. Στη

72

συνέχεια, αυτές οι λίστες χρησιμοποιούνται για να στέλνονται αυθαίρετα μηνύματα σε
άτομα που υπάρχουν σε αυτές. Αυθαίρετα μηνύματα, γνωστά ως «ενοχλητική
αλληλογραφία – spam» αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα, τόσο για τους ίδιους τους
χρήστες όσο και για το Διαδίκτυο γενικότερα. Η μετάδοση εκατομμυρίων μηνυμάτων σε
όλο το Διαδίκτυο συνεπάγεται την απώλεια πολύτιμου εύρους ζώνης και προκαλεί
μείωση της απόδοσής του. Από την πλευρά των χρηστών, η ενοχλητική αλληλογραφία
δεν είναι μόνο ενοχλητική, αλλά γεμίζει και το γραμματοκιβώτιό τους.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προβλήμα, μερικές χώρες προωθούν σχετική
νομοθεσία με σκοπό να απαγορευτεί η ενοχλητική αλληλογραφία. Κάποιοι ISPs
χρησιμοποιούν ειδικό πρόγραμμα «αντι- spam» προκείμενου να μπλοκάρεται η
ενοχλητική αλληλογραφία. Μερικές φορές αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί γνωστές
πηγές ενοχλητικής αλληλογραφίας, ενώ άλλες φορές, χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές
για να αναλύσει το περιεχόμενό της. Υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταστήσει και ο
χρήστης τέτοια προγράμματα στον προσωπικό του υπολογιστή.

7.4.2.2 Κίνδυνος μόλυνσης του υπολογιστή από ιό, ανοίγοντας ένα άγνωστο
ηλεκτρονικό μήνυμα ή από επισυναπτόμενο αρχείο σε άγνωστο ηλεκτρονικό
μήνυμα
Στις μέρες μας, το ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες
μόλυνσης

του

υπολογιστή

από

ιούς.

Αυτοί

οι

ιοί

συνήθως

κρύβονται

στα

επισυναπτόμενα αρχεία που περιέχουν κάποια ηλεκτρονικά μηνύματα. Υπάρχουν
πολλές συνέπειες από αυτούς τους ιούς:
•

Προκαλούν μείωση της ταχύτητας λειτουργίας του υπολογιστή, σε σημείο που
να καταλήγει να είναι εντελώς άχρηστος.

•

Διαγράφουν δεδομένα ή ακόμα και ολόκληρους σκληρούς δίσκους.

•

Τροποποιούν δεδομένα.

•

Στέλνουν πληροφορίες που ο χρήστης έχει αποθηκεύσει στον υπολογιστή του
σε hackers.
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Χρησιμοποιούν τον υπολογιστή του χρήστη για να στείλουν μολυσμένα

•

ηλεκτρονικά

μηνύματα

σε

χρήστες

από

τη

λίστα

διευθύνσεων

της

αλληλογραφίας του.
Καθώς το Linux είναι σχετικά λιγότερο ευπρόσβλητο από ιούς, αυτό το φαινόμενο
παρατηρείται κυρίως σε άλλα συστήματα. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Σε
άλλα συστήματα, εκτός Linux, η βασική ενέργεια που πρέπει να κάνουν οι χρήστες που
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι να εγκαταστήσουν ένα «αντι-spam»
πρόγραμμα, ώστε να εμποδίζουν την ενοχλητική αλληλογραφία. Βέβαια, καθώς η
απειλή μόλυνσης από ιούς σε συστήματα Linux είναι πολύ μικρή, υπάρχουν πολύ λίγα
«αντι-spam» προγράμματα διαθέσιμα.

Αν και μπορεί να φαίνεται πως οι ιοί δεν αποτελούν άμεση απειλή για το Linux, υπάρχει
η πιθανότητα να υποβόσκουν σε αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στο Linux και να
μεταδοθούν σε συστήματα διαφορετικά από το Linux, όταν αποστέλλεται ή
παραλαμβάνεται κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα μέτρα ασφαλείας που παρατίθενται
παρακάτω. Αν δεν είστε σίγουροι για ένα ηλεκτρονικό μήνυμα δε θα πρέπει να το
ανοίγετε ή ακόμα και να βλέπετε την προεπισκόπησή του. Καλύτερα να το διαγράψετε.
•

Να

ελέγχετε

τη

διεύθυνση

του

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

για

να

διαπιστώνετε αν πρόκειται για γνωστό αποστολέα ή γνωστή πηγή.
•

Αν δεν είναι γνωστός ο αποστολέας θα πρέπει να κοιτάξετε το όνομα πεδίου.
Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι απέναντι σε ηλεκτρονικά
μηνύματα που στέλνονται από άγνωστους αποστολείς που χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ιστού.

•

Να ελέγχετε τη θεματικής επικεφαλίδα του μηνύματος.

•

Να ελέγχετε την ύπαρξη επισυναπτόμενων αρχείων. Θα πρέπει να είστε πολύ
προσεκτικοί απέναντι σε ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνωστο αποστολέα που
περιέχουν επισυναπτόμενα αρχεία.
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•

Καθώς όλοι λίγο πολύ τείνουμε να εξαρτιώμαστε από το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, καλό θα ήταν να γίνονται αντιγραφές σημαντικών αρχείων ή
μηνυμάτων σε αποθηκευτικά μέσα ανεξάρτητα από τον υπολογιστή, όπως σε
CDs.

7.4.2.3 Ψηφιακή υπογραφή
Οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν ένα τρόπο πιστοποίησης ότι ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα είναι αυθεντικό και όντως προέρχεται από το συγκεκριμένο αποστολέα. Η
διαδικασία χρήσης μιας ψηφιακής υπογραφής περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός
προσωπικού και ενός δημόσιου κλειδιού. Αν ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνεί με
άλλους χρησιμοποιώντας ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να προσφέρει το δημόσιο
κλειδί σε όλους, αλλά και να κρατάει το προσωπικό κλειδί του κρυφό. Προκειμένου να
χρησιμοποιήσει ψηφιακή υπογραφή, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Καταρχάς, το πρόγραμμα του αποστολέα συμπιέζει το μήνυμα σε πολύ μικρότερο όγκο,
που

ονομάζεται

«επιτομή

κειμένου»,

μέσω

μιας

διαδικασίας

γνωστής

ως

«κατακερματισμός». Ο κατακερματισμός αποτελεί μια μονόδρομη διαδικασία, καθώς ο
χρήστης δεν μπορεί να ξεχωρίσει το αρχικό μήνυμα από το μήνυμα που έχει
κατακερματιστεί, ακόμα και αν γνωρίζει τον κατάλληλο αλγόριθμο.

Μόλις αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, το συμπιεσμένο μήνυμα κωδικοποιείται με τη
χρήση του προσωπικού κλειδιού. Το κωδικοποιημένο συμπιεσμένο μήνυμα, αποτελεί την
ψηφιακή υπογραφή που ενσωματώνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το πρόγραμμα του αποδέκτη αποκωδικοποιεί την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα
με τη χρήση του δημόσιου κλειδιού, προκειμένου να δημιουργήσει το αρχικό
συμπιεσμένο μήνυμα. Την ίδια στιγμή, παράγει ένα συμπιεσμένο μήνυμα από το
ηλεκτρονικό μήνυμα, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική του κατακερματισμού.

