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Χρήση του διαδικτύου
Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές για το πώς να
αξιοποιήσετε στο έπακρο το διαδίκτυο.

Σχετικά με το διαδίκτυο
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο
διαδίκτυο. Μπορείτε:
• Να διατηρήσετε την επαφή σας με την οικογένεια και
φίλους.
• Να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας με διαδικτυακές
τραπεζικές συναλλαγές.
• Να κάνετε τα ψώνια σας στο διαδίκτυο και να σας τα
παραδίδουν στο σπίτι σας.
• Να ενημερώνεστε για ειδήσεις, ή να βρείτε πράγματα Υπάρχουν πολλά πράγματα που
μπορείτε να κάνετε στο διαδίκτυο
που σας ενδιαφέρουν.
Για να εξερευνήσετε το διαδίκτυο, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε μ’ αυτό. Μπορείτε να
το κάνετε αυτό με μερικούς τρόπους:
• Να χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας στο σπίτι μέσω μιας ευρυζωνικής
σύνδεσης.
• Να χρησιμοποιήσετε μια ασύρματη σύνδεση ή μια σύνδεση Wi-Fi σε μια καφετέρια
ή βιβλιοθήκη.
• Να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας συνδέοντάς το
μέσω του τηλεφωνικού δικτύου 3G και 4G.
Οι ιοί υπολογιστών από το διαδίκτυο μπορούν να βλάψουν
τον υπολογιστή σας ή να κλέψουν τα προσωπικά σας
στοιχεία, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορείτε να
κάνετε για να προστατευθείτε.
• Χρησιμοποιήστε λογισμικό προστασίας από ιούς για να
προστατεύσετε τον υπολογιστή σας.
• Προγράμματα προστασίας από ιούς, όπως το AVG και το Avast! μπορείτε να τα
κατεβάσετε δωρεάν από το διαδίκτυο.
• Οι υπολογιστές με Windows 10 συνοδεύονται με λογισμικό προστασίας από ιούς
που λέγεται Defender.
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Πώς να εξερευνήσετε το
διαδίκτυο
Οι ιστότοποι είναι μέρη όπου μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Διαβάστε παρακάτω για
μερικούς τρόπους για να βρείτε έναν ιστότοπο:
• Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πρόγραμμά
σας περιήγησης του διαδικτύου. Για παράδειγμα:
www.abc.net.au.
Ιστότοποι ή ιστοσελίδες είναι
μέρη όπου μπορείτε να βρείτε
• Πληκτρολογήστε λέξεις σε μια μηχανή αναζήτησης,
πληροφορίες στο διαδίκτυο
όπως το Google ή το Bing.
• Χρησιμοποιήστε έναν Σελιδοδείκτη (Bookmark) ή τα Αγαπημένα (Favourite) για
να αποθηκεύσετε ιστότοπους για εύκολη πρόσβαση.
Συχνά μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο διαδίκτυο κάνοντας κλικ στους
διαδικτυακούς συνδέσμους.
• Ένας σύνδεσμος συχνά απλά είναι κείμενο που υπογραμμίζεται ή είναι με
διαφορετικό χρώμα.
• Ένας σύνδεσμος μερικές φορές είναι ένα κουμπί ή μια εικόνα στη σελίδα.
• Μερικές φορές ένας σύνδεσμος αλλάζει χρώμα όταν μετακινείτε τον δρομέα
(δείκτη) του ποντικιού πάνω απ’ τον σύνδεσμο.
• Συνήθως ο δρομέας του ποντικιού αλλάζει σε χέρι μ’ ένα δάκτυλο που δείχνει όταν
είναι πάνω από κάποιον σύνδεσμο.
Μπορείτε να κάνετε εύκολη την επιστροφή σ’ έναν ιστότοπο χρησιμοποιώντας τους
Σελιδοδείκτες ή τα Αγαπημένα.
• Σελιδοδείκτες και Αγαπημένα είναι ονόματα που χρησιμοποιούνται από
διαφορετικά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο για την ίδια λειτουργία.
• Σελιδοδείκτες και Αγαπημένα είναι συντομεύσεις για έναν ιστότοπο ή ιστοσελίδα.
• Σε έναν υπολογιστή με Windows, μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη
κάνοντας κλικ στο αστέρι στη γραμμή Διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης
και επιβεβαιώστε το όνομα και την τοποθεσία.
Εάν χρειάζεται να εκτυπώσετε μια ιστοσελίδα, υπάρχουν μερικές επιλογές απ’ τις
οποίες μπορείτε να διαλέξετε:
• Χρησιμοποιήστε το κουμπί Εκτύπωση (Print) στην ιστοσελίδα, εάν υπάρχει.

beconnected.esafety.gov.au

Χρήση του διαδικτύου
• Εάν δεν υπάρχει, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εκτύπωση
στο πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου, εάν
υπάρχει.
• Επιλέξτε Εκτύπωση μέσα στο μενού του Αρχείου του
προγράμματος περιήγησης.

Παίξτε σύμφωνα με τους κανόνες
Οι νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν ακόμη και
Είναι ενάντια του νόμου
για το διαδίκτυο.
να αντιγράψετε, να
• Το κείμενο, οι εικόνες, η μουσική, οι τηλεοπτικές
επεξεργαστείτε ή να
εκπομπές και οι ταινίες στο διαδίκτυο συχνά
αναπαράγετε περιεχόμενο
χωρίς άδεια
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
• Το σύμβολο των πνευματικών δικαιωμάτων συχνά δείχνει ότι κάτι προστατεύεται
από πνευματικά δικαιώματα. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει το σύμβολο, θα πρέπει να
υποθέσετε ότι το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
• Είναι ενάντια του νόμου να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να αναπαράγετε
περιεχόμενο χωρίς άδεια. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο ενός
ιστότοπου, θα πρέπει να ζητήσετε άδεια.
• Υπάρχουν πολλοί τρόποι να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο χωρίς να
παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα, όπως το Spotify ή iTunes για μουσική,
και ABC iView ή YouTube για βίντεο.
Πολλοί ιστότοποι έχουν όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να διαβάσετε πριν
συμφωνήσετε για ο,τιδήποτε.
• Όροι και προϋποθέσεις είναι οι κανόνες που διέπουν το πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.
• Βεβαιωθείτε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις αν πρόκειται να
συμμετάσχετε ή να εγγραφείτε για κάτι στο διαδίκτυο.
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