
beconnected.esafety.gov.au

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Αναφορικά με τα αναδυόμενα πλαίσια 

Τι είναι ένα αναδυόμενο πλαίσιο; 
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές στο smartphone ή στο tablet, όπως όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή κάνετε περιήγηση 
στο διαδίκτυο, μπορεί να εμφανιστεί ένα μικρό πλαίσιο στην οθόνη που περιέχει κάποιο μήνυμα ή ερώτηση. Αυτά 
είναι γνωστά ως pop-up boxes (αναδυόμενα πλαίσια ή παράθυρα) και συχνά περιέχουν μια ερώτηση που σας 
ζητάει άδεια για να κάνει κάτι η εφαρμογή ή η ιστοσελίδα ή απλά να σας δώσει κάποιες πληροφορίες. 

Παραδείγματα αναδυόμενων πλαισίων 
που μπορεί να δείτε περιλαμβάνουν 
όταν είναι να συμφωνήσετε στους 
όρους και τις προϋποθέσεις της 
εφαρμογής, να δώσετε άδεια 
στην εφαρμογή να ενημερωθεί 
ή να αποκτήσει πρόσβαση στις 
φωτογραφίες σας ή, στην περίπτωση 
μιας ιστοσελίδας, να γραφτείτε σε μια 
λίστα αλληλογραφίας ή να πάρετε 
μέρος σε μια έρευνα. 

Ως γενικός κανόνας, είναι καλύτερα να είστε πάντοτε προσεκτικοί, ειδικά αν δίνετε άδεια σε μια εφαρμογή 
να κάνει κάτι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχετε τα αναδυόμενα πλαίσια από ιστοσελίδες, καθώς 
μπορεί να είναι απάτες κι αν πατήσετε σε αυτά μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνους ιούς ή ακόμα και 
κακόβουλο λογισμικό να εγκατασταθούν στο smartphone ή το tablet σας. 

Αυτός ο οδηγός σας δίνει μερικές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνετε όταν βλέπετε τα διάφορα είδη 
αναδυόμενων πλαισίων. 

Από πού προέρχονται τα αναδυόμενα πλαίσια; 
Οι δύο κύριες πηγές των αναδυόμενων πλαισίων είναι: 
•  Εφαρμογές που ζητάνε άδεια να κάνουν κάτι, και 

•  Ιστοσελίδες. 

Ας τα δούμε με τη σειρά. 

Αναδυόμενα πλαίσια από εφαρμογές 

Η έξυπνη συσκευή σας είναι πολύ εξελιγμένη και διαθέτει πολλές έξυπνες λειτουργίες και υπηρεσίες, 
μερικές από τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν από εφαρμογές που εγκαθιστάτε για να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. 
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Μια εφαρμογή μπορεί χρειαστεί πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες και λειτουργίες: 
•  Η ικανότητα της συσκευής σας να εντοπίζει πού βρίσκεστε τώρα - πολλές εφαρμογές χαρτών και 

συγκοινωνιών λειτουργούν καλύτερα αν γνωρίζουν πού βρίσκεστε. 

•  Οι αριθμοί και οι διευθύνσεις email που είναι αποθηκευμένες στη λίστα επαφών σας - ορισμένες 
εφαρμογές όπως το WhatsApp θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουν 
ταχύτερη σύνδεση με άλλους χρήστες του WhatsApp. 

•  Οι φωτογραφίες στο άλμπουμ των φωτογραφιών σας - ορισμένες εφαρμογές των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και μηνυμάτων ζητούν πρόσβαση στο άλμπουμ σας για να διευκολύνουν την αποστολή ή 
την ανάρτηση φωτογραφιών, και 

•  Η ικανότητα της συσκευής σας να ακούει ή να μαγνητοφωνεί φωνή και άλλους ήχους - πολλές 
εφαρμογές επικοινωνίας και συνομιλιών λειτουργούν μόνο εάν έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο της 
συσκευής σας. 

Όταν εγκαθιστάτε μια νέα εφαρμογή και την χρησιμοποιείτε για 
πρώτη φορά, μπορεί να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μία ή 
περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες. Η συσκευή σας δεν θα 
επιτρέψει να συμβεί αυτό χωρίς την άδειά σας, επομένως θα σας 
ζητήσει να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την πρόσβαση μέσω ενός 
αναδυόμενου μηνύματος. 