75

Συγκρίνοντας τα δύο συμπιεσμένα μηνύματα, ο αποδέκτης μπορεί να καθορίσει πιο
είναι το πρωτότυπο μήνυμα.

7.4.3 Ηλεκτρονικό μήνυμα: τα πρώτα βήματα
7.4.3.1 Άνοιγμα και κλείσιμο μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Άνοιγμα του Mοzilla Thunderbird
Υπάρχουν αρκετές επιλογές προκειμένου να ανοίξει το πρόγραμμα, έστω:
•

Κάντε κλικ Εφαρμογές -> Διαδίκτυο -> Thunderbird Mail Client

Η διεπαφή του Mozilla εμφανίζεται ως εξής:

Κλείσιμο του Mozilla Thunderbird
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•

Αρχείο -> Έξοδος ή εναλλακτικά επιλέξτε το εικονίδιο πάνω δεξιά Κλείσιμο.

Σημείωση
Προκειμένου να απλοποιηθεί η χρήση της γραμμής μενού, θα ακολουθηθούν οι ακόλουθες
συντμήσεις: Αρχείο -> Φάκελος -> Μετακίνηση.
Οι πρώτες ρυθμίσεις στο Mozilla Thunderbird
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Thunderbird θα πρέπει να κάνετε μία σειρά από
ρυθμίσεις προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε και να διαχειρίζεστε τα mail σας.
Αυτό προϋποθέτει ότι έχετε ήδη ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από
κάποια εταιρία ή το χώρο εργασίας σας, ή διαφορετικά έχετε δημιουργήσει ο ίδιος
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιο ιστοχώρο, π.χ. yahoo, hotmail, gmail,
lycos ή αλλού, (για οδηγίες, βλ. στη Θεματική Ενότητα 2 τη “Συμπλήρωση ηλ. φόρμας/
Δημιουργία ηλ. ταχυδρομείου”).

Έστω λοιπόν, ότι έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
Yahoo (π.χ. anna_krassa@yahoo.gr). Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για τη ρύθμιση του
Thunderbird, την πρώτη φορά που τον ανοίγετε.
●

Εφαρμογές -> Διαδίκτυο -> Mozilla Thunderbird.

Έτσι ενεργοποιείται το Thunderbird, αλλά παράλληλα ανοίγει και το παράθυρο
διαλόγου Οδηγός Λογαριασμού.
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●

Επιλέξτε Λογαριασμός Email -> Επόμενο.

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.
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●

Συμπληρώστε το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου.

●

Επιλέξτε Επόμενο.

Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να εισάγετε πληροφορίες σχετικές με το διακομιστή.
Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε μέσα από το λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ιστού.

Συγκεκριμένα, για το yahoo, αφού κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας, επιλέξτε
διαδοχικά τους συνδέσμους: Επιλογές -> Πρόσβαση και Προώθηση POP ->
Ανάγνωση ρυθμίσεων POP, ώστε να εντοπίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για
την οθόνη που ακολουθεί.
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●

Επιλέξτε τύπο του διακομιστή.

Το POP είναι παλιότερο και πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο, ενώ το IMAP είναι νεότερο.
Η επιλογή αυτή εξαρτάται από το διακομιστή ταχυδρομείου.
●

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή εισερχομένων (στο παράδειγμά
μας pop.mail.yahoo.com).

●

Επιλέξτε ή από-επιλέξτε τη Χρήση Γενικών Εισερχομένων.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το Thunderbird είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης του
ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Γι' αυτό και έχουμε τη δυνατότητα, εάν διαθέτουμε
περισσότερους από ένα λογαριασμούς να τους εισάγουμε στο Thunderbird, ώστε να
βλέπουμε τα μηνύματά μας από όλους τους λογαριασμούς μας μέσα από αυτό
(επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία για κάθε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).
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Αν αφήσετε επιλεγμένη τη Χρήση Γενικών Εισερχομένων, τότε τα νέα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε από οποιοδήποτε λογαριασμό σας, θα
καταχωρούνται σε ένα φάκελο Εισερχομένων. Αν το απο-επιλέξετε, τότε κάθε τα
εισερχόμενα κάθε λογαριασμού σας, θα καταχωρούνται σε διαφορετικούς φακέλους.
●

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή εξερχομένων (στην περίπτωσή
μας smtp.mail.yahoo.com).

●

Επιλέξτε Επόμενο, για να εμφανιστεί το παράθυρο Ονόματα χρήστη.

●

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας (μπορεί να
συμπληρώνεται και αυτόματα).

●

Επόμενο.
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●
●

Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού που επιθυμείτε.
Επόμενο.

82

●

Ελέγξτε τα στοιχεία σας, αν θέλετε κάτι να τροποποιήσετε μπορείτε να
γυρίσετε σε όποιο παράθυρο επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Πίσω.

●

Επιλέξτε ή από-επιλέξτε τη Μεταφόρτωση μηνυμάτων τώρα, για να
μεταφορτωθούν ή όχι τα μηνύματα του λογαριασμού σας στο Thunderbird.

●

Αν τα στοιχεία σας είναι εντάξει επιλέξτε Τέλος.

Μετά από αυτή τη διαδικασία εμφανίζεται το παράθυρο του Thunderbird ως εξής:
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7.4.3.2 Άνοιγμα γραμματοκιβωτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
συγκεκριμένο χρήστη
Προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από ένα μόνο συγκεκριμένο
γραμματοκιβώτιο, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε αυτό το συγκεκριμένο λογαριασμό
και να απενεργοποιήσετε τους υπόλοιπους.

•

Ανοίξτε το Mozilla Thunderbird.

•

Επιλέξτε Επεξεργασία -> Ρυθμίσεις Λογαριασμού.

•

Στην

αριστερή

στήλη,

επιλέξτε

το

λογαριασμό

που

δημιουργήσατε

προηγουμένως.
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•

Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι ο επιθυμητός λογαριασμός έχει διαμορφωθεί
σωστά. Όλοι οι άλλοι πρέπει να έχουν αποσυρθεί.

•

Πατήστε ΟΚ.

Έπειτα, προχωρήστε στη λήψη μηνυμάτων.
•

Κάντε κλικ στο + που βρίσκεται μπροστά από την επιλογή Τοπικοί Φάκελοι ή
στο + που βρίσκεται μπροστά από το λογαριασμό που θέλετε να ελέγξετε.

•

Επιλέξτε το φάκελο Εισερχόμενα.

•

Επιλέξτε το εικονίδιο Λήψη μηνυμάτων, από τη Γραμμή Εργαλείων,
προκειμένου να ληφθούν νέα μηνύματα. Τα περιεχόμενα του φακέλου
Εισερχόμενα θα εμφανιστούν στο διπλανό πλαίσιο.

•

Επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε να διαβάσετε. Μια προεπισκόπηση θα
εμφανιστεί στην Περιοχή μηνύματος, στο πλαίσιο δηλαδή, κάτω από τα
περιεχόμενα του φακέλου.
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•

Πατήστε Ctrl+O, ώστε να το μήνυμα να ανοίξει σε δικό του παράθυρο.

