
beconnected.esafety.gov.au

Κατεβάστε με ασφάλεια 
από το διαδίκτυο
Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές για να κατεβάζετε (downloading) με 
ασφάλεια από το διαδίκτυο.

Τι είναι το κατέβασμα; 
Ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο 
διαδίκτυο είναι να πάρετε έγγραφα και εικόνες που μπορείτε μετά να 
αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Αυτό ονομάζεται κατέβασμα ή 
τηλεφόρτωση.
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με το τι κατεβάζετε, ωστόσο, 
υπάρχουν ορισμένες προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρετε πριν 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευσης (Save button).

Κατέβασμα από έμπιστες πηγές
Θα πρέπει να κατεβάζετε μόνο από ιστότοπους που εμπιστεύεστε. Μεγάλοι οργανισμοί, 
όπως η τράπεζά σας, η ασφαλιστική εταιρεία ή η κυβέρνηση γενικά μπορείτε να τους 
εμπιστεύεστε, οπότε οτιδήποτε κατεβάζετε απ’ αυτούς θα πρέπει να είναι ασφαλές.
Τι γίνεται όμως με άλλους ιστότοπους;

• Κοιτάξτε για το https: στην διαδικτυακή διεύθυνση. Δείχνει ότι ο 
ιστότοπος χρησιμοποιεί ασφαλείς επικοινωνίες.

• Κοιτάξτε για τη σελίδα Contacts (Επαφές). Δείχνει ότι οι
ιδιοκτήτες του ιστότοπου δεν κρύβουν την ταυτότητά τους.

Αν όμως έχετε ακόμη αμφιβολίες για το αν είναι ασφαλής ο ιστότοπος, είναι καλύτερα να 
μην κατεβάσετε τίποτα απ’ αυτόν.

Αναζητήστε το HTTPS 
στη διεύθυνση της 

ιστοσελίδας
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Προστατευθείτε από τους ιούς
Ιός είναι ένας είδος ηλεκτρονικού 
προγράμματος που μπορεί να πάρετε εάν 
κατεβάσετε από μη έμπιστες ιστοσελίδες. 
Μπορεί να προκαλέσει άσχημα πράγματα  
στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου 
να σας αποτρέψει να έχετε πρόσβαση στα 
αρχεία σας. Για να αποφύγετε τους ιούς, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Να κατεβάζετε μόνο από έμπιστες 

ιστοσελίδες.
• Να κρατάτε ένα αντίγραφο ασφαλείας των 

σημαντικών αρχείων σας.
• Τρέξτε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς.

Λογισμικό προστασίας από ιούς
Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι ένα ειδικό είδος ηλεκτρονικού προγράμματος που 
σας βοηθάει να ανιχνεύσετε και να αφαιρέσετε ιούς που ενδέχεται να κατεβάσατε.
Αν κατεβάσατε τυχαία έναν ιό, το πρόγραμμά σας προστασίας από ιούς θα εμφανιστεί και 
θα σας πει ότι κατεβάζετε κάτι που είναι 
επικίνδυνο και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να 
το διαγράψετε.
Υπάρχουν πολλά προγράμματα προστασίας 
από ιούς, όπως:
• Avast! (www.avast.com)
• BitDefender  

(www.bitdefender.com.au)
• McAfee (www.mcafee.com)
• Norton (au.norton.com) Λογισμικό προστασίας από ιούς
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Είδη αρχείων 
Κάθε έγγραφο ή εικόνα που κατεβάζετε από το διαδίκτυο  
έχει κάτι που λέγεται τύπος αρχείου. Αυτό ενημερώνει 
τον υπολογιστή σας ποιο πρόγραμμα θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει για να διαβάσει το έγγραφο. Ο τύπος 
αρχείου συνήθως υποδεικνύεται με έναν κωδικό τριών 
ή τεσσάρων γραμμάτων στο τέλος του ονόματος του 
αρχείου. Για παράδειγμα, ένα αρχείο .doc στο τέλος 
δείχνει ότι το αρχείο είναι ένα έγγραφο Word.
Χρειάζεστε το σωστό πρόγραμμα για να διαβάσει το 
έγγραφο. Μερικά παραδείγματα είναι:
• Ένα αρχείο .doc χρειάζεται Microsoft Word ή άλλο  

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
• Ένα αρχείο .pdf χρειάζεται Adobe Acrobat Reader.
• Ένα αρχείο .mp3 χρειάζεται πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.
• Ένα αρχείο .jpg είναι εικόνα που χρειάζεται πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες ιστοσελίδες μπορείτε να εμπιστεύεστε και πώς να 
ανοίγετε τα αρχεία που κατεβάζετε. Όταν έχετε στα χέρια σας αυτές τις πληροφορίες, το 
κατέβασμα πράγματι γίνεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
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