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Η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μια απτή
πραγματικότητα, η οποία μας ανήκει. Ο εικονικός κόσμος καταργεί το χώρο
και

το

χρόνο

συνυφασμένη

καθιστώντας
με

την

την

υποστήριξη

ανθρώπινη
κάποιου

δραστηριότητα
είδους

άμεσα

υπολογιστικού

συστήματος. Η απίστευτα μεγάλη ροή και συγκέντρωση πληροφοριών, η
διεύρυνση των δικτύων επικοινωνίας και η διαφαινόμενη έξαρση της
χρήσης βάσεων πληροφοριών από το σπίτι και από το κινητό τηλέφωνο,
συνθέτουν το πρόσωπο της «πληροφοριοποιημένης» κοινωνίας.

Οι

συνέπειες της επιταχυνόμενης εφαρμογής του Δικτύου γίνονται αισθητές
στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου σε όλα τα πεδία: στις
οικογενειακές σχέσεις, στην ψυχολογική συμπεριφορά, στην πολιτική
οργάνωση, στον κόσμο των επιχειρήσεων και του εμπορίου, στην
εκπαίδευση, στον τρόπο που δουλεύουμε και διασκεδάζουμε.

Μας

προσφέρει αφθονία πληροφοριών, γκρεμίζει τα γεωγραφικά σύνορα της
γνώσης,

συνενώνοντας

τις

εμπειρίες

των

ανθρώπων

και

παγκοσμιοποιώντας το διάλογο.
Η εκτίμηση όμως για την χρησιμότητά του συνοδεύεται, όλο και πιο συχνά,
από τη διατύπωση της ανάγκης για διασφάλιση αμεροληψίας, προστασίας
των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, και γενικά από την αύξηση του
ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και
Πληροφορικής (ΤΕΠ) είναι θεαματικές. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με
καινοτομίες που μόλις πριν από λίγα χρόνια έλειπαν από την ζωή μας. Το
Ιπίβηθί

επιτάχυνε

σε

εκπληκτικό

βαθμό

την

ταχύτητα

διάδοσης

πληροφοριών δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για ένα παγκόσμια
διάλογο, χωρίς εμφανή όρια ή περιορισμούς.
Παράλληλα το Διαδίκτυο αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, που συντελεί θετικά
στην οικονομική, πολιτιστική και τεχνολογική πρόοδο κάθε αναπτυγμένης
κοινωνίας. Χωρίς σε καμία περίπτωση να αναιρείται η θετική πλευρά του,
πρέπει να επισημανθεί ότι το Διαδίκτυο από τη φύση του δεν εγγυάται
ασφάλεια για τον ανήλικο χρήστη, καθώς οι δημοσιευμένες πληροφορίες
δεν χαρακτηρίζονται απαραίτητα από καταλληλότητα και εγκυρότητα ενώ οι
ταυτότητες και οι σκοποί των συντακτών δεν είναι πάντα εμφανείς.
Το όριο ηλικίας στο οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο συνεχώς
χαμηλώνει. Ουσιαστικά, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας χρηστών του
Διαδικτύου είναι παιδιά ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ. Το Διαδίκτυο
προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για ενημέρωση και ψυχαγωγία αλλά
μπορεί να αποτελέσει και παγίδα, εάν δεν το χειριστεί κανείς σωστά.
Οι γονείς, των ανήλικων, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν όλες τις
τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, σε αντίθεση με τα παιδιά τους τα οποία
μεγαλώνουν με αυτές.
Η ασφάλεια τις πληροφορίας στο διαδίκτυο και η προστασία προσωπικών
δεδομένων είναι λοιπόν, ένα μείζον ζήτημα που συνοδεύει την εξέλιξη του,
και συνεχώς αποκτά αύξουσα σημασία.
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Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την Ασφάλεια των Παιδιών στο
Διαδίκτυο διεξάγοντας έρευνα για θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον
οποίον μαθητές γυμνασίου

αντιλαμβάνονται

και χρησιμοποιούν τον

παγκόσμιο ιστό, πως λειτουργούν και συμπεριφέρονται όταν επισκέπτονται
διάφορους ιστοχώρους καθώς και το ρόλο των γονέων που καλούνται να
ενισχύουν τα παιδιά τους και να τα προστατεύουν από διάφορους
διαδικτυακούς κινδύνους.
Η Ασφάλεια των Παιδιών στο Διαδίκτυο όντας ένα θέμα ευαίσθητο για την
κοινωνία, χρίζει άμεσης και σοβαρής αντιμετώπισης
Μέσα από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 148 μαθητές του 5ου
Γυμνασίου Ξάνθης, θα αναλυθούν και θα επεξεργαστούν οι διάφορες
παράμετροι και τα δεδομένα όσο αναφορά τα παιδία και τη σχέση τους με
το ΙπίθΓΠθί, τους κινδύνους που αυτό κρύβει, την ασφάλεια και τους
τρόπους προστασίας. Το κομμάτι αυτό θα αποτελέσει το πρώτο μέρος της
εργασίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί στατιστική έρευνα και ανάλυση των
αποτελεσμάτων της.
Δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη συγγραφή της εργασίας
χάρη στην άψογη συνεργασία με τα παιδιά, την πλούσια βιβλιογραφία και
την ειλικρινή διάθεση να συμβάλουμε με το μέγιστο δυνατό τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

1.1 Εισαγωγικά για το Internet
Το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο. Οι
υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους με τηλεφωνικές και άλλες γραμμές.
Είναι

δηλαδή

ένα

πλέγμα

από

εκατομμύρια

διασυνδεδεμένους

υπολογιστές, το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε κάθε σημείο του πλανήτη και
παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατομμύρια χρήστες, ανεξάρτητα από το
χώρο και το χρόνο. Μάς δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα,
πληροφορίες και βάσεις δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης,
επιτρέπει τη χρήση πολλών και διαφορετικών εφαρμογών, που έχουν ως
στόχο την επικοινωνία και την ψυχαγωγία, όπως είναι το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail), τα on-line παιχνίδια, η επικοινωνία σε πραγματικό
χρόνο (chat), οι ομάδες συζητήσεων (σε blogs και τα διάφορα forums) και
πολλά άλλα.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να ερευνήσει πως οι έφηβοι, κυρίως,
διαχειρίζονται το Διαδίκτυο και το καθοριστικό ρόλο των γονέων που έχουν
την μεγαλύτερη ευθύνη να καθοδηγούν σωστά τα παιδιά τους.

1.2 Λόγοι χρήσης του Διαδικτύου από παιδιά και έφηβους
Τα παιδιά χρησιμοποιούν τους ιστοχώρους για διάφορες ανάγκες τους,
όπως για παράδειγμα να βρουν πληροφορίες, να επικοινωνήσουν με
άλλους, να παίξουν online παιχνίδια ή ακόμα και να ψωνίσουν online.
Πιο συγκεκριμένα, το Internet αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών
για όλα σχεδόν τα θέματα που μπορεί να αναζητήσει κάποιος. Εισάγοντας
λέξεις-κλειδιά,

ονόματα,

ημερομηνίες

κτλ.

στις

μηχανές

αναζήτηση

εμφανίζονται πάρα πολλά links (σύνδεσμοι) με σχετικό περιεχόμενο. Οι
μαθητές συχνά παροτρύνονται από το σχολείο να

αναζητήσουν θέματα

στο Διαδίκτυο που απευθύνονται σε εκπαιδευτικές ή άλλες ιστοσελίδες για
να βρούνε πληροφορίες σχετικές με τις σχολικές τους εργασίες.
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Από την άλλη, οι υπηρεσίες όπως e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
instant messaging (άμεση επικοινωνία με μηνύματα) και τα chat rooms
(δωμάτια επικοινωνίας) είναι πιθανόν οι πιο γνωστοί τρόποι για online
επικοινωνία με φίλους μέσω του Internet. Επίσης είναι δυνατή η ανταλλαγή
αρχείων, ταινιών ή μουσικής, η είσοδος σε ομάδες συζητήσεων και η
διασκέδαση με τα αλληλεπιδραστικά παιχνίδια. Η επικοινωνία μέσω του
Internet αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή τρόπο για τα παιδιά, που το
αντιλαμβάνονται ως διασκέδαση και επέκταση των κοινωνικών τους
δραστηριοτήτων.
Τα online αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, τέλος, (και δεν αναφερόμαστε στα
τυχερά παιχνίδια) είναι ένας από τους πιο επικρατέστερους λόγους που
χρησιμοποιούν οι έφηβοι το Internet. Μπορούν είτε να «κατεβάσουν» ένα
παιχνίδι από μια ιστοσελίδα για να παίξουν είτε να επισκεφθούν μια
ιστοσελίδα και να παίξουν με άλλους χρήστες, φίλους ή μη, που βρίσκονται
online εκείνη τη στιγμή. Για να είναι εφικτή η πρόσβαση σε τέτοιου είδους
παιχνίδια,

τα παιδιά

χρειάζονται

είτε

μια

Internet-enable

κονσόλα

παιχνιδιών ή έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet, όπου υπάρχει
συνήθως μια μηνιαία χρέωση για την συνδρομή. Υπάρχουν, όμως, και
διάφορα site που προσφέρουν δωρεάν εφαρμογές για παιχνίδια, με
προϋπόθεση, καμιά φορά, ο ενδιαφερόμενος να κάνει μια απλή εγγραφή
στο ανάλογο site. [Γιάννης Ελαφρής, Εθισμένοι έφηβοι, όμηροι του
Ιντερνετ, http://www.edugate.gr, 1/12/2009]

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας,
τα αποτελέσματα της οποίας θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια, σε
ερώτηση “ Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;” δόθηκαν οι
εξής απαντήσεις: 1) Για Αναζήτηση Μουσικής ή Video το 44,59%
απάντησε “ Πολύ” , το 29,05% είπε “ Αρκετά” και το 17,57% δήλωσε
“ Λίγο” . 2) Για Επικοινωνία το 42,57% απάντησε “ Πολύ” ενώ “ Λίγο”
δήλωσε το 19,59% και το υπόλοιπο 18,92% είπε πως χρησιμοποιεί το

12 από 115

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

Διαδίκτυο για Επικοινωνία “ Αρκετά” έως “ Καθόλου” . 3) Για Εκπαίδευση
το 36,49% απάντησε “ Λίγο” έως “ Αρκετά” , το 14,19% είπε πως
“ Καθόλου” και το υπόλοιπο 12,84% δήλωσε “ Πολύ” . 4) Για την επιλογή
Αναζήτηση

Λογισμικού

ή

Παιχνιδιών

το

29,73%

των

μαθητών

απάντησαν “ Λίγο” , το 28,38% δήλωσε “ Καθόλου” και το 20,95% είπε
“ Αρκετά” έως “ Πολύ” .

5) Για την επιλογή Ενημέρωση το 43,24%

απάντησε “ Καθόλου” , το 22,30% είπε “ Λίγο” και το 18,92% απάντησε
“ Αρκετά” .
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1.3 Κατηγορίες εφήβων χρηστών του Internet
Καθώς το Διαδίκτυο προσφέρει άπειρες δυνατότητες σε πολλούς τομείς,
προσελκύει αντίστοιχα μεγάλο πλήθος χρηστών οι οποίοι χρησιμοποιούν
το εργαλείο αυτό ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.
Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά μερικές κατηγορίες εφήβων χρηστών
του Ίντερνετ, σύμφωνα με τις ασχολίες, τις προτιμήσεις αλλά και την
ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους.
Κεντρικοί

Διαδικτυακοί

Χρήστες

(Centers):

A u^

είναι

οι

πιο

«πορωμένοι» users του Ιστοχώρου. Ζουν και αναπνέουν μόνο online, αφού
γίνονται μέλη σε κάθε είδους Κοινωνικό Δίκτυο (social network) και
αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους σε διάφορες διαδικτυακές
εφαρμογές. Φροντίζουν να είναι πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες
τάσεις του Internet και τα νέα gadget (GADGET είναι οποιαδήποτε έξυπνη
μικροσυσκευή ηλεκτρονική ή αναλογική που με τη χρήση της διευκολύνει
την καθημερινή μας εργασία, ψυχαγωγία, μόρφωση

κλπ).

Η χειρότερη

τιμωρία για’υτούς είναι να τους αφαιρέσεις τα κινητά τηλέφωνα και τους
υπολογιστές. Ο στόχος τους είναι να μπορούν να συναγωνίζονται μεγάλους
προγραμματιστές και ονειρεύονται μια μέρα να γράψουν τη δική τους Java
και HTML.
NetWorker: Αυτοί οι χρήστες δεν επισκέπτονται τίποτα άλλο εκτός από
Κοινωνικά Δίκτυα (social network) και δεν τους ενδιαφέρει να ανακαλύψουν
νέες τοποθεσίες ή να μάθουν προγραμματισμό. Το μόνο που επιθυμούν να
κάνουν είναι chat, όπως συνηθίζουν να το λένε, είτε με φίλους είτε με
διάφορα

άτομα που γνωρίζουν online.

Είναι

οι

πρώτοι

που

θα

ανακαλύψουν τυχόν αλλαγές στο MySpace και δημιουργούν συνεχώς
διάφορες ομάδες στο facebook.
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Communicators: Αυτοί οι έφηβοι έχουν επισκεφθεί δικτυακούς τόπους
κοινωνικής δικτύωσης μόνο περιστασιακά και τα αντιμετωπίζουν μόνο ως
μέσο επικοινωνίας. Τους ενδιαφέρουν περισσότερο ο τρόπος επικοινωνίας,
όπως για παράδειγμα είναι τα Instant Messengers, το Video Chat αλλά και
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπου και περνούν τον
περισσότερο χρόνο τους.
Seeker: Αυτοί οι έφηβοι τείνουν να μην είναι κοινωνικοί, γιατί δεν τους
απασχολεί η επικοινωνία με άλλους παρά μόνο η online αναζήτηση
διαφόρων site με περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει. Σε αντίθεση με τους
Centers, όταν ανακαλύψουν κάτι καινούριο και ενδιαφέρον δεν το διαδίδουν
ούτε το μοιράζονται με τους υπόλοιπους χρήστες ή φίλους τους (σε
ορισμένους ίσως). Τους αρέσει να χρησιμοποιούν το Υπόγειο Διαδίκτυο
(Underground Internet) και αποτελούν τους λεγόμενους tech insulars οι
οποίοι θέλουν να επισκέπτονται μόνο εκείνες τις ιστοσελίδες που είναι
αυθεντικές και προσιτές.
Listener: Ορισμένοι έφηβοι φαίνεται να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
αποκλειστικά για αναζήτηση, εξεύρεση και παρακολούθηση μουσικών
δρώμενων. Είναι εθισμένοι συνήθως στο MySpace, όπου ανακαλύπτουν
καινούρια μουσικά συγκροτήματα και ενημερώνονται γενικά για τα Νέα από
τον κόσμο της μουσικής.
Schooler: Οι έφηβοι που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία έχουν μικρό
ενδιαφέρον για το Internet και ασχολούνται με αυτό μόνο όταν χρειάζονται
κάτι για το σχολείο. Δεν επιλέγουν συχνά το chat για να συνομιλήσουν με
άλλους και γενικά δεν εντιποσιάζονται με τις online εφαρμογές και
δυνατότητες, αφού ακόμα και το προφίλ στο facebook τους δημιουργούν οι
φίλοι.
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Gamer: Πρόκειται προφανώς για μανιώδεις παίκτες στο Internet οι οποίοι
μπορούν να παίζουν online παιχνίδια όπως το World of Warcraft, πάρα
πολλές ώρες την ημέρα, αφιερώνοντας όλο το χρόνο που βρίσκονται
συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται συχνά είναι
miniclip.com και addictinggames.com.
Watcher: Είναι οι έφηβοι που προτιμούν να βλέπουν video clip στο
Youtube

και

online

τηλεοπτικές

εκπομπές.

Αναζητούν

πάντα

την

διασκέδαση τους μέσω του ευρυζωνικού καλωδίου απορρίπτοντας πολλές
φορές έτσι τα παραδοσιακά μέσα.
Expresser: Οι έφηβοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι άτομα
που τους αρέσει να μοιράζονται τις σκέψεις τους με άλλους χρήστες και να
ανταλλάσουν γνώμες και απόψεις. Διατηρούν συνήθως online ημερολόγια,
γράφουν ποίηση ή ακόμη μπορεί να έχουν δικό τους διαδικτυακό τόπο
(blog) όπου δημοσιεύουν όλα τα κείμενα τους. Απαντούν με άρθρα σε
θέματα συζητήσεων άλλων blog και θεωρούν πως το Internet είναι η φωνή
τους.
Informer:

Αυτή

η

κατηγορία

εφήβων

χρηστών

του

Διαδικτύου

χρησιμοποιούν το Internet προκειμένου να είναι πάντα ενημερωμένοι
σχετικά με όλη την επικαιρότητα. Διαβάζουν εφημερίδες, δημοσιεύουν τα
πολιτικά σχόλια τους σε αντίστοιχα φόρουμ και έχουν εντυπωσιακό αριθμό
από RSS feeds (μια εφαρμογή που διευκολύνει την παρακολούθηση
δικτυακών τόπων και δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει ο χρήστης στον
υπολογιστή του όλες τι τελευταίες ειδήσεις, άρθρα ή και βίντεο και εικόνες
που επιθυμεί χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκέπτεται καθημερινά τους
αντίστοιχους δικτυακούς τόπους). [PC Magazine, Ιούνιος 2003]
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1.4 Οι Γονείς και το Διαδίκτυο
Για τα παιδιά το Internet αποτελεί μοναδικό και αναπόσπαστο τρόπο της
καθημερινής ζωής για επικοινωνία με φίλους, αναζήτηση υλικού για
σχολικές εργασίες ή ακόμα αγορές όπως μουσική, βιβλία και παιχνίδια. Τα
παιδιά μεγαλώνουν με το Internet να αποτελεί κομμάτι της ένταξης τους στη
σύγχρονη κοινωνία καθώς θεωρείται

πλέον σημαντικό εργαλείο για την

διαπαιδαγώγησή τους.
Οι γονείς, πέρα όλων των άλλων ασχολιών και σημαντικών υποχρεώσεών
τους καλούνται να αναλάβουν και την ευθύνη για την ασφαλή και
εποικοδομητική ενασχόληση των παιδιών τους με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά το χρόνο
που αφιερώνεται στον υπολογιστή, τον έλεγχο του περιβάλλοντος και την
εποπτεία του τρόπου χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών προσπαθούν
να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τυχόν, διαδικτυακούς κυρίως,
κινδύνους. Πολύ συχνά, όμως, σ’ αυτή τους την προσπάθεια βρίσκονται
κυριολεκτικά «δίπλα τους» όταν σερφάρουν και συνηθίζουν να ελέγχουν εκ
των υστέρων τα websites τα οποία επισκέπτονται τα παιδιά τους. [Παγγέ
Τζένη, Θέματα Διαδικτύου για γονείς και παιδιά 2002]
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, στην
ερώτηση "Αν οι γονείς σας επιτηρούν, όταν χρησιμοποιείτε το Internet?” το
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «μερικές φορές» (46,62%).
Έρευνες πάντως, έχουν δείξει ότι το σπίτι παραμένει ο κύριος χώρος
πρόσβασης στο Internet για τα παιδιά ευρωπαϊκών χωρών (65%) και
ακολουθεί το σχολείο (57%). Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό για την
πρόσβαση από το σπίτι είναι 56%, ενώ για το σχολείο είναι πολύ χαμηλό
(μόλις 26%). Αυτό οφείλεται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο χρήσης του
διαθέσιμου ευρυζωνικού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με ενεργό τρόπο.
Επίσης, στην Ελλάδα εμφανίζεται το υψηλότερο, πανευρωπαϊκά, ποσοστό
πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο από Internet Cafe (27% στην
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Ελλάδα έναντι

μόλις 3% για την E ^ 2 7 ).