•

Ρυθμίστε το παράθυρο του μηνύματος σύροντας μία από τις γωνίες ή
επιλέγοντας το εικονίδιο Μεγιστοποίηση, για να ανοίξει το μήνυμα σε όλη
την οθόνη.

•

Για να κλείσετε το παράθυρο του μηνύματος πηγαίνετε από το μενού Αρχείο
-> Κλείσιμο ή εναλλακτικά Ctrl+W.

Απόκρυψη της Περιοχής μηνύματος
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ο χρήστης δε θα επιθυμούσε να έχει
ενεργοποιημένη συνεχώς την Περιοχή μηνύματος. Από άποψη ασφαλείας είναι
καλύτερα να μην εμφανίζεται. Όταν εμφανίζεται, ο Mozilla Thunderbird πρέπει να
διαβάσει το μήνυμα. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση ιού.
Προκειμένου να κλείσετε την Περιοχή μηνύματος,
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•

Επιλέξτε Προβολή -> Διάταξη.

•

Απενεργοποιήστε την επιλογή Περιοχή μηνύματος ή εναλλακτικά πατήστε
F8.

Η ενεργοποίηση και πάλι αυτής της επιλογής θα εμφανίζει την Περιοχή μηνύματος.

7.4.3.3 Άνοιγμα ενός ή πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Άνοιγμα ενός μηνύματος
•

Επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε.

•

Πιέστε Ctrl+O ή κάντε διπλό κλικ πάνω στο μήνυμα.

•

Για να κλείσετε το παράθυρο του μηνύματος πατήστε Ctrl+W ή από το μενού
Αρχείο -> Κλείσιμο.

Άνοιγμα πολλών μηνυμάτων
•

Επιλέξτε

πολλά

μηνύματα

με

κρατώντας

πατημένο

το

Control

και

επιλέγοντας με το ποντίκι κάθε μήνυμα χωριστά.
•

Πιέστε Ctrl+O ή από το μενού Μήνυμα -> Άνοιγμα Μηνύματος.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει κάθε μήνυμα σε ξεχωριστό παράθυρο

7.4.3.4 Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών μηνυμάτων
Όταν είναι ανοιχτά πολλά διαφορετικά μηνύματα, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
οθόνης ένα εικονίδιο για κάθε μήνυμα. Αυτά τα εικονίδια μπορεί να περιλαμβάνουν
παράθυρα και άλλων εφαρμογών που μπορεί να είναι ανοιχτές.

•

Επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο για το μήνυμα που επιθυμείτε να διαβάσετε.
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7.4.3.5 Κλείσιμο ενός ηλεκτρονικού μηνύματος
•

Κάντε κλικ στο πλήκτρο ελέγχου που κλείνει την εφαρμογή

ή Αρχείο ->

Κλείσιμο ή Ctrl+W.

7.4.3.6 Χρήση των διαθέσιμων επιλογών βοήθειας
•

Μενού Βοήθεια -> Βοήθεια Mozilla Thunderbird.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το μενού βοήθειας με διάφορες ενότητες, μεταξύ των
οποίων οι Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions), οι Χρήσιμες Συμβουλές (Tips
& Tricks) και επιπλέον ένα εγχειρίδιο βήμα-βήμα.

Τα περιεχόμενα των Συχνών Ερωτήσεων του Mozilla Thunderbird.
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7.4.4 Προσαρμογή Ρυθμίσεων
7.4.4.1 Πρόσθεση, αφαίρεση θεματικών επικεφαλίδων των Εισερχομένων όπως:
αποστολέας, θέμα, ημερομηνία παραλαβής

Εξ ορισμού, στα Εισερχόμενα εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με το ποιος τα έχει
στείλει το μήνυμα, το θέμα και την ημερομηνία. Συνήθως, αυτές είναι όλες οι
πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης. Ωστόσο, μπορούν να αφαιρεθούν το θέμα και η
ημερομηνία ή να προστεθούν άλλες επικεφαλίδες πληροφοριών.
Αφαίρεση μιας επικεφαλίδας
•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στήλης που βρίσκεται στη δεξιά άκρη του παραθύρου
επικεφαλίδων των μηνυμάτων για να ανοίξει το αναπτυσσόμενο μενού. Από
εκεί μπορείτε να απενεργοποιήσετε όποια επικεφαλίδα πληροφοριών θέλετε,
ώστε να μην εμφανίζεται πλέον.

Πρόσθεση μιας νέας επικεφαλίδας μηνύματος
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•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στήλης.

•

Θα ανοίξει ένα αναπτυσσόμενο μενού.

•

Επιλέξτε τις επικεφαλίδες πληροφοριών που επιθυμείτε να εμφανίζονται.

7.4.4.2 Εμφάνιση, απόκρυψη βασικών Εργαλειοθηκών
Αλλαγές στις γραμμές εργαλείων μπορούν να γίνουν μέσω της επιλογής Προβολή.
•

Προβολή -> Εργαλειοθήκες

•

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριμένων γραμμών εργαλείων.

Προσαρμογή των Εργαλειοθηκών

•

Προβολή -> Εργαλειοθήκες -> Προσαρμογή. Το παράθυρο αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα στις γραμμές
εργαλείων.
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•

Αφού ολοκληρώσετε τις προσαρμογές που επιθυμείτε, πατήστε ΟΚ.

•

Αν επιλέξετε Επαναφορά θα επανέλθουν οι αρχικές ρυθμίσεις.
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Ενότητα 5: Ανταλλαγή μηνυμάτων

7.5.1 Ανάγνωση μηνύματος
7.5.1.1 Τοποθέτηση σημαίας/ κατηγοριοποίηση μηνύματος
Αφαίρεση σημαίας από ένα μήνυμα
Η σημαία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα μήνυμα ως σημαντικό. Όταν γίνεται
αυτό, ένα μικρό σύμβολο (μια σημαία) εμφανίζεται δεξιά του μηνύματος.
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που επιθυμείτε.

•

Ενεργοποιήστε την επιλογή της σημαίας, από το μενού περιεχομένου
Σημείωση -> Σημαία.

Αφαίρεση της σημαίας
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που επιθυμείτε.

•

Απενεργοποιήστε την επιλογή από το μενού περιεχομένου Σημείωση ->
Σημαία (αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη μόνο αν το μήνυμα έχει ήδη
ετικέτα).
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7.5.1.2 Χαρακτηρισμός μηνύματος ως «αναγνωσμένο» ή «μη αναγνωσμένο»
Χαρακτηρισμός μηνύματος ως αναγνωσμένο
Τα αδιάβαστα μηνύματα εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά, ενώ τα διαβασμένα με
απλή. Επιπλέον, ένα εικονίδιο με τη μορφή φακέλου εμφανίζεται στην αριστερή
πλευρά του μηνύματος. Στην περίπτωση που το μήνυμα δεν έχει διαβαστεί, ο φάκελος
θα είναι κλειστός. Υπάρχει, ωστόσο και η δυνατότητα να χαρακτηριστεί ένα μήνυμα ως
«αναγνωσμένο» χωρίς να έχει διαβαστεί, ως εξής:
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα για να εμφανιστεί το μενού περιεχομένου.

•

Επιλέξτε Σημείωση -> Ως αναγνωσμένο.

