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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία 30 χρόνια η τεχνολογία έχει εισβάλει στην προσωπική μας
ζωή και μας βοηθά να διεκπεραιώσουμε καλύτερα τις καθημερινές
εργασίες και ασχολίες. Τα παιδιά που γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια
είναι μέρος της πρώτης γενιάς που κυριολεκτικά μεγαλώνει «ψηφιακά», σε
αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που έπρεπε να προσαρμοστούν σε
αυτό το νέο περιβάλλον.
Λόγω της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και της εξοικείωσης όλο και
μικρότερων ηλικιών με τα «μυστικά» του υπολογιστή, έχει αποτέλεσμα η
χρήση του από τα παιδιά και τους εφήβους να είναι καθημερινή. Έτσι,
σήμερα εκατομμύρια νέοι άνθρωποι «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο για να
διασκεδάσουν, να παίξουν, να βρουν πληροφορίες, ακόμη και για να
βρουν νέους φίλους. Ωστόσο οι γνωστοί κίνδυνοι μιας σύγχρονης
κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από τον κυβερνοχώρο.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να ανακαλύψει αυτούς τους κινδύνους
που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο με σκοπό να διασφαλίσουμε τη
σωστή χρήση του Διαδικτύου και την ασφάλεια των παιδιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1.1.

Η ιστορία του Internet: Ταξίδι στον κυβερνοχώρο

Χωρίς καμία αμφιβολία, η δημιουργία και αξιοποίηση του παγκόσμιου
υπερδικτύου έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές σε δύο τεχνολογικούς
τομείς που έχουν αποδειχθεί κυρίαρχοι στη σύγχρονη εποχή: την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.
H εφεύρεση του τηλεγράφου, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου και, τελικά,
των υπολογιστών προετοίμασε το έδαφος για μία άνευ προηγουμένου
σύγκλιση λειτουργιών και δυνατοτήτων. Το Internet διαθέτει ταυτόχρονα τη
δυνατότητα

για

παγκοσμίου

εμβέλειας

εκπομπή

πληροφοριών,

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και των υπολογιστών
τους, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Η δημιουργία και εξέλιξή του
αποτελούν

το

πιο

επιτυχημένο

παράδειγμα

των

ωφελειών

που

προκύπτουν από τη συνεχή επένδυση και αφοσίωση στην έρευνα και την
ανάπτυξη κάποιας υποδομής.
Έχοντας ως αρχικό σημείο εκκίνησης την έρευνα πάνω στην τεχνολογία
"packet switching”, που κρίνεται θεμελιώδης για τη μετέπειτα ανάπτυξη
του Internet, οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και η ακαδημαϊκή έρευνα
συνεργάστηκαν επιτυχημένα και επί μακρό χρονικό διάστημα για την
υλοποίηση της εντυπωσιακής και ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμης
Λ

τεχνολογίας των δικτύων1.
Παρ' όλο που στη σημερινή εποχή όροι όπως yandr@compupress.gr και
httρ://www.cgomag.gr είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι από δισεκατομμύρια
ανθρώπους,

ελάχιστοι

είναι

αυτοί που γνωρίζουν λεπτομερώς τη

μακροχρόνια και επίπονη διαδικασία εξέλιξης του Διαδικτύου.
Η ιστορία του ξεκινάει από τη δεκαετία του 1950 με μορφή πολύ
διαφορετική από τη σημερινή, ενώ τα κυριότερα στάδια εξέλιξής του ήταν η
1 http://www.epaggelm aties.com /writer/2001-2003/teyxos210.htm l
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δημιουργία του δικτύου ΑRΡΑΝΕΤ, η επακόλουθη μετατροπή του σε
Internet και, τέλος, η δημιουργία του WorldWideWeb που απολαμβάνουμε
σήμερα. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών αυτών, εμφανίστηκε η κατά
γενική ομολογία σημαντικότερη υπηρεσία του Internet που πυροδότησε
την περαιτέρω έρευνα και διάδοσή του στα πέρατα του κόσμου, το email.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμπλήρωσε πρόσφατα τριάντα χρόνια από
την εφεύρεσή του και η καθοριστική σημασία του για την εξάπλωση του
Διαδικτύου μας "υποχρεώνει" να αφιερώσουμε σε αυτό μεγάλο μέρος της
προσοχής μας.
Τελικός στόχος μας δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση όλων των πτυχών
της εξέλιξης του Internet, αφού το διαθέσιμο υλικό είναι αδύνατον να
περιληφθεί στον περιορισμένο χώρο των σελίδων ενός κεφαλαίου μιας
πτυχιακής εργασίας.
Αντίθετα, σημασία έχει να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα και τις
προσωπικότητες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του hternet με τη
σημερινή μορφή του και να κατανοήσουμε τον εντυπωσιακό ρυθμό
εξέλιξης και αύξησης των υπηρεσιών που προσφέρει κατά την πορεία
•j

ανάπτυξής του2.

1.2.

Η δημιουργία και η εξέλιξη του Internet

Κατά τις δεκαετίες του '50 και '60, ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στο
αποκορύφωμά του και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε συνεχή
στρατιωτικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό με το αντίπαλο δέος, τη
Σοβιετική

Ένωση.

Το

1955 ο Αμερικανός

πρόεδρος

Εisenhοwer

ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας του να θέσει σε τροχιά γύρω από τη
Γη έναν μικρό δορυφόρο, δίνοντας έτσι το σύνθημα για μία κούρσα για την
κατάκτηση του Διαστήματος.

2 http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/intemet/mtemet6.html
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Η κούρσα αυτή τερματίστηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα, με την εκτόξευση
του δορυφόρου Sputnik Ι στις 4 Οκτωβρίου 1957. Το πλήγμα που δέχθηκε
το γόητρο των ΗΠΑ ήταν τόσο ισχυρό, ώστε για πρώτη φορά μετά τη ρίψη
της ατομικής βόμβας δεκατρία χρόνια νωρίτερα η χώρα ένιωσε τρωτή.
Το γεγονός αυτό τροφοδότησε τη στροφή της Αμερικής προς την
τεχνολογία και σχεδόν αμέσως το Υπουργείο Άμυνας (Department οf
Defense - DoD) ίδρυσε τον οργανισμό ARΡA (Adνanced Research
Projects Agency), με σκοπό να συντονίσει και να προωθήσει την
τεχνολογική έρευνα μεταξύ των διάφορων ερευνητικών ινστιτούτων και
εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων

σε

όλη

την

Προτεραιότητα

δόθηκε στην ανάπτυξη

επικράτειας

της

χώρας.

των υπολογιστών και

της

πληροφορικής, κλάδοι που είχαν μόλις εμφανιστεί αλλά παρουσίαζαν ήδη
ισχυρή ανάπτυξη, με πολλά πειραματικά προγράμματα, λειτουργικά
ο

συστήματα και αρχιτεκτονικές πλατφόρμες3.
Αρχικά, το ενδιαφέρον του ARΡΑ επικεντρώθηκε σε τεχνολογικά θέματα
στρατιωτικού

ενδιαφέροντος,

που

θα

εξασφάλιζαν

την

εδαφική

ακεραιότητα των ΗΠΑ, όπως η έρευνα για το Διάστημα, η βαλλιστική
πυραύλων, η διεξαγωγή και παρακολούθηση πυρηνικών δοκιμών. Πολύ
σύντομα μετατράπηκε στο σημαντικότερο ερευνητικό κέντρο στρατιωτικών
θεμάτων, διαθέτοντας έναν τεράστιο προϋπολογισμό, προσλαμβάνοντας
δεκάδες κορυφαίους επιστήμονες και προωθώντας τη συνεργασία με τα
πιο αξιόλογα ερευνητικά εργαστήρια στη χώρα. Έτσι, η ανάγκη για συνεχή
επικοινωνία και συνεργασία με ιδρύματα που βρίσκονταν διάσπαρτα σε
διάφορες και αρκετά απέχουσες μεταξύ τους τοποθεσίες, οδήγησε
αναπόφευκτα στην έρευνα στον τομέα των επικοινωνιών.

1.3. Arpanet
Η πρώτη καταγεγραμμένη περιγραφή ενός δικτύου κατά τα πρότυπα του
σημερινού !nternet έγινε τον Αύγουστο του 1962 από τον J.C.R. Licklider
3 http://www.epaggelm aties.com /writer/2001-2003/teyxos210.htm l
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του

ΜΙΤ.

Μέσω

μία σειράς ανεπίσημων

μηνυμάτων,

ο Licklider

περιέγραψε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών που
ονόμασε "Galactic Netwοrk". Μέσω αυτού, κάθε άνθρωπος θα είχε
πρόσβαση σε δεδομένα και προγράμματα από οποιαδήποτε γεωγραφική
περιοχή.

Μόλις λίγους μήνες αργότερα,

και συγκεκριμένα στις 4

Οκτωβρίου 1962, ο οργανισμός ARΡΑ ξεκίνησε ένα νέο ερευνητικό
πρόγραμμα με την ονομασία Defense Adνanced Research Ρrοjects
Agency (DARΡA), τοποθετώντας ως επικεφαλής τον Jοhn Licklider. Κατά
τη θητεία του στο πρόγραμμα αυτό, ο Licklider κατάφερε να πείσει και τους
διαδόχους του kan S^herland, Βοb Τaylοr και Lawrence G ^ b e rts , για
τη σπουδαιότητα της ιδέας του δικτύου μεταξύ υπολογιστών4.

Ο J.C.R. Licklider ήταν
ο πρώτος που ntp«C·
γράψε cvo δίκτυο κατα
τα σημερτνα πρότυπα
του Internet.

Ο Leonard Kleinrock αποκαU I toi hoi “ποτίρος του Inlerrvet", λογω της εργοσιος
του για τα δίκτυο packetswitching.

Εικόνα1- JohnLicklider&LeonardKleinrock
Πηγή: http://www.epaggelmaties.com/writer/2001-2003/teyxos210.html

Παράλληλα με τη θεωρητική σύλληψη του Διαδικτύου, ο Leοnard
Kleinrock, που ήδη εργαζόταν για το ΑRΡΑ, ανέπτυσσε εναλλακτικούς
τρόπους για την αποστολή δεδομένων. Θεώρησε ότι η διαδικασία
κατάτμησης της αρχικής πληροφορίας σε "πακέτα", αποστολής τους
ξεχωριστά και επανασύνδεσής τους στον τελικό προορισμό,

ήταν

περισσότερο συμφέρουσα και ευέλικτη από τη συμβατική πρακτική, που
4 http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/intemet6.html
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υπαγόρευε το "άνοιγμα" μίας και μοναδικής γραμμής και αποστολή της
JT

πληροφορίας μέσω αυτής5.
Η νέα μέθοδος πλεονεκτούσε στο ότι δεν βασιζόταν σε μία μόνο γραμμή
για την αποστολή των δεδομένων, ενώ παράλληλα με την κατάτμηση των
δεδομένων σε πακέτα γίνονταν δυσκολότερες η παρεμβολή και σύλληψη
της αρχικής πληροφορίας. Τα δύο αυτά πλεονεκτήματα δημιουργούσαν
ένα πιο αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο, οδηγώντας το Leοnard Kleinrock
στη δημοσίευση της πρώτης εργασίας του με θέμα την τεχνολογία "packet
switching" τον Ιούλιο του 1964.
Κατά τα δύο επόμενα χρόνια, η έρευνα για την ανάπτυξη του πρώτου
δικτύου επιταχύνθηκε και στα τέλη του 1966 ο νέος επικεφαλής του
προγράμματος DARΡA, Lawrence G. Rοberts, παρουσίασε τα πρώτα
σχέδια για το ΑRΡΑΝEΤ. Στο συνέδριο όπου ανακοίνωσε το γεγονός αυτό,
έγινε προφανές ότι χωρίς να γνωρίζουν η μία για την έρευνα της άλλης, οι
ομάδες έρευνας του ΜΙΤ,

Νatiοnal Ρhysics Laborafory και RAΝD

^ φ ο ^ ί ο ^ εργάζονταν ταυτόχρονα για την ανάπτυξη δικτύων ευρείας
περιοχής (Wide Area Νetwοrks), και έτσι οι καλύτερες τεχνολογίες που
είχαν ήδη αναπτυχθεί ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του ARPANET.
Η τελική απαίτηση πριν από την υλοποίηση του δικτύου ήταν η ανάπτυξη
του πρωτοκόλλου που uα επέτρεπε στους υπολογιστές την αποστολή και
λήψη μηνυμάτων και δεδομένων, γνωστού και ως Interface Message
Prοcessοr (IMP). Ο σχετικός διαγωνισμός έληξε τον Δεκέμβριο του 1968
και η εταιρεία που προσλήφθηκε για την ανάπτυξή του ήταν η Bolt
Beranek and Newman (ΒΒΝ). Τον Οκτώβριο του 1969 ήρθε, επιτέλους, η
στιγμή για να δοκιμαστεί και στην πράξη η θεωρία των δικτύων. Σε
υπολογιστές των Πανεπιστημίων UCLA και Stanford εγκαταστάθηκαν IMP
και στόχος του πρώτου αυτού πειράματος ήταν η σύνδεση (fogin) των
φοιτητών του UCLA στους υπολογιστές του Stanford, η πρόσβαση στις
βάσεις δεδομένων του τελευταίου και η αποστολή πληροφοριών. Επειτα
5 http://www.epaggelm aties.com /writer/2001-2003/teyxos210.htm l
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από ορισμένες αποτυχημένες προσπάθειες, η σύνδεση επιτεύχθηκε και το
δίκτυο ΑRΡΑΝEΤ είχε μόλις δημιουργηθεί.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1969 το δίκτυο αποτελούσαν τέσσερις συνολικά
hosts, αφού στους αρχικούς υπολογιστές προστέθηκαν τα ερευνητικά
κέντρα της Santa Βarbara και Utah. Κατά τους μήνες που ακολούθησαν, οι
επιστήμονες εργάστηκαν για τη βελτιστοποίηση του λογισμικού και την
επέκταση των δυνατοτήτων του δικτύου. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του
1970 το Νetwοrk Wοrking Group (NWG), υπό την εποπτεία του S.Crocker,
ολοκλήρωσε το αρχικό πρωτόκολλο Host-to-Host οομαζόμενο Νetwοrk
Cοntrοl Proton! (ΝCΡ), και η εγκατάστασή του σε ολόκληρο το δίκτυο
επέτρεψε την παραγωγή των πρώτων εφαρμογών. Καθ' όλο το χρονικό
αυτό διάστημα, η ανάπτυξη του ARPANET ήταν συνεχής και τον
Δεκέμβριο του 1971 το δίκτυό του συνέδεε 23 hosts μεταξύ τους6.

