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Το "σύννεφο" και εσείς
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (cloud) 
και τι μπορεί να συμβεί στα προσωπικά δεδομένα που διατηρείτε στο "σύννεφο";

Πώς να ξεκινήσετε με το "σύννεφο"
Πώς ξέρετε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή στο "σύννεφο"; Προστατεύονται από τον 
λογαριασμό σας χρήστη. Ας το κοιτάξουμε:
• Το "σύννεφο" αποθηκεύει δεδομένα και παρέχει 

υπηρεσίες, διαδικτυακά. Αυτό σημαίνει ότι 
τα δεδομένα σας μπορούν να αποθηκευτούν 
απομακρυσμένα από τις συσκευές σας και δεν 
χρειάζεται να εκτελείτε ορισμένες υπηρεσίες 
επεξεργασίας στη συσκευή σας. Αρκεί να είστε 
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στα διαδικτυακά δεδομένα ανά πάσα 
στιγμή, από εσάς, από οπουδήποτε.

• Μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό cloud όταν 
ρυθμίζετε για πρώτη φορά έναν λογαριασμό σε 
υπολογιστή Windows ή Apple, τηλέφωνο iPhone, 
iPad ή Android ή tablet. Μπορείτε επίσης να 
μεταβείτε σ' ένα σύστημα "σύννεφου" τρίτου μέρους 
και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

• Οι περισσότεροι λογαριασμοί στο "σύννεφο" διαθέτουν δωρεάν χώρο αποθήκευσης 
στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε με το πρόγραμμά σας περιήγησης 
διαδικτύου ή με μια ειδική εφαρμογή στην κινητή συσκευή σας. Η ποσότητα δεδομένων 
σε δωρεάν χώρο αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα την υπηρεσία "σύννεφου".

• Ορισμένοι δωρεάν λογαριασμοί "σύννεφου" περιλαμβάνουν και άλλες δωρεάν 
υπηρεσίες. Το Google, για παράδειγμα, περιλαμβάνει το Gmail, ένα ημερολόγιο και μια 
σειρά προγραμμάτων office.

• Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο, φωτογραφία, βίντεο ή οποιοδήποτε άλλο είδος 
αρχείου στο χώρο αποθήκευσης "σύννεφου", θα χρησιμοποιήσει ένα μέρος του 
εκχωρημένου χώρου αποθήκευσης. Το βίντεο τείνει να χρησιμοποιεί τον περισσότερο 
χώρο και τα κανονικά έγγραφα το λιγότερο.

• Αν εξαντλήσετε τον χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε ογκώδη ανεπιθύμητα αρχεία για να 
ελευθερώσετε χώρο ή να αγοράσετε περισσότερο χώρο.

Το "σύννεφο" αποθηκεύει τα 
αρχεία στο διαδίκτυο και όχι 

στις συσκευές σας
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το "σύννεφο" με ασφάλεια και προστασία
Όπως συμβαίνει με όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες, είναι σημαντικό να θυμάστε 
μερικά πράγματα για να χρησιμοποιήσετε το "σύννεφο" με ασφάλεια και προστασία:
• Ο λογαριασμός σας στο cloud θα είναι ασφαλής με 

το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας πρόσβασης. 
Επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι εύκολος να 
τον θυμάστε αλλά είναι δύσκολο να τον μαντέψουν οι 
άλλοι. Κρατήστε ένα γραπτό αντίγραφο του κωδικού 
σας πρόσβασης σε ασφαλές, μυστικό μέρος.

• Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο 
παραγόντων (two-factor authentication) στις 
ρυθμίσεις της υπηρεσίας "σύννεφου". Μ' αυτόν τον 
τρόπο θα στέλνει έναν κωδικό στην κινητή συσκευή 
σας κάθε φορά που συνδέεστε για να σας βοηθήσει να 
επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας. Αυτό θα διατηρήσει 
την υπηρεσία σας στο "σύννεφο" πολύ πιο ασφαλή.

• Τα δεδομένα είναι δικά σας, ακόμα κι αν βρίσκονται στο "σύννεφο". Ο πάροχος των 
υπηρεσιών "σύννεφου" δεν έχει δικαίωμα να κοιτάξει στα δεδομένα σας. Η υπηρεσία 
"σύννεφου" κρατάει αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση προβλήματος με το διακομιστή, 
αλλά κι εσείς θα πρέπει να κρατάτε ένα επιπλέον αντίγραφο ασφαλείας.

• Κατά διαστήματα, ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας "σύννεφου". Μ' 
αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε τις δικές σας υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας. 
Αυτές μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου καθώς η υπηρεσία εξελίσσεται.