Χαρακτηρισμός μηνύματος ως μη αναγνωσμένο
Υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ένα διαβασμένο μήνυμα ως μη αναγνωσμένου.
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα για να εμφανιστεί το μενού περιεχομένου.

•

Από

την

επιλογή

Σημείωση

->

απενεργοποιήστε

την

επιλογή

Ως

αναγνωσμένο.

Τόσο η επιλογή της Σημαίας, όσο και η επιλογή χαρακτηρισμός Ως αναγνωσμένο
λειτουργούν σα διακόπτες. Η επιλογή που εμφανίζεται στο μενού περιεχομένου
δηλώνει την υπάρχουσα κατάσταση.

7.5.1.3 Άνοιγμα και αποθήκευση ενός επισυναπτόμενου αρχείου σε μια
τοποθεσία σε ένα αποθηκευτικό μέσο
Η επισύναψη είναι ένα αρχείο που στέλνεται μαζί με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα
επισυναπτόμενα αποτελούν την κύρια μέθοδο εξάπλωσης ιών σε υπολογιστές. Ο
χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε επισυναπτόμενα που δέχεται από
άγνωστους αποστολείς.

Όταν υπάρχει ένα επισυναπτόμενο αρχείο, υπάρχει η δυνατότητα είτε να αποθηκευτεί
αμέσως, χωρίς να δει ο χρήστης το περιεχόμενό του, είτε απλά να το ανοίξει. Αν
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πρόκειται για αρχείο κειμένου θα ανοίξει με τον επεξεργαστή κειμένου. Μια επισύναψη
μπορεί επίσης να είναι ένα αρχείο ήχου ή βίντεο που θα ανοίξει με αντίστοιχη
εφαρμογή. Μηνύματα που περιέχουν επισυναπτόμενα σημειώνονται με ένα συνδετήρα.
Αποθήκευση/ Άνοιγμα ενός επισυναπτόμενου αρχείου
•

Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει επισύναψη.

•

Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται το πλαίσιο Συνημμένα και το
όνομα του επισυναπτόμενου αρχείου.

•

Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου.

•

Εμφανίζεται το κλασσικό Άνοιγμα παράθυρο.

•

Επιλέξτε Άνοιγμα με κι επιλέξτε την εφαρμογή με την οποία θέλετε να
δείτε το συνημμένο αρχείο, ή

•

Αποθήκευση στο δίσκο αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

7.5.2 Απάντηση σε ένα μήνυμα
7.5.2.1 Χρήση των επιλογών «Απάντηση» και «Απάντηση σε όλους»
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Συχνά, κάποια μηνύματα στέλνονται ταυτόχρονα σε πολλούς παραλήπτες.
Όταν θέλετε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, μπορείτε να επιλέξετε αν θα
απαντήσετε μόνο στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες του αρχικού
μηνύματος .

Απάντηση στον αποστολέα
•

Ανοίξτε ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες.

•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Απάντηση ή Ctrl+R.

Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που θα περιέχει το περιεχόμενο
του μηνύματος. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την απάντησή σας όπου θέλετε, αλλά
είναι καλύτερα να την πληκτρολογήσετε πάνω από το υπάρχον μήνυμα. Όπου
χρειάζεται να προσθέσετε σχόλια πάνω στο αρχικό κείμενο, καλό θα ήταν να
χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό χρώμα, όπως για παράδειγμα το κόκκινο.
•

Πληκτρολογήστε την απάντησης και κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποστολή.

Απάντηση σε όλους
•

Ανοίξτε ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες.

•

Επιλέξτε το εικονίδιο Απάντηση σε όλους ή Shift+R.
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•

Έτσι, εκτός από το πλαίσιο προορισμού Προς, εμφανίζεται και το πλαίσιο
Κοινοποίηση. Αυτό περιέχει τα ονόματα των αποδεκτών του αρχικού
μηνύματος.

•

Πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποστολή.

7.5.2.2 Απάντηση με ή χωρίς εισαγωγή του αρχικού μηνύματος
Στο προηγούμενο παράδειγμα, το αρχικό μήνυμα συμπεριλαμβανόταν στην απάντηση.
Ωστόσο το κείμενο αυτό μπορείτε να το διαγράψετε επιλέγοντάς το με το ποντίκι και
πιέζοντας Delete.

7.5.3 Αποστολή μηνύματος
7.5.3.1 Δημιουργία νέου μηνύματος
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα. Έστω:
•

Επιλέξτε το εικονίδιο Σύνταξη στη γραμμή εργαλείων ή Ctrl+N ή από το
μενού Αρχείο -> Νέο -> Μήνυμα.

•

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας μέσα στην προβλεπόμενη περιοχή.
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•

Επιλέξτε Αποστολή.

7.5.3.2 Εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο
αποστολής Προς
•

Πληκτρολογήστε ολόκληρη την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη στο
πλαίσιο Προς.

•

Αν πρόκειται να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες,
θα πρέπει κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση να τη χωρίζετε από την επόμενη με
κόμμα (,)

7.5.3.3 Κοινοποίηση (Cc) και Κρυφή Κοινοποίηση (Bcc) μηνύματος σε μία ή
περισσότερες διευθύνσεις

Αποστολή μηνύματος με κοινοποίηση
Μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο του μηνύματος σε έναν ή περισσότερους
παραλήπτες.
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•

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο κοινοποίησης (Cc) κάντε κλικ στο πλαίσιο
αποστολής κι έπειτα στο αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Cc.

•

Πληκτρολογήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών στους
οποίους θα σταλούν αντίγραφα μέσω της Κοινοποίησης.

Χωρίστε πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ερωτηματικό (;) ή
κόμμα (,).
●

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα με κοινοποίηση, αυτό γίνεται γνωστό (κοινοποιείται)
σε όλους τους παραλήπτες.

●

Δε θα πρέπει να περιμένετε απαραιτήτως απάντηση από τους παραλήπτες, οι
διευθύνσεις των οποίων βρίσκονται στο πλαίσιο της κοινοποίησης. Αν θέλετε ή
περιμένετε να απαντήσουν, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τη διεύθυνσή τους στο
πλαίσιο αποστολής Προς και όχι της Cc.
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Αποστολή μηνύματος με κρυφή κοινοποίηση
•

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο της κρυφής κοινοποίησης (Bcc) κάντε κλικ στο
πλαίσιο αποστολής κι έπειτα στο αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Βcc.

•

Αν επιθυμείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες,
αλλά δεν θέλετε οι υπόλοιποι να το γνωρίζουν αυτό, θα πρέπει να γράψετε τις
διευθύνεις τους στο πλαίσιο της κρυφής κοινοποίησης Bcc.

7.5.3.4 Εισαγωγή θέματος στο πλαίσιο του θέματος
•

Πληκτρολογήστε το θέμα του ηλεκτρονικού σας μηνύματος στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
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Χρησιμοποιήστε σχετικό θέμα. Πολλοί χρήστες λαμβάνουν καθημερινά περισσότερα
ηλεκτρονικά μηνύματα από αυτά που μπορούν να διαβάσουν. Επομένως ο αποστολέας
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια θεματική επικεφαλίδα που να έχει κάποιο νόημα,
ώστε να δίνει στον παραλήπτη μια ξεκάθαρη και συνοπτική εικόνα του περιεχομένου
του μηνύματος.
•

Αφού εισάγετε το θέμα και πληκτρολογήσετε και το μήνυμά σας επιλέξτε
Αποστολή.