Για παράδειγμα, η πρώτη φορά που 
μια εφαρμογή ζητάει την τοποθεσία 
σας από το τηλέφωνο, το τηλέφωνο 
θα εμφανίσει ένα μήνυμα που σας 
ζητά να επιβεβαιώσετε ότι είναι 
εντάξει. Το iPhone θα ρωτήσει, Don’t 
Allow (Δεν επιτρέπω) ή Allow 
(Επιτρέπω). Το τηλέφωνο Android θα 
ρωτήσει, Deny (Αρνούμαι) ή Allow 
(Επιτρέπω). 
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Επιτρέπω ή δεν επιτρέπω; 
Ποιο θα πρέπει να διαλέξετε; Καταρχάς, αναρωτηθείτε αν είναι απαραίτητο ή λογικό ότι η εφαρμογή 
μπορεί να χρειαστεί πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Είναι πολύ λογικό για μια εφαρμογή χαρτών και 
άλλες εφαρμογές πλοήγησης να γνωρίζει την τοποθεσία σας. Δεν μπορεί να σας πει πώς να φτάσετε στον 
προορισμό σας αν δεν ξέρει πού είναι ο προορισμός! 

Αλλά μερικές φορές οι εφαρμογές ζητούν άσκοπες ή μη αναμενόμενες άδειες. Είναι λογικό να αναμένετε 
ότι μια εφαρμογή μηνυμάτων SMS θα πρέπει να μπορεί να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις. Αλλά αφού 
εγκαταστήσαμε μια εφαρμογή που υποτίθεται ότι έπρεπε να μας ξεναγήσει σε μια έκθεση και τώρα η 
εφαρμογή θέλει να μπορεί να κάνει κλήσεις. Αυτό είναι μια προειδοποίηση για εμάς. 

Τι θα πρέπει να κάνετε εάν η υπηρεσία δεν φαίνεται κατάλληλη 
γι' αυτό που κάνει η εφαρμογή; Απλά μπορείτε να την Αρνηθείτε 
ή να μην την Επιτρέψετε. Μπορείτε να το επιτρέψετε αργότερα αν 
αποδειχθεί ότι είναι κάτι σημαντικό. Ή εάν σας ανησυχεί, μπορείτε 
να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή. Αυτό το κάναμε με την 
εφαρμογή ξενάγησης της έκθεσης. 

Η καλύτερη συμβουλή 

Δεν είναι όλες οι εφαρμογές εντελώς ασφαλείς. Μπορείτε όμως να περιορίσετε τον 
κίνδυνο από τις εφαρμογές, εγκαθιστώντας τες μόνο από το App Store αν έχετε iPhone 
ή iPad ή από το Google Play Store αν έχετε τηλέφωνο Android ή tablet. 

Αναδυόμενα πλαίσια από ιστοσελίδες 

Όταν επισκέπτεστε μερικές ιστοσελίδες, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη σας ένα αναδυόμενο πλαίσιο. 
Μπορεί να είναι αβλαβές, ή μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου 
του smartphone που έχετε, το αναδυόμενο πλαίσιο μπορεί στην πράξη να δημιουργήθηκε από το τηλέφωνο 
εάν ανησυχεί για την ασφάλεια και την προστασία σας στην ιστοσελίδα. 

Ο πρώτος γενικός κανόνας είναι: μην εμπιστεύεστε κανένα αναδυόμενο πλαίσο που σας ζητάει στοιχεία. 
Μπορεί να προσφέρει κάτι που θέλετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Ίσως η συσκευή σας ή 
τα προσωπικά σας στοιχεία να απειλούνται από κάτι που σχεδιάστηκε σκόπιμα για να φανεί ελκυστικό ή 
χρήσιμο. 
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Ένα από τα πιο συνηθισμένα αναδυόμενα πλαίσια δεν είναι επικίνδυνο, αλλά μπορεί να είναι ενοχλητικό. 
Πολλές ιστοσελίδες θέλουν να σας Στείλουν ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις είναι σύντομα μηνύματα που 
εμφανίζονται στο τμήμα των ειδοποιήσεων του smartphone ή του tablet. Μπορεί να σας ειδοποιήσουν 
για μια είδηση, μια ελκυστική προσφορά ή κάτι παρόμοιο. Επίσης λαβαίνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες 
εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, όπως μηνύματα SMS και μηνύματα email. 