1.4. Από το Arpanet στο Internet
Τον Οκτώβριο του 1972 το ARPANET γνώρισε για πρώτη φορά τα φώτα
της δημοσιότητας στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου για
Υπολογιστές και Επικοινωνίες (Intematiοnal Computer Cοmmunicatiοn
Conference ICCC), που έγινε στην Ουάσινγκτον. Ο Βοb Kahn, καθηγητής
στο ΜΙΤ και μετέπειτα ερευνητής στην εταιρεία ΒΒΝ, οργάνωσε μία πολύ
μεγάλη και επιτυχημένη παρουσίαση του δικτύου συνδέοντας υπολογιστές
από σαράντα διαφορετικές τοποθεσίες. Το επίτευγμα αυτό κέντρισε το
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και σύντομα έκαναν την
εμφάνισή τους πολλά ακόμη δίκτυα.
Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και διάδοσης του ARPANET συνέβαλε τα
μέγιστα και η εφεύρεση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Ray
^mlmson. Σκοπός του TοmNnsοn, που εργαζόταν στην εταιρεία ΒΒΝ,
ήταν η διευκόλυνση των ερευνητών του ARPANET για τη μεταξύ τους
επικοινωνία και συνεργασία, ενώ σύντομα ενσωμάτωσε στο βασικό
6 http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/intemet/internet6.html
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πρόγραμμα αρκετές δυνατότητες που επέτρεπαν μία περιορισμένη
διαχείριση των emails.
Το 1973 οι ερευνητές του ARPA (Khan), σε στενή συνεργασία με
επιστήμονες από το Stanford (Vint Cerf), ξεκίνησαν ένα νέο ερευνητικό
πρόγραμμα με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών που θα επέτρεπαν τη
σύνδεση ετερογενών δικτύων που βασίζονταν στην τεχνολογία packet
switching. Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε Internetting και το σύστημα
δικτύων που προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα έγινε γνωστό ως
Internet. Έναν χρόνο αργότερα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη μίας κοινής
"γλώσσας"

που

θα

επέτρεπε

στα

διαφορετικά

αυτά

δίκτυα

να

επικοινωνούν μεταξύ τους. Η γλώσσα αυτή έγινε γνωστή ως Τransmission
A n tra l Prοtοcol/Intemet Profocol ή απλώς TCP/IP και η ανάπτυξή της
σηματοδότησε μία κρίσιμη καμπή στην ανάπτυξη των δικτύων7.
Ενα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του TCP/IP ήταν η ανοικτή
αρχιτεκτονική του με τελικό σκοπό την υλοποίηση του οράματος του
Licklider για το "Galactic Netwοrk". Έτσι, κάθε δίκτυο στο εσωτερικό του
θα έπρεπε να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, χωρίς
παράλληλα να τίθενται περιορισμοί και να απαιτούνται μετατροπές για τη
συνεργασία του με το Internet. Επίσης, μέσα σε κάθε δίκτυο θα έπρεπε να
υπάρχει κάποια πύλη (gateway), που θα επέτρεπε τη σύνδεσή του με τον
"εξωτερικό κόσμο". Η πύλη αυτή θα ήταν ένας υπολογιστής αρκετά
ισχυρός ώστε να ανταποκρίνεται στην κίνηση του δικτύου, ο οποίος θα
εκτελούσε το απαραίτητο λογισμικό που θα αναλάμβανε την αποστολή και
λήψη των "πακέτων". Ταυτόχρονα, το λογισμικό θα έπρεπε να μη
συγκρατεί πληροφορίες για τη διερχόμενη κίνηση, με τελικό στόχο τη
μείωση του φόρτου εργασίας του υπολογιστή, την επιτάχυνση των δικτύων
και την απομάκρυνση του κινδύνου ελέγχου και λογοκρισίας των
διερχόμενων μηνυμάτων.

7 http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/intemet6.html
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Ως προς τη λειτουργία του πρωτοκόλλου, ο σχεδιασμός του προέβλεπε
την προώθηση των "πακέτων" διαμέσου της ταχύτερης διαδρομής, ενώ
στην περίπτωση που κάποιος υπολογιστής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ή
καθυστερούσε σημαντικά, τα "πακέτα" θα ακολουθούσαν εναλλακτικό
δρόμο.

Τέλος,

μία

εξίσου

σημαντική

αρχή

του

^ Ρ /Ι Ρ

είναι

ο

χαρακτηρισμός του ως πρωτόκολλο best effort. Με απλά λόγια αυτό
σήμαινε ότι σε περίπτωση που κάποιο "πακέτο" δεν έφτανε στον
προορισμό του, τότε θα έπρεπε ο αποστολέας να το ξαναστείλει
αυτόματα.
Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι το
σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για έναν κόσμο που βασιζόταν σε mainframes
ιδιοκτησίας ορισμένων πολύ

μεγάλων εταιρειών,

κυβερνήσεων και

πανεπιστημίων. Επομένως, το σύστημα θεωρούσε δεδομένο ότι το
!nternet

θα

αποτελούνταν

από

ένα

πολύ

περιορισμένο

αριθμό

υποδικτύων, υπόθεση που στη συνέχεια ανατράπηκε.

Η εργασία του
ΟΙ C.S. Carr, S. Crocker μ »
Lawrence Ο. Roberts
Vincent G. Corf (στη φ«ττογρα·
του MIT αποτέλεσε το
φία) εξεδωσαν το 1970 την
προσχέδιο του επερχο- πρώτη εργασία για το αρχικό
μενού ARPANET.
πρωτόκολλο του ARPANET.

Η ερευνά του Paul Baran
για το δίκτυα packet·
switching σποτελεσε το θε
μέλιο του σημερινού Διαδι
κτύου.

Εικόνα2Έτσι, αν και το πρωτόκολλο ^ Ρ /ΙΡ πρωτοπαρουσιάστηκε κατά το έτος
1974, απαιτήθηκαν πολλές μετατροπές και επανασχεδιάσεις μέχρις ότου
ολοκληρωθεί και να γίνει συνολικά αποδεκτό. Μία από τις σημαντικότερες
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παραδοχές, που στη συνέχεια ξεπεράστηκαν από τις εξελίξεις, αφορούσε
στη χωρητικότητα του συστήματος διευθύνσεων !Ρ. Οι 32-bit διευθύνσεις
χρησιμοποιούσαν τα πρώτα 8 bit για τη σήμανση του δικτύου και τα
ο

υπόλοιπα 24 bit για τον καθορισμό του συγκεκριμένου hοst στο δίκτυο8.
Οι ερευνητές είχαν την εποχή εκείνη υπόψη τους ένα μοντέλο Internet που
θα λειτουργούσε σε εθνικό επίπεδο και θα συνέδεε έναν μικρό αριθμό
δικτύων. Για το λόγο αυτόν, τα 256 δίκτυα που υποστήριζε και συνεχίζει να
υποστηρίζει το σύστημα φαίνονταν να επαρκούν. Στη σημερινή εποχή, οι
δεκάδες εκατομμύρια υπολογιστές που υπάρχουν δεν είναι δυνατόν να
εξυπηρετηθούν κατά τον ίδιο τρόπο, και έτσι τη λύση υπόσχεται να δώσει
το πρωτόκολλο !Ρν6.

1.5. Από το Internet στον WWW
Η πλήρης υιοθέτηση του πρωτοκόλλου ^ Ρ /ΙΡ

κατά το έτος 1980

επέτρεψε το διαχωρισμό του δικτύου ΑRΡΑΝΕΤ σε δύο ξεχωριστά δίκτυα
και σηματοδότησε τη μετάβαση από το ΑRΡΑΝΕΤ στο htemet. Έτσι το
1983

ένα

μέρος

του

δικτύου

αποσπάστηκε

από

το

υπόλοιπο,

σχηματίζοντας το δίκτυο Μ^ΝΕΤ με σκοπό την υποστήριξη στρατιωτικών
ερευνών και επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο κομμάτι του δικτύου που
αποτέλεσε την πρωταρχική μορφή του Internet παρέμεινε στη διάθεση της
επιστημονικής κοινότητας, που το χρησιμοποίησε για τους δικούς της
ερευνητικούς σκοπούς. Δύο χρόνια αργότερα, το Internet γνώριζε ραγδαία
ανάπτυξη και πέρα από την προφανή χρήση του από ερευνητικά κέντρα
και

πανεπιστήμια,

σχηματίστηκαν

πολλές

μικροκοινωνίες

που

το

χρησιμοποιούσαν για επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η δυνατότητα των emails να "ταξιδεύουν" διαμέσου διαφορετικών δικτύων
και συστημάτων κατέδειξε τη δυνατότητα χρήσης του ως ένα ευρύ μέσο
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

8 http://www.epaggelm aties.com /writer/2001-2003/teyxos210.htm l
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Σημαντικός σταθμός για την εξέλιξη του hternet ήταν η εισαγωγή των
Domain Νame Severs (DΝS) το 1984. Μέχρι τότε, κάθε hοst που
συνδεόταν με το δίκτυο αποκτούσε ένα συγκεκριμένο όνομα και το σύνολο
των ονομάτων και διευθύνσεών τους είχε περιληφθεί σε μία λίστα την
οποία οι χρήστες έπρεπε να συμβουλεύονται. Το νέο σύστημα επέτρεψε
την ταξινόμηση των διευθύνσεων ανά χώρα, ενώ δημιούργησε και
ορισμένες υποκατηγορίες dοmain για τις ΗΠΑ, όπως edυ (educatbnal),
ram (cοmmercial) και gον (goνemmental). Με τον τρόπο αυτό, τα ονόματα
των hosts μπορούσαν να απομνημονευτούν ευκολότερα, ενώ η διεύθυνση
ww w^da.ed^ για παράδειγμα, αντιστοιχούσε αυτόματα στη διεύθυνση
του ανάλογου hοst.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το 1987 στη δημιουργία της πρώτης εμπορικής
εταιρείας για το !nternet, της UUΝΕΤ. Ακολούθησαν και άλλες εταιρείες,
παρ' όλο που το Internet παρέμενε ακόνη ένας ιδιαίτερα δύσχρηστος
χώρος και οι χρήστες θα έπρεπε να γνωρίζουν πολλές δυσνόητες εντολές.
Η ταχύτητα μεταφοράς των πληροφοριών ήταν πολύ μικρή, η αναζήτησή
τους πολύ δύσκολη και τα μόνα ελκυστικά στοιχεία του ήταν το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα newsgrοuρs και οι λίστες μηνυμάτων (mailing
lists).
Ένα από τα σημαντικά αυτά προβλήματα ξεπεράστηκε το 1990, όταν το
Πανεπιστήμιο

ΜcGiN

Uniνersity

δημιούργησε

την

πρώτη

μηχανή

αναζήτησης που ονομάστηκε Αrchie9.
Χωρίς καμία αμφιβολία, η δημιουργία και αξιοποίηση του παγκόσμιου
υπερδικτύου έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές σε δύο τεχνολογικούς
τομείς που έχουν αποδειχθεί κυρίαρχοι στη σύγχρονη εποχή: την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. H εφεύρεση του τηλεγράφου, του
τηλεφώνου, του ραδιοφώνου και, τελικά, των υπολογιστών προετοίμασε το
έδαφος

για

μία

άνευ

προηγουμένου

δυνατοτήτων.

Το

Internet διαθέτει

σύγκλιση

λειτουργιών

και

ταυτόχρονα τη δυνατότητα για

9 http://www.epaggelmaties.com /writer/2001-2003/intemethistory.htm l

Σελίδα 15 από 116

Πτυχιακή Εργασία Γεροντή Ειρήνη

παγκοσμίου

εμβέλειας

εκπομπή

πληροφοριών,

επικοινωνίας

και

συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και των υπολογιστών τους, χωρίς κανένα
γεωγραφικό περιορισμό. Η δημιουργία και εξέλιξή του αποτελούν το πιο
επιτυχημένο παράδειγμα των ωφελειών που προκύπτουν από τη συνεχή
επένδυση και αφοσίωση στην έρευνα και την ανάπτυξη κάποιας
υποδομής.
Έχοντας ως αρχικό σημείο εκκίνησης την έρευνα πάνω στην τεχνολογία
"packet switching”, που κρίνεται θεμελιώδης για τη μετέπειτα ανάπτυξη
του Internet, οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και η ακαδημαϊκή έρευνα
συνεργάστηκαν επιτυχημένα και επί μακρό χρονικό διάστημα για την
υλοποίηση της εντυπωσιακής και ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμης
τεχνολογίας των δικτύων.

1.6.

Οι Κυριότερες υπηρεσίες του Internet

Η ευρεία εξέλιξη του Internet είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία κάποιων
υπηρεσιών για την διευκόλυνση κάποιων διεργασιών που απαιτούσαν
αρκετό χρόνο και χρήμα. Με την πάροδο του χρόνο οι υπηρεσίες αυτές
αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής:
•

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

•

Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP)

•

Πρόσβαση σε απομακρυσμένο υπολογιστή (telnet)

•

Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (Usenet)

•

Αναζήτηση αρχείων (Archie και Gopher)

•

Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web)

•

Ηλεκτρονική συνδιάσκεψη (IRC)

•

Αναζήτηση χρηστών (Finger)

Email
Είναι γεγονός ότι στην πρόσφατη ιστορία τα τεχνολογικά άλματα
διαδέχονται με αστραπιαίο ρυθμό το ένα το άλλο. Εντούτοις, ελάχιστες
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είναι οι περιπτώσεις τεχνολογιών όπου η παρουσίαση και εισαγωγή τους
οδήγησαν στη δραστική αλλαγή της ζωής, των συνηθειών και του τρόπου
εργασίας μας. Ένα παράδειγμα τέτοιας τεχνολογικής καινοτομίας στο
χώρο των επικοινωνιών ήταν η εφεύρεση του τηλεγράφου από το Samυel
Β. Μorse στις 24 Μαϊου 1844. Η εφεύρεση αυτή συμπληρώθηκε από τον
Αlexander Graham ΒeN, ο οποίος στις 10 Μαρτίου 1876 χρησιμοποίησε το
τηλέφωνο για να καλέσει το βοηθό του στο διπλανό δωμάτιο. Τέλος, ο
Guglielmo Μarconi βραβεύτηκε το 1909 με το Νόμπελ Φυσικής για την
αποστολή του πρώτου ασύρματου μηνύματος 14 χρόνια νωρίτερα.
Στην πιο πρόσφατη ιστορία μία αναλόγου μεγέθους και σημασίας
εφεύρεση είναι το email, για την ανάπτυξή του οποίου υπεύθυνος είναι ο
Ray

Tοmlinsοn.

Η ακριβής

χρονολογία

αποστολής

του

πρώτου

ηλεκτρονικού μηνύματος δεν είναι γνωστή, ξέρουμε όμως ότι έγινε στα
τέλη του 1971 και πιθανότατα τον Οκτώβριο. Το περιεχόμενο του
μηνύματος επίσης δεν είναι γνωστό, αφού είχαν προηγηθεί αμέτρητες
αποτυχημένες προσπάθειες αποστολής διαγνωστικών κυρίως μηνυμάτων.
Σύμφωνα με τον Ray ^m lm son, το πιθανότερο είναι ότι το περιεχόμενο
του πρώτου email να αποτελείτο από μία ακολουθία γραμμάτων όπως
"QWΕRΤΥUΙΟΡ", δηλαδή την πρώτη σειρά γραμμάτων στο πληκτρολόγιο
του υπολογιστή PDP-10 που χρησιμοποιούσε10.
Δυστυχώς, ούτε το "κείμενο" αυτό αλλά ούτε και το όνομα του δημιουργού
του πέρασαν στα βιβλία της ιστορίας.