Η παρακάτω οθόνη εμφανίζει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μήνυμα. Προσέξτε να
χρησιμοποιείτε κόμματα (,) ή ερωτηματικά (;) για να διαχωρίσετε πολλαπλές
διευθύνσεις.

7.5.3.5 Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου για: διόρθωση ορθογραφικών λαθών
και διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων
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Ορθογραφικός έλεγχος
Εξ ορισμού, το εργαλείο του ορθογραφικού ελέγχου χρησιμοποιεί λεξικό Αγγλικών
(English – United States) αλλά ο Thunderbird δίνει τη δυνατότητα χρήσης και άλλων
γλωσσών. Προκειμένου να αλλάξετε τη γλώσσα στον ορθογραφικό έλεγχο επιλέξτε
διαδοχικά:
•

Από το μενού Επεξεργασία -> Προτιμήσεις -> Σύνταξη -> Ορθογραφικός
Έλεγχος.

•

Κάντε κλικ στο Λήψη περισσότερων λεξικών που βρίσκεται κάτω από την
επιλογή της Γλώσσας.

•

Ο σύνδεσμος αυτός ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα mozdev.org όπου θα
βρείτε οδηγίες για το πώς θα κάνετε τη μεταφόρτωση των επιπλέον λεξικών

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή για Ορθογραφικό έλεγχο πριν την
αποστολή.
•

Από το μενού Επεξεργασία -> Προτιμήσεις -> Σύνταξη -> Ορθογραφικός
Έλεγχος -> Ορθογραφικός έλεγχος πριν την αποστολή.
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Ορθογραφικός έλεγχος μηνύματος
•

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνθεση του μηνύματος, επιλέξτε το εικονίδιο ABC
Ορθογραφικός Έλεγχος που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων ή από το
μενού Επιλογές -> Ορθογραφικός Έλεγχος ή Ctrl+Shift+K.

•

Εμφανίζονται διάφορες προτάσεις για λανθασμένες λέξεις. Επιλέξτε τη
σωστή μορφή ή επιλέξτε Παράβλεψη σε περίπτωση που θέλετε να
διατηρήσετε την υπάρχουσα λέξη.

•

Επιλέξτε Παράβλεψη Όλων αν θέλετε να παραλείψετε όλες τις επαναλήψεις
της συγκεκριμένης λέξης σε όλο το κείμενο.

•

Αφού τελειώσετε τον Ορθογραφικό Έλεγχο πατήστε Κλείσιμο.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και νέες λέξεις στο λεξικό, κάνοντας κλικ στην
επιλογή Προσθήκη λέξης, σε περιπτώσεις που ο Mozilla Thunderbird συναντά μια νέα
λέξη στο έγγραφο.
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7.5.3.6 Επισύναψη αρχείου σε ένα μήνυμα
•

Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.

•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επισύναψη (το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να είναι
ενεργό όταν γίνεται η διαδικασία).

•

Εντοπίστε το σωστό κατάλογο και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
επισυνάψετε.

•

Επιλέξτε Άνοιγμα. Το εικονίδιο των συνημμένων θα εμφανιστεί σε νέο
παράθυρο.

103

•

Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε το συνημμένο αρχείο απλώς
επιλέξτε το και πατήστε Delete.

7.5.3.7 Κατηγοριοποίηση μηνυμάτων ανάλογα με τη σημασία τους
Κατά την αποστολή ενός μηνύματος, ο βαθμός προτεραιότητας καθορίζεται από τη
σημασία του περιεχομένου του μηνύματος που δίνει ο αποστολέας. Γι' αυτό όταν
συντάσσετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μπορείτε να επιλέξετε προτεραιότητα για το
μήνυμά σας, ως εξής:
•

από το μενού Επιλογές -> Προτεραιότητα

•

και να επιλέξετε τον κατάλληλο χαρακτηρισμό.

Φυσικά, η προτεραιότητα είναι κυρίως υποκειμενικός παράγοντας.
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Μηνύματα

που

παραλαμβάνονται

και

αποθηκεύονται

τοπικά,

μπορούν

να

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την προτεραιότητά τους, με τη χρήση μιας ετικέτας.
Για να εισάγετε μια ετικέτα:
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα.

•

Επιλέξτε από το μενού περιεχομένων Ετικέτα κι από εκεί επιλέξτε την
ανάλογη επισήμανση.
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Διαφορετικές ετικέτες εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα Για παράδειγμα, ένα
μήνυμα που έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντικό εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, με κίτρινο
τα Εργασιακά, με πράσινο τα Προσωπικά κτλ.

•

Για να ακυρώσετε την ετικέτα σε κάποιο μήνυμα κάντε δεξί κλικ και από το
μενού περιεχομένου επιλέξτε 0 Καμία.

7.5.3.8 Αποστολή μηνύματος με τη χρήση Λίστας Διανομής/ Αλληλογραφίας
Μια λίστα αλληλογραφίας είναι μια λίστα που περιλαμβάνει πολλές ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μια οντότητα. Οι λίστες αλληλογραφίας
είναι πολύ χρήσιμες γιατί δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να στείλει το ίδιο μήνυμα
σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Με τη δημιουργία μερικών λιστών διανομής, ο
χρήστης μπορεί να εργαστεί πολύ αποτελεσματικά με τον Mozilla Thunderbird.
Δημιουργία Λίστας Αλληλογραφίας
•

Από το μενού Εργαλεία επιλέξτε το Ευρετήριο Διευθύνσεων ή κάντε κλικ
στο εικονίδιο Ευρετήριο διευθύνσεων που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων
του παραθύρου Ευρετήριο διευθύνσεων.

•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Νέα λίστα στη γραμμή εργαλείων.

•

Εισάγετε το Όνομα της Λίστας.Νέα λίστα

•

Συμπληρώστε επιπλέον πληροφορίες όπου χρειάζεται.

•

Πληκτρολογήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη δημιουργία της
λίστας.
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•

Επιλέξτε ΟΚ.

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους παραλήπτες της λίστας
αλληλογραφίας
•

Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο αποστολής, αντί
για την κλασσική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Επιλογή μιας λίστας αλληλογραφίας ή μιας επαφής
•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύνταξη που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων για
τη δημιουργία μηνύματος.

•

Επιλέξτε το εικονίδιο Επαφές.

•

Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της λίστας διανομής για να προστεθεί στο
πλαίσιο αποστολής.
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7.5.3.9 Προώθηση μηνύματος
Η προώθηση μηνύματος περιλαμβάνει την αποστολή μηνύματος που έχει λάβει ο
χρήστης σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες. Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας
του παρόντος μηνύματος και προσθήκης νέου κειμένου πριν προωθηθεί. Το αρχικό
μήνυμα μπορεί να σταλεί ως επισύναψη ή να ενσωματωθεί στο κύριο σώμα του
μηνύματος.
Ρυθμίσεις των επιλογών προώθησης
•

Από το μενού Επεξεργασία -> Προτιμήσεις -> εικονίδιο Σύνταξη.

•

Από την καρτέλα Γενικά -> Προώθηση Μηνυμάτων και επιλογή του
επιθυμητού στυλ.