[http://dspace.lib.uom.gr,

Δεκέμβριος, 2009]
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της εργασίας, φαίνεται πώς η πλειοψηφία των μαθητών (60,14%)
απάντησε ότι έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι, σε μικρότερο
ποσοστό από το σχολείο και τα Internet cafe.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των γονέων που
χρησιμοποιεί Internet ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο η διαφορά αγγίζει κατά μέσο όρο τις 9 ποσοστιαίες
μονάδες (84% των γονέων έναντι 75% των παιδιών) και προκύπτει κυρίως
από το χαμηλό ποσοστό χρήσης στα παιδιά ηλικίας 6-10, ενώ στις
μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά γονέων-παιδιών σχεδόν εξαλείφεται. Στην
Ελλάδα το φαινόμενο είναι αντίστροφο, καθώς τα παιδιά σε όλο σχεδόν το
ηλικιακό εύρος ξεπερνούν κατά πολύ τους γονείς τους στη χρήση
Διαδικτύου. [Οδηγός προς τους γονείς, http://www.forthnet.gr, Δεκέμβριος,
2009]
Αναμφίβολα σε μια εκσυγχρονισμένη κοινωνία η παρουσία καινούριων
τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.
Όλο και περισσότερες ελληνικές οικογένειες διαθέτουν τουλάχιστον έναν
υπολογιστή με σύνδεση στο internet.
Παρόλο που είναι ένα θαυμάσιο μέσο επικοινωνίας,

ενημέρωσης,

επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, οι κίνδυνοι που κρύβει είναι πολλοί, αφού η
επινοητικότητα των ανθρώπων δεν χρησιμοποιείται πάντα για καλούς
σκοπούς.
Θέλοντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ασφάλειας, πολλοί γονείς, οι
οποίοι δεν είναι ενήμεροι για την προστασία από τους ηλεκτρονικούς
κινδύνους, απαγορεύουν τη χρήση του internet στα παιδιά τους, αγνοώντας
πολλές φορές ότι στην εποχή μας η εξοικείωση με το internet είναι
απαραίτητη.
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Στη συνέχεια της εργασίας θα αναλυθούν τα ποικίλα σοβαρά ζητήματα που
αφορούν

κυρίως

τους

έφηβους χρήστες

των

ιστοχώρων,

σε

μια

προσπάθεια να ενισχυθεί ο γονεϊκός ρόλος και να οχυρωθεί η ασφάλεια
των παιδιών.
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2.1 Εισαγωγικά
Η εμπλοκή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει των μέσων
επικοινωνίας στην εγκληματικότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός
καθώς παρατηρείται όλο και συχνότερη καταγραφή τέτοιων περιστατικών
και το διαδικτυακό έγκλημα συνιστά την πιο πρόσφατη εκδοχή αυτού του
φαινομένου.

Παράνομες

δράσεις,

ανήθικες

συμπεριφορές,

χωρίς

συνένωση, που δεν εντοπίζονται εύκολα αφού κινούνται διαδικτυακά, δίχως
φυσική μετακίνηση βλάπτοντας τόσο την ψυχική όσο και την σωματική
υγεία, κυρίως των ανηλίκων.

Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να
αντιμετωπίσουν τα παιδιά κατά την διάρκεια ενασχόλησης τους με το
Διαδίκτυο,

καθώς

και

τα

είδη

των

επιθέσεων

που

πιθανόν

να

αντιμετωπίσουν.

2.2 Σημάδια κινδύνου
Είναι γενική διαπίστωση ότι πολλοί γονείς, οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι για
την προστασία από τους κινδύνους, απαγορεύουν τη χρήση του intemet
στα παιδιά τους, αγνοώντας ότι στην εποχή μας η εξοικείωση με το intemet
είναι απαραίτητη. Συνεπακόλουθα, οι γονείς που περιορίζουν σε μεγάλο
βαθμό

τη

χρήση

του

διαδικτύου

στα

παιδιά

τους

μπορεί

στην

πραγματικότητα να τα εμποδίζουν να έρθουν σε επαφή και να μάθουν τους
πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν ( για παράδειγμα κίνδυνοι που μπορεί
να υπάρξουν σε διαδικτυακές κοινότητες).
Παράλληλα με τα παραπάνω, ο φόβος των Ελλήνων γονέων για την
απομόνωση των παιδιών τους εξαιτίας του Διαδικτύου, κυμαίνεται σε πολύ
υψηλότερο επίπεδο από την υπόλοιπη ΕΕ (67% έναντι 34% στην ΕΕ).
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Παρ’όλα αυτά, στο επίπεδο της πρόληψης και του γονικού ελέγχου της
πρόσβασης σε websites δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα και βασίζονται
κυρίως στον εκ των υστέρων έλεγχο των ψηφιακών περιηγήσεων των
παιδιών τους, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους. [Εργαλείο
γονικού ελέγχου, http://www.join.msn.com, Ιανουάριος, 2010]
Σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν δείγματα συμπεριφοράς των παιδιών που
υποδηλώνουν τους κινδύνους που πιθανών να διατρέχουν. Οι γονείς
καλούνται να εστιάσουν με προσοχή στην καθημερινότητα των παιδιών
τους ώστε να εντοπίσουν έγκαιρα τα τυχόν προβλήματα και να δώσουν
άμεση λύση σε αυτά. [http://www.forthnet.gr, Οδηγός προς τους γονείς,
Δεκέμβριος, 2009]
Μερικά από τα βασικά σημάδια online κινδύνου είναι:
•

Περνάει μεγάλο διάστημα μπροστά στον υπολογιστή: μια
ένδειξη ότι το παιδί έχει ανακαλύψει ένα χώρο στο Internet και έχει
ενθουσιαστεί με το περιεχόμενό του.

•

Ελαχιστοποιεί το παράθυρο στην οθόνη κάθε φορά που
πλησιάζετε: αυτού η συμπεριφορά μπορεί να υποδείξει ότι έχει
εμπλακεί

σε

ιστοχώρους

με

ανάρμοστο

περιεχόμενο

όπως

πορνογραφία ή βίαιο υλικό.
•

Υπερβολικός χρόνος που περνάνε μόνα τους online

•

Υπερβολική

χρήση

των

chat

rooms

και

του

instant

messaging: πιθανών να συνομιλεί με ξένους που μπορεί να είναι
ενήλικες με καχύποπτα κίνητρα.
•

Υπερβολική χρήση άλλης τεχνολογίας: τα παιδιά μπορεί
ξαφνικά να σκανάρουν φωτογραφίες, να αντιγράφουν δισκέτες, CD's
και DVD’s. Οι γονείς θα χρειαστεί να ελέγξουν εάν είναι απλά
διασκέδαση ή κάτι πιο σοβαρό.
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2.3 Οι πιθανοί κίνδυνοι

Καθώς η ευρυζωνικότητα έχει εξελιχθεί, όλο και περισσότερες ελληνικές
οικογένειες διαθέτουν τουλάχιστον έναν υπολογιστή με σύνδεση στο
Ιπίθηθί. Αν και η χρήση του διαδικτύου έχει καθιερωθεί ως μέσο
επικοινωνίας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, παρόλ’ αυτά και
ταυτόχρονα με αυτή τη διαπίστωση, το διαδίκτυο «φιλοξενεί» και πολλούς
κινδύνους, καθώς αποτελεί εξαιρετικά ευρύ χώρο για την εξυπηρέτηση όχι
πάντα σωστών και καλοπροαίρετων σκοπών.
Μια γενική διάταξη των πιθανών κινδύνων αποτελείται από τις εξής
κατηγορίες:

•

Privacy: Τα παιδιά μπορεί να εμπιστεύονται το Internet και να
παρέχουν προσωπικές πληροφορίες χωρίς ενδοιασμούς.
Από τα στοιχεία της έρευνας που πραγματεύεται η εργασία στην
ερώτηση εάν τα παιδιά δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και
δεδομένα για τους ίδιους ή την οικογένειά τους το 23,65% απάντησε
ΝΑΙ και το υπόλοιπο 76,35% απάντησε αρνητικά.

•

Ασφάλεια: Όταν βρίσκονται online, οι έφηβοι μπορεί να εκτίθενται σε
ιούς

(κακόβουλα

προγράμματα

που

προκαλούν

βλάβες

σε

υπολογιστικά συστήματα), hackers (άνθρωποι που προσπαθούν να
εισβάλουν σε υπολογιστικά συστήματα προκειμένου να αντλήσουν
πληροφορίες ή να καταστρέψουν ηλεκτρονικά αρχεία και όχι μόνο),
γενικά εκθέτουν την ακαιρεότητα του Η/Υ τους αλλά και την
προσωπική τους ασφάλεια.
•

Ανάρμοστο περιεχόμενο: Τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε υλικό
που είναι ανάρμοστο και πιθανόν να περιλαμβάνει πορνογραφία,
ακατάλληλο διαφημιστικό υλικό, βία, εχθρικά ή εθνικιστικά μηνύματα
και εξτρεμιστικές ομάδες.
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•

Online απάτες: Σχεδόν όπως γίνεται και στον πραγματικό κόσμο,
μόνο που οι online απατεώνες, χωρίς να τους ενδιαφέρει η ηλικία του
ατόμου που εξαπατούν και με το πλεονέκτημα της ανωνυμίας, είναι
πιο ευέλικτοι και δρουν άμεσα και γρήγορα.

•

Ψυχολογικά προβλήματα: Οι νέοι εύκολα μπορούν να εθιστούν στο
Internet

και

να

αποκτήσουν

προβλήματα

όσο

αφορά

την

κοινωνικότητά τους και την επικοινωνία τους με άλλους ανθρώπους
τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

•

Ηλεκτρονικά εγκλήματα: Οι νέοι εμπλέκονται σε παράνομες online
ενέργειες χωρίς, συνήθως, να γνωρίζουν τις παραμέτρους που
αφορούν τα νομικά, ηθικά και δεοντολογικά θέματα.

•

Identity theft:

Κάποιο άλλο άτομο μπορεί να υποκλέψει την

ηλεκτρονική ταυτότητα ενός παιδιού, να χρησιμοποιεί τους κωδικούς
πρόσβασης και να διαχειρίζεται ξένα δεδομένα σαν να είναι δικά του.
[http://www.zenon-education.com, Παιδική ασφάλεια στο διαδίκτυο,
Ιανουάριος, 2010]

Στον κόσμο του Διαδικτύου υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που δεν γίνονται
πάντα εύκολα αντιληπτοί. Για αυτούς θα μιλήσουμε παρακάτω.

2.3.1 Παρενόχληση
Παρενόχληση (bullying) είναι η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση, που
επαναλαμβάνεται με τον καιρό και περιλαμβάνει μια ανισορροπία δύναμης
και

εξουσίας.

Τα

παιδιά

που

γίνονται

αντικείμενο

παρενόχλησης

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
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Η διαδικτυακή παρενόχληση αναφέρεται συνήθως ως cyberbullying ή
griefing (εκνευρισμός) και παρατηρείται συνήθως σε ηλικίες κάτω των 18. Η
παρενόχληση των παιδιών ή εφήβων στον κυβερνοχώρο είτε μέσω του
Διαδικτύου είτε μέσω κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών
τεχνολογιών, αποτελεί μια εξελισσόμενη τάση που περιλαμβάνει:
■ Αποστολή

e-mail,

ή

άμεσων

μηνυμάτων

με

ανάρμοστο

περιεχόμενο.
■ Δημοσίευση ακατάλληλων φωτογραφιών ή μηνυμάτων σε
ιστολόγια (blogs) και άλλες δικτυακές τοποθεσίες.
■ Χρήση ξένου ονόματος χρήστη με σκοπό τη διάδοση φημών και
συκοφαντιών για κάποιον τρίτο.
■ Προσβλητικά μηνύματα. Μερικές φορές προσβλητικά γραπτά
μηνύματα προς κινητά τηλέφωνα στέλνονται μέσω ιστοσελίδων
χρησιμοποιώντας ονόματα και τηλέφωνα ανθρώπων που δεν
έχουν καμία σχέση με το μήνυμα αυτό, αλλά καταλήγουν να
κατηγορούνται.
■ Δημιουργία ιστοσελίδων που στοχοποιούν συγκεκριμένα άτομα
καλώντας άλλους να δημοσιεύσουν διάφορα συκοφαντικά
μηνύματα.
[http://www.schools.ac.cy/pdf/web_safety_booklet.pdf, Οδηγός Παιδικής
Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, Νοέμβριος, 2009]

Σύμφωνα με το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, υπάρχουν διάφορα
«συμπτώματα» στα οποία θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του ένας
γονέας και να ζητήσει συμβουλή ενός ειδικού, όπως:
- Εκνευρισμός του παιδιού όταν είναι εκτός Διαδικτύου.
- Πολύωρη χρήση του Διαδικτύου.
- Ξαφνική σχολική αποτυχία.
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- Διαταραχές ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου.
- Μειωμένη φυσική δραστηριότητα.
- Διαταραχή στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις.
- Αλλαγή των συνηθειών του παιδιού, όπως π.χ. παραμέληση φίλων,
αγαπημένων χόμπι.
- Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής.
[http://www.forthnet.gr, Οδηγός προς τους γονείς, Δεκέμβριος, 2009]
Το ζητούμενο δεν είναι να απομακρυνθούν τα παιδιά από το Διαδίκτυο,
αλλά να διδαχθούν τη λελογισμένη χρήση του, καθώς στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων οι προβληματικές καταστάσεις δημιουργούνται από την
παραμέληση των γονέων ως προς την ποσότητα και την ποιότητα χρήσης
του διαδικτύου.
Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι το παιδί παρενοχλείται διαδικτυακά,
οι επιλογές αποκλεισμού που διαθέτουν πολλά προγράμματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και άμεσων μηνυμάτων δίνουν τη δυνατότητα αποκλεισμού
του ανεπιθύμητου προσώπου ,το οποίο επικοινωνεί με το παιδί στέλνοντας
για παράδειγμα μηνύματα. Αποθηκεύοντας τα μηνύματα που περιέχουν
παρενοχλήσεις μπορεί ο γονέας να τα προωθήσει στον παροχέα
υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του εκάστοτε λογισμικού. Οι
περισσότεροι παροχείς διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές χρήσης που
απαγορεύουν την παρενόχληση. [http://www.zenoneducation.com, Παιδική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ιανουάριος, 2010 ]
Η παρενόχληση παρατηρείται ακόμα, όταν οι έφηβοι παίζουν διαδικτυακά
παιχνίδια.

Εάν οφείλεται

σε σχόλια που

εμφανίζονται

σε κάποια

διαδικτυακή τοποθεσία, επιβάλλεται η άμεση επικοινωνία με τον παροχέα
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και η ενημέρωσή του για τα σχόλια αυτά.
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2.3.2 Βασικοί Τρόποι Αντιμετώπισης
Η παρενόχληση είναι έγκλημα, τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και στον
κόσμο του Διαδικτύου. Η επανειλημμένη επικοινωνία με κάποιο άτομο είναι
παράνομη, εάν του προκαλεί φόβο για την ασφάλειά του.
Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των παρενοχλητών είναι η ενημέρωση
των ίδιων των γονέων και η προετοιμασία των παιδιών για το πώς

θα

πρέπει να συμπεριφέροντε σε τέτοιες περιπτώσεις για να μπορούν να
προστατευθούν. Η ανοικτή συζήτηση με τα παιδιά είναι σημαντική, όσον
αφορά οποιαδήποτε διαδικτυακή δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται.
[www.safeline.gr,Ιανουάριος,2010]

Όσον αφορά την κοινότητα των παικτών βιντεοπαιχνιδιών ,αν και είναι
μόνο ένα μικρό ποσοστό της, πολλές εταιρείες φοβούνται πως, λόγω των
παρενοχλήσεων, μπορεί να χάσουν συνδρομητές. Ως αποτέλεσμα, πολλές
τοποθεσίες παιχνιδιών και πάροχοι αρχίζουν να γίνονται λιγότερο ανεκτικοί
και χρησιμοποιούν νέες μεθόδους παρακολούθησης ή περιορισμού της
δράσης τους.
[ΡΚΕΕΌΚ,Διαδικτυακά Παιχνίδια,http://www.freegr.gr,Φεβρουάριος 2010]
Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία της έρευνας, στην ερώτηση εάν κατά τη
διάρκεια που χρησιμοποιούν το Ιπίβηθί αισθάνθηκαν ποτέ κάποιο κίνδυνο
το 60,14% απάντησε “ Ποτέ” , το 33,11% απάντησε “ Σπάνια” και μόλις το
6,76% απάντησε “ Συχνά” .

2.3.3 Παιδική πορνογραφία
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει διεθνώς τα τελευταία χρόνια το
φαινόμενο διακίνησης παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου.

Οι

επιτυχίες των διωκτικών Αρχών, αν και πολλές, δεν είναι αρκετές για να
περιορίσουν τη διακίνηση.
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Οι εξηγήσεις που δίνουν οι ειδικοί για τη ραγδαία εξάπλωση του
φαινομένου,

είναι

ψυχολογικές

και

κοινωνικές.

Ωστόσο

η παιδική

πορνογραφία έχει και μια διόλου ευκαταφρόνητη οικονομική διάσταση,
καθώς ο τζίρος αγγίζει πολλές φορές νούμερα ρεκόρ, φτάνοντας και τα
600.000.000

ευρώ

ετησίως.

[http://www.makthes.gr/index,Παιδική

πορνογραφία.., Σεπτέμβριος 2008]
Κερδισμένοι είναι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την αρρωστημένη
συναλλαγή, εκτός φυσικά από τα παιδιά, οι ψυχές των οποίων μένουν για
πάντα σημαδεμένες από τη βαρβαρότητα και ασυνειδησία ανθρώπων που
τους εκμεταλλεύονται. Ο αριθμός των ιστοσελίδων που φιλοξενούν τέτοιο
περιεχόμενο ανά τον κόσμο, σπανίως πέφτει κάτω από τις 100.000 και οι
δημιουργοί αυτών των ιστοσελίδων είναι τις περισσότερες φορές οι ίδιοι
που εκμεταλλεύονται τα ανυποψίαστα παιδιά αφήνοντας τα να γίνονται
έρμαια στις ορέξεις των εμπόρων «λευκής σαρκός».
[Βένη Παπαδημητρίου, Κραυγή αγωνίας για τα παιδιά...,
http://georgelaios.blogspot.com, Μάιος 2009]

Επίσης

ένας

άλλος

λόγος

που

οδηγεί

αρκετούς

στη

διακίνηση

φωτογραφιών και βίντεο με παιδική πορνογραφία είναι προφανώς η
κερδοσκοπία, καθώς για να δει κάποιος επισκέπτης των ιστοσελίδων το
περιεχόμενο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα και τα
κέρδη καταλήγουν στο δημιουργό της ιστοσελίδας και στο χρήστη που
καταχώρισε τις φωτογραφίες. Η πλειονότητα των φωτογραφιών και των
βίντεο δείχνουν παιδιά, ακόμη και βρέφη, από οκτώ μηνών μέχρι 17 ετών,
σε άσεμνες στάσεις και σε ερωτικές περιπτύξεις είτε μεταξύ τους είτε με
ενήλικα πρόσωπα.
[SafeWeb, Κίνδυνοι του Ίντερνετ, http://www.safeweb.org, Ιανουάριος
2010]
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Οι ιστοσελίδες με υλικό παιδικής πορνογραφίας γίνονται γνωστές στους
ενδιαφερομένους είτε μέσω δωματίων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο (chat
rooms), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω ομάδων
συζήτησης (newsgroup). Σπάνια θα ανακαλύψει ο χρήστης του Internet
ιστοσελίδα με παρόμοιο περιεχόμενο σε μηχανές αναζήτησης. Πολλές
φορές παιδιά κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους στο Internet γίνονται
δέκτες μηνυμάτων που διαφημίζουν τέτοιους δικτυακούς τόπους ή γίνονται
στόχος

σεξουαλικής

παραπλανητικά

λόγια

παρενόχλησης.
για

να

τα

Οι

επιτήδειοι

οδηγήσουν

στις

χρησιμοποιούν
ιστοσελίδες

με

πορνογραφικό περιεχόμενο, ή ακόμη όπως λένε και οι ειδικοί, δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις που τα παιδιά από περιέργεια επισκέπτονται τέτοιου
είδους site. [PC MAGAZINE, Έφηβοι και Ιντερνετ, http://e-pcmag.gr/news,
Νοέμβριος 2008]
Είναι ευρέως γνωστό ότι η παιδική πορνογραφία είναι παράνομη και
υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές
στην αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας από χώρα σε χώρα. Σε
ορισμένες χώρες για παράδειγμα, όπως και στην Ελλάδα, ακόμη και η εν
γνώση κατοχή παιδικής πορνογραφίας είναι έγκλημα. Σύμφωνα με τη
Σύμβαση για τα Διαδικτυακά Εγκλήματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η
παιδική πορνογραφία έχει τις εξής μορφές:
•

Ένας ανήλικος που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.

•

Ένα άτομο που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα
προσποιούμενο ότι είναι ανήλικο.

•

Ρεαλιστικές

εικόνες

που

αναπαριστούν

ένα

ανήλικο

συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες και άλλα.

[SafeWeb, Κίνδυνοι του Ίντερνετ, http://www.safeweb.org, Ιανουάριος
2010]
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Τα δύο σημαντικότερα κέντρα διακίνησης πορνογραφικού υλικού είναι οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι
περισσότερες από τις μισές παράνομες ιστοσελίδες φιλοξενούνται σε
παροχείς Intemet οι οποίοι εδρεύουν στις ΗΠΑ. Το φαινόμενο όμως
παρουσιάζει έξαρση και στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βρετανία και στη
Λατινική Αμερική. Τα στοιχεία των Οργανώσεων Αυτορρύθμισης του
Intemet ανά τον κόσμο είναι ανατριχιαστικά και δεν αφήνουν περιθώρια
παρερμηνειών σχετικά με το εύρος της παιδικής πορνογραφίας στο
Διαδίκτυο. Κάθε εβδομάδα προωθούνται 20.000 φωτογραφίες παιδιών.
Σύμφωνα με στοιχεία δικτύων για την καταπολέμηση της παιδοφιλίας στην
Ευρώπη, 20 νέα παιδιά εμφανίζονται σε πορνογραφικές ιστοσελίδες κάθε
μήνα, πολλά εκ των οποίων στη συνέχεια εκδίδονται στην αγορά λευκής
σαρκός. Οι παγκόσμιες διαστάσεις της παιδικής πορνογραφίας γίνονται
φανερές και από τα ποσοστά που καταλαμβάνει διεθνώς στην κλίμακα του
ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το 45%-50% των ηλεκτρονικών αδικημάτων
αφορά παιδική πορνογραφία.
[http://www.ethnos.gr,Ιανουάριο,2010]

2.3.4 Ο Νόμος περί Πορνογραφίας Ανηλίκων:

1. Όποιος από κερδοσκοπία παρασκευάζει, κατέχει, προμηθεύει,
αγοράζει, διακινεί, διαθέτει, πωλεί ή θέτει με οποιονδήποτε τρόπο
σε κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως
εκατό χιλιάδων ευρώ.
2. Πορνογραφικό

υλικό

κατά

την

έννοια

της

προηγούμενης

παραγράφου συνιστά κάθε περιγραφική ή πραγματική και εικονική
αποτύπωση,

σε οποιονδήποτε
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ανηλίκου που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση, καθώς και η
καταγραφή

ή αποτύπωση,

σε οποιονδήποτε υλικό φορέα,

πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης που
ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή με ανήλικο.

3. Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου αφορά
πορνογραφικό υλικό που συνδέεται με την εκμετάλλευση της
ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας, της κουφότητας ή της
απειρίας ανηλίκου ή με την άσκηση σωματικής βίας κατ’αυτού,
επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή
πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και αν η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος,
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή
εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.
[http://www.safeweb.org,Φεβρουάριος,2010]

Πολλοί είναι αυτοί οι γονείς που δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να
βοηθήσουν τα παιδιά τους με τη χρήση του internet, όπως αναφέρει
πρόσφατη έρευνα του London School of Economics. Σύμφωνα με τα
δεδομένα αυτής της έρευνας,

η έλλειψη

ικανοτήτων πάνω στους

υπολογιστές και το διαδίκτυο από την πλευρά των γονιών, μπορεί να
προκαλέσει πολλά σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των παιδιών
τους.
Είναι επιτακτική ανάγκη οι γονείς να αντιληφθούν το μέγεθος του
προβλήματος

της

παιδικής

πορνογραφίας

και

να

φροντίσουν

ενημερωθούν σωστά και έγκυρα για τους τρόπους αντιμετώπισης.
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2.3.5 Παιχνίδια και Τζόγος
Πολλά παιδιά αξιοποιούν το Web για να παίξουν, διαφόρων ειδών,
διαδικτυακά παιχνίδια. Δυστυχώς όμως, στην προσπάθεια αναζήτησης
νέων τοποθεσιών για διασκέδαση και παιχνίδι ενδέχεται να ανακαλύψουν
και site με ακατάλληλο, ίσως, περιεχόμενο αλλά και τυχερών παιχνιδιών . Η
χρήση των περισσότερων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων από ανηλίκους
είναι νόμιμη, η χρήση όμως, των τυχερών παιχνιδιών δεν είναι. Οι
κυριότερες διαφορές μεταξύ των τύπων των ιστοσελίδων αυτών είναι οι
εξής:
•

Οι τοποθεσίες Παιχνιδιών συνήθως περιέχουν παιχνίδια με
κάρτες,

πίνακες,

λέξεις,

arcade

ή παζλ,

με

αυτόματη

παρακολούθηση και προβολή του σκορ. Δεν γίνεται ανταλλαγή
χρημάτων, αληθινών ή ψεύτικων.
•

Οι τοποθεσίες Τζόγου συνήθως αφορούν το κέρδος ή την
απώλεια αληθινών χρημάτων.

Κάποιος στοιχηματίζει χρήματα για το αποτέλεσμα κάποιου συμβάντος, το
οποίο μπορεί να ελέγχεται από αυτόν που στοιχηματίζει ή να εξαρτάται από
εξωγενείς παράγοντες. Είναι συνηθισμένο να παίζονται στοιχήματα, για το
ποιος θα κερδίσει σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, μια κούρσα ιπποδρομίας ή
για το ποιος θα κερδίσει σε μια παρτίδα τάβλι. Αν αφαιρεθεί όμως το
οικονομικό ενδιαφέρον, η δραστηριότητα μετατρέπεται από gambling
(τζόγος) σε gaming (παιχνίδια).
[ΕΘΝΟΣonline, Παιχνίδι και Τζόγος, http://www.ethnos.gr/article,
Σεπτέμβριος 2007]
Τα παιχνίδια και ο τζόγος είναι δύο εντελώς διαφορετικοί όροι. Ενώ το
παιχνίδι έχει μια μη πραγματική προσέγγιση με μόνο φανταστικούς
δεσμούς με τον φυσικό κόσμο, ο τζόγος περιλαμβάνει το ρίσκο της
πραγματικής οικονομικής απώλειας ή του κέρδους. Ψυχολογικά, αυτό
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οδηγεί σε δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού: Αν κάποιος χάσει
ένα γύρο στο αγαπημένο του παιχνίδι, μπορεί πάντα να θεωρήσει ότι είχε
«απλώς μια κακή ημέρα» και να επιστρέψει για «ρεβάνς» την επόμενη, ενώ
ο φόβος του να χάσει κανείς τα χρήματά του εξαιτίας μιας λανθασμένης
κρίσης σε ένα γύρο πόκερ, ξυπνά ένα εντελώς διαφορετικό είδος
συναισθημάτων.

[http://news.kathimerini.gr, Ιανουάριος, 2010]

Σε μερικά ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να παίξουν παραπάνω από
ένας παίκτες που μοιράζονται την ίδια περιοχή (τα λεγόμενα multiplayer
παιχνίδια). Οι παίκτες μπορούν είτε να δημιουργήσουν ομάδες που παίζουν
μεταξύ τους είτε απλώς να βλέπουν ποιος μεμονωμένος παίκτης είναι ο
καλύτερος.

Μπορεί

κανείς

να

παίξει

multiplayer

παιχνίδια

μέσω

υπολογιστών συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο ή μέσω Διαδικτύου.
Δημοφιλή είναι τα παιχνίδια δράσης, τα παιχνίδια ρόλων και τα παιχνίδια
στρατηγικής.

[http://www.iatronet.g, Φεβρουάριος, 2010]

Ο συστηματικός τζόγος περιλαμβάνει τη συνάντηση δύο ή περισσότερων
ατόμων με σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων και την αντίστοιχη
δραστηριότητα. Τα στοιχήματα πραγματοποιούνται είτε με τη φυσική
παρουσία είτε με μεσάζοντες. Το Διαδίκτυο έχει διευκολύνει κατά πολύ τις
διαδικασίες διεξαγωγής στοιχημάτων και κάνει τη συνάντηση των παικτών
πολύ πιο εύκολη μέσω της άμεσης πρόσβασης σε site με απλά στοιχήματα
ή για πόκερ, τάβλι και σκάκι. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να συναντήσει
κανείς τους υπόλοιπους παίκτες.

[ΕΘΝΟΣonline, Παιχνίδι και Τζόγος,

http://www.ethnos.gr/article, Σεπτέμβριος 2007]
Πρόσφατα έχουν γίνει πολλές έρευνες για να βρεθούν τυχόν δεσμοί μεταξύ
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και της βίαιης συμπεριφοράς. Δεν έχει
εδραιωθεί ακόμα επιστημονικά η ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ούτε
αναμένεται ότι κάτι τέτοιο θα γίνει ποτέ, παρ’ όλ’ αυτά τα παιχνίδια
προκαλούν την έκκριση αδρεναλίνης, και αυτό το αυξημένο επίπεδο
ορμονών μπορεί να δημιουργήσει μια βραχυχρόνια αλλαγή συμπεριφοράς.
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Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο εθισμός στα online παιχνίδια μπορεί να
αποτελέσει πρόβλημα για ορισμένους. Η έρευνα ωστόσο έχει αποδείξει ότι
αυτό σπάνια έχει να κάνει με το ίδιο το παιχνίδι αλλά με το online κοινωνικό
δίκτυο που υπάρχει στο παιχνίδι. Για αυτούς που δεν είναι ικανοί να
διαμορφώσουν τακτικούς κοινωνικούς δεσμούς, αυτές οι διαδικτυακές
κοινότητες μπορούν να δώσουν ώθηση στην αυτοπεποίθησή τους και να
τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν σχέσεις με τους γύρω τους. Από την
άλλη, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος της υπερβολικής ενασχόλησης των
παικτών με ένα παιχνίδι, για ώρες καθημερινά, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο
της ζωής τους να επηρεάζεται σοβαρά. Όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα
διαδικτυακά μέσα προσφοράς ψυχαγωγικού περιεχομένου, κάποιος μπορεί
να θεωρήσει

το περιεχόμενο και τις απεικονίσεις ενός παιχνιδιού

προβληματικές ή ακόμα και προσβλητικές. Πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον
όλα τα online παιχνίδια περιλαμβάνουν επικοινωνία μεταξύ των παικτών,
μερικοί από τους κινδύνους που αφορούν τα συμβατικά ανοιχτά δωμάτια
επικοινωνίας,

γνωστά ως chat rooms,

ισχύουν και στα παιχνίδια.

[http://www.edugate.gr, Εθισμένοι έφηβοι, 1/12/2009]

Το βασικό πρόβλημα με τον τζόγο στο Διαδίκτυο είναι ο κίνδυνος
χρηματικής απώλειας. Αυτό συνδέεται ως ένα βαθμό με τον εθισμό στον
τζόγο, μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί κανείς να σταματήσει να
στοιχηματίζει, με την ελπίδα ότι με έναν ακόμα γύρο θα πάρει πίσω τα
χαμένα. Ο εθισμός στον τζόγο είναι ένα γνωστό ψυχολογικό φαινόμενο για
το οποίο υπάρχουν θεραπευτικά προγράμματα σε πολλές χώρες.
Επιπλέον, όσοι ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό τζόγο, διατρέχουν
κινδύνους δίνοντας τα στοιχεία των πιστωτικών τους καρτών, πέραν των
θεμάτων υγείας που συνδέονται με την πολύωρη παραμονή μπροστά στον
ηλεκτρονικό

υπολογιστή.

[ΕΘΝΟΣοπΝ^,

http://www.ethnos.gr/article, Σεπτέμβριος 2007]
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2.3.6 Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς
Οι γονείς θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι τύποι παιχνιδιών ή τοποθεσιών
παιχνιδιών είναι κατάλληλοι για τα παιδιά τους.
Για παράδειγμα, τα κριτήριά τους θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
•

τον τύπο του παιχνιδιού,

•

εάν το παιχνίδι παίζεται διαδραστικά με άλλους στο Intemet,

•

την τοποθεσία που παρέχει το παιχνίδι και άλλα.

[Παγγέ Τζένη, Θέματα για γονείς και παιδιά, 2002]

Επιπλέον δράσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν εκ μέρους των γονέων
είναι :
1. Να γνωρίζουν ποιες τοποθεσίες επισκέπτονται τα παιδιά τους
στο Intemet και τι ακριβώς κάνουν.
2. Να καθιερώσουν σαφείς κανόνες σχετικά με τα διαδικτυακά
παιχνίδια που μπορούν να παίξουν τα παιδιά και να
τοποθετήσουν τους υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο
Intemet σε ανοικτό χώρο, όχι στο παιδικό δωμάτιο.
3. Να υπενθυμίσουν στα παιδιά πως η συμμετοχή σε τυχερά
παιχνίδια στο Intemet είναι παράνομη. (Σε πολλές χώρες η
συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται και γι'
αυτό θα πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχη ενημέρωση των
γονέων σχετικά με την τοπική νομοθεσία).
4. Να βοηθήσουν τα παιδιά στην κατανόηση της λειτουργίας των
τυχερών παιχνιδιών. Οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών στο
Intemet σκοπό έχουν το κέρδος. Κερδίζουν περισσότερα
χρήματα από όσα πληρώνουν.
5. Να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά πάντα ζητούν την άδειά τους
προτού χρησιμοποιήσουν τον αριθμό της πιστωτικής τους
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κάρτας στο Internet (γιατί η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια
στο Internet απαιτεί συνήθως τη χρήση πιστωτικής κάρτας).
6. Να ενημερωθούν για λογισμικό γονικού ελέγχου, όπως το
Windows Live Family Safety ή τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την
οικογένεια που περιλαμβάνονται στα λειτουργικά συστήματα.
[www.safeline.gr, Η Ασφάλεια στο Ιντερνετ, Φεβρουάριος 2010]

2.4 Εθισμός των εφήβων
Το Διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για νεαρά άτομα, ιδίως για αυτά
που έχουν πρόβλημα επικοινωνίας με συνομήλικους.
Τα παιδιά γνώστες των υπολογιστών ξεχωρίζουν στο Διαδίκτυο, αν και η
εμφάνιση και οι αθλητικές επιδόσεις δεν είναι σημαντικές, και έτσι

τους

δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Ωστόσο, η
υπερβολική χρήση του υπολογιστή μπορεί να απομονώσει περισσότερο τα
ντροπαλά παιδιά από τους συνομήλικους τους ή να τα αποσπάσει από
άλλες δραστηριότητες όπως οι σχολικές εργασίες, η άθληση, ο ύπνος ή οι
ευκαιρίες να αφιερώσουν χρόνο σε άλλους. Οι γονείς και οι δάσκαλοι
συνήθως συνειδητοποιούν το πρόβλημα όταν ήδη έχει γίνει αρκετά
σοβαρό. Αυτό συμβαίνει διότι οι διαδικτυακές ενέργειες υποκρύπτονται
εύκολα και γιατί ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν είναι ακόμη κοινά αποδεκτός.
Η έλλειψη φυσικών χώρων, άσκησης και ψυχαγωγίας στις μεγάλες πόλεις
και η έλλειψη ενδιαφερόντων, τρόπων ψυχαγωγίας και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για τα παιδιά στην επαρχία οδηγούν επίσης συχνά σε
αδιέξοδο και υπερβολές στις επιλογές, μία από τις οποίες είναι η
κατάχρηση του διαδικτύου.

[http://www.safeweb.org, Κίνδυνοι του

Ίντερνετ, Ιανουάριος 2010]
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Ο εθισμός στο Ίντερνετ θεωρείται ως ψυχική ασθένεια, ήδη από τα μέσα
του 1990, με συμπτώματα ανάλογα με άλλους εθισμούς. Οι έφηβοι που
είναι εθισμένοι στο Διαδίκτυο είναι πιο πιθανό να έχουν συμπεριφορές που
προκαλούν πόνο στον εαυτό τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας
αυστραλο-κινεζικής

πανεπιστημιακής

μελέτης.

Κατάθλιψη,

αυξημένα

επίπεδα άγχους, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις τους, διαταραχές
ύπνου και κίνδυνος για αυτοκτονία, είναι μερικά από τα κύρια συμπτώματα.
Η πρώτη χώρα, που αναγνώρισε επισήμως τη διαταραχή, είναι η Κίνα, το
Νοέμβριο του 2008, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσει και η Γερμανία.
[Γιάννης Ελαφρής, http://www.edugate.gr, Εθισμένοι έφηβοι, όμηροι του
Ιντερνετ, Δεκέμβριος 2009]
Στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν δημιουργηθεί,
στην Αθήνα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας(Μ.Ε.Υ.) και, στη Θεσσαλονίκη, το
Ειδικό Ιατρείο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Περισσότερο από 50 έφηβοι
έχουν προσέλθει σε διάστημα 18 μηνών στη Μ.Ε.Υ. με αίτημα την
αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Στη Θεσσαλονίκη, η
λειτουργία του Ειδικού Κέντρου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 και έχει
δεχτεί ήδη 25 εφήβους για εξέταση.

[http://www.edugate.gr,Δεκέμβριος,

2009]

2.4.1 Συμβουλές πρόληψης:
1 Από μικρή ηλικία θα πρέπει να τίθενται όρια και για τη χρήση του
διαδικτύου,

όπως

και

για πολλά

άλλα θέματα που

αφορούν τη

διαπαιδαγώγηση του παιδιού και να τηρούνται μέσα στην οικογένεια. Τα
όρια, σ’ αυτή την περίπτωση, όταν δεν είναι υπερβολικά ή ιδιαίτερα
αυστηρά, δεν καταπιέζουν τα παιδιά, αντιθέτως είναι δείγμα ενδιαφέροντος
των γονέων σχετικά με το παρόν ζήτημα. Τα όρια αυτά είναι σημαντικά
κυρίως σε θέματα ασφάλειας. Όσο το παιδί μεγαλώνει, τα όρια που θα
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ισχύσουν είναι καλό να συζητούνται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η
γνώμη των εφήβων.
2 Ενασχόληση και εκπαίδευση των γονέων σε θέματα Διαδικτύου. Καλό
είναι να αφιερώνουν χρόνο στο Ιντερνετ, μαζί με τα παιδιά τους ώστε να
αποφύγουν το χάσμα γενεών , όσον αφορά και στην περίπτωση του
διαδικτύου.
3 Τοποθέτηση του υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο, ώστε να μη δίνεται η
δυνατότητα απομόνωσης του παιδιού και να υπάρχει έλεγχος.
4 Χρήση ειδικών φίλτρων για τον αποκλεισμό ακατάλληλων ιστοσελίδων.

5 Ανοικτό κανάλι επικοινωνίας και ερωτήσεις για το αν υπήρξε κάποιο
πρόβλημα κατά τη χρήση (πχ. παρενόχληση).
6 Ενημέρωση των παιδιών με απλά λόγια από μικρή ηλικία για την ύπαρξη
του φαινομένου και τις συνέπειές του.
[Φιλιππούσης Γιώργος, Επικοινωνία και διαδίκτυο, 2006]

2.5 Κακόβουλοι Χρήστες
Όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν εργαλεία επικοινωνίας στο Διαδίκτυο όπως
δωμάτια συνομιλίας (chat rooms), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και
άμεσα μηνύματα (instant messages) διατρέχουν τον κίνδυνο με το να
έρθουν σε επαφή με κακόβουλους χρήστες.
Η ανωνυμία του Διαδικτύου ευνοεί τη γρήγορη ανάπτυξη οικειότητας και οι
διαφθορείς εκμεταλλευόμενοι αυτό το γεγονός, δημιουργούν διαδικτυακές
σχέσεις με τα άπειρα, νεαρά άτομα.
[http://e-emphasis.sch.gr/articles.php, Θέματα ασφάλειας των παιδιών στο
Διαδίκτυο, Δεκέμβριος, 2009]
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2.5.1 Η Δράση τους
Άγνωστοι με απροσδιόριστες προθέσεις, επιδιώκουν να έρχονται σε
επαφή με τα παιδιά είτε μέσω συζητήσεων σε δωμάτια συνομιλίας είτε
μέσω ομάδων συζήτησης. Όταν πολλοί έφηβοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά
φόρουμ υποστήριξης από συνομήλικους για να αντιμετωπίσουν διάφορα
προβλήματα ή να ζητήσουν κάποιες οδηγίες, ορισμένοι κακόβουλοι
χρήστες, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός, συχνά επισκέπτονται αυτές τις
διαδικτυακές περιοχές, προς αναζήτηση ευάλωτων θυμάτων.
Εκεί, προσπαθούν να παρασύρουν σταδιακά το θύμα τους μέσω της
προσοχής, της ευγένειας, ακόμη και μέσω δώρων και συχνά επενδύουν
σημαντικό χρόνο, χρήμα και ενέργεια σε αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζουν
τη μουσική και τα χόμπι που ενδεχομένως ενδιαφέρουν τα παιδιά. Ακούν
και δείχνουν να κατανοούν τα προβλήματά τους και για να κάμψουν τις
αναστολές

των

νεαρών

ατόμων,

σταδιακά

εισάγουν

σεξουαλικό

περιεχόμενο στις συζητήσεις τους ή προβάλλουν σεξουαλικά ακατάλληλο
υλικό.
Ορισμένοι δρουν ταχύτερα από άλλους και αρχίζουν αμέσως σεξουαλικά
ακατάλληλες συζητήσεις. Αυτή η πιο άμεση προσέγγιση μπορεί να
περιλαμβάνει και παρενόχληση ή ενδεχομένως παρακολούθηση των
κινήσεων του θύματος στο Διαδίκτυο. Τα άτομα αυτά εκτιμούν, επίσης, κατά
πόσο θα μπορέσουν να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τα παιδιά
που γνωρίζουν στο Διαδίκτυο. [D. Gollman, Computer Security, 1998]
Χρησιμοποιώντας τις αρχές της κοινωνικής μηχανικής, κερδίζουν την
εμπιστοσύνη

των υποψήφιων θυμάτων,

κάνοντας τους να

δίνουν

πληροφορίες όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης,
στοιχεία λογαριασμών ή άλλα προσωπικά στοιχεία, με σκοπό συνήθως την
απόσπαση κάποιου χρηματικού ποσού από τον χρήστη - θύμα. Τα e-mail
τα οποία στέλνονται είναι αληθοφανή, έχουν τα διακριτικά της εταιρίας που
υποτίθεται ότι επικοινωνούν μαζί τους, και η δόμηση μιας τέτοιας επιστολής
είναι τέτοια έτσι ώστε να τους "πείθει” για την γνησιότητά της.
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Ο κακόβουλος χρήστης μπορεί να στείλει εκατομμύρια πλαστά μηνύματα
που

εμφανίζονται

σαν να προέρχονται

από γνωστές διαδικτυακές

τοποθεσίες ή από τοποθεσίες που ο χρήστης εμπιστεύεται. Τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και οι διαδικτυακές τοποθεσίες στις οποίες
αργότερα τον παραπέμπουν, μοιάζουν αρκετά επίσημες.
Για να γίνουν αυτά τα μηνύματα ακόμη πιο πιστευτά, ο απατεώνας
συνήθως τοποθετεί μέσα στο πλαστό μήνυμα έναν σύνδεσμο προς κάποια
φαινομενικά νόμιμη διαδικτυακή τοποθεσία, ενώ στη πραγματικότητα αυτό
που γίνεται είναι να οδηγήσει τον χρήστη - θύμα σε μια ψεύτικη τοποθεσία
ή σε κάποιο αναδυόμενο παράθυρο (popup window) που είναι ακριβώς ίδιο
με την επίσημη τοποθεσία. Αυτά τα αντίγραφα ονομάζονται "πλαστές
διαδικτυακές τοποθεσίες". Μόλις κάποιος ανυποψίαστος χρήστης βρεθεί σε
κάποια από αυτές τις πλαστές διαδικτυακές τοποθεσίες, ίσως ξεγελαστεί
και εισάγει περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα μεταδοθούν
άμεσα στο άτομο που δημιούργησε την τοποθεσία και το οποίο μπορεί
έπειτα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για αγορές, για μια αίτηση νέας
πιστωτικής κάρτας, για την κλοπή της ταυτότητας του θύματος, ή πιο απλά
για την απόσπαση χρηματικού ποσού.
[Φιλιππούσης Γιώργος, Επικοινωνία και διαδίκτυο, 2006]

2.5.2 Ποια νεαρά άτομα κινδυνεύουν;
Οι νεαροί έφηβοι είναι η πλέον εκτεθειμένη ομάδα και κινδυνεύουν
ιδιαίτερα να πέσουν θύματα κακόβουλων χρηστών. Συνήθως εξερευνούν τη
σεξουαλικότητά τους,

απομακρύνονται

από τον γονικό έλεγχο

αναζητούν νέες σχέσεις, εκτός της οικογένειας.