Ακόμη και σήμερα,

όσοι

αναγνωρίζουν το όνομά του Ray ^m linson τον θυμούνται περισσότερο
ως τον άνθρωπο που επέλεξε το σύμβολο @ για τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις

και

λιγότερο

ως

τον

εφευρέτη

της

εφαρμογής

τροφοδότησε την επανάσταση της ηλεκτρονικής πληροφορίας.
Μεταφορά αρχείων μέσω δικτύου(ΗΙθ Transfer Protocol, FTP)

10 http ://www.technowatch.aueb.gr/other_technologies/Internet-Web/internet-history.htm
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Είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία που υλοποιείται μέσω του Internet και
αφορά την μεταφορά αρχείων από απομακρυσμένα συστήματα στο
συστημά μας και αντίστροφα.11
Το FTP, που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων File Transfer Protocol
(πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων), υποστηρίζει την μεταφορά αρχείων
μεταξύ

υπολογιστικών

συστημάτων,

διασυνδεδεμένων

Internet.

Προκειμένου να μεταφερθεί ένα αρχείο από ένα υπολογιστικό σύστημα σε
κάποιο άλλο, το πρόγραμμα-πελάτης FTP του υπολογιστή που ξεκινά την
διαδικασία μεταφοράς, συνδέεται με τον δεύτερο υπολογιστή (FTP server)
μέσω

Internet και ακολουθείται

κάποια διαδικασία πιστοποιήσεως.

Αναλόγως με τα δικαιώματα του ονόματος χρήστη (User ID) που θα
χρησιμοποιηθεί, το πρόγραμμα πελάτης αποκτά πρόσβαση ανάγνωσης
ή/και

εγγραφής

σε

συγκεκριμένους

χώρους

του

αποθηκευτικού

συστήματος του FTP server. Όταν γίνει η σύνδεση, δίνεται η δυνατότητα
στο χρήστη να ερευνήσει καταλόγους, και να μεταφέρει αρχεία από και
προς τον υπολογιστή αποδέκτη, σύμφωνα πάντα με τα δικαιώματα
πρόσβασης που έχει.
Αρχικά

η

διαδικασία

χρησιμοποιήθηκε

στην

μεταφοράς

αρχείων

πανεπιστημιακή

μέσω

κοινότητα.

του
Σύντομα

δικτύου
όμως

διαδόθηκε και εκτός των πανεπιστημίων, με τη διάδοση της «ανώνυμης
μεταφοράς αρχείων» (anonymous ftp). Δημιουργήθηκαν σε διάφορα
σημεία του Internet FTP servers με συλλογές αρχείων και εξειδικευμένο
περιεχόμενο. Στους κόμβους αυτούς λειτουργεί ειδικό λογισμικό που
επιτρέπει συνδέσεις FTP με όνομα χρήστη «anonymous». Σαν κωδικός
(password) εισάγεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
χρήστη. Έτσι δημιουργήθηκαν ftp servers που προσφέρουν λογισμικό

Telnet

11

http://w w w .cnc.uom .gr/services/pdf/sectionl(l).pdf
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Το Telnet είναι μια υπηρεσία του Internet που μας επιτρέπει να
συνδεόμαστε με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή και να δουλεύουμε
αλληλεπιδραστικά

στον

υπολογιστή

αυτό

χρησιμοποιώντας

τα

προγράμματα του σαν να είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι μαζί του. Με άλλα
λόγια, το δικό μας τερματικό - προσωπικός υπολογιστής, workstation,
τερματικό ενός UNIX μετατρέπεται σε τερματικό του απομακρυσμένου
υπολογιστή ο οποίος ανταποκρίνεται στις εντολές μας.
Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (Usenet)
Οι

ομάδες

συζητήσεων

(newsgroups),

λειτουργούν

σαν

πίνακες

ανακοινώσεων. Κάθε ομάδα συζητήσεων έχει ένα συγκεκριμένο θεματικό
ενδιαφέρον.

Κάθε χρήστης που είναι

εγγεγραμμένος στην ομάδα

συζητήσεων μπορεί να καταθέσει την άποψη του - μήνυμα. Οι άλλοι
εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα του και, αν
επιθυμούν, να απαντήσουν στο μήνυμα, να γίνει δηλαδή μια συζήτηση.
Οι συζητήσεις αποθηκεύονται στο χώρο που διατηρεί ο server για την
ομάδα συζητήσεων. Οι servers των ομάδων συζητήσεων (news servers),
συγκροτούν

ένα

δίκτυο

που

ονομάζεται

USENET. Το

USENET

αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το Internet και απλώς χρησιμοποιεί το
δεύτερο για τη διάδοση του στην υφήλιο. Τα νέα του USENET ακολουθούν
την ίδια φιλοσοφία με αυτή των ταχυδρομικών λιστών, με ορισμένες
διαφορές.

Ηλεκτρονική συνδιάσκεψη (IRC)
Η υπηρεσία IRC δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες από όλο τον κόσμο να
συνομιλήσουν (chat) μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. Οι συνομιλίες
μπορούν να είναι δημόσιες (όπου όλοι στο κανάλι -τόπος συζήτησηςπαρακολουθούν

τη

συνομιλία),

είτε

ιδιωτική

(όπου

δύο

χρήστες

ανταλλάσσουν ιδιωτικά μηνύματα, ακόμα και αν δεν είναι παρόντες στο
ίδιο κανάλι). Η υπηρεσία IRC παρέχεται από ένα σύνολο ανεξάρτητων
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δικτύων ευρείας περιοχής (WANs). Κάθε τέτοιο δίκτυο αποτελείται από
IRC εξυπηρετητές, (IRC servers) διάσπαρτους ανά τον κόσμο, οι οποίοι
είναι

συνδεδεμένοι

μεταξύ

τους

με συνδέσεις -γραμμές-

υψηλής

ταχύτητας.
World Wide Web
Η ιδέα του Wοrld Wide Web πρωτοεμφανίστηκε το 1989 από τον Tim
Berners-Lee και άλλους επιστήμονες του οργανισμού CERN στη Γενεύη.
Στόχος του ήταν η δημιουργία ενός δικτύου από sites, που θα επέτρεπαν
την αναζήτηση και μεταφορά των πληροφοριών που περιέχουν μέσω ενός
ειδικού πρωτοκόλλου που έγινε γνωστό ως Hypertext Transfer Profo^l
(HTTP).

Εναν χρόνο αργότερα, ο Tim Berners-Lee ανέπτυξε ένα

πρόγραμμα "brοwser/editοr", το οποίο ονόμασε Wοrld Wide Web και
άρχισε να το διαθέτει δωρεάν μέσω ενός FTP site. Το επόμενο βήμα ήταν
η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου "browser", δηλαδή ενός συστήματος που θα
επέτρεπε σε συνδέσμους (links) να "κρύβονται" μέσα στο κείμενο και για
το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε τη γλώσσα HyperText Markup Language
(HTML)12.
Αρχικά, η ανάπτυξη του WWW ήταν μικρή και μέχρι το τέλος του 1992
υπήρχαν μόλις 50 Web sites. Έναν χρόνο μετά, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε
σε 150. ^

1993 ο Mark Andreesen του NCSA (Natbnal Center for

SυρerCοmρuting Applicatrons) στο ΙNinοis κυκλοφόρησε το Mοsaic X. ^
πρόγραμμα

ήταν εύκολο

στην

εγκατάσταση

και

τη χρήση,

ενώ

συνοδευόταν από 24-ωρη τεχνική υποστήριξη. Η δοκιμαστική έκδοσή του
παραχωρήθηκε δωρεάν σε διάφορα πανεπιστήμια και σύντομα γνώρισε
τεράστια διάδοση. Εως το 1994 δεκάδες χιλιάδες αντίγραφά του είχαν
εγκατασταθεί σε υπολογιστές παγκοσμίως. Οι υπηρεσίες που παρείχε
οδήγησαν όχι μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη του Wοrld Wide Web, αλλά
και στην εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών. Ο Παγκόσμιος Ιστός

12 http://www.epaggelmaties.com /writer/2001-2003/intemethistory.htm l
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είχε γίνει πραγματικότητα και το μέγεθος καθώς και οι υπηρεσίες που
προσφέρει αυξάνονται έκτοτε εκθετικά...
Ο "πατέρας" του Wοrld Wide Web είναι ο Βρετανός φυσικός Tim BernersLee.

Σήμερα

είναι

44

χρόνων

(2002)

και

εργάζεται

στο

ΜΊΤ

(Massachusetts Institute οf Technοlοgy), ενώ τον Μάρτιο του 1999
αναδείχθηκε από το "Time magazine" ως ένας από τους σημαντικότερους
εκατό ανθρώπους του 20ου αιώνα13.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία και διάδοση του Παγκόσμιου Ιστού
υπήρξαν περισσότερο δύσκολες απ' ότι πιστεύουν οι περισσότεροι. Σε
συζητήσεις που είχε την εποχή εκείνη με συναδέλφους του στα
εργαστήρια του CERN (Ελβετία) και εταιρείες παραγωγής λογισμικού, η
ιδέα αντιμετωπίστηκε μάλλον "χλιαρά".
Η κυριότερη αιτία πίσω από την απρόσμενη αυτή αντίδραση ήταν η
δυσκολία που παρουσίαζε η περιγραφή της. "Πριν να εφευρεθεί ο Wοrld
Wide Web, ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι ακριβώς ήταν...",
απαντά συχνά ο ίδιος.
Απαιτήθηκαν αλλεπάλληλες κρούσεις προς τους προϊσταμένους του, ώστε
να λάβει τελικά την έγκρισή τους για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Το 1991, συνεργαζόμενος με το Βέλγο συνάδελφό του Rοbert
Cailliau, κατάφερε να σχεδιάσει τα βασικά hypertexts πρωτόκολλα και την
πλατφόρμα b^wser-sei^er, που σήμερα αποτελούν τον πυρήνα του
Παγκόσμιου Ιστού.
Ανάλογα, όμως, προβλήματα αντιμετώπισε και με την εύρεση της
κατάλληλης ονομασίας για τον εικονικό κόσμο που οραματιζόταν. Αφού
απέρριψε όρους όπως "Mesh" (ηχητικά παρεμφερής με την λέξη "mess"
που σημαίνει ακαταστασία), "ΜΟΙ" (Mine Of ^form atm , δηλαδή "ορυχείο
πληροφοριών") και "TIM" (The ^formatton Mine), κατέληξε στον όρο

13 http://www.epaggelmaties.com /writer/2001-2003/intemethistory.htm l
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^ ο ^

Wide Web", αντιπροσωπεύοντας την πολλαπλή συνδεσιμότητα

μεταξύ των πληροφοριών.

Ο Tim Bemers-L.ee σ ν νίλ α β ί πρώτος
την ιδία γιο την ανάπτυξη του World
Wide Web.

Εικόνα3- TimBerners-Lee
Πηγή: http://www.epaggelmaties.com/writer/2001-2003/intemethistory.html

Σήμερα, ο Om Berners-Lee, αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η υπομονή
και επιμονή ενός ανθρώπου μπορεί όντως να αλλάξει τον κόσμο. Η
έμπνευση, η ικανότητα και η συστηματική εργασία του οδήγησαν στη
δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού, μίας έννοιας που έχει πλέον εισβάλει
στην καθημερινή ζωή μας. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η έλλειψη
υποστήριξης εκ μέρους πολλών οργανισμών και εταιρειών δεν κατάφερε
να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του, αποδεικνύοντας έτσι την αφοσίωση
που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του Wοrld Wide Web 14.

1.7.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το Internet.

Το Διαδίκτυο μας δίνει την δυνατότητα διαφόρων εφαρμογών, οι οποίες
έχουν στόχο είτε στην επικοινωνία είτε στην ψυχαγωγία όπως το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα on-line παιχνίδια, οι συζητήσεις σε
πραγματικό χρόνο (chat) και διαφορές άλλες εφαρμογές.
Για επικοινωνία, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις μέσω διαδικτύου, οι
βιντεοκλήσεις, η συμμέτοχή σε blogs, η αποστολή/λήψη ηλεκτρονικών
μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο(π.χ.MSN,instant messaging). Για την
14 http://www.epaggelmaties.com /writer/2001-2003/intemethistory.htm l
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ψυχαγωγία, λήψη και διανομή οπτικοακουστικού υλικού, δηλαδή μουσικής,
ταινιών και παιχνιδιών.
Οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης στο διαδίκτυο, είναι οι εξής:
•

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες.

•

Λήψη και «διανομή» οπτικοακουστικού υλικού.

•

Αναζήτηση πάσης φύσεως πληροφοριών για σκοπό την γνώση.

•

Διάβασμα ή «κατέβασμα» on-line εφημερίδων και περιοδικών.

•

Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα.

•

Υπηρεσίες εκπαίδευσης (αναζήτηση πληροφοριών για κάποια
επίσημη βαθμίδα εκπαίδευσης, συμμέτοχη σε on-line εκπαιδευτικά
προγράμματα).

•

Συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες (λήψη πληροφοριών από
ιστοσελίδες

δημόσιων

υπηρεσιών,

προμήθεια

εντύπων

και

βεβαιώσεων κτλ).
•

Τραπεζικές συναλλαγές (αγοροπωλησίες μετοχών,

μετακίνηση

κεφαλαίων, συμμετοχή σε δημοπρασίες κτλ).
•

Για διασκέδαση (ομαδικά παιχνίδια, ενημέρωση τι παίζεται στους
κινηματογράφους κτλ).

Μέσα από την έρευνα που διεξάχθηκε στα πλαίσια την πτυχιακής
εργασίας η ακόλουθη ερώτηση μπορεί να μας διαφωτίσει για ποιο λόγο τα
παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο,

παρακάτω παρουσιάζονται

οι

απαντήσεις των μαθητών.
•

Για τα on-line παιχνίδια το 12,0% (17 μαθητές) απάντησε ‘Ποτέ’,
το 24,6% (35 μαθητές) απάντησε ‘Σπάνια’, το 21,1% (30 μαθητές)
απάντησε ‘Μέτρια’, το 23,9% (34 μαθητές) απάντησε ‘Συχνά’ και το
18,3% (26 μαθητές) απάντησε ‘Πολύ Συχνά’.

•

Για την εκπαίδευση (δηλαδή εύρεση πληροφοριών, εργασιών κτλ)
το 14,8% (21 μαθητές) επέλεξαν ‘Ποτέ’, το 13,4% (19 μαθητές)
επέλεξαν ‘Σπάνια’, το 31,0% (44 μαθητές) επέλεξαν ‘Μέτρια’, το
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26,8% (38 μαθητές) επέλεξαν ‘Συχνά’ και το 14,1% (20 μαθητές)
επέλεξαν ‘Πολύ Συχνά’.
•

Για την αναζήτηση ή κατέβασμα παιχνιδιών 29,1% (41 μαθητές)
δήλωσαν ‘Ποτέ’, το 23,4% (33 μαθητές) δήλωσε ‘Ποτέ’, το 23,4%
(33 μαθητές) είπαν ‘Σπάνια’, το 11,3% (16 μαθητές) δήλωσε
‘Μέτρια', το 19,9% (28 μαθητές) είπαν ‘Συχνά' ενώ το 16,3% (23
μαθητές) απάντησαν ‘Πολύ Συχνά’.