•

Κλείσιμο.

Προώθηση ηλεκτρονικού μηνύματος
Μέθοδος 1: χρήση των προκαθορισμένων επιλογών
•

Ανοίξτε το ηλεκτρονικό μήνυμα που πρόκειται να προωθηθεί.
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•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προώθηση ή εναλλακτικά από το μενού Μήνυμα ->
Προώθηση ή πατήστε Ctrl+L.

•

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, όπως θα κάνατε σε ένα κανονικό μήνυμα.

•

Πληκτρολογήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών ή το
όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο αποστολής.

•

Αποστολή.

Μέθοδος 2: Ρύθμιση / Συγκεκριμενοποίηση των επιλογών προώθησης
•

Ανοίξτε το ηλεκτρονικό μήνυμα που πρόκειται να προωθηθεί.

•

Από το μενού Μήνυμα -> Προώθηση ως

•

Ενεργοποίηση της επιλογής που επιθυμείτε.

•

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, όπως θα κάνατε σε ένα κανονικό μήνυμα.

•

Πληκτρολογήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών ή το
όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο αποστολής.

•

Αποστολή.

7.5.4 Αντιγραφή, Μετακίνηση, Διαγραφή
7.5.4.1 Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου μέσα σε μήνυμα ή μεταξύ άλλων
ενεργών μηνυμάτων
Κείμενο μπορεί να αντιγραφεί ή να μετακινηθεί μεταξύ μηνυμάτων με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο που γίνεται και στα έγγραφα.
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Αντιγραφή κειμένου μέσα σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να αντιγραφεί.

•

Από το μενού Επεξεργασία -> Αντιγραφή ή εναλλακτικά Ctrl+C.

•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να αντιγραφεί το
κείμενο.

•

Από το μενού Επεξεργασία -> Επικόλληση ή Ctrl+V.

Μετακίνηση κειμένου μέσα σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να μετακινηθεί.

•

Από το μενού Επεξεργασία -> Αποκοπή ή Ctrl+X.

•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που πρόκειται να μετακινηθεί το κείμενο.

•

Από το μενού Επεξεργασία -> Επικόλληση ή Ctrl+V.

Αντιγραφή κειμένου μεταξύ ενεργών μηνυμάτων
•

Μεταβείτε στο αρχικό μήνυμα.

•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να αντιγραφεί.

•

Από το μενού Επεξεργασία -> Αντιγραφή ή Ctrl+C.

•

Μεταβείτε στο μήνυμα όπου θα προσθέσετε το κείμενο.

•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να αντιγραφεί το κείμενο.

•

Επεξεργασία -> Επικόλληση ή Ctrl+V.

Μετακίνηση κειμένου από το ένα μήνυμα στο άλλο
•

Μεταβείτε στο αρχικό μήνυμα.

•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να μετακινηθεί.

•

Επεξεργασία -> Αποκοπή ή Ctrl+X.

•

Μεταβείτε στο μήνυμα όπου θα μετακινηθεί το κείμενο.

•

Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που πρόκειται να μετακινηθεί το κείμενο.

•

Επεξεργασία -> Επικόλληση ή Ctrl+V.

110

7.5.4.2 Αντιγραφή κειμένου από άλλη πηγή σε ένα μήνυμα
Έστω ότι έχετε ένα κείμενο σε OpenOffice.org Writer ή MS Office και επιθυμείτε να το
αντιγράψετε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.
•

Ανοίξτε το έγγραφο στο οποίο πρόκειται να αντιγραφεί το κείμενο.

•

Επιλέξτε το κείμενο και από το μενού Επεξεργασία -> Αντιγραφή ή
Ctrl+C.

Μεταβείτε στο μήνυμα στο οποίο θα αντιγραφεί το κείμενο. Μπορείτε να μετακινήστε
μεταξύ ενός κειμένου και ενός μηνύματος, επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο που
εμφανίζεται στο τέλος της οθόνης.

7.5.4.3 Διαγραφή κειμένου σε ένα μήνυμα
•

Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να διαγραφεί και πατήστε Delete.

7.5.4.4 Διαγραφή ενός επισυναπτόμενου αρχείου από ένα εξερχόμενο μήνυμα
Τα συνημμένα αρχεία που υπάρχουν στα μηνύματα που συντάσσει ο χρήστης,
εμφανίζονται στο πλαίσιο Συνημμένα.

•

Κάντε δεξί κλικ στην επισύναψη που θέλετε να διαγράψετε κι επιλέξτε
Διαγραφή.
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Ενότητα 6: Διαχείριση Μηνυμάτων

7.6.1 Τεχνικές
7.6.1.1 Τεχνικές για αποτελεσματικότερη οργάνωση των ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, όπως δημιουργία και ονομασία φακέλων, μετακίνηση μηνυμάτων
στους κατάλληλους φακέλους, διαγραφή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, χρήση
λιστών αλληλογραφίας
Αν χρησιμοποιείτε καθημερινά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως βασικό εργαλείο της
δουλειάς σας, είναι πολύ πιθανό να λαμβάνετε περίπου 50 με 100 μηνύματα την ημέρα.
Μετά από κάποιους μήνες, μαζεύονται εκατοντάδες μηνύματα. Προφανώς, ο σταθερός
χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα χρειαστεί να αναπτύξει τεχνικές
προκειμένου να διαχειριστεί τόσο την εισερχόμενη αλληλογραφία του, όσο και την
εξερχόμενη.
Φάκελοι Αλληλογραφίας
Οι φάκελοι αλληλογραφίας είναι για την ηλεκτρονική αλληλογραφία ότι και οι
κατάλογοι στα αρχεία. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας φακέλων αλληλογραφίας,
όπου αποθηκεύονται εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα. Συνήθως οι χρήστες είναι
προσεχτικοί στη δημιουργία φακέλων για τα εισερχόμενα μηνύματα, αλλά αμελούν να
οργανώσουν τα εξερχόμενα μηνύματα. Αντίγραφα των εξερχόμενων μηνυμάτων
μπορούν να συγκεντρωθούν στο φάκελο Απεσταλμένα.

Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα μπορείτε να τα οργανώσετε δημιουργώντας ένα φάκελο
για τα μηνύματα μιας ειδικής κατηγορίας και στη συνέχεια να δημιουργήσετε δύο
υποφακέλους μέσα σε αυτόν, με την εισερχόμενη αλληλογραφία και με τα αντίγραφα
της εξερχόμενης.

Μερικές φορές, μπορεί να λαμβάνετε τόσα πολλά μηνύματα μιας συγκεκριμένης
κατηγορίας, ώστε να χρειαστεί να τον διαχωρίσετε σε υποκατηγορίες, οι οποίες θα
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περιέχουν υποφακέλους εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων. (Αυτό θα
αναπτυχθεί στην ενότητα 7.6.3.2.)

Όταν δημιουργείτε φακέλους, καλό θα ήταν να χρησιμοποιείτε ονόματα με κάποιο
νόημα. Μπορείτε να τροποποιείτε τη δομή των φακέλων σας σε καθημερινή βάση και να
μεταφέρετε (με σύρσιμο και απόθεση/ drag and drop) μηνύματα από τον ένα φάκελο
στον άλλο.
Διαγραφή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
Είναι καλό να αποθηκεύετε μόνο τα μηνύματα πραγματικά χρειάζεστε. Σα μέτρο
προστασίας έναντι των ιών, καλό θα ήταν να διαγράφετε μηνύματα που προέρχονται
από ύποπτες πηγές, χωρίς να τα ανοίξετε.