και

Με πρόσχημα την

ανωνυμία, συνήθως είναι πιο τολμηροί στο Διαδίκτυο, ακόμη κι αν δεν
καταλαβαίνουν απόλυτα τις πιθανές συνέπειες. Τα νεαρά άτομα που
θεωρούνται πιο ευάλωτα είναι:
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•

Νέα άτομα στο χώρο του Intemet και άπειρα στους τρόπους
επικοινωνίας.

•

Έφηβοι που θέλουν να δοκιμάζουν νέες εμπειρίες στη ζωή.

•

Άτομα που αναζητούν προσοχή και στοργή.

•

«Επαναστάτες» ή Αντιδραστικοί.

•

Απομονωμένα ή μοναχικά άτομα.

•

Άτομα με αυξημένο το αίσθημα της περιέργειας.

•

Άτομα που παρασύρονται εύκολα από ενήλικες.

[http://e-emphasis.sch.gr/articles.php,Το θέμα της ασφάλειας των παιδιών
στο Διαδίκτυο, Δεκέμβριος, 2009]

2.5.3 Τρόποι και συμβουλές αντιμετώπισης
Οι χρήστες του διαδικτύου συνιστάται να ακολουθούν τους παρακάτω
κανόνες όταν διαλέγουν ένα κωδικό πρόσβασης:
•

Αποφυγή λέξεων που υπάρχουν σε λεξικά. Κακόβουλοι χρήστες με
το κατάλληλο λογισμικό μπορούν να δοκιμάσουν χιλιάδες λέξεις
μέχρι να το βρουν.

•

Επιλογή ενός κωδικού που είναι εύκολο για το χρήστη να το θυμάται
αλλά όχι για άλλους. Για παράδειγμα, η χρήση του πρώτου
γράμματος από τον τίτλο κάποιου βιβλίου. Από το "Around the world
in 80 days" έχουμε τον κωδικό "atwi80d"

•

Χρήση αριθμών και ειδικών χαρακτήρων / συμβόλων, όπως για
παράδειγμα (* $ Λ / ). Ακόμα, αντικατάσταση του γράμματος «ο» με
τον αριθμό 0.

•

διαδοχική εναλλαγή κεΦΑΛαίων και ΠεΖών γραμμάτων.

[Ward - Johnson, Chris, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, 2000]
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2.5.4 Συμβουλές για γονείς
•

Αν τα παιδιά περνούν πολύ ώρα στο διαδίκτυο χρειάζεται να
δημιουργηθεί μια ισορροπία μεταξύ του διαδικτύου και άλλων
δραστηριοτήτων.

•

Συνιστάται να εξετασθεί αν το παιδί ασχολείται υπερβολικά με το
διαδίκτυο και αν αυτό το αποσπά από το σχολείο, έχει επιπτώσεις
στην υγεία του και στις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους.

•

Αν δείχνει ισχυρά σημάδια εξάρτησης ,τότε ο γονέας θα πρέπει να
απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.

•

Η καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποτελεί
σύμπτωμα άλλων προβλημάτων όπως η κατάθλιψη, ο θυμός και η
χαμηλή αυτοεκτίμηση.

•

Οι γονείς είναι το πιο σπουδαίο μοντέλο ρόλου για το παιδί. Οπότε,
πρέπει κατ’ αρχήν οι ίδιοι να εξετάσουν τις δικές τους online
συνήθειες. Η δυσκολία ελέγχου της χρήσης του Internet είναι,
λοιπόν, μια αρνητική επιρροή.

•

Δημιουργία καταλόγου με τους κανόνες χρήσης του διαδικτύου από
το παιδί. Θα πρέπει να περιληφθούν τα είδη των ιστοσελίδων που
είναι εκτός.

•

Η απλή και στείρα απαγόρευση έχει αρνητικές συνέπειες. Η επιβολή
απαγόρευσης πρέπει να συνοδεύεται και από τους λόγους που
οδήγησαν σε αυτή τη λύση έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν
προστριβές.

•

Συζήτηση σχετικά με τους online φίλους και τις δραστηριότητες του
παιδιού , όπως γίνεται και για τις άλλες του δραστηριότητες.

•

Εξακρίβωση των δωματίων συζητήσεων που επισκέπτεται ο νεαρός
χρήστης ή των μηνυμάτων που λαμβάνει καθώς και επίγνωση των
συζητήσεων που έχει σχετικά μ’ αυτές τις δραστηριότητες.

•

Συμβουλές προς τα παιδιά να μη μιλούν σε αγνώστους.

•

Ενημέρωση από το παιδί σε περίπτωση που επιθυμεί να συναντήσει
ένα online φίλο.
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•

Συζήτηση σχετικά με την πορνογραφία στο διαδίκτυο και υπόδειξη
ιστοσελίδων σχετικών με την υγιή σεξουαλικότητα.

•

Παρότρυνση για υπεύθυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο.

•

Ενθάρρυνση των παιδιών να δημιουργούν σχέσεις με συνομήλικα
παιδιά και προτροπή στις αθλητικές δραστηριότητες.

[http://www.forthnet.gr, Οδηγός προς τους γονείς, Δεκέμβριος, 2009]

2.6 Η ηλεκτρονική Πειρατεία
Υπάρχουν πολλοί νομικοί όροι για την περιγραφή της παράνομης
αντιγραφής,

διάθεσης

και

γενικά

εκμετάλλευσης

των

μουσικών,

κινηματογραφικών και άλλων έργων. Η ουσία όμως είναι μία: η πειρατεία,
απλά είναι κλοπή. Ο όρος πειρατεία χρησιμοποιείται γενικά για να
περιγράψει την ηθελημένη καταπάτηση του Πνευματικού Δικαιώματος σε
εμπορική κλίμακα.
Αποσκοπεί στην παράνομη αντιγραφή και διάθεση κυρίως των μουσικών
έργων και ταινιών με μόνο κίνητρο το οικονομικό όφελος. Η μουσική
πειρατεία για παράδειγμα αντιπροσωπεύει

μια οργανωμένη

μορφή

παραοικονομίας με ετήσιο κύκλο εργασιών 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
και σχετίζεται άμεσα και αποδεδειγμένα με άλλες μορφές οργανωμένου
εγκλήματος.
Η διάθεση του παράνομου υλικού μέσω του Internet, ανάλογα με τον
τρόπο που επιλέγεται κάθε φορά, εμπίπτει στις παρακάτω 2 κατηγορίες:
•

Downloads - πρόκειται για τη διάθεση των τραγουδιών ή ταινιών
υπό μορφή αρχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή τα οποία μπορούν να
αποθηκευτούν σε κατάλληλα μέσα (σκληρός δίσκος, δισκέτες, κλπ)
του υπολογιστή του αποδέκτη, ο οποίος μπορεί να επιλέξει κατόπιν
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να τα ακούσει οποιαδήποτε στιγμή με τη χρήση του κατάλληλου
προγράμματος.
•

Streaming audio - είναι η διαδικτυακή έκδοση του ραδιόφωνου,
όπου ο χρήστης μπορεί να ακούσει τα τραγούδια μόνο όταν είναι
συνδεδεμένος στο

Internet.

Η δυνατότητα

αποθήκευσης του

τραγουδιού δεν είναι εφικτή. Η ποιότητα του ήχου είναι ηθελημένα
μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά των κατάλληλων
πληροφοριών και η on-line ακρόαση του τραγουδιού.
[http://www.ifpi.gr/mission/piracy3.htm, Η πειρατεία στο Internet,
Φεβρουάριος 2010]
Εάν τα παιδιά χρησιμοποιούν παράνομα ψηφιακά αρχεία, μπορεί να
επιβληθεί μεγάλο χρηματικό πρόστιμο ή άλλη ποινή και αυτές οι ενέργειες
εκθέτουν τον υπολογιστή σε ιούς, λογισμικό υποκλοπής spyware και άλλο
ανεπιθύμητο λογισμικό.
Λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας αναζητώνται
και δοκιμάζονται διάφορα σενάρια. Σύμφωνα με την έκθεση Digital Music
Report 2009 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωνογραφικών Βιομηχανιών
(IFPI), το 95% των μουσικών αρχείων, και όχι μόνο, που κατεβάζουν οι
χρήστες από το διαδίκτυο είναι παράνομο.
Αναζητώντας τρόπους επίλυσης του προβλήματος αναδύονται καινούργια
επιχειρηματικά μοντέλα με μια νέα γενιά συνδρομητικών μουσικών
υπηρεσιών,

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και

μορφής αδειών.

Πρόκειται για υπηρεσίες όπως Nokia Comes With Music, Sony Ericsson’s
PlayNow plus, MySpace Music και μια σειρά από συμφωνίες με παροχείς
ίντερνετ.

Οι

συμφωνίες

μεταξύ

εταιρειών

δισκογραφικών

και

τηλεπικοινωνιών, επιτρέπουν το απεριόριστο «κατέβασμα» μουσικής ή
ταινιών είτε στον υπολογιστή είτε στο κινητό και την αποθήκευση για το
χρόνο διάρκειας της σύνδεσης, με πάγια χρέωση. Με τις συμφωνίες αυτές,
οι εταιρείες υπολογίζουν να καλύψουν τις απώλειες.
[http://e-pcmag.gr/news,Έφηβοι και Πειρατεία, Δεκέμβριος, 2005]
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2.7 Εμπαθές Περιεχόμενο και Παραπληροφόρηση
Υπάρχουν πολλές μορφές έκφρασης ακραίων πεποιθήσεων
στο Intemet που ξεκινούν από τις ρατσιστικές τοποθετήσεις
έως τη σκληρή σάτιρα που περιέχουν πολλές δημοφιλείς
τοποθεσίες Web για παιδιά, όπως για παράδειγμα η
"uglypeople.com", και επιδρούν αρνητικά στη διαδικτυακή επιμόρφωση του,
όπου η σκληρότητα προς τους άλλους θεωρείται αποδεκτή.
Ρατσιστικές ομάδες και ομάδες μίσους έχουν στραφεί στη χρήση του
Intemet ως μέσο στρατολόγησης νεαρών ατόμων. Οι υποστηρικτές τους
αναζητούν ευάλωτους νέους, που προσελκύονται στην κοινότητά τους
μέσω προσωπικών καναλιών συνομιλίας και μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, μακριά από το δημόσιο γίγνεσθαι.
Οι ομάδες αυτές χρησιμοποιούν επίσης μουσική με εθνικιστικά συνθήματα
για να παρασύρουν τους νεαρούς ανθρώπους στο σκοπό τους. Όταν τα
παιδιά περιηγούνται στο Intemet αναζητώντας ιστοσελίδες με μουσική,
εύκολα μπορούν να συναντήσουν τοποθεσίες όπου διαφημίζονται και
πωλούνται ή διανέμονται ακόμη και δωρεάν μουσικά κομμάτια με το
αντίστοιχο εμπαθές περιεχόμενο.
Ορισμένες τοποθεσίες διαθέτουν περιοχές ειδικά σχεδιασμένες για νεαρά
παιδιά που δίνουν την εντύπωση ότι είναι νόμιμες και προσφέρουν
ακίνδυνες

δραστηριότητες,

τέχνες

και

συνδέσμους

σε

αξιόπιστες

τοποθεσίες για παιδιά.
[http://www.schools.ac.cy/pdf/web_safety_booklet.pdf, Οδηγός Παιδικής
Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, Νοέμβριος, 2009]
Η χρήση

του Διαδικτύου

με σκοπό τη διάδοση

ρατσιστικής και

οποιουδήποτε άλλου είδους προπαγάνδας αυξάνεται. Οι στόχοι των
ιστοσελίδων με τέτοιου είδους περιεχόμενα μπορεί να ποικίλλουν, αλλά
καμία όμως χώρα δεν έχει ανοσία στο πρόβλημα και συχνά τα πράγματα
γίνονται πιο περίπλοκα, αφού η διαχείριση ορισμένων ιστοσελίδων γίνεται
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από πολλές χώρες και πολλαπλά σημεία. Υπάρχει η συνεχώς αυξανόμενη
ανησυχία ότι το διαδικτυακό μίσος μπορεί να προκαλέσει βία και να
οδηγήσει σε κανονικά εγκλήματα μίσους. Ακόμα και αν είναι δύσκολο να
εδραιωθεί ένας αιτιολογικός δεσμός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενισχύσει το εχθρικό κλίμα
εναντίον συγκεκριμένων ομάδων.
[ΈθνοςοπΝπθ, Παραπληροφόρηση: Αλήθειες και Ψέματα
http://www.ethnos.gr/article, Σεπτέμβριος 2007]

2.7.1 Παραπληροφόρηση: Αλήθειες και ψέματα
Το Διαδίκτυο παρέχει ανεξάντλητες πηγές και ευκαιρίες μάθησης. Περιέχει,
όμως, και πάρα πολλές πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ούτε
ωφέλιμες ούτε αξιόπιστες. Αφού ο καθένας έχει την δυνατότητα να
δημοσιεύσει σχόλια ή πληροφορίες στο Διαδίκτυο, οι χρήστες θα πρέπει να
αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης, ώστε να κρίνουν την ακρίβεια των
πληροφοριών αυτών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά, που συνήθως
πιστεύουν πως «από τη στιγμή που είναι στο Διαδίκτυο, πρέπει να είναι
αλήθεια». Παραδοσιακά, οι έντυπες πηγές είχαν τους θεματοφύλακές τους,
τους επιμελητές και τους διορθωτές που διόρθωναν τα λάθη και διέγραφαν
τις ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες.
Ωστόσο, το Διαδίκτυο, σε πολλές περιπτώσεις, δεν διαθέτει ασφαλιστικές
δικλίδες για

τον έλεγχο

της εγκυρότητας των πληροφοριών που

δημοσιεύονται. Έτσι οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά τους
πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο και να τους εξηγήσουν ότι ο καθένας μπορεί να
δημιουργήσει μια διαδικτυακή τοποθεσία, χωρίς να τον ελέγχει κανείς. Να
συστήσουν στους μικρούς χρήστες να χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος πηγών
πληροφοριών και να ελέγχουν, να αμφισβητούν και να διασταυρώνουν όσα
βλέπουν στο Διαδίκτυο.
[Heathcote, O.H.U, Τα πρώτα βήματα στο Ιντερνετ, 2002]
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2.7.2 Τρόποι αντιμετώπισης ακατάλληλου περιεχομένου
Είναι απαραίτητη η συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τις πληροφορίες που
βρίσκουν στο Διαδίκτυο. Π.χ. ποιος είναι ο σκοπός της διαδικτυακής
τοποθεσίας;

Η

ψυχαγωγία;

Οι

πωλήσεις;

Περιέχει

η

τοποθεσία

πληροφορίες επικοινωνίας με τον συγγραφέα ή μια ενότητα «Σχετικά με
εμάς»; Η τοποθεσία έχει χορηγό κάποια συγκεκριμένη εταιρεία ή πρόσωπο
ή μήπως είναι χώρος δημόσιας συζήτησης;
Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά διασταυρώνουν τις
πληροφορίες που συλλέγουν από το Διαδίκτυο με πληροφορίες από άλλες
πηγές. Από την πλευρά τους θα πρέπει να ανατρέξουν σε άλλες
διαδικτυακές τοποθεσίες ή μέσα ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, περιοδικά
και βιβλία, για να επιβεβαιώσουν αυτές τις πληροφορίες.
Έτσι, θα πρέπει να ενθαρρύνονται παιδιά να χρησιμοποιούν ποικιλία
πηγών, όχι απλώς το Διαδίκτυο, και κάποιοι καλοί τρόποι για να επιτευχθεί
αυτό είναι οι επισκέψεις στη βιβλιοθήκη ή η προμήθεια μιας καλής
ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας. Έτσι, τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε
εναλλακτικές πηγές εύρεσης πληροφοριών.
[Β. Κόμης, Πληροφοριακά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης, 1996]
Ο

νέος

χρήστης

θα

πρέπει

να

πληροφορηθεί

σχετικά

με

τις

αποτελεσματικές τεχνικές για την εύρεση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
Έτσι, θα βελτιωθεί σημαντικά η ικανότητά του να βρίσκει ποιοτικές
πληροφορίες. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι και η χρήση
διαφόρων μηχανών αναζήτησης και όχι μόνο μία.
Η συζήτηση τα παιδιά σχετικά με το μίσος και τον ρατσισμό είναι επίσης
χρήσιμη. Τα φίλτρα λογισμικού μπορούν να αποκλείσουν ορισμένα από
αυτά τα είδη υλικού. Τα παιδιά, ωστόσο, θα πρέπει να μάθουν για τον
ρατσισμό και τα διεθνή γεγονότα, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν το
εμπαθές περιεχόμενο. [http://www.sepe.gr, Φεβρουάριος, 2010]

47 από 115

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το δίκτυο γραμμών βοηθείας ΙΝΗΟΡΕ επικεντρώνεται στον εντοπισμό
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Σε πολλές χώρες ρατσιστικό και
ξενοφοβικό υλικό θεωρείται παράνομο και κατά συνέπεια καταγγέλλεται. Το
δίκτυο ΙΝΗΟΡΕ έχει θεμελιώσει νόμιμες και επίσημες διαδικασίες για την
καταγγελία των εν λόγω περιστατικών στους αρμόδιους κυβερνητικούς
φορείς.
Στην Ελλάδα η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για καταγγελίες τέτοιων
προβλημάτων είναι η Safeline. Ακόμη, υπάρχει και το Διεθνές Δίκτυο Κατά
του Διαδικτυακού Μίσους που επίσης δέχεται καταγγελίες μέσω e-mail στο
complaints@inach.net ή μέσω του website http://www.inach.net
H SafeLine δέχεται καταγγελίες για ιστοχώρους ή υπηρεσίες νέων
(newsgroups) που περιέχουν:
•

Εικόνες κακομεταχείρισης των παιδιών.

•

Ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο που, κατά την άποψη των
χρηστών, παραβαίνει την ελληνική νομοθεσία.

•

Άλλο περιεχόμενο, παράνομο, κατά την άποψή τους.