•

Για την αναζήτηση ή κατέβασμα μουσικής ή video απάντησε το
20,9% (29 μαθητές) ‘Ποτέ’, το 11,5%(16 μαθητές) απάντησε
‘Σπάνια’, το 12,2% (17 μαθητές) δήλωσαν ‘Μέτρια’, το 24,5% (34
μαθητές) είπε ‘Συχνά' και το 30,9% (43 μαθητές) απάντησαν ‘Πολύ
συχνά’.

•

Για την

αναζήτηση ή κατέβασμα λογισμικού το μεγαλύτερο

ποσοστό απάντησε ‘Ποτέ’, δηλαδή το 54,3%( 75 μαθητές), 21
μαθητές δηλαδή το 15,2% είπε ‘Σπάνια’, το 14,5% (20 μαθητές)
δηλώσαν ‘Μέτρια', μόλις το 6,5% (9 μαθητές) απάντησε ‘Συχνά' και
το 9,4% (13 μαθητές) επέλεξε ‘Πολύ Συχνά’.
•

Για την ενημέρωση σχετικά με την μόδα Ποτέ’ επέλεξε το 57,7%
(82 μαθητές), το 16,2% (23 μαθητές) είπαν ‘Σπάνια’, ‘Μέτρια’
απάντησε το 11,3% (16 μαθητές), το 9.9%(14 μαθητές) δήλωσε
‘Συχνά’ ενώ μόλις το 4,9% (7 μαθητές) είπαν ‘Πολύ Συχνά’.

•

Για την ενημέρωση σχετικά με τον αθλητισμό το 32,4% (46
μαθητές) επέλεξαν ‘Ποτέ’, το 14,1% (20 μαθητές) είπε ‘Σπάνια’, το
15,5% (22 μαθητές) απάντησε ‘Μέτρια',

το 18,3% (26 μαθητές)

δήλωσε ‘Συχνά’ και το 19,7% (28 μαθητές) απάντησε ‘Πολύ Συχνά’.
•

Για ενημέρωση γενικότερα το 15,5% (22 μαθητές) απάντησαν
‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’ δήλωσε το 19,0% (27 μαθητές), το 21,8% (31
μαθητές) είπε ‘Μέτρια’, το 27,5% (39 μαθητές) επέλεξαν ‘Συχνά’ και
το 16,2% (23 μαθητές) απάντησαν ‘Πολύ Συχνά’.

•

Για την επικοινωνία(email, msn, Skype, Facebook, κτλ) μόλις το
5,6%(8 μαθητές) απάντησαν ‘Ποτέ’, το 6,3%(9 μαθητές) επέλεξαν
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‘Σπάνια’, το 5,6% (8 μαθητές) είπε ‘Μέτρια’, το 14,1% (20 μαθητές)
διάλεξαν ‘Συχνά’ και ‘Πολύ συχνά’ επέλεξαν οι 97 μαθητές δηλαδή
μεταφράζοντας το σε ποσοστό 68,3%.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ INTERNET
ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

DOWNLOAD ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11,3%

19,9%

26,8%

.31,0%
6,3%

8,3%

23,4%

24,6(

14,1%
2,0%

14,8%

DOWNLOAD ΜΟΥΣΙΚΗ
24,5%

DOWNLOAD ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

12,2%

6,5%

ΜΟΔΑ
9,9% _____ 11,3%
4,9%

14,5%
,4%

16,2%

Ό,9%

11,5%’

20,9%

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
18,3%

14,1%

57,7%

54,3%

15,5%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
14,1%

27,5%

21<8%

56%

6,3%
5,6%

19,7%
6,2%

32,4%

15,5%

Διάγραμμα. 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ευρεία εξέλιξη του Διαδικτύου στην ζωή μας είχε σαν αναπόφευκτο
αποτέλεσμα την είσοδο των παιδιών στον εικονικό κόσμο του Διαδικτύου,
στον οποίο υπάρχουν εκατομμύρια προκλήσεις. Τα παιδιά βλέπουν το
Διαδίκτυο σαν ένα παιχνίδι και εξοικειώνονται με αυτό ταχύτατα. Το
Διαδίκτυο αποτελεί μια φυσική προέκταση της κοινωνικής τους ζωής.
Πλέον όπως παρατηρούμε και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών έχει ενταχθεί
δυναμικά στην τεχνολογία των υπολογιστών, συνεπώς η ανάπτυξη της
κοινωνικής ζωής ενός εφήβου οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από
την τεχνολογία.
Χιλιάδες παιδιά σερφάρουν στο ΙπίθΓΠθί ατέλειωτες ώρες, καθώς πλέον
είναι λίγα τα σπίτια που δεν διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Το
Intemet θεωρείται το νέο στέκι της νεολαίας. Οι περισσότερες καφετέριες
για να μην χάσουν την πολύτιμη πελατεία τους μετατράπηκαν σε ΙπίθΓΠθί
καφέ.
Το ΙπίθΓΠθί χρησιμοποιείται, πλέον, στο σχολείο από τις μικρές τάξεις για
τις ανάγκες της μάθησης, επομένως τα παιδιά γίνονται γνώστες της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το διαδίκτυο, τούς δίνει την ευκαιρία, να
ακούσουν μουσική, να παίξουν και να «φορτώσουν» παιχνίδια ή
βιντεοπαιχνίδια, να μιλήσουν με άλλους χρήστες, να ανταλλάξουν
μηνύματα μεταξύ τους και να βρουν όποια πληροφορία επιθυμούν.
Χωρίς αμφιβολία η πρόοδος της τεχνολογίας είναι αρκετά ωφέλιμη για
τους μικρούς μας φίλους, εφόσον τους ανοίγει νέους ορίζοντες και
δυνατότητες που στο παρελθόν φάνταζαν αδύνατες. Ο τεράστιος όγκος
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πληροφοριών του διαδικτύου είναι προσβάσιμος σε κάθε μαθητή για να
τον βοηθήσει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.
Παρακάτω παρατίθεται ο Οδηγός Παιδικής Ασφάλειας με γνώμονα την
ηλικία, ο οποίος παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση για τις βασικές
λειτουργίες του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

2.2. Χρήστες με γνώμονα την ηλικία
❖

5 -6 ΕΤΩΝ: Μπορούν και μόνα τους

Μόλις φτάσουν στην ηλικία των 5 ετών, τα παιδιά θέλουν να εξερευνήσουν
τον Ιστό μόνα τους. Οι γονείς θα πρέπει να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους.
Η σελίδα http://www.rcls.org/ksearch.htm έχει σχεδιαστεί για παιδιά και
παρέχει εργαλεία (μηχανές) αναζήτησης φιλικά προς αυτά. Τα παιδιά
ηλικίας 5-6 ετών έχουν γενικά θετική στάση και είναι ανοικτά σε όλα.
Υπερηφανεύονται για τις νέες ικανότητες ανάγνωσης και αρίθμησης και
τους αρέσει να συζητούν και να μοιράζονται ιδέες. Οχι μόνο θέλουν να
φερθούν σωστά αλλά εμπιστεύονται εύκολα και σπάνια αμφισβητούν την
εξουσία.
Τι κάνουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο;
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα εντολές
στον υπολογιστή, να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι και να παίξουν παιχνίδια
στον υπολογιστή. Εξαρτώνται, ωστόσο, ιδιαίτερα από τους ενήλικες ή τα
μεγαλύτερα αδέλφια στην ανεύρεση διαδικτυακών τοποθεσιών, στην
ερμηνεία των πληροφοριών του Διαδικτύου ή στην αποστολή μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
❖

7 - 8 ΕΤΩΝ: Το ενδιαφέρον μεγαλώνει
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Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας πολλές φορές δοκιμάζουν να
παραβούν τους κανόνες για να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν
χωρίς τιμωρία. Ισως μεταβεί σε τοποθεσίες ή ίσως συμμετάσχει σε
συνομιλίες δωματίου, που δεν επιτρέπουν οι γονείς. Οι αναφορές
δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο από την υπηρεσία MSN
(http://join.msn.com/en-ca/premium/overview),

τα

εργαλεία

Premium
γονικού

ελέγχου των Windows Vista ή άλλες υπηρεσίες μπορεί να αποδειχθούν
ιδιαίτερα χρήσιμες. Τα παιδιά δεν θα νιώθουν ότι οι γονείς τους στέκονται
από πάνω τους, αλλά η αναφορά θα σας δείχνει με ποιες σελίδες
συνδέθηκαν. Τα παιδιά επτά και οκτώ ετών αν κι έχουν ισχυρή την
αίσθηση των οικογενειακών δεσμών, αρχίζουν να αναπτύσσουν την
αίσθηση της δικής τους ηθικής ταυτότητας και του φύλου και, συνήθως,
ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των μεγαλύτερων παιδιών στη ζωή
τους. Είναι εύπιστα και δεν αμφισβητούν όσους δείχνουν να έχουν
εξουσία.
Τι κάνουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο;
Στα παιδιά αυτής της ηλικίας αρέσει να κάνουν περιήγηση στο Διαδίκτυο
για διασκέδαση και να παίζουν διαδραστικά παιχνίδια. Πιθανόν να
χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ίσως να πειραματίζονται
με διαδικτυακές τοποθεσίες και δωμάτια συνομιλίας που δεν τους
επιτρέπουν να επισκεφθούν οι γονείς τους.
❖

9 - 12 ΕΤΩΝ: Γνώστες του Διαδικτύου

Οι προέφηβοι θέλουν να ξέρουν τα πάντα και έχουν ήδη ακούσει τι
υπάρχει στον Ιστό. Είναι φυσιολογικό γι αυτούς να προσπαθήσουν να
μάθουν περισσότερα. Για επικίνδυνα θέματα όπως ερωτικό περιεχόμενο
για ενήλικες ή οδηγίες για το πώς να κατασκευάσεις μια βόμβα, οι γονείς
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γονικό έλεγχο όπως για παράδειγμα τα
ενσωματωμένα εργαλεία των Windows Vista για να αποκλείσουν το
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απαράδεκτο περιεχόμενο. Τα προεφηβικά χρόνια είναι μια περίοδος
ραγδαίων αλλαγών στη ζωή των παιδιών. Στην ηλικία αυτή τα παιδιά
εξαρτώνται

από την οικογένειά

τους

και

αναζητούν περισσότερη

ανεξαρτησία. Τα παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών αρχίζουν, επίσης, να
ενδιαφέρονται για τον κόσμο γύρω τους, ενώ οι σχέσεις με τους φίλους
γίνονται πολύ σημαντικές.
Τι κάνουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο;
Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και
αναζητούν πληροφορίες σχετικά με σχολικές εργασίες. Μεταφορτώνουν
μουσικά κομμάτια, χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παίζουν
διαδικτυακά παιχνίδια και ψηφίζουν για την αγαπημένη τους διασημότητα
σε τοποθεσίες θαυμαστών. Ο τρόπος επικοινωνίας με τους φίλους που
προτιμούν, είναι τα άμεσα μηνύματα.
❖

13 έως 17 ΕΤΩΝ: Τεχνικά καταρτισμένοι

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 του παιδιού τους στη χρήση του Διαδικτύου. Η πιστή τήρηση
των κανόνων διαδικτυακής ασφάλειας που έχουν συμφωνηθεί από τους
γονείς και τα παιδιά (βλέπε κεφάλαιο: Χρήση Οικογενειακών Κανόνων),
καθώς

και

η

συχνή

ανάλυση

των

αναφορών

διαδικτυακών

δραστηριοτήτων των παιδιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Οι γονείς θα
πρέπει να φυλάνε 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
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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.
Τι κάνουν οι έφηβοι στο Διαδίκτυο;
Οι έφηβοι μεταφορτώνουν μουσικά κομμάτια, χρησιμοποιούν άμεσα
μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια.
Επίσης χρησιμοποιούν αρκετά τις μηχανές αναζήτησης για να βρουν
πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Οι περισσότεροι έφηβοι έχουν επισκεφθεί
δωμάτια συνομιλίας και ενδεχομένως να έχουν συμμετάσχει σε ιδιωτικές
συνομιλίες ή συνομιλίες ενηλίκων.
Τα αγόρια αυτής της ηλικιακής ομάδας, συνήθως, προσπαθούν να
ξεπεράσουν τα όρια και αναζητούν τοποθεσίες με «χοντρό» χιούμορ, αίμα,
τζόγο ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα κορίτσια πιθανότατα να συνομιλούν
στο Διαδίκτυο και, συνεπώς, είναι περισσότερο επιρρεπή σε προσωπικές
εξομολογήσεις.