Αν διαπιστώσετε ότι λαμβάνετε ενοχλητική αλληλογραφία, καλό θα ήταν να
χρησιμοποιήσετε προγράμματα αντι-spam, που θα την μπλοκάρουν.

Χρησιμοποιήστε λίστες αλληλογραφίας/ διανομής, για την αποστολή μηνύματος σε
ομάδες παραληπτών. Αντί να πληκτρολογείτε τις μία μία τις διευθύνσεις, γράψτε μόνο
το όνομα της λίστας διανομής.

7.6.2 Χρήση του Ευρετηρίου Διευθύνσεων
7.6.2.1 Δημιουργία νέας λίστας αλληλογραφίας/ διανομής
•

Επιλέξτε από το μενού Εργαλεία -> Ευρετήριο Διευθύνσεων ή κάντε κλικ
στο εικονίδιο Ευρετήριο που βρίσκεται στη Γραμμή εργαλείων, εναλλακτικά
πιέστε Ctrl+2.

•

Στο παράθυρο Ευρετήριο διευθύνσεων επιλέξτε το εικονιδίου Νέα Λίστα από
τη γραμμή εργαλείων.
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•

Καταχωρίστε τις σχετικές πληροφορίες και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
μελών της λίστας.

•

ΟΚ.

7.6.2.2 Προσθήκη νέας επαφής σε μια λίστα διευθύνσεων
•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ευρετήριο της γραμμής εργαλείων.

•

Οι λίστες αλληλογραφίας εμφανίζονται μαζί με τις άλλες επαφές.
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•

Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της λίστας. Θα εμφανιστεί μια λίστα με
υπάρχοντα μέλη.

•

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του νέου μέλους.

•

ΟΚ.

7.6.2.3 Διαγραφή μια ηλεκτρονικής διεύθυνσης από μια λίστα αλληλογραφίας/
διανομής
•

Ανοίξτε το Ευρετήριο διευθύνσεων (από το εικονίδιο Ευρετήριο της
γραμμής εργαλείων).

•

Εμφανίστε τα περιεχόμενα του Προσωπικού ευρετηρίου διευθύνσεων
(αριστερό πλαίσιο) , κάνοντας κλικ στο +.
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•

Κάντε κλικ στη σχετική Λίστα αλληλογραφίας. Τα περιεχόμενά της θα
εμφανιστούν στο διπλανό παράθυρο.

•

Επιλέξτε το όνομα που πρόκειται να διαγράψετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο
Διαγραφή της γραμμή εργαλείων ή εναλλακτικά κάντε δεξί κλικ στο όνομα
και επιλέξτε Διαγραφή.

7.6.2.4 Ανανέωση του ευρετηρίου διευθύνσεων με εξερχόμενη αλληλογραφία
Ο Mozilla Thunderbird προσθέτει αυτόματα επαφές από τις διευθύνσεις των
εξερχόμενων μηνυμάτων στο Ευρετήριο διευθύνσεων. Για να απενεργοποιήσετε αυτή
την επιλογή επιλέξτε:
•

Επεξεργασία -> Προτιμήσεις.

•

Επιλέξτε το εικονίδιο Σύνταξη -> καρτέλα Διευθυνσιοδότηση και

•

απενεργοποιήστε

την

Αυτόματη

προσθήκη

των

εξερχομένων

διευθύνσεων e-mail.
•

Κλείσιμο.
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7.6.3 Οργάνωση μηνυμάτων
7.6.3.1 Αναζήτηση μηνυμάτων βάσει του αποστολέα, του θέματος, του
περιεχομένου
Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια φιλτραρίσματος στο εργαλείο της Έρευνας, ώστε
να εμφανίζονται μηνύματα από ένα συγκεκριμένο παραλήπτη ή μηνύματα με κοινό θέμα
ή αυτά που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λέξεις στο κύριο μέρος του μηνύματος. Στο
περιβάλλον του Mozilla Thunderbird,
•

Κάντε κλικ στο πλαίσιο Εύρεση, για να το ενεργοποιήσετε.

•

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού, για να εμφανίσετε το
αναπτυσσόμενο μενού.

•

Επιλέξτε το φίλτρο με βάση το οποίο θα περιοριστεί η έρευνα.

Αναζήτηση μηνύματος βάσει θέματος
Στο αναπτυσσόμενο μενού της Εύρεσης επιλέξτε:
•

Θέμα και

•

πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να περιέχεται στο θέμα και πατήστε
Enter.
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Αναζήτηση μηνύματος βάσει αποστολέα
Στο αναπτυσσόμενο μενού της Εύρεσης επιλέξτε:
•

Αποστολέας και

•

πληκτρολογήστε το όνομα ή μέρος του ονόματος του αποστολέα

και

πατήστε Enter.
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Αναζήτηση μηνύματος βάσει περιεχομένου
Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αναζήτηση κάποιου όρου μέσα σε ένα μήνυμα.
•

Ανοίξτε το μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία ->
Εύρεση -> Εύρεση σε αυτό το μήνυμα.

•

Πληκτρολογήστε τον όρο που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πλαίσιο του
αναδυομένου παραθύρου Εύρεση στη σελίδα.

Ο όρος εμφανίζεται τονισμένος σε πορτοκαλί φόντο. Επιλέγοντας Εύρεση επόμενου
εμφανίζεται η επόμενη επανάληψη του όρου μέσα στο μήνυμα.

7.6.3.2 Δημιουργία νέου φακέλου για μηνύματα
Έστω ότι επιθυμείτε να κρατήσετε αρχείο με όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που
σχετίζονται με την εργασία σας και ότι θέλετε να τα οργανώσετε σε Εισερχόμενα και
σε Εξερχόμενα.
•

Από το μενού Αρχείο -> Νέος Φάκελος.
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•

Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου. (Στο παράδειγμά μας είναι
Mozilla).

•

ΟΚ.

Δημιουργία υποφακέλων
•

Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Mozilla κι επιλέξτε από το μενού περιεχομένου
Νέος Υποφάκελος.

•

Πληκτρολογήστε το όνομα του υπο-φακέλου -> ΟΚ. (Σε αυτή την περίπτωση
Εισερχόμενα Mozilla).

•

Εμφανίστε τα περιεχόμενα των Τοπικών Φακέλων κάνοντας κλικ στο +,
έπειτα των Εισερχομένων και τέλος του Φακέλου Mozilla.

Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήστε ένας ακόμη υποφάκελο μέσα στο φάκελο Mozilla που
θα ονομάζεται Εξερχόμενα Mozilla.
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Δημιουργήστε φακέλους και υποφακέλους ανάλογα με τις ανάγκες σας. Στην
παραπάνω οθόνη παρουσιάζεται το σύστημα φακέλων. Ο φάκελος Mozilla περιλαμβάνει
έναν υποφάκελο Εισερχόμενα Mozilla και έναν υποφάκελο Εξερχόμενα Mozilla. Τα
παραπάνω αποτελούν απλά προτάσεις για το πώς μπορούν να οργανωθούν τα
ηλεκτρονικά μηνύματα. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια μέθοδο θεωρεί ότι
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

7.6.3.3 Μετακίνηση μηνυμάτων σε ένα νέο φάκελο
Μετακίνηση μηνύματος με σύρσιμο και απόθεση
•

Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να μετακινηθεί.