Σε ένα iPhone ή iPad, οι ειδοποιήσεις ιστοσελίδων από το Safari μπλοκάρονται, επομένως πιθανώς δεν θα τις δείτε. 

Σε μια συσκευή Android, ενδέχεται να δείτε ένα αναδυόμενο πλαίσιο με την ερώτηση εάν θέλετε να παίρνετε 
ειδοποιήσεις από την ιστοσελίδα. 

Το πλαίσιο έχει δύο επιλογές: Block (Μπλοκάρισμα) και Allow 
(Επιτρέπω). Επειδή δεν γνωρίζετε εκ των προτέρων πόσο συχνά 
η ιστοσελίδα θα σας στέλνει ειδοποιήσεις, σας συνιστούμε να 
επιλέξετε Μπλοκάρισμα. 

Αναδυόμενα πλαίσια από αναξιόπιστες ιστοσελίδες 

Μερικά αναδυόμενα πλαίσια αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο. Συχνά προσφέρουν ανταμοιβές ή βραβεία, ή 
μερικές φορές προσποιούνται ότι έχουν βρει έναν επικίνδυνο ιό στο τηλέφωνο ή το tablet σας. Δεν πρέπει 
ποτέ να τα εμπιστεύεστε, ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικά φαίνονται. Εάν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας. 

Ευτυχώς, πολύ πιθανόν να μην λαβαίνετε αναδυόμενα πλαίσια απευθείας από ιστοσελίδες, επειδή τα 
περισσότερα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου στα smartphone και tablet τα αποκλείουν αυτόματα. 

Αν πράγματι σας βγει ένα αναδυόμενο πλαίσιο από κάποια 
ιστοσελίδα ενώ κάνετε περιήγηση στο Διαδίκτυο, ένας καλός 
γενικός κανόνας είναι να αλληλεπιδράτε με αυτό μόνο αν 
εμπιστεύεστε την ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται. 

Συγχαρητήρια 
Κερδίσατε!!! 

Αυτό δεν είναι αστείο. Είστε ο 
100.000ος επισκέπτης για σήμερα! 

Θέλετε να πάρετε τα κέρδη σας; 

OK ΑΚΥΡΩΣΗ

 Πώς να κλείσετε ένα αναδυόμενο πλαίσιο από ιστοσελίδα 

Εάν δεν αναγνωρίζετε το όνομα της ιστοσελίδας σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο, να είστε ασφαλείς και μην 
κάνετε κλικ σε κανένα κουμπί στο αναδυόμενο πλαίσιο. Αντί αυτού, θα πρέπει να κλείσετε το αναδυόμενο 
πλαίσιο. Αυτό είναι ο τρόπος που το κάνουμε: 
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Βήμα 1. Τα περισσότερα αναδυόμενα πλαίσια έχουν ένα μικρό 
x στην πάνω δεξιά γωνία που λέγεται κουμπί close 
(κλείσιμο). Μπορείτε να το πατήσετε μία φορά για 
να κλείσετε το αναδυόμενο πλαίσιο. Μπορεί να είναι 
δύσκολο να δείτε το x σε μερικά αναδυόμενα πλαίσια, 
γι' αυτό κοιτάξετε προσεχτικά. 

Εγγραφείτε για να λαβαίνετε 
ενημερωτικά δελτία και θα έχετε 
15% έκπτωση στην πρώτη σας 

παραγγελία. 
Εγγραφείτε 

Όχι ευχαριστώ 

Βήμα 2. Αν δεν εμπιστεύεστε το αναδυόμενο πλαίσιο ή δεν 
έχει ένα μικρό x στην πάνω δεξιά γωνία, δοκιμάσετε 
να πατήσετε οπουδήποτε έξω από το πλαίσιο για να 
το κλείσετε. 

Συγχαρητήρια 
Κερδίσατε!!! 

Αυτό δεν είναι αστείο. Είστε ο 
100.000ος επισκέπτης για σήμερα! 