2.3. Προστασία παιδιών και νέων
«Η προστασία των παιδιών και των νέων σε σχέση με τα μέσα
πληροφόρησης είναι θεμέλιος λίθος στην εκπαίδευση, έτσι ώστε τα παιδιά
να είναι σε θέση να αναπτυχθούν σε μια ασφαλή ζώνη, που προστατεύει
την παιδικότητά τους.
Ακολουθώντας τον Jean-Jacques

Rousseau,

ας φανταστούμε τον

παιδαγωγό ως κηπουρό που φροντίζει και βοηθάει τα παιδιά να
μεγαλώσουν σωστά. Πρόκειται για μια σημαντική εκπαιδευτική ιδέα,
καθώς θέτει το παιδί στο κέντρο όλων των εκπαιδευτικών προσπαθειών
και αναδεικνύει την απόλυτη λειτουργία της εκπαίδευσης. Στην πράξη,
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κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης (σινεμά, τηλεόραση, κ.λ.π.) οφείλει να
εναρμονίσει όποιο εμπορικό συμφέρον με τις εκπαιδευτικές ευθύνες του
απέναντι στα παιδιά.
Στην πραγματικότητα, αυτό το κατά κάποιον τρόπο επίμαχο θέμα,
οδήγησε στην ιδέα της ασφαλούς ζώνης για την προστασία και την
ανάπτυξη των παιδιών. Στο κάτω-κάτω αυτή η προστασία αποτελεί για την
κοινή γνώμη έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να
λάβει υπόψη του ο παιδαγωγός»» (Bachmair, 2002).
Η παιδαγωγική στάση που προστατεύει τα παιδιά από κάθε αρνητική
επιρροή των μέσων, φτάνει στα όριά της πολύ γρήγορα, όταν πρόκειται
για το Διαδίκτυο. Η απόλυτη προστασία των ανηλίκων απέναντι στους
απεριόριστους κι αδιανόητους όγκους πληροφορίας πέρα από κάθε
έλεγχο, καθίσταται αδύνατη.
Διάφορα προληπτικά μέτρα π.χ. κυβερνητικές ρυθμίσεις, αυτοέλεγχος της
πληροφορίας στο Διαδίκτυο από αυτούς που την παρέχουν, τεχνικές
λύσεις

όπως

συστήματα

φιλτραρίσματος,

έχουν

δυστυχώς

μόνο

περιορισμένο αποτέλεσμα.
Ακόμα

και

εάν

εθνικές

ιστοσελίδες

ήταν

υποχρεωμένες

να

συμμορφώνονται με συγκεκριμένες ρυθμίσεις ασφάλειας και προστασίας
στην μορφή του αυτοελέγχου, η ίδια πρακτική θα ήταν αδύνατο να
υλοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα ήταν
απαραίτητη η δημιουργία ενός διεθνούς προτύπου που θα καταδείκνυε το
χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας, ικανό να προστατεύσει επαρκώς τα
παιδιά από το βλαβερές περιεχόμενο του Διαδικτύου.
Βασιζόμενο στις νομικές ρυθμίσεις, κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιχειρεί να επιβάλει την προστασία απέναντι στα μέσα επικοινωνίας έως
ένα βαθμό. Χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή διάφορες μέθοδοι, όμως τα
κυβερνητικά μέτρα για την προστασία των παιδιών πρέπει παράλληλα να
εγγυώνται ότι δεν παραβιάζεται η πρόσβαση των ενηλίκων σε ιστοσελίδες
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που έχουν νόμιμο περιεχόμενο, το οποίο όμως είναι βλαβερό ή ενοχλητικό
για τα παιδιά. Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν πρέπει να συγχέονται με τους
υπάρχοντες εθνικούς νόμους, π.χ. κατά της πορνογραφίας στο Διαδίκτυο.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, δημιουργήθηκαν ανοιχτές γραμμές
επικοινωνίας (hotlines) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για να βοηθήσουν τους
γονείς, και γενικά κάθε άτομο που παίζει ρόλο στην προστασία των
παιδιών.
Μέσω των hotlines μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν παράπονα
είτε online είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία δηλώνουν και
πληροφορούν σχετικά με βλαβερές ή παράνομες ιστοσελίδες στο
Διαδίκτυο.
Η υλοποίηση τεχνικών μέτρων προστασίας έχει να επιδείξει πολύ
αξιόλογα παραδείγματα φιλτραρίσματος ιστοσελίδων. Όμως πρέπει πάντα
να θυμόμαστε, ότι τα φίλτρα που εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών
και των νέων σε βλαβερό περιεχόμενο δεν είναι 100% αξιόπιστα στο να
φιλτράρουν ιστοσελίδες που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως βλαβερές ή
ιδιαίτερα ενοχλητικές.
Η πιστοποίηση ιστοσελίδων για συγκεκριμένες ομάδες στόχους επιτρέπει
την εισαγωγή ενός - μέσα σε λογικά πλαίσια - συστήματος ελέγχου. Αυτό
όμως απαιτεί υψηλού βαθμού γνώση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους.
Έτσι λοιπόν, η αποτελεσματική προστασία των παιδιών και των νέων
απέναντι στα διάφορα μέσα επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην
πρόληψη, πρέπει να εξασφαλίζεται απευθείας από τα ίδια τα παιδιά και
τους νέους.
Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη και καθοδήγηση των παιδιών και των νέων
που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέσα με υπευθυνότητα και με
κριτική σκέψη. Στην εποχή του Διαδικτύου και των πολυμέσων αυτό
σημαίνει: «Ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης των μέσων επικοινωνίας από
τους ενήλικες, τους νέους και τα παιδιά».
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Η υποστήριξη μιας σωστής, δημιουργικής και κοινωνικά υπεύθυνης
διαδραστικής σχέσης με το Διαδίκτυο είναι συνώνυμη με την προστασία
των παιδιών στη σχέση τους με τα μέσα επικοινωνίας. Ενισχύει και
βοηθάει τα παιδιά να διατηρήσουν μια κριτική στάση απέναντι στο
Διαδίκτυο και να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα το βλαβερό και επικίνδυνο για
αυτά περιεχόμενο.

2.4. Ψυχολογικές πτυχές
Ακόμα κι αν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η πορνογραφία
και η παιδοφιλία, η ασφάλεια του Διαδικτύου σημαίνει πολλά περισσότερα
πράγματα. Σημαίνει την απουσία του κινδύνου να υπάρξουν δυσάρεστες
συναντήσεις με άτομα ή με γεγονότα στους εικονικούς κόσμους που
μπορεί να αφήσουν βαθιά προσωπικά τραύματα, αλλά και την πρόληψη
πιθανών σοκ, της ψυχολογικής ζημιάς και των αρνητικών συνεπειών της
έκθεσης του παιδιού σε επιβλαβές και ενοχλητικό περιεχόμενο.
Ενήλικοι

(γονείς

κυβερνητικών

και

εκπαιδευτικοί,

παραγόντων)

οφείλουν

αλλά
να

και

εκπρόσωποι

γνωρίζουν

τις

των

σοβαρές

ψυχολογικές και παιδαγωγικές πτυχές γύρω από την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία, πολιτική, οποιοσδήποτε νόμος ή
κανονισμός, ή οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή ενημερωτική εκστρατεία
πρέπει να λάβει

υπόψη κάποιους βασικούς παράγοντες που θα

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά της, την προσήλωσή της στους
στόχους της, και την καταλληλότητά της όσο αφορά τις ανάγκες και
προσδοκίες των ομάδων στόχων.
Σας παραθέτουμε τις βάσεις που θα πρέπει να διέπει μια σωστή δράση
ενημέρωσης των ανηλίκων, είτε αυτή γίνεται σε προσωπικό είτε σε
δημόσιο επίπεδο, έτσι ώστε όλοι μας να τις γνωρίζουμε και να τις
θυμόμαστε όταν αναφερόμαστε στην Ασφάλεια του Διαδικτύου:
❖

Εμπιστοσύνη:

πρέπει

να

θεωρηθούμε

αξιόπιστο

και

ικανό

πρόσωπο να μιλήσουμε γύρω από το θέμα, έχοντας καλή γνώση
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όλων των απειλών και των δυνατοτήτων του παγκόσμιου ιστού και
έχοντας την ευχέρεια να παραθέσουμε τα προβλήματα και να
προτείνουμε λύσεις.
❖

Αυτοπεποίθηση:

Τα

παιδιά

πρέπει

να

είναι

βέβαια

ότι

καταλαβαίνουμε τις ανάγκες τους, πρέπει να ενθαρρυνθούν για να
μοιραστούν με μας τους φόβους τους, τις επιθυμίες τους, τις
αμφιβολίες τους, και τις απόψεις τους, και πρέπει να μας
ακολουθήσουν ως ηγέτη στην ασφαλή και σωστή χρήση του
Διαδικτύου.
❖

Ελκυστικότητα: ένα καλό μήνυμα είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον,
σχετίζεται με τους στόχους των παιδιών όταν σερφάρουν, και είναι
(όσο φυσικά γίνεται) διασκεδαστικό. Δεν πρέπει να είναι απλά ένας
κατάλογος συστάσεων. Το μήνυμα πρέπει να είναι απλό, εύκολα
κατανοητό και να αποτυπώνεται γρήγορα στη μνήμη, για να το
θυμάται το παιδί. Οι συμβουλές και συστάσεις του μηνύματος
πρέπει είναι πρακτικές και να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή
ζωή.

❖

Διαθεσιμότητα: πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να αισθανθούν
άνετα μέσα στο Διαδίκτυο, πρέπει να αναλάβουμε κάποιο διακριτό
ρόλο (ως πηγή πληροφοριών, υποστήριξης, ενθάρρυνσης), πρέπει
να

παραμείνουμε

διαθέσιμοι,

και

εύκολα

προσβάσιμοι

για

ερωτήσεις.
❖

Ενθαρρύνουμε την άμεση, προσωπική συμμετοχή: εάν τα παιδιά
συμμετέχουν προσωπικά στις ενέργειές σας, δώστε τους έναν
διακριτό ρόλο, και προπάντων δώστε τους την πρέπουσα σημασία.
Έτσι θα τα κάνουμε να αισθανθούν πιο υπεύθυνα.

❖

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η ψυχολογία των παιδιών διέπεται από πολύ
λεπτές ισορροπίες: να είμαστε προσεκτικοί και πάντα παρόντες για
να τα υποστηρίξουμε, αλλά παρακολουθήσουμε τα βήματά τους
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στους εικονικούς κόσμους με διακριτικότητα. Αποφεύγουμε να τους
δώσουμε την αίσθηση ενοχής για μια κακή εμπειρία που είχαν
σερφάροντας, δεν τα επιπλήττουμε.
❖

Λάμβάνουμε υπόψη ότι τα παιδιά αισθάνονται άνετα να μας
εμπιστευθούν: μια τέτοια θετική τοποθέτηση θα μας επιτρέψει να τα
προστατεύσουμε καλύτερα, θα αποτρέψει ψυχολογικά σοκ και θα
χτίσει μια υπεύθυνη συμπεριφορά για ασφαλέστερο «σερφάρισμα»,
για ασφαλέστερη χρήση των νέων τεχνολογιών, και κατ' επέκταση
για μια ασφαλέστερη διαβίωση.

2.5. Συστάσεις ασφαλείας
Συχνά τα παιδιά γνωρίζουν πιο πολλά για τους υπολογιστές από ότι οι
γονείς τους. Τα παιδιά σήμερα έχουν την δυνατότητα να μάθουν την
πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσα στο σχολείο. Πρέπει όμως να θυμόμαστε
ότι όταν συνδέονται «online», τότε συνδέονται με τον εξωτερικό κόσμο.
Εκτός εάν έχει εγκατασταθεί κάποιο σύστημα φιλτραρίσματος (που
μπλοκάρει για παράδειγμα χυδαίες λέξεις ή εικόνες), σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να δουν παράλληλα με
χρήσιμες και διασκεδαστικές ιστοσελίδες, και ιστοσελίδες με ανεπιθύμητο
περιεχόμενο.
Επίσης τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν με αγνώστους, ειδικά μέσω των
chat rooms. Όπως στους δημόσιους χώρους, έτσι και εδώ υπάρχει ο
κίνδυνος να τα προσεγγίσει κάποιος που μπορεί να τους κάνει κακό.
Μαθαίνουμε στα παιδιά, ποτέ να μην συναντούν άτομα που γνώρισαν
μέσω του Διαδικτύου, εκτός και αν τα συνοδεύουμε σε δημόσιο χώρο. Τα
μαθαίνουμε τα επίσης να μην δίνουν ποτέ τη διεύθυνσή τους ή το όνομα
του σχολείου τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο με τους οποίους μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα
τα παιδιά αυξάνουν ανάλογα με το ότι «μπαίνουν» σε όλο και μικρότερη
ηλικία στο Ίντερνετ, καθώς επίσης με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα μέσα
στη μέρα.
Ο χώρος του ηλεκτρονικού εμπορίου κρύβει πολλούς κινδύνους για τον
ανυποψίαστο χρήστη. Οι περιπτώσεις όπου διακριτά καταγράφονται
προσωπικά δεδομένα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
•

Όταν με τη συγκατάθεσή του ο χρήστης δίνει τα προσωπικά του
στοιχεία, όποτε για παράδειγμα επιθυμεί να αγοράσει κάποιο
προϊόν /υπηρεσία ή να κατεβάσει (download) κάποιο πρόγραμμα
στον προσωπικό του υπολογιστή ή και να εγγραφεί σε κάποια
υπηρεσία του διαδικτύου. Προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία
ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, στοιχεία εκπαίδευσης ή και
ακόμα οικονομικά στοιχεία όπως είναι ο αριθμός της πιστωτικής
κάρτας.

•

Όταν χωρίς την συγκατάθεσή του χρήστη, συλλέγονται προσωπικά
στοιχεία μέσω των λεγόμενων προγραμμάτων cookies τα οποία
καταγράφουν και επεξεργάζονται την συμπεριφορά του χρήστη
κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο (πχ προτιμήσεις).

•

Όταν στα πλαίσια του παροχέα υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet
τηρείται αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και κατ'
επέκταση στοιχεία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (ιστοσελίδες) τις
οποίες επισκέπτεται, τον ακριβή χρόνο και τη διάρκεια της
επίσκεψης.
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Είναι γεγονός, ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση
της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής του χρήστη όταν αυτή δεν
εφαρμόζεται

σύμφωνα

με

τις

οικείες

διατάξεις.

Αποτελέσματα

δημοσκοπήσεων, έχουν δείξει ότι η έλλειψη προστασίας της ιδιωτικότητας
στις επικοινωνίες είναι ο κύριος λόγος αποχής των δυνητικών χρηστών
από την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου. Οι χρήστες θεωρούν ότι η
έλλειψη

ιδιωτικότητας

στις

επικοινωνίες

είναι

ο

σημαντικότερος

παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και
τη θεωρούν σημαντικότερη από άλλους παράγοντες όπως το κόστος
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι δυσκολίες χρήσης του
τεχνολογικού εξοπλισμού και η παραλαβή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών
διαφημιστικών μηνυμάτων.

3.2.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει

ένα παιδί στο Internet;
Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
•

Privacy: τα παιδιά μπορεί να εμπιστεύονται το Internet και να
παρέχουν προσωπικές πληροφορίες χωρίς ενδοιασμούς.

•

Ασφάλεια: όταν είναι online, τα παιδιά μπορεί να εκτίθενται σε ιούς
(κακόβουλα προγράμματα που προκαλούν βλάβες σε υπολογιστικά
συστήματα) και hackers (άνθρωποι που προσπαθούν να εισβάλουν
σε υπολογιστικά συστήματα).

•

Ανάρμοστο περιεχόμενο: τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε υλικό
που είναι ανάρμοστο και μπορεί να περιλαμβάνει πορνογραφία,
διαφημιστικό υλικό, βία, εχθρότητα και εξτρεμιστικές ομάδες.

•

Online απάτες: απάτες που πραγματοποιούνται online όπως
γίνονται και στον πραγματικό κόσμο, μόνο που οι απατεώνες
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συνήθως δεν ενδιαφέρονται για την ηλικία του ατόμου που
εξαπατούν - ενδιαφέρονται μόνο για αυτά που θα αποκομίσουν.
•

Ψυχολογικά προβλήματα: τα παιδιά μπορούν να εθιστούν στο
Internet

και

να

αποκτήσουν

προβλήματα

όσο

αφορά

την

κοινωνικότητά τους με άλλους ανθρώπους είτε στο σχολείο είτε στο
σπίτι.
•

Ηλεκτρονικό έγκλημα:

τα παιδιά

μπορεί να

εμπλακούν σε

παράνομες online ενέργειες. Συνήθως δεν γνωρίζουν τα νομικά,
ηθικά και δεοντολογικά θέματα.
•

Identity theft: κάποιο άλλο άτομο μπορεί να κλέψει την ταυτότητα
ενός παιδιού και να εκτελέσει παράνομες online δραστηριότητες.