Υπάρχουν μειονεκτήματα στην τεχνολογία "σύννεφου";
Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα κατά την χρήση 
των υπηρεσιών "σύννεφου". Ας δούμε ποια είναι και τι 
μπορείτε να κάνετε για αυτά:
•  Μπορεί να λάβετε ενοχλητικές διαφημίσεις από 

τον πάροχο των υπηρεσιών "σύννεφου" που 
προσπαθούν να σας πείσουν να κάνετε αναβάθμιση 
σε μια υπηρεσία με πληρωμή.

• Αν οι διαφημίσεις έρχονται με τη μορφή email, 
μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο ακύρωσης 
της εγγραφής (unsubscribe) στο κάτω μέρος του 
email.

• Αν λαβαίνετε διαφημίσεις με τη μορφή αναδυόμενων 
παραθύρων όταν συνδέεστε στο χώρο αποθήκευσης 
στο "σύννεφο", αυτό συνήθως συμβαίνει επειδή ο 
ελεύθερος χώρος σας εξαντλείται.

Οι διαφημίσεις στα αναδυόμενα 
παράθυρα από την υπηρεσία 

"σύννεφο" συνήθως σημαίνει 
ότι άρχισε να εξαντλείται ο 
αποθηκευτικός σας χώρος

Ένας λογαριασμός "σύννεφου" 
προστατεύεται από όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης
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• Μπορείτε να τις σταματήσετε αφαιρώντας αρχεία που δεν χρειάζεστε για να 
ελευθερώσετε χώρο. Ή μπορείτε να κοιτάξετε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού (account 
settings) για μια επιλογή διακοπής των αναδυόμενων παραθύρων.

• Μερικές φορές οι όροι χρήσης της υπηρεσίας ενός 
λογαριασμού "σύννεφου" ενδέχεται να αλλάξουν, 
μειώνοντας ίσως τη χωρητικότητα του δωρεάν 
χώρου αποθήκευσης ή τον αριθμό των συσκευών 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση 
στην υπηρεσία. Μπορείτε πάντοτε να διαγράψετε τα 
αρχεία σας και να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. 
Μη ξεχνάτε όμως να βεβαιωθείτε ότι κατεβάσατε 
πρώτα τα αρχεία σας!

• Συγκρίνετε τις διάφορες υπηρεσίες. Μερικές 
υπηρεσίες "σύννεφου" προσφέρουν περισσότερα 
δωρεάν δεδομένα απ' ότι άλλες. Μπορείτε ακόμη 
και να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα πολλές 
διαφορετικές υπηρεσίες "σύννεφου".

Άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει το "σύννεφο" για εσάς
Διαβάστε παρακάτω για άλλους τρόπους με τους οποίους το "σύννεφο" ενσωματώνεται με 
τις συσκευές σας και άλλες δραστηριότητες που βασίζονται στο "σύννεφο" που ίσως θέλετε 
να δοκιμάσετε:
• Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις του "σύννεφου" είναι 

το email, η αποθήκευση αρχείων, η αποθήκευση 
και οργάνωση φωτογραφιών και η ανταλλαγή 
πραγμάτων όπως η λίστα των επαφών σας και 
το ημερολόγιο μεταξύ όλων των διαφορετικών 
συσκευών σας. 

• Η ανταλλαγή μηνυμάτων με βάση την τεχνολογία 
"σύννεφο" επιτρέπει μια πολύ πιο πλούσια εμπειρία 
από τα συνηθισμένα γραπτά μηνύματα SMS. Η 
ανταλλαγή μηνυμάτων με βάση την τεχνολογία 
"σύννεφο" περιλαμβάνει τα iMessage, WhatsApp, 
Facebook Messenger και άλλα πολλά.

• Οι υπηρεσίες βιντεοκλήσεων με βάση την 
τεχνολογία "σύννεφο" τελευταία έχουν γίνει πολύ 
πιο σημαντικές. Μερικά παραδείγματα είναι το 
Skype, Zoom και Facetime της Apple Facetime.

• Το "σύννεφο" επιτρέπει στα έξυπνα ηχεία να κάνουν κλήσεις. Για παράδειγμα, το 
έξυπνο ηχείο που είναι συμβατό με το Google Assistant μπορεί να καλέσει άλλο ηχείο 
χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που λέγεται Google Duo. 

Συγκρίνετε τις διάφορες 
υπηρεσίες όταν ψάχνετε για 

πάροχο υπηρεσιών "σύννεφου"

Το "σύννεφο" σάς επιτρέπει 
να αποθηκεύετε και να 

ανταλλάσετε κάθε είδος αρχείου
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