Θέλετε να πάρετε τα κέρδη σας: 

OK ΑΚΥΡΩΣΗ 

Βήμα 3. Αν το αναδυόμενο πλαίσιο δεν φύγει, μην μπείτε στον πειρασμό να πατήσετε κάποιο από τα 
κουμπιά για να το ξεφορτωθείτε. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να απαλλαγείτε από αυτό είναι να 
κλείσετε την ιστοσελίδα στην οποία εμφανίζεται. 

Για να το κάνετε αυτό, κλείστε το browser tab (καρτέλα περιήγησης). Η καρτέλα του προγράμματος 
περιήγησης αναπαριστά μια σελίδα από έναν ιστότοπο (γνωστό ως ιστοσελίδα) που ανοίξατε στο 
πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Μπορεί να έχετε πολλές καρτέλες ή ιστοσελίδες ανοιχτές ταυτόχρονα 
και να πηγαίνετε από τη μια στην άλλη με ένα πάτημα του δακτύλου σας. 

Ας δούμε πώς να βρούμε και να κλείνουμε μια ιστοσελίδα μ' ένα ενοχλητικό αναδυόμενο πλαίσιο. 

Αυτό δεν είναι αστείο. Είστε ο 
100.000ος επισκέπτης για σήμερα! 

Θέλετε να πάρετε τα κέρδη σας; 

Πώς να κλείσουμε καρτέλες περιήγησης: Apple 

Για να κλείσετε μια καρτέλα περιήγησης διαδικτύου του 
προγράμματος  Safari σε ένα iPhone ή iPad, πατήστε το εικονίδιο 
Καρτέλες  στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Το εικονίδιο μοιάζει 
με δύο επικαλυπτόμενα τετράγωνα. 

OK ΑΚΥΡΩΣΗ 
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Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα καρουσέλ όλων των ιστοσελίδων 
που έχετε ανοιχτές τώρα στο smartphone ή στο tablet. Βρείτε 
την ιστοσελίδα που έχει το αναδυόμενο πλαίσιο και πατήστε το 
μικρό x στην επάνω αριστερή γωνία της ιστοσελίδας για να την 
κλείσετε. Εάν έχετε πολλές ιστοσελίδες ανοικτές, ίσως χρειαστεί 
να σαρώσετε τις καρτέλες για να βρείτε αυτή που θέλετε. 

Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, 
πατήστε Done (Τέλος) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 

Πώς να κλείσουμε καρτέλες περιήγησης: 
Android 

Για να κλείσετε μια καρτέλα περιήγησης διαδικτύου Chrome 
σε ένα τηλέφωνο ή tablet Android, πατήστε το εικονίδιο Tabs 
(Καρτέλες) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, δίπλα από τις 
τρεις κάθετες κουκίδες. Το εικονίδιο μοιάζει με τετράγωνο και 
μπορεί να έχει έναν αριθμό μέσα, που αντιπροσωπεύει τον 
αριθμό των ιστοσελίδων που είναι ανοιχτές στη συσκευή σας. 

Οι ανοιχτές ιστοσελίδες θα εμφανιστούν στην οθόνη σας σαν 
μια τράπουλα. Βρείτε την ιστοσελίδα που έχει το αναδυόμενο 
πλαίσιο και πατήστε το μικρό x στην επάνω δεξιά γωνία της 
ιστοσελίδας για να την κλείσετε. Εάν έχετε πολλές ιστοσελίδες 
ανοικτές, ίσως χρειαστεί να σαρώσετε τις καρτέλες για να βρείτε 
αυτή που θέλετε. 

Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, 
πατήστε ξανά το εικονίδιο Tabs. Συγχαρητήρια 

Κερδίσατε!!! 
Αυτό δεν είναι αστείο. Είστε ο 

100.000ος επισκέπτης για σήμερα! 
Θέλετε να πάρετε τα κέρδη σας; 

OK ΑΚΥΡΩΣΗ 

OK ΑΚΥΡΩΣΗ 

Συγχαρητήρια 
Κερδίσατε!!! 

Αυτό δεν είναι αστείο. Είστε ο 
100.000ος επισκέπτης για σήμερα! 

Θέλετε να πάρετε τα κέρδη σας; 