3.3. Σημάδια κινδύνου
H συμπεριφορά των παιδιών στον έξω κόσμο μπορεί να αλλάξει αν
κινδυνεύουν online.

Τα παιδιά συνήθως παρουσιάζουν επικίνδυνα

σημάδια και αν οι γονείς τα λάβουν υπ' όψιν τους, μπορεί να αποφευχθούν
σοβαρά προβλήματα. Ελέγξτε για τα ακόλουθα αν θεωρείτε ότι το παιδί
σας κινδυνεύει online:
•

Περνάει μεγάλο διάστημα μπροστά στον υπολογιστή: μία ένδειξη
ότι το παιδί έχει ανακαλύψει ένα χώρο στο Internet που παρέχει
ενθουσιασμό ή κίνδυνο.

•

Ελαχιστοποιεί

το

παράθυρο

στην

οθόνη

κάθε

φορά

που

πλησιάζετε: αυτό το είδος συμπεριφοράς μπορεί να υποδείξει ότι
έχει εμπλακεί με ανάρμοστο περιεχόμενο όπως πορνογραφία ή
βίαιο υλικό.
•

Περνά αρκετό χρόνο μόνο του online: το παιδί μπορεί να
δημιουργήσει online σχέσεις.
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•

Υπερβολική χρήση των chat rooms και του instant messaging: η
χρήση του υπολογιστή για επικοινωνία είναι παρόμοια με αυτή του
τηλεφώνου. Έχετε υπ' όψιν σας ότι το παιδί σας μπορεί να
συνομιλεί με ξένους που μπορεί να είναι ενήλικες με καχύποπτα
κίνητρα.

•

Υπερβολική χρήση άλλης τεχνολογίας: το παιδί μπορεί ξαφνικά να
αρχίσει να σκανάρει φωτογραφίες, να αντιγράφει δισκέτες, CD's και
DVD's. Ελέγξτε εάν είναι απλά διασκέδαση ή κάτι πιο σοβαρό.

Η επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Ένας νέος
τρόπος ζωής για όλα τα κοινωνικά στρώματα και για όλες τις ηλικίες. Η
ανάγκη της χρήσης του διαδικτύου μεγαλώνει καθημερινά με γρήγορους
ρυθμούς προσφέροντας ευκολία, ταχύτητα, ευελιξία στην επικοινωνία,
στην προώθηση επιχειρήσεων,

στις οικονομικές συναλλαγές,

στην

ψυχαγωγία.
Η επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο γίνεται πλέον με τον ευκολότερο
τρόπο και βοηθά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των
ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και παγίδες.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορείς
να είσαι σίγουρος για το ποιος κρύβεται στην άλλη μεριά. Οι πλέον
ευάλωτοι σε κινδύνους που πιθανό δημιουργούνται όταν ερχόμαστε σε
επαφή με κάποιον άγνωστο, είναι τα μικρά παιδιά.
Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί και εύκολοι τρόποι που θα πρέπει να
αναφέρουμε στα παιδιά μας, και που ο καθένας μας θα μπορούσε να
ακολουθήσει έτσι ώστε να αποφεύγει αυτούς τους κινδύνους και τις
παγίδες:
•

Ποτέ δε δίνουμε προσωπικά μας στοιχεία μέσα από το διαδίκτυο
όπως τον αριθμό του τηλεφώνου μας, τη διεύθυνση του σχολείου
μας ή του σπιτιού μας, κωδικούς, αριθμούς πιστωτικών καρτών
κλπ.
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•

Ποτέ δε απαντούμε σε ανώνυμα ή προσβλητικά ηλεκτρονικά
μηνύματα. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όταν παίρνουμε
τέτοιου είδους μηνύματα είναι να τα σβήνουμε από τον ηλεκτρονικό
μας υπολογιστή χωρίς φυσικά να τα απαντούμε. Αν κάνουμε το
λάθος και απαντήσουμε τότε αμέσως δίνουμε το δικαίωμα σ' αυτούς
που τα στέλνουν να συνεχίσουν να μας ενοχλούν.

•

Ποτέ δεν μένουμε συνδεδεμένοι για πολλή ώρα στο διαδίκτυο χωρίς
να υπάρχει ουσιαστικά λόγος. Σερφάροντας άσκοπα στο διαδίκτυο
αναπόφευκτα θα επισκεφθούμε και σελίδες αισχρού περιεχομένου,
σελίδες που θα μας προτρέπουν να δοκιμάσουμε τυχερά παιχνίδια
και πολλά άλλα.

•

Κλείνουμε τον υπολογιστή μας όταν δούμε ότι κάτι μας ενόχλησε.

•

Ποτέ δε συναντούμε κάποιον που έχουμε γνωρίσει μέσα από το
διαδίκτυο.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σχεδόν όλοι όσοι

επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο δίνουν πάντα ψεύτικα
στοιχεία.

Αν

συναντήσουμε

για

οποιοδήποτε

κάποιον,

τότε

λόγο
θα

υπάρχει

πρέπει

ανάγκη

να

οπωσδήποτε

να

συνοδευόμαστε από άλλα άτομα.
•

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για αγορές, τότε
μπορούμε να αποταθούμε στις εμπορικές τράπεζες για να
αποκτήσουμε τις πιστωτικές κάρτες που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για
ηλεκτρονικό εμπόριο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος
ηλεκτρονικής κλοπής.

Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που η σωστή χρήση του μπορεί να μας
βοηθήσει να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να αναπτύξουμε την
προσωπικότητά μας.
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3.4. Εθισμός στο Διαδικτύο
Για πολλούς γονείς το χρονικό διάστημα που τα παιδιά τους ασχολούνται
με το Διαδίκτυο αποτελεί βασική αιτία εκνευρισμού. Αρχικά οι γονείς
υποδέχτηκαν το Διαδίκτυο στα σπίτια τους, ελπίζοντας ότι θα άνοιγε νέους
ορίζοντες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των παιδιών τους.
Ωστόσο, πολλοί γονείς συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι τα παιδιά τους, αντί
για τα μαθήματά τους και για έρευνα, περνούσαν ώρες συνομιλώντας
ηλεκτρονικά με τους φίλους τους, παίζοντας παιχνίδια ή μιλώντας με
αγνώστους σε chat rooms.
Το να διατηρήσουν μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στα μέσα ψυχαγωγίας και
στις άλλες δραστηριότητες στη ζωή των παιδιών τους, αποτελούσε πάντα
μια πρόκληση για τους γονείς. Το Διαδίκτυο έκανε αυτή την πρόκληση
ακόμα πιο έντονη. Η δεσμευτική φύση των διαδικτυακών επικοινωνιών και
των διαδραστικών παιχνιδιών οδηγεί πολλά παιδιά και εφήβους στο
σημείο να μην αντιλαμβάνονται πόση ώρα ήταν στο Διαδίκτυο.
Δυστυχώς, γονείς και καθηγητές δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα, πριν
αυτό γίνει σοβαρό. Αυτό συμβαίνει γιατί ότι γίνεται στο Διαδίκτυο είναι
εύκολο να κρυφτεί και γιατί ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν είναι ευρέως
αναγνωρισμένος από την ιατρική κοινότητα. (Οι ψυχίατροι συνεχίζουν να
διαφωνούν για το αν αυτή η συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί
«εθισμός», με μερικούς να προτιμούν να την αποκαλούν «καταναγκαστική
συμπεριφορά».)
Τα παιδιά και γενικότερα οι νέοι μπορεί εύκολα να «κολλήσουν» σε online
δραστηριότητες όπως παιχνίδια με πολλούς χρήστες, άμεσα μηνύματα,
πορνογραφία και chat rooms. Τα πιο ευάλωτα παιδιά, σύμφωνα με τις
Υπηρεσίες

Εξάρτησης στον Υπολογιστή της

Ιατρικής Σχολής του

Χάρβαρντ, είναι αυτά που είναι «μοναχικά και βαριούνται ή από
οικογένειες όπου κανείς δεν είναι στο σπίτι για να μιλήσουν μετά το
σχολείο».
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Τα παιδιά που δεν είναι δημοφιλή ή είναι ντροπαλά, έλκονται από τις
ευκαιρίες δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας σε ηλεκτρονικές κοινότητες.
Αγόρια, κυρίως, είναι οι συστηματικοί χρήστες των online παιχνιδιών
ρόλων, στα οποία δημιουργούν μια άλλη προσωπικότητα και συνομιλούν
με τους άλλους παίχτες.
Αν και αυτό φαίνεται ως μια κοινωνική δραστηριότητα, για το εσωστρεφές
άτομο, η υπερβολική ενασχόληση με τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να
σημαίνει την απομόνωση από τους φίλους και τους συνομηλίκους.

Συμπτώματα
Ψυχολογικά:
ί.

Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρισκόμαστε στο Διαδίκτυο.

μ.

Είμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε την δραστηριότητα.

ίίί.

Αποζητούμε όλο και περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο.

ίν.

Παραμελούμε οικογένεια και φίλους.

ν.

Νιώθουμε κενοί, θλιμμένοι και οξύθυμοι όταν δεν βρισκόμαστε στο
Διαδίκτυο.

νί.

Λέμε ψέματα στην οικογένεια και τους φίλους μας για τις
δραστηριότητες μας. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη δουλειά
και το σχολείο.

Σωματικά:
ί.

Διατροφικές διαταραχές.

ίί.

Διαταραχές του ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου.

ίίί.

Μυοσκελετικές παθήσεις (π.χ. σκολίωση).

ίν.

Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα.

ν.

Ξηρά μάτια - μυωπία
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vi.

Ημικρανίες

vii.

Παραμέληση προσωπικής υγιεινής

3.5.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Κάθε παράνομη δραστηριότητα που για την διάπραξη αλλά και για την
αντιμετώπιση της, απαιτείται η τεχνολογική γνώση. Διακρίνεται σε δύο
έννοιες :
•

«Στενή». Αναφέρεται σε εγκλήματα όπου ο Η/Υ αποτελεί το κύριο
μέσο για την τέλεση τους, π.χ. ηλεκτρονικά οικονομικά εγκλήματα

•

«Ευρεία». Αναφέρεται σε εκείνα τα εγκλήματα για την τέλεση των
οποίων

ο

Η/Υ

αποτελεί

βοηθητικό

μέσο,

π.χ.

διάδοση

πορνογραφικών εικόνων.
Διαδικτυακό Έγκλημα, είναι εκείνες οι εγκληματικές πράξεις που γίνονται
δια μέσω του Διαδικτύου

3.5.1. Μορφές Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Κυβερνοσφετερισμός
Κυβερνοσφετερισμός (cybersquatting) είναι το ηλεκτρονικό αδίκημα κατά
το οποίο κάποιος χρήστης του Διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς
κατοχυρώνει και χρησιμοποιεί ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) που
περιέχει είτε την επωνυμία γνωστών επιχειρήσεων είτε σήματα φήμης με
αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη στη φήμη των νόμιμων δικαιούχων
αλλά και αποκλεισμός τους από τη χρήση του Διαδικτύου με την επωνυμία
τους.

Παράνομη Διείσδυση σε Δεδομένα
Hacking αποτελεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ξένο υπολογιστή ή
συστήματα υπολογιστών η οποία καταρχήν δε γίνεται με το σκοπό της

Σελίδα 43 από 116

Πτυχιακή Εργασία Γεροντή Ειρήνη

υποκλοπής,

της καταστροφής ή της κατασκοπείας αλλά για την

ικανοποίηση από την επιτυχία παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας
των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Cracking είναι η αλλαγή των κωδίκων πρόσβασης και η άρση της
προστασίας των προγραμμάτων, η οποία καθιστά δυνατή την παράνομη
αντιγραφή τους.

Spamming
Τα μηνύματα spam περιέχουν συνήθως πληροφορίες και διαφημίσεις που
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ενδιαφέρουν τον χρήστη. Αν και
στις περισσότερες φορές το να ξεφορτωθεί κάποιος ένα τέτοιο email είναι
εύκολη υπόθεση, το γεγονός ότι αυτά συνεχίζουν να έρχονται ανά
διαστήματα ωρών πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον
χρήστη.
Το κυριότερο που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης είναι να μην απαντήσει σε
αυτά τα μηνύματα και ακόμη σημαντικότερα, να μην επισκεφθεί τις
ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα και να μην ανοίξει
οποιοδήποτε

συνημμένο

αρχείο.

Ο

περιορισμός

λήψης

τέτοιων

μηνυμάτων είναι η ρύθμιση των σχετικών φίλτρων που έχουν τα διάφορα
προγράμματα αλληλογραφίας, ώστε να σβήνονται απευθείας από τη
θυρίδα του χρήστη.

Phishing
Πρόκειται για παρεμφερή πρακτική με τα spam emails. Ένα μήνυμα
phishing επιχειρεί να ξεγελάσει τον χρήστη ώστε να απαντήσει στον
αποστολέα και να του δώσει κάποια προσωπικά στοιχεία, αριθμούς
λογαριασμού, πιστωτικής κάρτας, ή να τον πείσει να μεταβιβάσει ένα
χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του σε κάποιον άλλο.
Όσο και αν θεωρηθεί παράξενο, υπάρχουν πολλοί χρήστες που, μη
γνωρίζοντας, δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη,
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με αποτέλεσμα να δώσουν πρόσβαση όχι μόνο στον υπολογιστή τους
αλλά και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει το phishing ο χρήστης είναι να είναι
υποψιασμένος και κυρίως να γνωρίζει ότι, όπως και στην πραγματική ζωή,
έτσι και στο Ίντερνετ, κανείς δε θα θελήσει να του χαρίσει κάποιο
υπέρογκο ποσό ζητώντας του τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να
κάνει την κατάθεση.

Διασπορά κακόβουλων προγραμμάτων (Ιοί - virus)
Οι ιοί είναι ίσως ο πιο παλιός τρόπος μόλυνσης ενός υπολογιστή. Αρχικά
μεταδίδονταν μέσα από δισκέτες και εκτελέσιμα αρχεία, τα οποία
μπορούσαν να διεισδύσουν σε ζωτικά σημεία του λειτουργικού και του
σκληρού δίσκου και να τα καταστρέψουν. Με την ανάπτυξη και τη διάδοση
του Ίντερνετ, οι ιοί σήμερα ταξιδεύουν με την ηλεκτρονική αλληλογραφία
αλλά και με προγράμματα δωρεάν διάδοσης - freeware.
Ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης ενός ιού, αλλά και κάθε κινδύνου,
είναι φυσικά η πρόληψη ώστε να μη διεισδύσει στο σύστημα του
υπολογιστή. Η εγκατάσταση ενός προγράμματος anti-virus θεωρείται
δεδομένη για κάθε οικιακό υπολογιστή, ωστόσο, δεν αρκεί αυτό. Ο
χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την ενημέρωση του προγράμματος με
τις τελευταίες εκδόσεις αντιμετώπισης ιών, αλλά και να «τρέχει» το
πρόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχονται όλες οι
μονάδες αποθήκευσης δεδομένων.
Απάτη μέσω Διαδικτύου
Η απάτη στο διαδίκτυο αναφέρεται στην χρήση υπηρεσιών του Διαδικτύου
με διάφορα δόλια μέσα με σκοπό να παραπλανήσει τα ενδεχόμενα θύματα
ή να διεξάγει παράνομες συναλλαγές. Οι μορφές των πλέον διαδεδομένων
απατών που τελούνται τα τελευταία χρόνια μέσω του Διαδικτύου είναι τα
Νιγηριανά μηνύματα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα «ψαρέματος», τα pop-up
windows και οι ιστοσελίδες-μαϊμούδες.
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Τηλεχειρισμός(Κατασκοπεία) του Υπολογιστή
Με ειδικά προγράμματα ένας χρήστης καταφέρνοντας να υποκλέψει την IP
ένος άλλου χρήστη μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του. Αυτό
σημαίνει

τη υποκλοπή προγραμμάτων,

προσωπικών στοιχείων.