•

Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε το μήνυμα
στο νέο φάκελο που θέλετε και αποθέστε το.

Μετακίνηση μηνύματος με τη χρήση του μενού περιεχομένου
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που πρόκειται να μετακινηθεί.

•

Επιλέξτε Μετακίνηση στο Φάκελο από το μενού περιεχομένου.

•

Κάντε κλικ στον επιθυμητό φάκελο στη λίστα που εμφανίζεται.

Αντιγραφή μηνύματος σε νέο φάκελο
Με παρόμοια μέθοδο γίνεται και η αντιγραφή μηνύματος σε νέο φάκελο.
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που πρόκειται να μετακινηθεί.

•

Επιλέξτε Αντιγραφή στο Φάκελο από το μενού περιεχομένου.

•

Κάντε κλικ στον επιθυμητό φάκελο στη λίστα που εμφανίζεται.

7.6.3.4 Κατηγοριοποίηση μηνυμάτων βάσει ονόματος και ημερομηνίας
Με τη χρήση του Mozilla Thunderbird τα μηνύματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν κάτω
από διαφορετικές θεματικές επικεφαλίδες.
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•

Από το μενού Προβολή -> Ταξινόμηση κατά

•

Κάντε κλικ στην επιλογή που επιθυμείτε.

Ημερομηνία
Κατηγοριοποιεί τα μηνύματα με χρονική σειρά.
Αποστολέας
Επιλέγοντας τη θεματική επικεφαλίδα του Αποστολέα τα μηνύματα ευρετηριάζονται
αλφαβητικά, με βάση το όνομα του Αποστολέα.
Θέμα
Αλφαβητική ευρετηρίαση των μηνυμάτων σύμφωνα με το θέμα που έχει δοθεί από τον
αποστολέα. κ.ο.κ.

Επιλέγοντας Ομαδοποιημένα κατά ταξινόμηση όλα τα θέματα ευρετηριάζονται
σύμφωνα με μία από τις προηγούμενες επιλογές και εμφανίζονται σε ομάδες.

Εξ ορισμού, τα μηνύματα κατηγοριοποιούνται με Αύξουσα σειρά. Για να αλλάξετε σε
Φθίνουσα κάντε κλικ πάνω σε μία Θεματική Επικεφαλίδα ή επιλέξτε από το μενού
Προβολή -> Ταξινόμηση κατά -> Φθίνουσα.

7.6.3.5 Διαγραφή Μηνύματος
•

Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε το εικονίδιο
Διαγραφή από τη γραμμή εργαλείων ή εναλλακτικά κάντε δεξί κλικ στο
μήνυμα και επιλέξτε Διαγραφή από το μενού περιεχομένου.

7.6.3.6 Επαναφορά μηνύματος από τον κάδο
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Όταν διαγράφετε ένα μήνυμα, ο Mozilla Firefox δεν το διαγράφει εντελώς, αλλά το
μετακινεί σε έναν ειδικό φάκελο που ονομάζεται Κάδος. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να
επανέλθουν. Για να επανέλθουν,
•

Κάντε κλικ στον Κάδο που βρίσκεται στο πλαίσιο των Φακέλων. Με αυτόν τον
τρόπο θα εμφανιστούν τα μηνύματα που έχετε διαγράψει.

•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που επιθυμείτε να επαναφέρετε.

•

Επιλέξτε Μετακίνηση προς από το μενού περιεχομένου.

•

Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα επιστέψει το μήνυμα.

7.6.3.7 Άδειασμα του κάδου
Αν είστε βέβαιοι ότι δε χρειάζεστε πια τα μηνύματα που βρίσκονται στον Κάδο
μπορείτε να διαγράψετε ολοκληρωτικά το περιεχόμενό του. Με αυτόν τον τρόπο θα
διαγραφούν για πάντα όλα τα μηνύματα.
•

Από το μενού Αρχείο -> Άδειασμα Κάδου ή δεξί κλικ στο φάκελο Κάδος
και επιλέξτε Άδειασμα Κάδου.

•

Επιλέξτε Ναι αν είστε σίγουροι για την ενέργειά σας.

7.6.4 Προετοιμασία για εκτύπωση
7.6.4.1 Προεπισκόπηση μηνύματος
Μπορείτε να δείτε ποια μορφή θα έχει το μήνυμά σας όταν εκτυπωθεί πριν ακόμα το
εκτυπώσετε.
•

Ανοίξτε το μήνυμα που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.

•

Από το μενού Αρχείο -> Προεπισκόπηση Εκτύπωσης.
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Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί το μήνυμα με τη μορφή που θα έχει όταν εκτυπωθεί.

Αν το μήνυμα περιέχει παραπάνω από μία σελίδες, μπορείτε να μετακινηθείτε στην
επόμενη ή την προηγούμενη με τα βελάκια Επόμενης και Προηγούμενης Σελίδας.
Εναλλακτικά, αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές σελίδες, μπορείτε να μετακινηθείτε
στην πρώτη ή την τελευταία, από τα αντίστοιχα βέλη της Πρώτης και της Τελευταίας
Σελίδας.
•

Κλικ στο πλήκτρο Κλείσιμο όταν θελήσετε να κλείσετε την προεπισκόπηση.

7.6.4.2 Επιλογές εκτύπωσης: ολόκληρο το μήνυμα, επιλεγμένο τμήμα του
μηνύματος, αριθμός αντιτύπων και εκτύπωση
•

Ανοίξτε το μήνυμα που πρόκειται να εκτυπώσετε.

•

Από το μενού Αρχείο -> Εκτύπωση.
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•

Στο παράθυρο Εκτύπωση, επιλέξτε τον εκτυπωτή (σε περίπτωση που
υπάρχουν παραπάνω από ένας).

•

Καθορίστε τον αριθμό αντιτύπων.

•

Επιλέξτε αν θα εκτυπώσετε κάποιες ή όλες τις σελίδες.

•

Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε το πλαίσιο
Εκτύπωση σε αρχείο.

Σημείωση: Στο στάδιο που βρίσκεται ο Mozilla Thunderbird δεν μπορεί να υποστηρίξει
την εκτύπωση επιλογής κειμένου.

Για να αλλάξετε μεγέθους χαρτιού:
•

Από το μενού Αρχείο -> Εκτύπωση.

•

Επιλέξτε Ιδιότητες και από το παράθυρο Ιδιότητες Εκτυπωτή αλλάξτε το
μέγεθος του χαρτιού.

125

•

Όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια πατήστε ΟΚ για να επιστρέψετε στο
παράθυρο της εκτύπωσης.

•

Εκτύπωση.

Για περισσότερες ρυθμίσεις επιλέξτε:
•

Από το μενού Αρχείο -> Διαμόρφωση Σελίδας.

•

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή & Επιλογές.

•

Επιλέξτε τον Προσανατολισμό -> Κάθετο ή Οριζόντιο.

Τις αλλαγές που κάνατε μπορείτε να τις δείτε στο παράθυρο της προεπισκόπησης.
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