[SafeLine, www.safeline.gr, Η Ασφάλεια στο Ιντερνετ, Φεβρουάριος 2010]

2.8 Επικίνδυνο Λογισμικό και Ιοί Υπολογιστών
Οι ιοί των υπολογιστών είναι μικρά προγράμματα λογισμικού, σχεδιασμένα
να

εξαπλώνονται

από

τον έναν

υπολογιστή

στον άλλον

και

να

παρεμβαίνουν στη λειτουργία του υπολογιστή. Ένας ιός μπορεί να
αλλοιώσει ή να διαγράψει δεδομένα από τον υπολογιστή, χωρίς να
χρησιμοποιήσει

το

πρόγραμμα

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

για

να

εξαπλωθεί σε άλλους υπολογιστές ή ακόμα και να διαγράψει τα πάντα από
το σκληρό δίσκο. Μεταμφιέζονται σε συνημμένα με αστείες φωτογραφίες,
ευχετήριες κάρτες ή αρχεία ήχου και βίντεο.
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Εξαπλώνονται πιο εύκολα μέσω των συνημμένων των μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των άμεσων μηνυμάτων αλλά κα μέσω
λήψεων από το Intemet. Μπορούν να κρυφτούν σε νόμιμο λογισμικό ή
άλλα αρχεία ή προγράμματα των οποίων ενδεχομένως να κάνουν λήψη
πολλοί χρήστες. Γι' αυτό δε συνιστάται η ανάγνωση συνημμένων αρχείων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν προέρχεται από γνωστό αποστολέα.
O χρήστης του Διαδικτύου είναι απαραίτητο να αναγνωρίζει τους
«εχθρούς» που καραδοκούν και να τους αποτρέπει πριν εισβάλλουν στα
αρχεία του και τα καταστρέψουν. Είναι σημαντικό να ενημερώνεται για τα
είδη των ιών που υπάρχουν, την λειτουργία τους αλλά να αναζητά και
τρόπους αντιμετώπισης.
[http://el.wikipedia.org, Ιανουάριος, 2010]

Spam και Spim
Spam ονομάζονται τα ανεπιθύμητα μηνύματα e-mail και spim είναι τα
ανεπιθύμητα άμεσα μηνύματα. Από τα πρώτα δυσάρεστα εμπόδια που
κλήθηκαν (και καλούνται) να αντιμετωπίσουν οι χρήστες του Internet ήταν
και είναι το spam mail. Με περιεχόμενο διαφημιστικό για υπηρεσίες και
προϊόντα, το spam mail παραμένει μια απειλή.

Έτσι:
Να αποφεύγεται πάντα η απάντηση σε spam mail. Για ένα spammer απλά
και μόνο ένα click σε κάποιο από τα περιεχόμενα στο μήνυμα links
δικαιολογεί αυτήν την ακραία και αντιαισθητική διαφημιστική πράξη.
Να αποφεύγεται πάντα η συνδρομή σε sites που υπόσχονται πως θα
αφαιρεθεί η e-mail διεύθυνση του ενδιαφερόμενου χρήστη από spam lists.
Σπανίως είναι ειλικρινείς, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άλλο ένα
trick των spammers.
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Πάντα να διατηρείται μια e-mail διεύθυνση αυστηρά και μόνο για τις πολύ
στενές προσωπικές επαφές, φροντίζοντας να αποφεύγεται η δήλωσή της
σε Web υπηρεσίες.
Πάντα να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης του spam. Να ενημερώνονται
υπηρεσίες και αρμόδιοι οργανισμοί όταν ο χρήστης δέχεται spam από
εμπορικές εταιρείες και να γίνονται γνωστά τα παράπονά του

στις

τελευταίες. Και φυσικά η αντίσταση στον κατακλυσμό διαφημίσεων είναι
κάτι που σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται.
[Spam και Spim, http://whitepapers.zdnet.com, Νοέμβριος 2007]

Η επικοινωνία μέσω άμεσων μηνυμάτων περιλαμβάνει μερικούς από τους
ίδιους κινδύνους ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως και τα e-mail,
όμως υπάρχουν επίσης μερικοί διαφορετικοί κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει
να γίνουν γνωστοί:
1)Προσοχή

κατά

τη

δημιουργία

το

ψευδωνύμου.

Τα

προγράμματα άμεσων μηνυμάτων ζητούν τη δημιουργία ενός
ονόματος οθόνης, που είναι αντίστοιχο με μια διεύθυνση e-mail. Το
όνομα οθόνης δεν θα πρέπει να αποκαλύπτει ή να παραπέμπει σε
προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα, να προτιμάται το ψευδώνυμο
Ποδοσφαιρόφιλος αντί για το ΓιάννηςΠειραιάς.
2) Δημιουργία φραγμών στα ανεπιθύμητα άμεσα μηνύματα. Δε
συνιστάται η αναγραφή του ονόματος οθόνης ή της διεύθυνσης e
mail σε δημόσιους χώρους (π.χ. σε μεγάλους καταλόγους του
Διαδικτύου ή σε προφίλ διαδικτυακών κοινοτήτων) και η παροχή
τέτοιων πληροφοριών σε ξένους.

Κάποιες υπηρεσίες άμεσων

μηνυμάτων συνδέουν το όνομα οθόνης με τη διεύθυνση e-mail κατά
την εγγραφή. Το γεγονός ότι η διεύθυνση e-mail ενός χρήστη είναι
εύκολα διαθέσιμη σημαίνει ότι πιθανόν να διατρέχει ο τελευταίος
αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων spam και phishing.
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3) Η αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων, όπως
αριθμοί πιστωτικής

κάρτας

ή κωδικοί πρόσβασης,

κατά τις

συζητήσεις μέσω άμεσων μηνυμάτων πρέπει να αποφεύγεται.
4) Συνιστάται η επικοινωνία μόνο με τα άτομα που βρίσκονται στην
λίστα επαφών του χρήστη.
5) Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται το άνοιγμα εικόνων και το
κατέβασμα αρχείων , καθώς και η επίσκεψη σε συνδέσμους
που λαμβάνονται από άγνωστα άτομα. Σε περίπτωση λήψης
παρόμοιου αρχείου από κάποιο φιλικό άτομο, θα πρέπει να υπάρχει
επικοινωνία του για επιβεβαίωση.
6) Να αποφεύγεται η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης σε
περίπτωση κοινόχρηστου υπολογιστή. Όποιοι χρησιμοποιήσουν
τον υπολογιστή αυτόν μετά από τον κύριο χρήστη θα μπορούν να
δουν το όνομα οθόνης του τελευταίου και να συνδεθούν με το όνομα
αυτό.
7) Οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν και να περιορίσουν
τη χρήση των άμεσων μηνυμάτων των παιδιών τους. Ένας
τρόπος για να γίνει αυτό είναι η χρήση της υπηρεσίας MSN
Premium, η οποία τους επιτρέπει να εγκρίνουν όλες τις επαφές του
παιδιού, προτού του επιτραπεί να λαμβάνει άμεσα μηνύματα από τις
επαφές

αυτές,

αλλά

και

να

λαμβάνουν

αναφορά

των

δραστηριοτήτων του παιδιού στο Διαδίκτυο.
[Instant Messaging Security,
http://www.facetime.com/solutions/security.aspx, Ιανουάριος 2010]

Τι είναι Μalware;
Είναι βλαβερό λογισμικό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους ιούς
(viruses), τα σκουλήκια (worms) και τους δούρειους ίππους (trojan horses).
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Τι είναι ένας Δούρειος Ίππος (Trojan horse);
Είναι πρόγραμμα που ενώ φαίνεται πως δουλεύει σωστά και με νόμιμο
τρόπο, στην πραγματικότητα μπορεί να προκαλέσει αρκετές βλάβες.
Ονομάζεται έτσι γιατί (όπως και ο Δούρειος Ίππος της Τροίας) μπορεί να
μπει στον υπολογιστή μέσω διαδικασιών που θεωρούνται ακίνδυνες, όπως
για παράδειγμα μέσω ενός παιχνιδιού ή ενός προγράμματος (συνήθως
πειρατικού) ή μέσω ενός προγράμματος ανίχνευσης ιών και έτσι να
ξεγελάσει τον χρήστη κρύβοντας την παρασκηνιακή του δραστηριότητα.
Γενικά οι δούρειοι ίπποι δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως οι ιοί.
Ένας δούρειος ίππος μπορεί να δράσει και ως κατάσκοπος, δηλαδή να
ξεκινήσει

να

καταγράφει

οτιδήποτε

πληκτρολογείτε

κανείς

στο

πληκτρολόγιό του. Έτσι θα συλλέξει πληροφορίες κωδικών πρόσβασης,
λογαριασμών, πιθανών τραπεζικών συναλλαγών και άλλα προσωπικά
δεδομένα.

Τι είναι ένας Ιός (Virus);
Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να
«εισβάλλει»

στον

υπολογιστή

και

να

δημιουργεί

ανεπιθύμητες

παρενέργειες, όπως αδυναμία έναρξης του υπολογιστή,
λειτουργία των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται

μη σωστή

ή ξαφνική εμφάνιση

διάφορων χαρακτήρων και αριθμών στην οθόνη. Ένας ιός μπορεί όμως να
προκαλέσει και σοβαρές ή ανεπανόρθωτες βλάβες (όπως την καταστροφή
των αρχείων στον σκληρό δίσκο).
Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες ιών, εκτελέσιμοι ιοί, ιοί δεδομένων και
ιοί οδηγών συσκευών. Ένας εκτελέσιμος ιός είναι ένας ιός ο οποίος
προστίθεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο, το οποίο όταν εκτελεστεί θα έχει ως
αποτέλεσμα να εκτελεστεί και ο κώδικας του ιού. Αυτός ο κώδικας στη
συνέχεια θα κάνει κάποια κακόβουλη ενέργεια όπως να διαγράψει
σημαντικά αρχεία.
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Ένας ιός δεδομένων μολύνει ένα αρχείο που περιέχει δεδομένα αντί για
εκτελέσιμο κώδικα. Συχνά τα δεδομένα αυτά είναι συνδεδεμένα με κάποιο
πρόγραμμα, το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα για να εκτελέσει τη λειτουργία
του. Για παράδειγμα, πολλά προγράμματα χρειάζονται ένα startup αρχείο
το οποίο αρχικοποιεί το πρόγραμμα και ορίζει βασικές παραμέτρους της
λειτουργίας του. Ο ιός δεδομένων μπορεί να μολύνει ένα τέτοιο αρχείο και
να αλλάξει τα δεδομένα ώστε το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει
ή η λειτουργία του θα τεθεί σε κίνδυνο. Ένας άλλος τύπος ιού δεδομένων
θα μπορούσε να προσθέσει μια καταχώρηση σε ένα αρχείο με password
και έτσι θα επέτρεπε πρόσβαση σε έναν εισβολέα. Άλλο ένα παράδειγμα
είναι αυτό ενός ιού δεδομένων για έναν επεξεργαστή κειμένου, που θα
μπορούσε επίσης να γραφτεί εύκολα και που θα μπορούσε να αλλάζει τα
περιεχόμενα κάθε αρχείου που ανοίγει από τον επεξεργαστή κειμένου ή
ακόμη χειρότερα να το σβήνει. Μια Τρίτη κατηγορία είναι οι ιοί οδηγών
συσκευών. Αυτοί επηρεάζουν τους οδηγούς συσκευών ενός λειτουργικού
συστήματος που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό διαφόρων στοιχείων
υπολογιστή όπως ο δίσκος.

Τι είναι ένα Σκουλήκι (Worm);
Είναι ένας ιός που αναπαράγεται δημιουργώντας αντίγραφα του εαυτού
του διαμέσου των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα σκουλήκι
μπορεί να βλάψει ένα δίκτυο και μπορεί να μειώσει κατά πολύ την ταχύτητα
της σύνδεσης στο Διαδίκτυο καταναλώνοντας όλους τους πόρους του
υπολογιστή και να οδηγήσει ακόμη και σε κλείσιμο του υπολογιστή.

Τι είναι Spyware;
Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσκολληθεί κρυφά σε αρχεία και
πειρατικά προγράμματα που κατεβαίνουν από το Διαδίκτυο. Μόλις κατέβει,
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αυτοεγκαθίσταται στον υπολογιστή και ξεκινά την παρακολούθηση της
διαδικτυακής

δραστηριότητας.

Οι

πληροφορίες

που

καταγράφει

αποστέλλονται τότε σε τρίτους, που τις περισσότερες φορές είναι εταιρείες
που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν το προφίλ του χρήστη και να
ξεκινήσουν να του στέλνουν διαφημιστικό ή άλλο υλικό ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά του.

Τι είναι ο dialer;
O dialer είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εν αγνοία του χρήστη σταματά τη
σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω του παρόχου του και εκτρέπει τη σύνδεση σε
μια διεθνή γραμμή, κάτι που τις περισσότερες φορές έχει ως αποτέλεσμα
υπέρογκους λογαριασμούς τηλεφώνου. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο
χρήστης

επισκεφθεί

μια

ιστοσελίδα

με

ύποπτο

ή

πορνογραφικό

περιεχόμενο ή αναξιόπιστες ιστοσελίδες. Ένας dialer μπορεί επίσης να
εισέλθει στον υπολογιστή του μέσω spam. Για να μην πέσει κανείς θύμα
των dialers, αν χρησιμοποιεί modem για τη σύνδεσή του, θα πρέπει να
επικοινωνήσει με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό του και να ζητήσει φραγή
διεθνών κλήσεων. Ο πάροχος θα προμηθεύσει τον χρήστη με

έναν

κωδικό, τον οποίο θα πρέπει ο τελευταίος να καλεί πριν από κάθε άλλον
διεθνή κωδικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο dialer δεν θα μπορεί να εκτρέψει τη
σύνδεση στο εξωτερικό, καθώς το τηλέφωνο θα φράζει την εξερχόμενη
κλήση.

Τι είναι οι Hackers;
Hackers είναι τα άτομα που χωρίς εξουσιοδότηση αποκτούν παράνομη
πρόσβαση σε κάποιο σύστημα υπολογιστών και στα δεδομένα του, χωρίς
ωστόσο να έχουν πρόθεση να προκαλέσουν ζημιά.
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Τι είναι οι Crackers;
Cracker ονομάζεται ένα άτομο που χωρίς εξουσιοδότηση, αποκτά
παράνομη πρόσβαση σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα δεδομένα του,
με σκοπό την πρόκληση οικονομικής ή άλλου είδους ζημιάς και την κλοπή
πληροφοριών. Οι crackers συνήθως βάζουν ιούς και άλλου είδους
προγράμματα που περιέχουν ειδικό κώδικα στα συστήματα-στόχους, με
σκοπό να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αυτοί οι κώδικες είναι:
•

Ένας δούρειος ίππος, κρυμμένος σε άλλα προγράμματα που
φαινομενικά δεν είναι βλαβερά.

•

Ένα σκουλήκι, το οποίο δεν είναι κρυμμένο σε άλλα αρχεία, αλλά
αποστέλλεται εκμεταλλευόμενο τα κενά στην ασφάλεια των δικτύων
που έχουν εντοπίσει οι crackers.

•

Μια λογική βόμβα, που υποδηλώνει ανενεργό κώδικα τοποθετημένο
μέσα σε ένα πρόγραμμα λογισμικού και ο οποίος ενεργοποιείται σε
συγκεκριμένη ημερομηνία ή συμβάν.

[PC MAGAZINE, Έφηβοι και Ιντερνετ, Νοέμβριος 2009]

Το Διαδίκτυο έχει σίγουρα εδραιωθεί στη σύγχρονη κοινωνία μας, με τα
πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα του. Έχει
επηρεάσει τις ζωές πολλών ανθρώπων με τη συνεχή εξέλιξη του και την
απεριόριστη ελευθερία. Η κοινωνική συμπεριφορά αλλάζει και μεταβάλλεται
συνεχώς και όχι πάντα προς θετική κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να
προστατευτούν οι έφηβοι και τα παιδιά στο ξεκίνημα της επαφής τους με
την νέα τεχνολογία. Αναφέρθηκαν οι πιο πιθανοί και συνηθισμένοι
παράγοντες οι οποίοι καθιστούν το ΙπΙθΓΠθί μη ασφαλές. Το επόμενο
κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα της ασφάλειας και παραθέτει συμβουλές
προς γονείς και παιδιά.

55 από 115

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 3 ο
Θέματα Ασφάλειας των Παιδιών στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

3.1 Εισαγωγικά

Η ασφάλεια του Ιστού ορίζεται με διαφορετικό τρόπο για κάθε άτομο. Για
μερικούς, είναι η ικανότητα να φυλλομετρούν στο Διαδίκτυο με ησυχία,
γνωρίζοντας ότι κανένας δεν τους παρακολουθεί. Για άλλους, είναι η
ικανότητα να πραγματοποιούν οικονομικές και διαφημιστικές συναλλαγές
με ασφάλεια. Για τους χειριστές χώρων του Internet, η σιγουριά ότι οι χώροι
τους δε θα βανδαλιστούν από φαρσέρ ή ότι δε θα χρησιμοποιηθούν ως
πύλες πρόσβασης στον τοπικό τους δίσκο.
Ένας μύθος για την ασφάλεια υπολογιστών είναι ότι οι διάφορες επιθέσεις
γίνονται από ειδικούς σε θέματα λογισμικού με τεράστιες ικανότητες σε
τεχνολογικά ζητήματα. Ενώ αυτό είναι μερικώς σωστό, υπάρχουν πολλά
δικτυακά εγκλήματα που απαιτούν λίγα προσόντα. Για παράδειγμα σε ένα
περιβάλλον με λίγους φυσικούς ελέγχους, μπορεί να είναι εύκολη η
ανακάλυψη προσωπικών κωδικών.
[D. Gollman, Computer Security, 1998]
Μια άλλη πλευρά της ασφάλειας στο διαδίκτυο είναι ότι αφού η επικοινωνία
είναι τόσο γρήγορη και μπορεί να αυτοματοποιηθεί, σημαίνει ότι και
παραβάτες

ή κακόβουλοι

χρήστες

μπορούν να

αυτοματοποιήσουν

διαδικασίες που παλιότερα δεν είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν,
εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα και την τεχνολογία.
Ανεξάρτητα λοιπών, εάν τα παιδιά συνδέονται στο Διαδίκτυο απλώς για να
περιηγηθούν, για να ψάξουν πληροφορίες για σχολικές εργασίες, για να
παίξουν παιχνίδια ή για να συζητήσουν με φίλους, είναι πολύ σημαντική η
μέριμνα για την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειάς τους.
[Kalbag, Asa, Εισαγωγή στο www, 1999]
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Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν τρόποι αλλά και συμβουλές, προς γονείς
και παιδιά, για την επίτευξη ασφάλειας των παιδιών στο Διαδίκτυο που είναι
και ο βασικός στόχος της εργασίας.

3.2 Βασικοί Λόγοι Ανασφάλειας του Διαδικτύου
Η διάκριση ανάμεσα στις μορφές που παίρνει η λέξη «ασφάλεια» όταν
μιλάμε για το διαδίκτυο είναι αρκετά σημαντική, καθώς από εκεί ξεκινάει η
σωστή προστασία από τους κινδύνους του παγκόσμιου ιστού.

Οι

περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι είναι προστατευμένοι όταν ασχοληθούν
με έναν μόνο από τους παράγοντες ασφάλειας. Για παράδειγμα, η
τοποθέτηση τείχους ασφαλείας και αντιβιοτικού θα κάνει την πλοήγηση στο
διαδίκτυο σχετικά ασφαλή-secure, δηλαδή ο χρήστης θα προστατευθεί από
τους περισσότερους ιούς και εισβολείς του διαδικτύου. Δεν θα την κάνει,
όμως, ασφαλή - safe, γιατί ο χρήστης μπορεί να είναι επιρρεπής σε
συνηθισμένες δικτυακές απάτες, τα παιδιά να έχουν ακούσια ή εκούσια
πρόσβαση σε ακατάλληλο γι'αυτά περιεχόμενο και τα λοιπά.
[Chris Brenton, Cameron Hunt, Ασφάλεια Δικτύων, 2003]

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που το Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές σε
σχέση με άλλα κλειστά δίκτυα:
Τα στάνταρ που χρησιμοποιούνται για τα βασικά πρωτόκολλα του
διαδικτύου είναι δημόσια. Αυτό σημαίνει ότι κακόβουλοι χρήστες έχουν
πολλές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου. Επίσης, η
ανοιχτή φύση του Ιστού υπονομεύει την ασφάλεια, αφού όλες οι επιθέσεις
και οι αδυναμίες γίνονται αμέσως γνωστές.
[S. Garfinkel and G. Spafford, Web Security and Commerce, 1997]
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Το διαδίκτυο είναι διαδεδομένο. Βρίσκεται σε σπίτια, σε καφετερίες, σε
βιβλιοθήκες και σε γραφεία. Δεν απαιτείται πολύπλοκο υλικό για κάποια μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Η ταχύτητα ανάπτυξης του Internet είχε σαν αποτέλεσμα το σχετικό
λογισμικό να αναπτυχθεί χωρίς να δοθεί μεγάλη προσοχή σε θέματα
ασφαλείας. Τα πιο ασφαλή συστήματα είναι αυτά που σχεδιάστηκαν
λαμβάνοντας υπόψιν τους εξ αρχής την ασφάλεια. Επίσης, απαιτούσε και
τη συνεχή βελτίωση, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις
λειτουργικότητας.