Η

κατασκοπεία είναι μια ανερχόμενη μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος που
μπορεί να φύγει από την σφαίρα της επίθεσης σε μεμονωμένους χρήστες
και να λάβει σοβαρότερη έννοια εάν χρησιμοποιηθεί εναντίον κρατών,
στρατών κ.τ.λ.
Cookies
Τα cookies είναι ένας κατάλογος από αρχεία που αποθηκεύονται στον
σκληρό δίσκο του
επισκέφτηκε

ο

υπολογιστή

χρήστης

έτσι

πληροφορίες από μεγάλα sites
προϊόντα

τους.

και

Παρόλα

ώστε

δείχνουν τις
να

ιστοσελίδες που

αξιοποιηθούν

η

σχετικές

για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες ή τα

αυτά

δεν

παύει

να

είναι

ένα

μέσο

παρακολούθησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
Υποκλοπή αρχείων Υπολογιστή
Αποκτώντας πρόσβαση σε ένα δίκτυο ο ψηφιακός εγκληματίας έχει την
δυνατότητα

να

κλέψει,

να

μεταβάλλει

ή να

καταστρέψει

αρχεία

πληροφοριών ή προγραμμάτων και γενικά να κάνει οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια η οποία θα αχρηστέψει, μόνιμα ή προσωρινά, επιφέροντας με τον
τρόπο αυτό ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές στα θύματα του.
Πειρατεία Λογισμικού
Αυτού του είδους η πειρατεία ουσιαστικά συνιστά κλοπή λογισμικού,
προγραμμάτων Η/Υ και γίνεται με σκοπό να χρησιμοποιήσει ο δράστης
είτε

για

τον

εαυτό

του

είτε

για

να

πουλήσει

σε

τρίτους

το

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα Η/Υ έχει άδεια χρήσης η
οποία πιστοποιείται κατά την εγκατάσταση του ή με την έναρξη της
λειτουργίας του από συγκεκριμένο κωδικό
κάτοχο

του.

Ο

δράστης

κατά

το

που

δίνεται

στο

νόμιμο

downloading (κατέβασμα)
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προγράμματος από το site της επιχείρησης στην οποία ανήκει η
εμπορική του εκμετάλλευση, «σπάει» αυτό το κωδικό καταφέρνοντας έτσι
να έχει 18την πλήρη χρήση του και την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει
όπως ο ίδιος επιθυμεί. Η οικονομική ζημιά που υφίσταται το θύμα
από την παράνομη κυκλοφορία του προϊόντος είναι τόση όσος και ο
αριθμός των πωλήσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο.
Πλαστογραφία
Ηλεκτρονική πλαστογραφία διαπράττει εκείνος που από πρόθεση και
χωρίς δικαίωμα προβαίνει στην

εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή ή

απόκρυψη δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό τα δεδομένα
αυτά να θεωρούνται ή να χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς σαν να
ήταν αυθεντικά.
Διακίνηση ναρκωτικών - Εμπόριο οργάνων - Αυτοκτονία
Η διακίνηση παράνομων ουσιών,

το

εμπόριο οργάνων ή ακόμα

και

παιδιών και η αυτοκτονία αποτελούν μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος οι
οποίες έχουν παρατηρηθεί εντονότερα τα τελευταία χρόνια καθώς
αποκτάται όλο και περισσότερη τεχνογνωσία μεταξύ των πληθυσμών.
Μέσω διαφόρων sites ή ομάδων συζήτησης (newsgroups) γίνονται
γνωριμίες μεταξύ των ανθρώπων που αναζητούν κάτι από τα παραπάνω
και οι συναλλαγές τους γίνονται ηλεκτρονικά και μη.
Κυβερνοπόλεμος - Κυβερνοτρομοκρατία
Ο Κυβερνοπόλεμος δεν αποτελεί απαραίτητα «θερμό επεισόδιο» αλλά
περιλαμβάνει πολεμικές επιθέσεις ενάντια στο στρατιωτικό σώμα ενός
έθνους, ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επίθεσης μπορεί να είναι διακοπή
κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διαύλων, και επιθέσεις ενάντια σε άμαχο
πληθυσμό. Οι Κυβερνοεπιθέσεις έχουν ως στόχο την υποδομή, είτε αυτή
αφορά τις πληροφορίες γενικότερα τα αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να
είναι

πιο επιζήμια για τις χώρες που διαθέτουν σημαντικές υποδομές

δικτύων Η/Υ, είτε αφορά δίκτυα κοινά σε όλους τους πολίτες ενός
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κράτους,

όπως

για

παράδειγμα

δίκτυα ενέργειας, μεταφορών,

επικοινωνιών κ.τ.λ. Η Κυβερνοτρομοκρατία είναι μια μορφή ηλεκτρονικού
εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία, χρησιμοποιείται ο κυβερνοχώρος για
τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών.
Παιδική Πορνογραφία
Σε μάστιγα τείνει να εξελιχθεί το φαινόμενο της διακίνησης παιδικού
πορνογραφικού υλικού μέσω του διαδικτύου. Συνεχώς παρουσιάζονται
καινούργιες υποθέσεις και νέες ιστοσελίδες ξεφυτρώνουν από το πουθενά.
Ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν οργανωμένα κυκλώματα, στη χώρα μας έχει
παρατηρηθεί ότι οι δράστες δρουν μεμονωμένα και στις περισσότερες
υποθέσεις οι συλληφθέντες είναι και οι ίδιοι οι παιδόφιλοι. Έγκλημα
σχετικά με την παιδική πορνογραφία διαπράττει όποιος από πρόθεση
παράγει,

προσφέρει,

προμηθεύεται

διαθέτει,

διανέμει,

παιδικό πορνογραφικό

μεταδίδει,

υλικό δια

προμηθεύει

ή

μέσω συστήματος

ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατέχει ένα τέτοιο υλικό στον ηλεκτρονικό
του υπολογιστή ή σε κάποιο άλλο μέσο αποθήκευσης δεδομένων
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος
αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία του κυβερνοχώρου.

3.6.

Firewall και router - Απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας

Σε συνδυασμό με τα μέτρα πρόληψης απέναντι σε ιούς και spyware,
πρέπει να τονιστεί η σημασία τόσο του Firewall, όσο και των σωστών
ρυθμίσεων προστασία του modem ή router που χρησιμοποιούμε για
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Το Firewall αποτελεί το απαραίτητο τείχος προστασίας του υπολογιστή
από επιτήδειους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον υπολογιστή.
Η εύρεση ενός καλού και αξιόπιστου firewall δεν είναι δύσκολη υπόθεση
αφού κυκλοφορούν πολλές διαφορετικές εκδόσεις που μπορούν να
εξυπηρετήσουν από τον «ανυποψίαστο» μέχριτον επαγγελματία χρήστη.
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Ταυτόχρονα, ένα από τα πρώτα πράγματα που πολλοί χρηστές συχνά
αγνοούν όταν αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, είναι η ρύθμιση του
router που χρησιμοποιούν ώστε να προστατεύσουν το οικιακό τους δίκτυο.
Ειδικά

όταν χρησιμοποιείται

ενεργοποίηση

κωδικού

ασύρματο

πρόσβασης

router,

στο

είναι

ασύρματο

επιτακτική
δίκτυο

η

που

δημιουργείται στην εμβέλεια του router. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται
η πρόσβαση μόνο στους υπολογιστές που κάνουν χρήση του κωδικού, ή
που συνδέονται με καλώδιο εντός του σπιτιού.
Η μη χρήση κωδικού ασφαλείας του ασύρματου δικτύου εκτός του ότι
επιτρέπει την πρόσβαση σε ανεπιθύμητους υπολογιστές, κυριότερα δίνει
τη δυνατότητα σε κάποιον ακόμη και με στοιχειώδεις γνώσεις, να
διεισδύσει στο δίκτυο μας, να αλλάξει τις ρυθμίσεις και να δημιουργήσει
γενικότερα προβλήματα στην πρόσβασή μας στο internet.
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3.7.

Κακόβουλο λογισμικό - spyware.

Το spyware σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή στην οποία εκτίθεται ο
χρήστης. Πρόκειται για κώδικα λογισμικού που μπορεί να βρίσκεται
κρυμμένος σε αρχεία ή ακόμη και ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο
χρήστης.
Όταν το spyware εγκατασταθεί στον υπολογιστή, το πρώτο πράγμα που
κάνει είναι να ενημερώσει τον αποστολέα του ότι έχει πλέον τον έλεγχο του
υπολογιστή. Έτσι, ο απομακρυσμένος hacker μπορεί να χειριστεί τον
υπολογιστή του χρήστη, ο οποίος δεν γνωρίζει καν τι συμβαίνει. Με τον
τρόπο αυτό, δημιουργούνται ολόκληρα δίκτυα από «υπολογιστές-ζόμπι»
που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις DOS (Denial of Service) σε servers
μεγάλων συνήθως εταιρειών.
Όπως για την αντιμετώπιση των ιών, έτσι και για τα spyware κυκλοφορούν
στο εμπόριο αλλά

και

σε

μορφή freeware πολλά προγράμματα

προστασίας. Εκτός από αυτά όμως τα anti-spyware προγράμματα να
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποιο πρόγραμμα επίβλεψης και
καθαρισμού του registry, του πιο ζωτικού σημείου του υπολογιστή για τη
λειτουργία του λογισμικού, αφού εκεί εγκαθίστανται τα spyware στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων.
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3.8. Συμβουλές για τους κινδύνους στο internet
Παρά τις αμέτρητες υπηρεσίες που προσφέρονται και τον όγκο γνώσης
και

πληροφορίας

που

φιλοξενείται

στο

Διαδίκτυο,

ταυτόχρονα

παραμονεύουν κίνδυνοι τους οποίους ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ώστε
να εξασφαλίσει την «καλή υγεία» του υπολογιστή αλλά και της τσέπης του.
Το Διαδίκτυο θα μπορούσε εύκολα να διεκδικήσει τον τίτλο ενός από τα
θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για ένα μέσο που δίνει σε
πραγματικό

χρόνο

πρόσβαση

σε

πληροφορία,

γνώση

αλλά

και

ψυχαγωγία. Οι ταχύτητες συνεχώς αυξάνονται κάνοντας την πληροφορία
ακόμη πιο προσβάσιμη, ενώ και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται
εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς ώστε η πληροφορία αυτή να είναι
διαθέσιμη σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.
Το πάτημα και

μόνο του κουμπιού λειτουργίας ενός υπολογιστή

συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο, τον φέρνει σε άμεση σχεδόν επαφή με
άλλους υπολογιστές, servers, υπηρεσίες, που θα ζητήσουν να λάβουν
πληροφορίες για τα προγράμματα, το λειτουργικό ή θα θελήσουν να
προμηθεύσουν στον υπολογιστή τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις,
μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες που ο χρήστης μπορεί να μην
καταλάβει καν.
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κάθε χρήστης του
Ίντερνετ, είναι ότι ο παγκόσμιος ιστός δε διαφέρει σε τίποτα από μια
κοινωνία. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κρύβει αντίστοιχους κινδύνους και
απαιτεί αντίστοιχα μέτρα προστασίας από αυτούς.
Η σωστή και τακτική ενημέρωση σχετικά με τη φύση των κινδύνων αλλά
και τον τρόπο αντιμετώπισης τους καθίσταται γίνεται έτσι απαραίτητη
προσκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης του υπολογιστή
στους βασικότερους τουλάχιστον κινδύνους.
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Συμβουλές για γονείς

•

Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μεγάλους χώρους, όπως
το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. Ασχοληθείτε με το πως δουλεύει
το Ίντερνετ και αφιερώστε χρόνο να περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά
σας στον κυβερνοχώρο και μάθετε από αυτά.

•

Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν πως ανησυχούν για
αγνώστους που συναντούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Όπως ακριβώς ανησυχούμε όταν κάποιος άγνωστος χτυπάει το
κουδούνι του σπιτιού μας, έτσι δεν πρέπει τα παιδιά να δίνουν
προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό τους.

•

Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα
chatrooms (εικονικά δωμάτια συνομιλίας), χωρίς την επίβλεψη σας.
Μην τα αφήνετε ποτέ να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν
μέσω του Ίντερνετ χωρίς τη δική σας παρουσία.

•

Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιμούν τις ιστοσελίδες της δικής
σας επιλογής σας.

•

Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας κάποιο λογισμικό φίλτρο που
θ’ απαγορεύσει στο παιδί σας την προσπέλαση σε συγκεκριμένες
σελίδες του Διαδικτύου.

•

Ενημερώστε με το παιδί σας για την ασφάλεια του Ίντερνετ.
Συζητώντας μαζί του τους μελλοντικούς διαδικτυακούς κινδύνους,
πάντα βέβαια με ευαισθησία και κατανόηση, θα το βοηθήσετε να
κατανοήσει και από μόνο του τις παγίδες του Ίντερνετ.

•

Φροντίστε και οι ίδιοι να περιορίζετε το χρόνο που περνάτε στο
Διαδίκτυο, γιατί τα παιδιά συνήθως ακολουθούν το παράδειγμα των
γονιών (0-6.gr, 2011).

•

Γνωρίστε ποιους πρέπει να ενημερώσετε και αν συναντήσετε
βλαβερό, άσεμνο και παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, μη
διστάσετε να το καταγγείλετε στους αρμόδιους φορείς.
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Συμβουλές για δασκάλους

•

Άμεση εγκατάσταση λογισμικού για ασφαλέστερη χρήση του
Διαδικτύου στα σχολεία.

Η δικαιολογία ότι υπάρχει πάντοτε

προσωπικό εκεί δεν είναι πειστική.
•

Εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού για τους κινδύνους του
που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο, καθώς και για τη χρήση των
διάφορων λογισμικών.

•

Ενημέρωση των γονέων με έντυπα, δημοσιεύματα, ενημερωτικά
φυλλάδια και προγράμματα από τα Μ.Μ.Ε.