Αυτό

γινόταν

μέσω

ανασφαλών

προσθετικών

προγραμμάτων (plug-ins), που είχαν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας.
[Brennan, Herbie, Ιντερνετ, 2000]

3.3 Ο ρόλος της οικογένειας
Προτού τα παιδιά αρχίσουν να εξερευνούν το Internet, οι γονείς θα πρέπει
να βεβαιωθούν ότι γίνεται κατανοητό τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να
κάνουν στο

Internet. Ίσως ένας από κοινού προσδιορισμός ενός

οικογενειακού κώδικα αποτελεί ένα παράδειγμα, όπως επίσης και η
δημιουργία διαφορετικών κανόνων χρήσης για κάθε παιδί στην οικογένεια
ανάλογα με την ηλικία του. Οι κανόνες είναι εισηγήσεις που μπορούν να
αλλαχθούν ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας. Μόλις όλοι στην
οικογένεια συμφωνήσουν να τηρούν τους κανόνες, θα πρέπει αυτοί να
βρίσκονται πλάι σε κάθε υπολογιστή του σπιτιού, ώστε να παραμείνουν μια
συνεχής υπενθύμιση για όλους.
[Microsoft, http://www.microsoft.com, Βοηθήστε τα παιδία σας.., Ιανουάριος
2010]
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Παρακάτω παρατίθεται

ένα

υπόδειγμα

κανόνων χρήσης για

κάθε

οικογένεια:
3.3.1 Κανόνες χρήσης του Διαδικτύου
ο

Το παιδί θα πρέπει να συμφωνήσει με τους γονείς του να τηρεί τους
κανόνες χρήσης του Διαδικτύου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις
τοποθεσίες που επιτρέπεται να επισκεφθεί, τι μπορεί να κάνει, πότε
μπορεί να συνδέεται στο Διαδίκτυο και για πόση ώρα μπορεί να
παραμείνει συνδεδεμένος (___λεπτά ή ___ ώρες).

ο

Ποτέ να μην αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση
του σπιτιού, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση εργασίας των
γονέων του ή ο αριθμός τηλεφώνου, αριθμοί πιστωτικών καρτών ή
το όνομα του σχολείου του, χωρίς την άδεια των γονέων του.

ο

Να ενημερώνει αμέσως τους γονείς του εάν δει ή λάβει κάτι από το
Διαδίκτυο που το ενοχλεί ή νιώθει ότι το απειλεί.
συγκαταλέγονται
διαδικτυακές

μηνύματα

τοποθεσίες

ή

ηλεκτρονικού
ακόμη

και

κάτι

Σε αυτά

ταχυδρομείου,
στην

τακτική

αλληλογραφία με διαδικτυακούς φίλους.
ο

Να μη συμφωνεί να συναντά άτομα που γνώρισε στο Διαδίκτυο,
χωρίς την άδεια των γονέων του.

ο

Να μη στέλνει ποτέ φωτογραφίες δικές του ή μελών της οικογένειάς
του σε άλλους, μέσω του Διαδικτύου ή με την τακτική αλληλογραφία,
χωρίς την άδεια των γονέων του.

ο

Να μην αποκαλύπτει τους κωδικούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε
κανέναν (ούτε και στους καλύτερούς του φίλους), παρά μόνο στους
γονείς του.

ο

Να φέρεται σωστά όταν βρίσκεται στο Διαδίκτυο και να μη κάνει
τίποτα που μπορεί να προσβάλει ή να εξοργίσει άλλους ή είναι
παράνομο.

ο

Να μη θα μεταφορτώσει, εγκαταστήσει και αντιγράψει οτιδήποτε από
δίσκο ή από το Διαδίκτυο χωρίς να πάρει άδεια.
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ο

Να μη κάνει κάτι στο Διαδίκτυο που κοστίζει χρήματα, χωρίς την
άδεια των γονέων του.

ο

Να ενημερώνει τους γονείς του για τα ονόματα σύνδεσης και
συνομιλίας στο Διαδίκτυο.

[Ψηφιακή Ελλάδα, Γονείς και Διαδίκτυο http://www.dart.gov.gr/NewsInner,
Ιανουάριο 2010]

Ο ασφαλέστερος τρόπος να εξερευνήσουν τα παιδιά το Διαδίκτυο είναι να
δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος όπου επιτρέπεται η αναζήτηση
αποκλειστικά των διαδικτυακών τοποθεσιών που εγκρίνονται από κάποιον
έμπιστο

ενήλικο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι

ρυθμίσεις

προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου προκειμένου να επιτραπεί

του
στο

παιδί η είσοδος αποκλειστικά στις ασφαλείς τοποθεσίες που οι γονείς έχουν
επιλέξει. Στην περίπτωση αυτή, αν το παιδί θελήσει να επισκεφθεί κάποια
νέα τοποθεσία, θα πρέπει πρώτα να γίνει προσθήκη της διεύθυνσης από
τους γονείς στον κατάλογο των εγκεκριμένων τοποθεσιών. Η δημιουργία
ασφαλών χώρων είναι εύκολη, με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος
Windows XP.
Θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας προσωπικός λογαριασμός χρήστη για
το παιδί, μέσα από το λειτουργικό σύστημα. Έτσι θα καθοριστούν τα
δικαιώματα πρόσβασης και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
Διαδικτύου για το παιδί.
[Ασφάλεια για νέους στο Διαδίκτυο, http://www.e-yliko.gr, Μάρτιος 2009]

3.4 Πως θα προστατευθούν τα παιδιά
Οι γονείς, παίζοντας καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να προστατεύουν τα
νεαρά και ανήλικα παιδιά από εμπαθές περιεχόμενα του Intemet. Επίσης,
να

συμβουλεύσουν

τα

μεγαλύτερα

παιδιά
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περιεχόμενο του διαδικτύου με κριτική σκέψη, καθώς και τι να προσέχουν
ώστε να καταλαβαίνουν εάν μια τοποθεσία Web είναι ακατάλληλη.
Έτσι, θα πρέπει να μάθουν σχετικά με το Intemet και τις ενέργειες των
παιδιών τους σε αυτό. Να ζητήσουν από τα παιδιά να τους δείξουν ποιες
τοποθεσίες του Intemet επισκέπτονται και τι τους αρέσει. Να κρατάνε
πάντα τις γραμμές επικοινωνίας ανοικτές, ώστε τα παιδιά να μπορούν να
τους εμπιστευθούν όταν συναντήσουν κάτι που τα αναστατώνει.
Να δημιουργήσουν μια "διαδικτυακή συμφωνία" με τη σύμφωνη γνώμη και
των παιδιών. Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες
σχετικά με τις τοποθεσίες που μπορούν να επισκεφθούν τα παιδιά και το τι
μπορούν να κάνουν.
Να παρακολουθείται και να επιβλέπεται η χρήση του Intemet από τα
παιδιά, γιατί γενικά, τα παιδιά κάτω των 10 ετών δεν διαθέτουν την
απαραίτητη κριτική σκέψη για να περιηγηθούν μόνα τους στο Intemet.
Να ενημερώνουν τα παιδιά για τα κρούσματα μίσους που πιθανόν να
συναντήσουν στο Διαδίκτυο. Τα νεαρά άτομα θα αναγνωρίσουν και θα
αποφύγουν ευκολότερα το εμπαθές περιεχόμενο εάν γνωρίζουν τις τακτικές
που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές του μίσους και την ιστορία του
ρατσισμού. Έτσι , πρέπει να αναγνωρίζουν το εμπαθές περιεχόμενο και τα
σύμβολα στο Intemet, όπως υποτιμητικές αναφορές στη φυλή ή στη
σεξουαλική προτίμηση και παραστάσεις κινουμένων σχεδίων διαφόρων
εθνικοτήτων και φυλετικών ομάδων.
[PC MAGAZINE, Έφηβοι και Ιντερνετ, http://e-pcmag.gr/news, Νοέμβριος
2009]
Οι

γονείς

πρέπει,

επιπλέον

να

ενημερωθούν

για

το

λογισμικό

φιλτραρίσματος. Αν και τα φίλτρα μπορούν να αποκλείσουν έως ένα βαθμό
το βίαιο και εμπαθές περιεχόμενο. Το διαδικτυακό μίσος εμφανίζεται συχνά
με ανεπαίσθητη μορφή, που δεν αναγνωρίζεται πάντα από τα φίλτρα.
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3.5 Φίλτρα και Μέτρα Προστασίας
Τα εργαλεία φιλτραρίσματος είναι χρήσιμα στα νεαρά παιδιά, για να
συμπληρώνουν, όχι να αντικαθιστούν, την γονική επίβλεψη. Τα φίλτρα και
τα προγράμματα αποκλεισμού, ωστόσο, δεν είναι απαραβίαστα και συχνά
δεν καταφέρνουν να αποκλείσουν το ακατάλληλο υλικό. Μπορεί, ακόμη, να
αποκλείσουν χρήσιμο περιεχόμενο, το οποίο ενδεχομένως να χρειάζονται
τα παιδιά για τις σχολικές τους εργασίες.
[Σ. Ρετάλης, Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της
Μάθησης, 2004]
Ενώ τα φίλτρα είναι χρήσιμα όσο τα παιδιά είναι πολύ νεαρά, καθώς
μεγαλώνουν,

θα

πρέπει

να

αναπτύξουν

ασφαλή

και

υπεύθυνη

συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Τα συστήματα φιλτραρίσματος ή απλά φίλτρα
ρυθμίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο
σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.
Τα φίλτρα μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη, σε
έναν κεντρικό υπολογιστή που ανήκει σε κάποιον φορέα (π.χ. proxy server
σε ένα σχολείο) ή τους υπολογιστές ενός παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου
και μπορούν να προειδοποιήσουν για προβληματικές ιστοσελίδες, να
καταγράψουν λεπτομερώς τις κινήσεις ενός χρήστη, να μπλοκάρουν
ύποπτους ιστοχώρους ακόμα και να κλείσουν τελείως τον υπολογιστή.
[Ward - Johnson, Chris, Διαδίκτυο, 2000]
Η σωστή επιλογή ενός τέτοιου λογισμικού μπορεί να αποτελέσει ένα
αξιόπιστο φράγμα που θα αποτρέπει την πρόσβαση σε μη αποδεκτό
περιεχόμενο το οποίο θεωρείται επικίνδυνο ή μπορεί να προκαλέσει ηθικές
βλάβες στην ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα δεν θα μπλοκάρει το
κατάλληλο, για παιδιά, περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά τον γονικό έλεγχο, τα
φίλτρα ασχολούνται και με τα δεδομένα που εξέρχονται από τον
υπολογιστή για την αποφυγή δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων όπως
ονόματα, διευθύνσεις σπιτιού ή σχολείου, στοιχεία πιστωτικών καρτών
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κ.λπ. Υπάρχουν λογισμικά προγράμματα που διατίθενται δωρεάν στο
Διαδίκτυο. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως τα
Windows Vista, ενσωματώνουν τέτοιες λειτουργίες.
[Εργαλείο γονικού ελέγχου, http://www.join.msn.com, Ιανουάριος, 2010]
Μια από τις είκοσι τρεις ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι
μαθητές ήταν, εάν οι γονείς τους έχουν μεριμνήσει για εγκατάσταση
φίλτρων προστασίας. Το 41,22% είπε πως ΝΑΙ, το 24,32% ΟΧΙ και το
34,46% δεν γνωρίζει.

3.5.1 Τι είδους φίλτρα διατίθενται
Περιφραγμένες τοποθεσίες: Οι λεγόμενες «περιφραγμένες τοποθεσίες»
(walled gardens) ή «λευκές λίστες» (white lists) είναι λίστες από ιστοσελίδες
που είναι κατάλληλες για ανηλίκους και επιτρέπουν στον χρήστη να έχει
πρόσβαση αποκλειστικά σε αυτές.
Λίστες «Όχι»: Συντάσσεται μία λίστα «Όχι» από ιστοσελίδες που πρέπει
να αποφευχθούν (π.χ. με προσβλητικό, βίαιο ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και
αν το παιδί σας προσπαθήσει να μπει σε κάποια από αυτές, τότε
μπλοκάρεται η πρόσβασή του/της. Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν και
με λίστες απαγορευμένων λέξεων. Μόλις βρεθεί κάποια από αυτές τις
λέξεις σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ίδια την ιστοσελίδα, τότε
μπλοκάρεται η πρόσβαση. Το πρόβλημα με αυτές τις λίστες τύπου «Όχι»
είναι ότι πρέπει να αναβαθμίζονται συνέχεια.
Μπλοκάρισμα ιστοσελίδων με απαγορευμένες λέξεις: Τα πιο απλά
φίλτρα της αγοράς μπλοκάρουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας λίστα με
απαγορευμένες λέξεις. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να ανανεώνονται
εύκολα και γρήγορα.
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Φιλτράρισμα βάσει αυτόματης ταξινόμησης του περιεχομένου: Τα
συστήματα αυτόματης ταξινόμησης αξιολογούν ολόκληρο το κείμενο που
υπάρχει σε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούν για αυτό γνωστές στατιστικές
μεθόδους,

όπως αυτές που

εφαρμόζουν τα φίλτρα

ανεπιθύμητης

αλληλογραφίας.
Αυτοαξιολόγηση

ιστοσελίδων:

Οι

πάροχοι

της

διαδικτυακής

πληροφορίας τοποθετούν εθελοντικά στον αντίστοιχο ιστοχώρο μια ετικέτα
η οποία δείχνει αν και σε ποιο βαθμό η ιστοσελίδα αυτή περιέχει
συγκεκριμένο υλικό (π.χ. βία, γυμνό, τυχερά παιχνίδια, περιεχόμενο για
ενηλίκους, κ.λπ.). Οι ετικέτες και οι κατηγορίες έχουν δημιουργηθεί από την
Ένωση Αξιολόγησης Περιεχομένου του Διαδικτύου ICRA. Το φίλτρο
διαβάζει αυτές τις ετικέτες και αποφασίζει αν θα επιτρέψει την πρόσβαση,
σύμφωνα με αυτά που οι γονείς επέλεξαν να επιτρέψουν στα παιδιά τους
να δουν. Το πρόβλημα με αυτό το σύστημα είναι ότι εξαρτάται από το αν οι
ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων θα αξιολογήσουν εθελοντικά τις ιστοσελίδες
τους και μέχρι στιγμής δεν είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν.
Φίλτρο ηλεκτρονικού ψαρέματος
Το Φίλτρο ηλεκτρονικού "ψαρέματος" παρέχει δυναμική νέα τεχνολογία για
προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες και τους κινδύνους από την κλοπή
προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι μορφές ηλεκτρονικής απάτης, που είναι
γνωστές ως ηλεκτρονικό "ψάρεμα", προσπαθούν να παρασύρουν το
χρήστη να επισκεφθεί ψεύτικες τοποθεσίες Web, όπου τα προσωπικά του
στοιχεία ή τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας μπορεί να συλλεχθούν και
να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς. Αυτή η μορφή κλοπής
εξαπλώνεται ταχύτατα στο Web.
[ΈθνοςοπΝπθ, Φίλτρα Προστασίας, http://www.ethnos.gr/article,
Σεπτέμβριος 2007]
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3.5.2 Τρεις τρόποι με τους οποίους σας προστατεύει το Φίλτρο
ηλεκτρονικού "ψαρέματος":
1. Ένα φίλτρο ενσωματωμένο στο πρόγραμμα περιήγησης που
χρησιμοποιείται, το οποίο σαρώνει τις διευθύνσεις και τις σελίδες Web
που επισκέπτεται ο χρήστης για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με
γνωστές ηλεκτρονικές απάτες ή απάτες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και
τον προειδοποιεί όταν οι σελίδες που επισκέπτεται είναι ύποπτες.
2. Μια ηλεκτρονική υπηρεσία που προστατεύει από διαπιστωμένες
απάτες

με

άμεση

ενημέρωση

σχετικά

με

τοποθεσίες

Web

ηλεκτρονικού "ψαρέματος" που έχουν αναφερθεί. (Οι τοποθεσίες
ηλεκτρονικού "ψαρέματος" συχνά εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα
σε διάστημα 24 - 48 ωρών και, συνεπώς, η άμεση ενημέρωση είναι
ιδιαίτερα σημαντική).
3. Μια ενσωματωμένη λειτουργία για να αναφέρονται οι ύποπτες
τοποθεσίες ή οι απάτες. Με το Φίλτρο ηλεκτρονικού "ψαρέματος"
μπορεί κανείς να παρέχει πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε
τοποθεσίες Web θεωρεί ότι εμπλέκονται σε πιθανές επιθέσεις απάτης
ηλεκτρονικού "ψαρέματος". Υποβάλλει τις πληροφορίες στη Microsoft
και εκείνη τις αξιολογεί. Εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η
ηλεκτρονική

υπηρεσία

προσθέτει

τις

πληροφορίες

στη

βάση

δεδομένων, προκειμένου να προστατευθεί η κοινότητα χρηστών του
Internet Explorer και της γραμμής εργαλείων Windows Live.

[Microsoft, Προστατευθείτε από ηλεκτρονική απάτη,
http://www.microsoft.com, Φεβρουάριος 2010]
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3.6 Με οδηγό την Ηλικία
Παιδιά 13 έως 15 ετών
Σε αυτή την ηλικία, το Διαδίκτυο αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής του
παιδιού: συναντά φίλους και περνά αρκετό χρόνο στο Διαδίκτυο, ενώ
αναζητά πληροφορίες για τις σχολικές του εργασίες και τα ενδιαφέροντα
του. Καθώς το μορφωτικό επίπεδο του παιδιού είναι υψηλότερο, ανοίγονται
περισσότερες ευκαιρίες για χρήση του Διαδικτύου. Ενδέχεται να είναι
δύσκολο για τους γονείς να παρακολουθούν τι ακριβώς κάνει το παιδί στο
Διαδίκτυο.

Στην ηλικία αυτή,

τα παιδιά επίσης διακινδυνεύουν και

δοκιμάζουν τα όριά τους. Οι τεχνικοί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικοί τρόποι για τη βελτίωση της
ασφάλειάς τους στο Διαδίκτυο.

Τα παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών ενδέχεται να θέλουν να διατηρούν τις
δραστηριότητές τους μυστικές, ειδικότερα εάν οι γονείς δεν είχαν στο
παρελθόν ενδιαφερθεί για τον τρόπο που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και
δεν τον γνωρίζουν. Είναι σημαντικό για την οικογένεια να γίνονται ανοιχτές
συζητήσεις και για τους γονείς να ενδιαφέρονται για όσα κάνει το παιδί στο
Διαδίκτυο.
•

Οι οικιακοί κανόνες που ορίζονται από κοινού εξακολουθούν να
χρειάζονται.

•

Ο έφηβος εξακολουθεί να έχει περιορισμένες δυνατότητες να
αξιολογεί τα πράγματα και να χρειάζεται τη συμβουλή ενός ενηλίκου
για θέματα όπως η δημοσίευση φωτογραφιών και κειμένου σχετικά
με τον εαυτό του στο Διαδίκτυο.

•

Τα ηθικά θέματα και η προσωπική ευθύνη που φέρει κανείς ως
χρήστης του Διαδικτύου είναι σημαντικά θέματα για συζήτηση. Για
παράδειγμα, η παράνομη λήψη αρχείων, οι κανόνες συμπεριφοράς
στο Διαδίκτυο και τα πνευματικά δικαιώματα. Τα παιδιά θα πρέπει
επίσης να είναι υπεύθυνα για όσα δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο,
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περιλαμβανομένων των προσωπικών τους πληροφοριών ή των
πληροφοριών που ίσως να είναι παράνομες.
•

Οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφέρονται εξίσου για τις "διαδικτυακές
επαφές" τόσο του παιδιού τους όσο και των φίλων του. Και καλό
είναι να εμπλέκονται οι γονείς εάν το παιδί τους θέλει να γνωρίσει
νέους ανθρώπους μέσω Διαδικτύου.

[Ασφάλεια για νέους στο Διαδίκτυο, http://www.e-yliko.gr, Μάρτιος 2009]

Η καθοδήγηση των εφήβων σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι
ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τις περισσότερες φορές γνωρίζουν περισσότερα
από τους γονείς σχετικά με το λογισμικό Διαδικτύου. Ακόμη και με
μεγαλύτερα παιδιά, είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στην
καθοδήγηση τους στη χρήση του Διαδικτύου.
Η πιστή τήρηση των κανόνων διαδικτυακής ασφάλειας που έχουν
συμφωνηθεί από τους γονείς και τα παιδιά καθώς και η συχνή ανάλυση των
αναφορών διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών, είναι ιδιαίτερα
σημαντικά. Οι γονείς θα πρέπει να φυλάσσουν σε ασφαλές μέρος το δικό
τους κωδικό πρόσβασης, ώστε οι έφηβοι να μη συνδέονται με το
λογαριασμό των γονέων.
Συχνά οι νεότεροι έφηβοι περνούν περιόδους χαμηλής αυτοεκτίμησης,
αναζητούν την αποδοχή από φίλους και είναι απρόθυμοι να εκπληρώσουν
τις προσδοκίες των γονέων. Οι μεγαλύτεροι έφηβοι χρειάζονται τόσο την
αναγνώριση στην ομάδα όσο και την ανεξαρτησία και,

συνήθως,

συμβιβάζουν τις αξίες της οικογένειας και τις αξίες των συνομηλίκων. Στα
τελευταία στάδια της εφηβείας, τα παιδιά ωριμάζουν και επικοινωνούν με
τον κόσμο σε διανοητικό επίπεδο. Οι έφηβοι είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες,
αλλά δεν διαθέτουν πείρα ώστε να κρίνουν την εγκυρότητά τους.
[Α. Μικρόπουλος και Β. Κόμης, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 2001]
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Οι γονείς θα πρέπει να προσπαθούν να μην αντιδρούν υπερβολικά, ακόμα
κι αν ανακαλύψουν ότι συνέβη κάτι "φρικτό" όταν το παιδί συνδέθηκε στο
Διαδίκτυο. Μπορούν και πάλι να υποδεικνύουν στο παιδί κατάλληλο
περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα, διαδικτυακές υπηρεσίες που αφορούν
τη σεξουαλικότητα και την υγεία οι οποίες προορίζονται για νεανικό κοινό.
Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν στους
γονείς τους όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις είτε αυτό αφορά το
Διαδίκτυο είτε όχι.

3.7 Πολιτική Απορρήτου των Παιδιών
Η πολιτική απορρήτου μιας διαδικτυακής τοποθεσίας περιγράφει τον
τρόπο που η τοποθεσία χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και αποθηκεύει τα
προσωπικά δεδομένα που συλλέγει. Οι γονείς θα πρέπει οπωσδήποτε να
διαβάσουν την πολιτική απορρήτου μιας διαδικτυακής τοποθεσίας και να
δείξουν στα παιδιά τους τι να αναζητούν σε μια πολιτική απορρήτου προτού
δώσουν προσωπικά δεδομένα. Ορισμένες φορές οι πολιτικές αυτές είναι
μακροσκελής, περίπλοκες και ασαφείς.
Εάν η διαδικτυακή τοποθεσία δεν διαθέτει πολιτική ή δήλωση απορρήτου,
θα πρέπει οι αγορές και η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων να γίνεται
σε αυτήν την τοποθεσία με προσοχή.
Κατά την ανάγνωση μιας πολιτικής απορρήτου, θα πρέπει να γίνεται
αντιληπτό και σαφές:
❖

Τι πληροφορίες συλλέγει και καταγράφει η τοποθεσία.

❖

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η τοποθεσία τις πληροφορίες που
συλλέγει.

❖

Εάν υπάρχει η δυνατότητα να αλλαγής ή διαγραφής δεδομένων
που συλλέχθηκαν από το παιδί.
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❖

Τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να προστατεύεται το παιδί σε
δωμάτια συνομιλίας, ομάδες μηνυμάτων και δραστηριότητες
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της τοποθεσίας.

❖

Εάν η τοποθεσία προσπαθεί να λάβει επαληθεύσιμη γονική
συναίνεση προτού λάβει προσωπικά δεδομένα από το παιδί.

[SAFEWebC4, Πολιτική απορρήτου των παιδιών,
http://www.safewebcy.com/index.php, Δεκέμβριος 2006]

3.8 Δημιουργία διαφορετικών λογαριασμών χρήστη
Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να συντελέσει στην εφαρμογή της
ασφάλειας στο Ιντερνετ, αλλά και γενικά στην χρήση των Η/Υ, είναι η
δημιουργία διαφορετικών λογαριασμών χρήστη. Με τα Windows Vista και
τα Windows XP, μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλοί λογαριασμοί
χρηστών σε κάθε

υπολογιστή και ο κάθε χρήστης μπορεί να συνδεθεί

ξεχωριστά και να διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ με δική του επιφάνεια
εργασίας και φάκελο «Τα έγγραφά μου».
Ο γονέας, μπορεί να δώσει στον εαυτό του έναν λογαριασμό Διαχειριστή
με πλήρη έλεγχο του υπολογιστή και να δώσει στα παιδιά του
λογαριασμούς χρήστη περιορισμένων δικαιωμάτων, με περιορισμένες
δυνατότητες.
Οι χρήστες περιορισμένων δικαιωμάτων δεν μπορούν να αλλάξουν τις
ρυθμίσεις του συστήματος ή να εγκαταστήσουν νέο υλικό ή λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων παιχνιδιών, προγραμμάτων
αναπαραγωγής πολυμέσων και προγραμμάτων συνομιλίας.
[Σ. Ρετάλης, Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της
Μάθησης, 2004]
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Η προστασία του παιδιού επιτυγχάνεται επίσης μέσω του Προσαρμογή
των

ρυθμίσεων

ασφαλείας

του

προγράμματος

περιήγησης

Web.

προγράμματος περιήγησης Web. Ο Internet Explorer βοηθά να ελεγχθούν
οι ρυθμίσεις ασφάλειας και απορρήτου, επιτρέποντας στο γονέα

να

εκχωρεί επίπεδα ασφάλειας στις διαδικτυακές τοποθεσίες.

3.9 Αυτός είναι ο νόμος
Σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας του απορρήτου των παιδιών στο
Intemet (COPPA), οι τοποθεσίες Web που εσκεμμένα συλλέγουν στοιχεία
από παιδιά κάτω των 13 θα πρέπει να ανακοινώνουν τα στοιχεία που
συλλέγουν και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούν. Σε πολλές περιπτώσεις,
οι τοποθεσίες Web πρέπει να παίρνουν την γονική συγκατάθεση προτού
συλλέξουν, χρησιμοποιήσουν ή κοινοποιήσουν προσωπικά δεδομένα για
κάποιο παιδί. Η προσεκτική ανάγνωση των δηλώσεων προστασίας
προσωπικών δεδομένων πριν τη συγκατάθεση του γονέα θεωρείται
επιβεβλημένη.
Έτσι, εκτός από την καταγγελία των εγκλημάτων, διαδικτυακών ή μη, με την
οποία ζητείται από τον εισαγγελέα η άσκηση της ποινικής δίωξης, αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ιδιώτη η αναγγελία, δηλαδή η γνωστοποίηση
απλώς στον εισαγγελέα ορισμένων πραγματικών περιστατικών και η
περαιτέρω εκτίμησή τους από τον τελευταίο.
Επομένως, ο πολίτης χρήστης του Διαδικτύου που διαπιστώνει ή θεωρεί ότι
το υλικό που αναρτάται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα είναι
παράνομο, έχει το δικαίωμα και την ηθική υποχρέωση να το αναγγείλει.

[SafeLine, Νομικό Πλαίσιο, http://www.safeline.gr/legislation.php,
Φεβρουάριος 2010]
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Στο παρακάτω κεφάλαιο το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και το δεύτερο
μέρος της εργασίας, επεξεργάζονται οι απαντήσεις των μαθητών σε όλες
τις ερωτήσεις που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο και παρατίθενται
αναλυτικοί πίνακες και διαγράμματα σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα
που συγκεντρωθήκαν
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

4.1 Εισαγωγή
Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα για την
Ασφάλεια των

Παιδιών στο Διαδίκτυο, που σκοπό έχει την ενίσχυση της

πληροφόρησης και την ενημέρωσης των μαθητών και των οικογενειών
τους για θέματα που αφορούν τη «σωστή» χρήση του Ιπίβηθί. Η ασφαλή
περιήγηση σε ιστοχώρους, οι κίνδυνοι που υπάρχουν αλλά και κατάλληλοι
τρόποι αντιμετώπισης αφορούν άμεσα την καθημερινότητα πολλών
ανθρώπων καθώς επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας τους.
Στην έρευνα συμμετείχαν 148 άτομα, όλοι μαθητές του 5ου Γυμνασίου
ΞΑΝΘΗΣ. Από αυτά 76 ήταν αγόρια και 72 κορίτσια. Οι ηλικίες των
μαθητών κυμαίνονται από 12 μέχρι 16 χρονών. Τα παιδιά κληθήκαν να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 23 ερωτήσεις. Όλες
οι

ερωτήσεις

επεξεργασίας

καταχωρήθηκαν
και

ανάλυσης

σε

ένα

στατιστικών

αρχείο

ΜΙπΙΐ8ό(πρόγραμμα

δεδομένων).

Μετά

την

καταχώρηση και την επεξεργασία των δεδομένων της κάθε ερώτησης
εξήγαμε στατιστικά αποτελέσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και στην
θεωρητική ανάλυση και ανάπτυξη του θέματος.

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται το ποσοστό συμμετοχής των
παιδιών σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία τους. Έτσι , τα αγόρια
αποτέλεσαν το 51,35% της συμμετοχής και τα κορίτσια το 48,65%. Οι
ηλικίες αναλύονται ως εξής: 1 άτομο 12 χρονών που αντιστοιχεί μόλις στο
0,68%, 24 άτομα 13 ετών και αντιστοιχεί στο 16,22% του ποσοστού
συμμετοχής, 37 άτομα ηλικίας 14 ετών που αντιστοιχεί στο 25%, 61 άτομα
ηλικίας 15 ετών και αντιστοιχεί στο 41,22% και 25 μαθητές ηλικίας 16 ετών
που αποτελούν το 16,89%.
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4.2 Στατιστικά και Ανάλυση

Ανάλυση 1ου επιπέδου:
Ηλικίες

Ποσοστά συμετοχής αγοριών και κοριτσιών στην έρευνα

Ηλικίες

Φύλο
I

12 Ετών
13 Ετών
14 Ετών
15 Ετών
16 Ετών
| Αγόρια
Κορίτσια

Διάγραμμα 1

Στην ερώτηση «Από πού χρησιμοποιείτε το Internet?»^ μαθητές
απάντησαν στις παρακάτω επιλογές:
α)Για το αν συνδέονται στο διαδίκτυο μέσα από το σχολείο, από τους 148
μαθητές, ναι απάντησε το 45,95% (68 μαθητές) και όχι το 54,05% (80
μαθητές).
β)Στην επιλογή για το αν χρησιμοποιούν το Internet από το σπίτι, ναι
απάντησε το 60,14% (89 μαθητές) , όχι απάντησε το 39,86% (59 μαθητές).
Και γ)Στην επιλογή για το αν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μέσα από τα
Internet cafe, ναι απάντησε το 51,35% (76 μαθητές) και όχι το 48,65% (72).
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την
ερώτηση “Πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα παιδιά το ΙηίθΓΠθΙ”. ΚΑΘΌΛΟΥ,
έχουν απαντήσει 4 άτομα και αντιστοιχούν στο 2,70% των ερωτηθέντων.
ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, απάντησε το 18,92% (28 άτομα). 1 ΜΕ 2
ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ

ΕΒΔΟΜΆΔΑ, απάντησε το 44,59%

(66 άτομα) και

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ απάντησε το 33,78% (50 άτομα).

Όπως διαφαίνεται και στο διάγραμμα, συμπερασματικά μπορούμε να
πούμε πως το μεγαλύτερο

ποσοστό των μαθητών χρησιμοποιούν το

διαδίκτυο κατά μέσο όρο μία με δύο φορές την εβδομάδα.

Συχνότητα χρήσης του Internet
2.70%
Καθόλου
18.92%
Λίγες
φορές το
μήνα

33.78%
Καθημεριν

44.59%
1 με 2
φορές την
ευδομάδα

Διάγραμμα 2
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Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Σε 2ο επίπεδο αναλύονται ταυτόχρονα δύο δεδομένα. Στην προκειμένη
περίπτωση ελέγχεται για το αν το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν την
συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την στατιστική
ανάλυση συμπεραίνεται το εξής: ότι επειδή το Ρ-νβΙϋΘ=0,937 > 0,05
σημαίνει πως οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και άρα το φύλο δεν
επηρεάζει την συχνότητα χρήσης του ίπίβΓΠβί.
Στην δεύτερη περίπτωση όπου το Ρ-νβΙϋΘ=0,762> 0,05 πάλι υπάρχει
ανεξαρτησία των μεταβλητών. Έτσι, διαπιστώνεται πως ούτε η ηλικία
επηρεάζει την συχνότητα χρήσης του ίπίθΓΠθί.

Ελέγχεται στη συνέχεια εάν τα παιδιά που έχουν Η/Υ στο δωμάτιο τους
χρησιμοποιούν περισσότερο το ίπίθΓΠθί.
Παρατηρώντας ότι το Ρ-νβΙϋΘ=0,000<0,05 άρα οι μεταβλητές είναι
εξαρτημένες και συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι όσα παιδιά διαθέτουν
στο δωμάτιο τους Η/Υ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο περισσότερο από τους
υπόλοιπους.

Ανάλυση 1ου επιπέδου:
Στην ερώτηση για το πόσες ώρες επισκέπτονται το ίπίθΓΠθί κατά μέσο όρο
τα παιδιά έδωσαν τις εξής απαντήσεις: Μέχρι μία ώρα απάντησε το 29,73%
(44 μαθητές), μία με ώρες απάντησε το 39,86% (59 μαθητές), δύο με
τέσσερις ώρες απάντησε το 20,95% (31 μαθητές) και το 9,46% (14
μαθητές) απάντησε πάνω από ώρες.
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με την ηλικία, όπως φαίνεται και
στο Διάγραμμα 3, διαφαίνεται ότι για τα παιδιά ηλικίας 12 με 16 ετών η
σύνδεση στο ΙπΙθΓΠθί διαρκεί από μία

με δύο ώρες, με μεγαλύτερο

ποσοστό στα παιδιά ηλικίας 15 ετών. Δύο με τέσσερις ώρες (ή και πάνω
από 4 ώρες) συνδέονται, με μεγαλύτερο ποσοστό, τα απιδιά ηλικίας 14
ετών.

Οι ώρες,κατά μέσο όρο, επίσκεψης στο Internet

Ηλικίες

12

13

14

15

16

Διάγραμμα 3
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:
1: Μέχρι 1 ώρα
2:Από 1 έως 2 ώρες
3:Από 2 έως 4 ώρες
4: Πάνω από 4 ώρες

Τα αποτελέσματα για την παραπάνω ερώτηση ανάλογα με το φύλο, όπως
διαμορφώνονται στο Διάγραμμα 4, δίνουν τα εξής στοιχεία: Στο Διαδίκτυο
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συνδέονται με μεγαλύτερο ποσοστό τα Κορίτσια, μία

με δύο ώρες και

πάνω από τέσσερις ώρες διαρκεί η σύνδεση των Αγοριών.

Οι ώρες,κατά μέσο όρο, επίσκεψης στο Internet

Το φύλο

Αγόρια

Κορίτσια

Διάγραμμα 4

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:
1: Μέχρι 1 ώρα
2: Από 1 έως 2 ώρες
3: Από 2 έως 4 ώρες
4: Πάνω από 4 ώρες

Όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία (βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ) αλλά
και από το διάγραμμα, στην ερώτηση αν έχουν πρόσβαση στο Ιπίβηθί από
υπολογιστή που υπάρχει στο δωμάτιο τους το 47,97% των μαθητών (71
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άτομα)

απάντησε “ Ναι” και το υπόλοιπο 52,03% (77 άτομα) απάντησε

“Ό χι” .

Στην ερώτηση για ποιο λόγω χρησιμοποιούν συνήθως το Διαδίκτυο, τα
παιδιά είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν μέσα από πέντε επιλογές που
είναι οι εξής: Εκπαίδευση, Αναζήτηση Λογισμικού ή Παιχνιδιών, Αναζήτηση
Μουσικής ή Video, Ενημέρωση και Επικοινωνία.
Για την επιλογή “ Εκπαίδευση” η πλειοψηφία 36,49% απάντησε “ Λίγο”
έως “ Αρκετά” .
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Για την επιλογή “ Αναζήτηση Λογισμικού ή Παιχνιδιών” το μεγαλύτερο
ποσοστό

29,73% απάντησαν “ Λίγο” .

Για την επιλογή “ Αναζήτηση Μουσικής ή Video” το 44,59% απάντησε
“ Πολύ” .
Για την επιλογή “ Ενημέρωση” το 43,24% απάντησε “ Καθόλου” .
Για την επιλογή “ Επικοινωνία” το 42,57% απάντησε “ Πολύ” .

Διάγραμμα 6

Στη συνέχεια, τα παιδιά ρωτήθηκαν εάν έχουν κάνει εγγραφή στο face
book με τα πραγματικά τους στοιχεία. Ένα ποσοστό της τάξης των 14,86%
απάντησε πως “ Ναι, με τα πραγματικά μου στοιχεία” . “ Ναι, με
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ψευδώνυμο” απάντησε 17,57% και με ποσοστό 67,57% απάντησαν πως
”Ό χι” δεν έχουν κάνει εγγραφή στο συγκεκριμένο site.

Εγγραφή στο facebook

εγγραφ ή στο facebook

Διάγραμμα 7

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα της ερώτησης για το
εάν τα παιδιά έχουν αναρτήσει δικές τους φωτογραφίες ή έχουν
δημοσιεύσει προσωπικές πληροφορίες για αυτούς και την οικογένεια τους
στο ί8θθόοοΚ.
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Το 23,65% απάντησε πως “ Ναι” , έχουν δημοσιεύσει τέτοιου είδους υλικό
και το υπόλοιπο 76,35% απάντησε αρνητικά.

Δημοσιοποίηση ή όχι προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο
120

100

80

23,65%
60

40

20

76,35%

0
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διάγραμμα 8

Παρακάτω, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση για το εάν
συνομιλούν στο msn ή σε κάποιο άλλο δίκτυο επικοινωνίας. Το μεγαλύτερο
ποσοστό 33,11%, απάντησε “ Μερικές φορές” . Το 24,32% απάντησε
“ Συχνά” , το 21,62% απάντησε “ Καθημερινά” και το 20,95% απάντησε
“ Πότε” .

83 από 115

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Παρακάτω θα εξετασθεί αν οι κοπέλες ή τα αγόρια χρησιμοποιούν
περισσότερο το msn ή τα διάφορα δίκτυα επικοινωνίας. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, προκύπτει ότι επειδή το P-Value=0.788>0.05 άρα υπάρχει
ανεξαρτησία των δεδομένων και απορρέει το εξής συμπέρασμα: το φύλο
δεν επηρεάζει την επικοινωνία μέσω διαφόρων δικτύων.
Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν το γεγονός ότι τα παιδιά διαθέτουν Η/Υ στο
δωμάτιο τους, επηρεάζει την συχνότητα χρήσης του msn ή των διαφόρων
δικτύων επικοινωνίας.
Το

P-Value=0,000 < 0,05 άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Αυτό

σημαίνει

ότι όσα παιδιά διαθέτουν υπολογιστή στο δωμάτιο τους

επικοινωνούν περισσότερο με το msn ή τα διάφορα δίκτυα επικοινωνίας.
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Ανάλυση 1ου επιπέδου:
Στη ερώτηση αν χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) το
45,95% είπε “ Ναι, έχω προσωπική διεύθυνση” . Μόλις το 4,05%
απάντησε “ Ναι, χρησιμοποιώ των γονιών μου” και το 50% απάντησε
“Ό χι” .

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα της ερώτησης εάν τα
παιδιά δημοσιεύουν τα πραγματικά τους στοιχεία στο ΙπΙθγπθΙ
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“ Πότε” απάντησαν οι περισσότεροι με ποσοστό 67,57%. Το 27,03%
απάντησε “ Σπάνια” και μόλις το 5,41% απάντησε “ Συχνά” .

Επικοινωνία με πραγματικά ή μη προσωπικά στοιχεία

Διάγραμμα 11
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Στην ερώτηση εάν δημοσιοποιούν τα προσωπικά στοιχεία των γνωστών,
συγγενών ή φίλων στο Διαδίκτυο με μεγαλύτερο ποσοστό 81,76%
απάντησαν “ Ποτέ” . Το 15,54% απάντησε “ Σπάνια” και μόλις το 2,70%
απάντησε “ Συχνά” .
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Στο Διάγραμμα 13, στην ερώτηση εάν έχουν δημιουργήσει φιλίες μέσω
του Διαδικτύου, το 66,89% απάντησε πως “ Ναι” και το 33,11% απάντησε
αρνητικά.

Διάγραμμα13

Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Στην ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο για την παραπάνω ερώτηση, εάν
δηλαδή το φύλο επηρεάζει την σύναψη φιλικών σχέσεων μέσω του
Intemet, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ως εξής:
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Ρ-ν8ΐϋθ = 0,902>0,05, άρα οι φιλικές σχέσεις στο Διαδίκτυο δεν
επηρεάζονται από το φύλο.

Ανάλυση 1ου επιπέδου:
Οι μαθητές ρωτήθηκαν επίσης, εάν κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιούν το
Ιπίθηθί αισθάνθηκαν ποτέ κάποιο κίνδυνο. Το 60,14% απάντησε “ Ποτέ” ,
το 33,11% απάντησε “ Σπάνια” και μόλις το 6,76% απάντησε “ Συχνά” .

Αίσθηση ύπαρξης ή απουσίας κινδύνου κατα την διάρκεια χρήσης του ϊηΙβΓΠβΙ

Συχνά

1
\
\

Ποτέ

Σ
π
ά
ν
α

Διάγραμμα 14

89 από 115

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επισκέπτεστε

ποτέ

ιστοσελίδες

που

γνωρίζετε

ότι

θα

σας

απαγόρευαν οι γονείς σας;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την παραπάνω ερώτηση,
το 58,11% απάντησε πως “ Ποτέ” δεν επισκέπτεται ιστοσελίδες που
γνωρίζει ότι θα του απαγόρευαν οι γονείς του. Το 33,11% απάντησε πως το
κάνει αυτό “ Λίγες φορές” και το 8,78% είπε πως επισκέπτεται τέτοιες
ιστοσελίδες “ Συχνά” .
Εάν θα ενημέρωναν τους γονείς τους σε περίπτωση που λάμβαναν κάποιο
απειλητικό μήνυμα ή δέχονταν κάποια παρενόχληση μέσω του Ιπίβηθί, η
συντριπτική πλειοψηφία 64,19% απάντησε “ Ναι” και το 35,81% είπε
“Ό χι” .

Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Στην παρακάτω ανάλυση ελέγχεται εάν το φύλο επηρεάζει την απόφαση
των παιδιών να επισκέπτονται ιστοσελίδες γνωρίζοντας ότι θα τους το
απαγόρευαν οι γονείς τους.
Ελέγχοντας το Ρ-νβΙϋΘ=0,000<0,05 συμπεράνουμε ότι όντως το φύλο
επηρεάζει την απόφαση των παιδιών.
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Επίσκεψη σε ιστοσελίδες που απαγορεύουν οι γονείς

Αγόρια

Κορίτσια
Διάγραμμα 15

Ανάλυση 1ου επιπέδου:
Στην ερώτηση αν είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που κρύβει το
Διαδίκτυο, το 28,38% απάντησε “ Ναι, έχω ενημερωθεί κυρίως από τους
γονείς μου” . Το 26,35% είπε “ Ναι, έχω ενημερωθεί κυρίως από το
σχολείο” . Το 35,14% απάντησε “ Ναι, έχω ενημερωθεί κυρίως από
έντυπα μέσα, την τηλεόραση ή το ΙηΙθΓηθΙ” και το 10,14% απάντησε
“Όχι”.
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Ενημέρωση-Προστασία

Διάγραμμα 16

Στην ερώτηση εάν θεωρούν την ενημέρωση τους επαρκή, το 23,65% είπε
πως “Ναι, πολύ”, το 55,41% απάντησε “Ναι, αρκετά” και το 20,95% είπε
πως “Όχι”.
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Κρίνετε ότι η ενημέρωση σας είναι επαρκής;

Διάγραμμα 17

Συγκρίνοντας τις ηλικίες διαπιστώνεται ότι τα παιδιά ηλικίας 13 με 15 ετών
θεωρούν πως είναι αρκετά ενημερωμένοι, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό
ηλικίας 15 με 16 ετών πιστεύουν πως δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι.
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Ενημέρωση-Προστασία

Επαρκής ή μη ενημέρωση
Ηλικίες

123
12

123
13

123
14

123
15

123
16

Διάγραμμα 18

Οι μαθητές ρωτήθηκαν επίσης, εάν είναι ενημερωμένοι σχετικά με το αν οι
γονείς τους έχουν μεριμνήσει για την εγκατάσταση φίλτρων προστασίας
στον υπολογιστή.
Το 41,22% είπε “ Ναι” , το 24,32% είπε “Ό χι” και το 34,46% είπε “ Δεν
γνωρίζω” .
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Ενημέρωση-Προστασία

Διάγραμμα 19

Για το εάν οι γονείς επιτηρούν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια που
χρησιμοποιούν το Ιπίβηθί οι απαντήσεις που δοθήκαν ήταν οι εξής:
“ Μερικές φορές” , απάντησε η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό
46,62%, “ Ποτέ” , απάντησε το 42,57% και “ Πάντα” το 10,8%.
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Για το τι μέσο πιστεύουν πως είναι το Ιπίβηθί περισσότερο κατά τη γνώμη
τους, οι μαθητές απάντησαν: α)Επικοινωνίας, β)Διασκέδασης/Ψυχαγωγίας,
γ)Ενημέρωσης ή δ)Εκπαίδευσης.
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Ενημέρωση-Προστασία

Διάγραμμα 21

Στην ερώτηση “Ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά” οι πέντε
πρώτες επιλογές των μαθητών ήταν οι εξής: α)Υθϋ Tube, β)ΟοοςΙθ,
γ)Ρ80θ book, δ)Ν5, ε^βπ.

Φυσικά ακολουθούν ιστοσελίδες με διάφορο ψυχαγωγικό περιεχόμενο,
παιχνίδια μουσική και άλλα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Ανάλυση 1ου επιπέδου: age; sex
Ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με το φύλο και την ηλικία
Age Count Percent sex Count Percent
12
1 0,68
1 76
51,35
13 24 16,22
2 72
48,65
14 37 25,00 Ν= 148
15 61 41,22
16 25 16,89
Ν= 148
Ανάλυση 1ου επιπέδου:
Ποσοστά χρήσης του internet από το
σχολείο, το σπίτι και τα internet café
xrhsh-sxol Count Percent xrhsh-spiti Count Percent
0 80 54,05
0 59 39,86
1 68 45,95
1 89 60,14
Ν= 148
Ν= 148
xrhsh-Int Count Percent
0 72 48,65
1 76 51,35
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το Internet
ερώτηση
4-συχ χρ
το ΙΝ Count Percent
1
4 2,70
2 28 18,92
3 66 44,59
4 50 33,78
Ν= 148

Σελίδα 98 από 115

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Rows: sex Columns: ερωτηση 4-συχ χρ το ΙΝ
1 2 3 4 All
1
2
All

2 13 34 27 76
2 15 32 23 72
4 28 66 50 148

Cell Contents:

Count

Pearson Chi-Square = 0,416; DF = 3; P-Value = 0,937
Likelihood Ratio Chi-Square = 0,416; DF = 3; P-Value = 0,937
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5
Rows: age Columns: ερώτηση 4-συχ χρ το ΙΝ
1 2 3 4 All
A 1
B 3
All 4

13 29 19 62
15 37 31 86
28 66 50 148

Cell Contents:

Count

Pearson Chi-Square = 1,130; DF = 3; P-Value = 0,770
Likelihood Ratio Chi-Square = 1,161; DF = 3; P-Value = 0,762

Rows: ερ6-Υπολ σ δωμα Columns: ερώτηση 4-συχ χρ το ΙΝ
1 2 3 4 All
0
1
All

4 24 32 17 77
0 4 34 33 71
4 28 66 50 148

Cell Contents:

Count

Pearson Chi-Square = 23,261; DF = 3; P-Value = 0,000
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Likelihood Ratio Chi-Square = 26,423; DF = 3; P-Value = 0,000
Ανάλυση 1ου επιπέδου: Οι ώρες κατά μέσο όρο που επισκέπτονται το
Internet σε κάθε σύνδεσή τους.
ερωτ
5-ώρες
μο Count Percent
1 44 29,73
2 59 39,86
3 31 20,95
4 14 9,46
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή
δωμάτιο

σε

ερ6-Υπολ
σ δωμα Count Percent
0 77 52,03
1 71 47,97
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Λόγοι που χρησιμοποιείται το διαδίκτυο:
ερ7.1-Εκπαίδευση; ερ7.2-Αναζήτηση Λογισμικού ή Παιχνιδιών; ερ7.3Αναζήτηση Μουσικής ή Video; Ερ7.4-Ενημέρωση; 7.5-Επικοινωνία.
ερ7.2-αναζητ
ερ7.1-εκπαίδευση Count Percent
1 21 14,19
1 42
2 54 36,49
2 44
3 54 36,49
3 31
4 19 12,84
4 31
N== 148
N= 148
ερ7.3-download
μουσ Count Percent
1 13 8,78
2 26 17,57
3 43 29,05

λογισ Count Percent
28,38
29,73
20,95
20,95

ερ7.4-ενημερωση Count Percent
1 64 43,24
2 33 22,30
3 28 18,92
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4 66 44,59
Ν= 148

4
N=

23 15,54
148

ερ7.5-επικοινω Count Percent
1 29 19,59
2 28 18,92
3 28 18,92
4 63 42,57
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Εγγραφή στο facebook
ερ8-εγγ
Facebook Count Percent
1 22 14,86
2 26 17,57
3 100 67,57
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Έχετε αναρτήσει φωτογραφίες σας ή άλλες
προσωπικές πληροφορίες για εσάς ή την οικογένεια σας στον
ιστοχώρο αυτό (facebook);
ερ9-φωτ
στ δικτ Count Percent
0 113 76,35
1 35 23,65
N= 148
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Ανάλυση 1ου επιπέδου: Συνομιλείτε στο MSN ή σε κάποιο άλλο
αντίστοιχο δίκτυο επικοινωνίας;
ερ10-συν
μσν Count Percent
1
2
3
4
N=

31
49
36
32
148

20,95
33,11
24,32
21,62

Ανάλυση 2ου επιπέδου

Rows: sex Columns: ερ10-συν μσν
1 2 3 4 All
1
2
All

16 26 16
15 23 20
31 49 36

18 76
14 72
32 148

Cell Contents:Count

Pearson Chi-Square = 1,053; DF = 3; P-Value = 0,788
Likelihood Ratio Chi-Square = 1,055; DF = 3; P-Value = 0,788

Rows: ερ6-Υπολ σ δωμα Columns: ερ10-συν μσν
1 2 3 4 All
0
1
All

23 32 14 8 77
8 17 22 24 71
31 49 36 32 148

Cell Contents:

Count
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Pearson Chi-Square = 21,420; DF = 3; P-Value = 0,000
Likelihood Ratio Chi-Square = 22,159; DF = 3; P-Value = 0,000

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail);
ερ11-χρ
ε-μαιλ Count Percent
1 68 45,95
2
6 4,05
3 74 50,00
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Δίνετε τα πραγματικά στοιχεία σας όπως
ονοματεπώνυμο, την ηλικία, την διεύθυνση του σπιτιού σας ή τον
αριθμό του τηλεφώνου σας στο Internet;
ερ12-δην
επων,ηλ Count Percent
1 100 67,57
2 40 27,03
3
8 5,41
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Δίνετε προσωπικά στοιχεία γνωστών,
συγγενών ή φίλων στο Ι^βΓηβ^

ερ13-διν
προσωπι
στ γνωσ Count Percent
1 121 81,76
2 23 15,54
3
4 2,70
N= 148
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Ανάλυση 1ου επιπέδου: Έχετε κάνει φίλους μέσα στο Internet;
ερ14-φίλου
απ Internet Count Percent
0 49 33,11
1 99 66,89
N= 148

Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Rows: sex Columns: ερ14-φίλου απ Ιντερν
0
1
2
All

1 All

25 51 76
23 49 72
48 100 148

Cell Contents:

Count

Pearson Chi-Square = 0,015; DF = 1; P-Value = 0,902
Likelihood Ratio Chi-Square = 0,015; DF = 1; P-Value = 0,902

Ανάλυση 1ου ιπέδου: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο χρησιμοποιώντας
το Internet;
ερ15-αισθ
κίνδυνο Count Percent
1 89 60,14
2 49 33,11
3 10 6,76
N= 148
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Ανάλυση 1ου επιπέδου: Επισκέπτεστε ποτέ
γνωρίζετε ότι θα σας απαγόρευαν οι γονείς σας;

ιστοσελίδες

που

ερ16-επισ
ιστοσ π
απογορ Count Percent
1 86 58,11
2 49 33,11
3 13 8,78
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Θα ενημερώνατε τους γονείς σας σε
περίπτωση λήψης απειλητικού μηνύματος ή παρενόχλησης μέσω
ίπίθΓΠθί;

ερ17-θα
ενημερων τ
γονείς σας Count Percent
0 53 35,81
1 95 64,19
N= 148

Ανάλυση 2ου επιπέδου:
Rows: sex Columns: ερ16-επισ ιστοσ π απαγόρευαν
1 2 3 All
1
2
All

31 35 10 76
55 14 3 72
86 49 13 148

Cell Contents:

Count

Pearson Chi-Square = 19,373; DF = 2; P-Value = 0,000
Likelihood Ratio Chi-Square = 19,954; DF = 2; P-Value = 0,000
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Ανάλυση 1ου επιπέδου: Είστε ενημερωμένος για τους κινδύνους που
κρύβει το Internet
ερ18-ενημερ
γ κινδυν
ιντερρν Count Percent
1 42 28,38
2 39 26,35
3 52 35,14
4 15 10,14
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Κρίνετε ότι η ενημέρωση σας είναι επαρκής;
ερ19-κρ
ενημερωση
επαρκ Count Percent
1 35 23,65
2 82 55,41
3 31 20,95
N= 148

Ανάλυση 1ου επιπέδου: Οι γονείς σας έχουν μεριμνήσει ώστε στον
υπολογιστή σας να υπάρχουν εγκαταστημένα φίλτρα προστασίας;
ερ20-μέριμνα
για φίλτρα Count Percent
1 61 41,22
2 36 24,32
3 51 34,46

148
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Ανάλυση 1ου επιπέδου: Σας επιτηρούν κατά τη διάρκεια που
χρησιμοποιείτε το Internet;
ερ21-σ
επιτηρούν
κτ τη διαρ Count Percent
1 63 42,57
2 69 46,62
3 16 10,81
N= 148

Σελίδες με την μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης: ερ22-ιστοσελ; ερ22ιστοσελ; ερ22-ιστοσελ
ερ22-ιστοσελίδα1 Count Percent
- 19 13,48
Youtube
1 0,71
4fun
1 0,71
4fun.gr
1 0,71
50cent.com
1 0,71
aek fc.gr
1 0,71
astalavista.com
2 1,42
car.gr
1 0,71
facebook
12 8,51
fatsa.gr
1 0,71
free downloads games 1 0,71
google
18 12,77
21 14,89
hi-5
hi5
1 0,71
ica
1 0,71
icq
1 0,71
ikariam
1 0,71
ikariam.gr
1 0,71
kraloyom.com
1 0,71
livegames
1 0,71
msn
7 4,96
myspace
1 0,71
olympiakos org.com 1 0,71
onetreehill.com
1 0,71
prison break
1 0,71
sport
1 0,71
sportnet
1 0,71
wow
1 0,71
wwe.com
1 0,71
www.contra.gr
1 0,71
yahoo
5 3,55
youtube
31 21,99
zoo
1 0,71
N= 141

ερ22-ιστοσελίδα2 Count Percent
- 19 15,08
miniclip
1 0,79
4fun.gr 1 0,79
bikepics 1 0,79
blogspots
2 1,59
cars 1 0,79
downloads
1 0,79
e-mail 1 0,79
eminem.com
1 0,79
facebook 13 10,32
fantastic skate
1 0,79
fatsa 1 0,79
fatsa.gr 1 0,79
friv.com
1 0,79
games
1 0,79
games.com
1 0,79
google 17 13,49
gooogle 1 0,79
gouaou
1 0,79
greekmovies.com
1 0,79
hi-5
9 7,14
ikariam 2 1,59
messenger
1 0,79
mini games
1 0,79
msn 8 6,35
MSN
1 0,79
music
1 0,79
myspace
3 2,38
school.gr 1 0,79
www.e-shop.gr
1 0,79
www.watch-onepiece.com 1 0,79
y8 1 0,79
yahoo 2 1,59
youtube
25 19,84
zenge.com
1 0,79
N= 126
*= 15
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ερ22-ιστοσελίδα3 Count Percent
19 17,27
msn
1 0,91
4fun
1 0,91
aol.com
2 1,82
blogspots
1 0,91
cars
1 0,91
ecological news
1 0,91
education
2 1,82
facebook
9 8,18
firefox
1 0,91
free downloads music 1 0,91
free games download 1 0,91
gamato.info
1 0,91
games
2 1,82
google
10 9,09
hi-5
4 3,64
hotmail.com
1 0,91
in.gr
1 0,91
jokes
1 0,91
kraloyun.gr
1 0,91
la mafia.com
1 0,91
messenger
1 0,91
mini videos
1 0,91
miniclip
1 0,91
mobile9.com
1 0,91
msn
6 5,45
music
1 0,91
myspace
1 0,91
nasa.com
1 0,91
news sports.com 1 0,91
onlinegames.com 1 0,91
opel.com
1 0,91
1 0,91
pog
seeandbelieve.ocoz.org
1 0,91
skype
1 0,91
snoopdoog.com
1 0,91
sport.com
1 0,91
tanath
1 0,91
trackmania.com
1 0,91
vampirefreaks
1 0,91
wikipedia
3 2,73
www.bleachget.com
1 0,91
www.google.gr
1 0,91
yahoo
4 3,64
youtube
14 12,73
zoo
1 0,91
N= 110
*= 31
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Ανάλυση 1ου επιπέδου: ερ23-Το Internet είναι κατά τη γνώμη σας
περισσότερο ένα μέσο 1: Επικοινωνίας 2: Διασκέδασης/Ψυχαγωγίας
3:Ενημέρωσης 4: Εκπαίδευσης
ερ23-είναι
περ μέσο Count Percent
1 35 23,65
2 75 50,68
3 25 16,89
4 13 8,78
N= 148
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Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α. Προσωπικά Στοιχεία
1) Τι ηλικία έχετε;

2) Είστε

□ αγόρι ή

□ κορίτσι;

Β. Πρόσβαση
3) Χρησιμοποιείτε το ΜβΓΠβΙ από: (επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
το σχολείο
□
□
το σπίτι
□
□
το Internet cafe
□
□
4) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ΜβΓΠβ^
□ Καθόλου □ Λίγες φορές το μήνα □ 1-2 φορές την εβδομάδα □ Καθημερινά
5) Οι ώρες κατά μέσο όρο που επισκέπτεστε το ΜβΓπεΙ σε κάθε σύνδεση σας είναι:

(επιλέξτε

μία απάντηση

□ Μέχρι 1 ώρα

□ 1-2 ώρες

6) Έχετε πρόσβαση στο

□ 2-4 ώρες □ >4 ώρες
από υπολογιστή που έχετε στο δωμάτιο σας;

(επιλέξτε μία

απάντηση

□ Ναι

□ Όχι

Γ. Χρήση
7) Χρησιμοποιείτε το Μ

θγπθΙ

για:

(επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

Καθόλου
Εκπαίδευση (Εύρεση
Πληροφοριών, Εργασίες, ...)
Αναζήτηση Λογισμικού ή
Παιχνιδιών (download)
Αναζήτηση Μουσικής ή Video
(download)
Ενημέρωση (Περιοδικά, Μόδα,
Αθλητισμός, ...)
Επικοινωνία (Mail, MSN, Skype,
Facebook, ...)

8) Είστε εγγεγραμμένος στο facebook;
□ Ναι, με τα πραγματικά μου στοιχεία

Λίγο_____ Αρκετά_____ Πολύ

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ Ναι, με ψευδώνυμο
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9) Έχετε αναρτήσει φωτογραφίες σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες για εσάς ή την
οικογένεια σας στον ίστοχώρο αυτό; (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Ναι □ Όχι
10) Συνομιλείτε στο MSN ή σε κάποιο άλλο αντίστοιχο δίκτυο επικοινωνίας;

(επιλέξτε μία

απάντηση)

□ Ποτέ □ Μερικές φορές □ Συχνά □ Καθημερινά
11) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail); (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Ναι, έχω προσωπική διεύθυνση □ Ναι, χρησιμοποιώ των γονιών μου □ Όχι
12) Δίνετε τα πραγματικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, την
διεύθυνση του σπιτιού σας ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας στο Internet; (επιλέξτε μία
απάντηση)

□ Ποτέ

□ Σπάνια

□ Συχνά

13) Δίνετε προσωπικά στοιχεία γνωστών, συγγενών ή φίλων στο Internet;

(επιλέξτε μία

απάντηση)

□ Ποτέ

□ Σπάνια

□ Συχνά

14) Έχετε κάνει φίλους μέσα από το Internet;
□ Ναι □ Όχι

(επιλέξτε μία απάντηση)

15) Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο χρησιμοποιώντας το Internet;
□ Ποτέ □ Σπάνια □ Συχνά

(επιλέξτε μία απάντηση)

16) Επισκέπτεστε ιστοσελίδες που γνωρίζετε ότι θα σας απαγόρευαν οι γονείς σας;

(επιλέξτε

μία απάντηση)

□ Ποτέ □ Λίγες φορές □ Συχνά
17) Θα ενημερώνατε τους γονείς σας εάν λαμβάνατε κάποιο μήνυμα μέσω Internet που θα
σας ενοχλούσε ή θα σας έκανε να νιώσετε απειλή; (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Ναι □ Όχι
Δ. Ενημέρωση- Προστασία
18) Είστε ενημερωμένος για τους κινδύνους που κρύβει το Internet; (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Ναι, έχω ενημερωθεί κυρίως από τους γονείς μου
□ Ναι, έχω ενημερωθεί κυρίως από το σχολείο
□ Ναι, έχω ενημερωθεί κυρίως από έντυπα μέσα, την τηλεόραση ή το Internet
□ Όχι
19) Κρίνετε ότι η ενημέρωση σας είναι επαρκής;
□ Ναι, πολύ □ Ναι, αρκετά □ Όχι

(επιλέξτε μία απάντηση)

20) Οι γονείς σας έχουν μεριμνήσει ώστε στον υπολογιστή σας να υπάρχουν
εγκαταστημένα φίλτρα προστασίας; (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Ναι □ Όχι
□ Δεν γνωρίζω
21) Οι γονείς σας, σας επιτηρούν κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιείτε το Internet;
μία απάντηση)

□ Ποτέ □ Μερικές φορές □ Πάντα
Ε. Άποψη
22) Ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά;

1.
2.
3.
111

από

115

(επιλέξτε
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23) Το ΙπΙβΓΠβΙ κατά τη γνώμη σας είναι περισσότερο ένα μέσο: (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Επικοινωνίας □ Διασκέδασης /Ψυχαγωγίας □ Ενημέρωσης □ Εκπαίδευσης

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας
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