•

Δημιουργία

ΗοίΙίηθ

στην

οποία

να

γίνονται

αναφορές

για

παράνομες ιστοσελίδες ελληνικού κυρίως περιεχομένου, για να
μπορούν αυτές να προστεθούν στα κεντρικά συστήματα (0-6.gr,
2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
4.1. Εισαγωγή
Στην καθομιλουμένη γλώσσα ασφάλεια είναι η κατάσταση εκείνη, στην
οποία δεν υπάρχει κίνδυνος, όπου αισθάνεται κάποιος ότι, δεν απειλείται.
Είναι επίσης η αποτροπή κινδύνου ή απειλής, ή εξασφάλιση σιγουριάς και
βεβαιότητας . Στην καθημερινή πρακτική, ο καθένας δίνει στον όρο
ασφάλεια, το περιεχόμενο εκείνο, που καθορίζουν οι συνθήκες ασκήσεως
του επαγγέλματός του και η γενικότερη κοσμοθεωρία του. Ετσι π.χ. για τον
στρατιωτικό η έννοια ασφάλεια έχει διαφορετικό περιεχόμενο απ' ότι για
τον αστυνομικό, ο οποίος επίσης αντιλαμβάνεται την ίδια έννοια εντελώς
διαφορετικά απ' ότι ο εργαζόμενος σε οικοδομικές εργασίες κλπ.
Αλλά και στον ίδιο ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο η έννοια ασφάλεια έχει
διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με την επιμέρους ενασχόληση του
κάθε προσώπου. Έτσι π.χ. για τον στρατιωτικό που ασχολείται με τα όπλα
η έννοια της ασφάλειας, δεν ταυτίζεται με αυτή που αντιλαμβάνεται ο
ασχολούμενος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ίδιου κλάδου.
Ακόμα όμως και στον ίδιο στενότερο -επιμέρους κλάδο, η οπτική γωνία
θεωρήσεως του όρου ασφάλεια είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι, π.χ.
διαφορετικά αντιλαμβάνεται τον όρο "ασφάλεια" ο τεχνικός ασφαλείας
δικτύων υπολογιστικών συστημάτων και διαφορετικά ο τεχνικός ασφάλειας
τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων.
Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι, όσοι ασχολούνται με θέματα ασφαλείας"
«συναντώνται» στην κατάσταση εκείνη, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, όπου
αισθάνονται

ασφαλείς,

όπου

δεν

απειλούνται,

όπου

πρέπει

να

αποτρέψουν τον κίνδυνο ή την απειλή και όπου πρέπει να εξασφαλίσουν
την σιγουριά και την βεβαιότητα κατά την ενάσκηση του έργου των. Είναι
ευνόητον βέβαια ότι, η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα που αφορά
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όλους, δηλαδή τόσο τα μεμονωμένα άτομα, τις επιχειρήσεις, αλλά ακόμα
και αυτές τις οργανωμένες πολιτείες .

4.2. Η νομική έννοια της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Για τον νομικό, κάθε έννοια έχει το περιεχόμενο εκείνο, που με ακρίβεια
καθορίζει ο νόμος για το συγκεκριμένο θέμα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και
με την έννοια της ασφάλειας. Άρα για το νομικό ασφάλεια στο διαδίκτυο
σημαίνει αυτό που ο νόμος ορίζει ως ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο νόμος
επίσης καθορίζει και το περιεχόμενο όλων εκείνων των επιμέρους εννοιών
που αναφέρονται στον βασικό ορισμό της ασφάλειας. Έτσι αν π.χ. ο
νομοθέτης ορίσει ως ασφάλεια στο διαδίκτυο "τον κίνδυνο να επέλθει
κάποια βλάβη", θα πρέπει να ορίσει ταυτόχρονα και τους όρους "κίνδυνο"
και "βλάβη".
Για το συγκεκριμένο θέμα, της ασφάλειας του διαδικτύου, ή της ασφάλειας
στο διαδίκτυο η Ελληνική νομοθεσία δεν έχει δώσει ακόμα ορισμό. Θα
έλεγα, χωρίς επιφύλαξη ότι, ουδόλως έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτό
σημαίνει πρακτικώς ότι, ο ποινικός νομοθέτης δεν έχει (ακόμα) θεωρήσει
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως έννομο αγαθό .
Βέβαια, η έννοια της ασφάλειας δεν είναι άγνωστη στο ποινικό δίκαιο.
Έτσι, στο 14ο κεφάλαιο του ποινικού Κώδικα και στα άρθρα 290 επόμενα,
ο ποινικός νομοθέτης με συγκεκριμένες διατάξεις προσδιορίζει τα
εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και

κατά των

κοινωφελών εγκαταστάσεων. Επίσης στο άρθρο 388 Π.Κ. που ρυθμίζει
την απάτη την σχετική με τις ασφάλειες, η έννοια της ασφάλειας
λαμβάνεται από το ασφαλιστικό δίκαιο, ενώ στα άρθρα 69 επόμ. Π.Κ. που
αναφέρονται στα μέτρα ασφαλείας, ως μέρος της επιβολής ή εκτέλεσης
των ποινών, η έννοια της ασφάλειας λαμβάνεται από το δημόσιο δίκαιο
(δημόσια ασφάλεια).
Συμπερασματικώς μπορεί να λεχθεί ότι, η έννοια της ασφάλειας στο
διαδίκτυο δεν έχει καθοριστεί ακόμα από το νομοθέτη.
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καθορισμό της όμως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές Αρχές του
Δικαίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Ελληνικό Σύνταγμα και στους
ισχύοντες Διεθνείς Κανόνες.

4.3. Βασικές Αρχές του όρου "ασφάλεια " στο Διαδίκτυο
Στο διαδίκτυο " διακινούνται" πληροφορίες - δεδομένα (data) που έχουν
σχέση με την προσωπική και ιδιωτική σφαίρα του ατόμου (χρήστη ή μη
χρήστη του διαδικτύου). Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την μη
διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρίτα "αδιάκριτα βλέμματα". Κατά
συνέπεια απαιτεί τα στοιχεία αυτά να κινούνται με ασφάλεια και
μυστικότητα. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, o σεβασμός της αξίας και η
προστασία του ατόμου, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το
απόρρητο και το απαραβίαστο της επικοινωνίας, αποτελούν μερικές από
τις βασικότερες Αρχές του δικαίου.
Είναι ευνόητο ότι, οι θεμελιώδεις αυτές Αρχές πρέπει να εφαρμόζονται και
στον κυβερνοχώρο. Ο υπερβολικός αστυνομικός έλεγχος (αστυνόμευση)
του κυβερνοχώρου, δηλαδή η ευρεία διατύπωση του όρου ασφάλεια
έρχεται ή ενδεχομένως να έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω Αρχές.
Δεν μπορούμε να ομιλούμε για κρατικό έλεγχο, καθότι η έννοια του
κράτους και της κρατικής κυριαρχίας είναι έννοιες άγνωστες στο διαδίκτυο.
Η εφαρμογή όμως των Αρχών αυτών στο διαδίκτυο είναι ένα από τα
πλέον δύσκολα και περίπλοκα θέματα, τόσο από τεχνικής, όσο και από
νομικής απόψεως. Από τεχνική άποψη διότι, κάθε τεχνικός τρόπος που
αποβλέπει στην ασφάλεια του διαδικτύου, μπορεί να εξουδετερωθεί και
συνήθως εξουδετερώνεται) από ένα άλλο τρόπο "αντιασφάλειας".
Από νομική άποψη διότι, ο νομοθέτης δεν "προφταίνει" να παρακολουθεί
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις και συνέπειες των,
ώστε να μπορέσει να τις ρυθμίσει. Με άλλα λόγια οι αλλαγές στην τεχνική
δομή του κυβερνοχώρου και κατά συνέπεια στη νομική αντιμετώπισή του,
είναι τόσο ραγδαίες, που, εάν το θέμα δεν " σταθεροποιηθεί" κάπου από
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τεχνολογικής απόψεως,

ο νομοθέτης δεν θα καταφέρει να λάβει

οποιοδήποτε μέτρο , σε ουσιαστικό ή δικονομικό επίπεδο.

4.4. Η τεχνική διάσταση του όρου ασφάλεια στο διαδίκτυο
Από τεχνική άποψη,

ασφάλεια (security) είναι η προστασία ενός

συστήματος υπολογιστών και των δεδομένων του από απώλεια ή ζημιά.
Αυτή

επιτυγχάνεται

εξουσιοδοτημένων

με

την

ατόμων

στο

πρόληψη
σύστημα

της
.

πρόσβασης

Κλασσικό

μη

παράδειγμα

ασφαλείας αποτελεί η συναλλαγή (αγοραπωλησία) που γίνεται στο
διαδίκτυο με την χρήση πιστωτικής κάρτας.
Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, δεν είναι δυνατόν να
"συλλάβει" (υποκλέψει) κάποιος τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας ή να
τον αντιγράψει από τον διακομιστή, που είναι αποθηκευμένος. Επίσης
πρέπει να επαληθευτεί ότι, ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας αποστέλλεται
πράγματι, από το πρόσωπο, που ισχυρίζεται ότι τον στέλνει.
Η ασφάλεια δηλαδή των δεδομένων που διακινούνται στο διαδίκτυο
πρέπει να ικανοποιεί την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την
διαθεσιμότητα των δεδομένων.
•

Εμπιστευτικότητα (confidentiality) των δεδομένων είναι η ιδιότητά
τους να καθίστανται προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους
χρήστες του συστήματος .

•

Ακεραιότητα (integrity) των δεδομένων είναι
στοιχείων

να

είναι

πραγματικότητα,

ακριβή

και

να

η ιδιότητά των

αντιπροσωπεύουν

κάθε δε αλλαγή των να είναι

την

αποτέλεσμα

εξουσιοδοτημένης ενέργειας .
•

Διαθεσιμότητα (availability) των πόρων ενός πληροφοριακού
συστήματος

είναι

η

ιδιότητά

τους

να

καθίστανται

άμεσα

προσπελάσιμοι σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος .
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4.5. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για μια ασφαλέστερη
πλοήγηση
Κατ’ αρχήν οι γονείς θα πρέπει να θέσουν ένα όριο στο χρόνο που
ξοδεύουν τα παιδιά στο internet. Είναι επίσης καλό να διδάξουν τα παιδιά
τους ότι, στις συνομιλίες μέσω διαδικτύου, δεν μπορούν να είναι ποτέ
βέβαια για την ταυτότητα του συνομιλητή τους. Επομένως, ουδέποτε να
δώσουν προσωπικές πληροφορίες ή αριθμούς καρτών, τηλεφώνου, ή
διευθύνσεις τους στο δίκτυο, ούτε να δεχτούν να συναντήσουν κάποιον
που γνώρισαν μέσω αυτού. Τα παιδιά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν
ότι ότι βλέπουν, ακούν ή διαβάζουν στο internet μπορεί να μην είναι
αληθινό. Είναι καλό οι γονείς να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ή λογισμικά
που παρέχουν γονικό έλεγχο στο τι μπορούν να επισκεφτούν τα παιδιά
στο διαδίκτυο και αποκόπτουν τις ακατάλληλες ιστοσελίδες. Παράλληλα,
θα πρέπει να διδάξουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο
με την ίδια ευγένεια και καλούς τρόπους όπως και στην κανονική ζωή και
να ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά από οποιονδήποτε υπολογιστή είτε
αυτός βρίσκεται στο σπίτι είτε στο σχολείο είτε οπουδήποτε αλλού.
Παράλληλα, να τονίζουν στα παιδιά τους ότι είναι πιθανό να δεχτούν
μηνύματα που να τα κάνουν να αισθανθούν άβολα, αμήχανα, ακόμα και
να τρομάξουν. Αμέσως θα πρέπει να εγκαταλείψουν το συγκεκριμένο
ιστοχώρο, χωρίς να απαντήσουν σε μηνύματα με προσβλητικό ή
προπαγανδιστικό χαρακτήρα και να ενημερώσουν πάραυτα κάποιον
ενήλικα. Τα παιδιά, καλό θα ήταν, να ανοίγουν προσωπικό λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μόνο εφόσον είναι αρκετά ώριμα για
να το χειρίζονται και οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν κατά καιρούς τη
δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Κρίνεται επίσης σκόπιμο
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι, με πρόσβαση στο διαδίκτυο, να
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βρίσκεται εκτός υπνοδωματίου των παιδιών. Τέλος, θεωρείται σημαντικό,
παιδιά και γονείς να αφιερώσουν από κοινού χρόνο προκειμένου να
εξερευνήσουν κάποιους ιστοχώρους. Αυτό επιτρέπει στους γονείς να
επιβλέπουν τη δραστηριότητα των παιδιών τους αλλά ταυτόχρονα να
διδάσκονται μαζί.
Καθώς λοιπόν το διαδίκτυο είναι πλέον ένα ισχυρότατο μαθησιακό
εργαλείο, η ανάγκη ενημέρωσης εκπαιδευτικών αλλά και γονέων πάνω σε
θέματα καλής και ασφαλούς χρήσης του κρίνεται ολοένα και πιο
επιτακτική. Εάν μάλιστα το παιδί σας είναι περισσότερο ενημερωμένο από
εσάς γι’ αυτό το περιβόητο «διαδίκτυο» ή πιο... μοδάτα «intemet», τότε
ζητήστε του να γίνει εκείνο καθοδηγητής σας! Είναι ένας θαυμάσιος
τρόπος να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή του και να μοιραστείτε την
εμπειρία

του

διαδικτυακού

σερφαρίσματος.

Εάν

πάλι

κρίνετε

το

συγκεκριμένο σπορ λιγάκι επικίνδυνο, σας προτείνουμε τις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις για εξάσκηση αλλά και ενημέρωση (Κωστάκη,
2011)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας «Ασφάλεια των Παιδιών στο
Ιντερνέτ» πραγματοποιήθηκε μια στατιστική έρευνα σε παιδιά του 1ο
Γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις 22/12/2009. Συγκεντρώθηκαν
142 ερωτηματολόγια και από τις τρείς τάξεις του Γυμνασίου, εκ’ των
οποίων 72 ήταν αγόρια και 70 ήταν κορίτσια.

Ηλικιακά τα παιδιά ήταν

από 12 έως 16 χρονών.
Στα παιδιά μοιράστηκαν ερωτηματολόγια με 28 ερωτήσεις

οπού

κλήθηκαν να απαντήσουν, όπως πόσο συχνά χρησιμοποιούν το internet
και από πού. Όλες οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε ένα φύλλο εργασίας
excel και έπειτα μεταφέρθηκαν στο ΜίηΚ8ό(λογισμικό πακέτο στατιστικής
παρουσίασης) για να εξεταστούν και να μπορέσουμε να βγάλουμε
στατιστικά συμπεράσματα.
Παρακάτω θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα από την έρευνα.
Προέκυψε όπως θα δούμε και στα γραφήματα ότι έλαβαν μέρος 13 άτομα
12 χρονών, 52 άτομα 13 χρονών, 42 άτομα 14 χρονών, 30 άτομα 15
χρονών και μόλις 5 άτομα ήταν 16 χρονών, τα 32 παιδιά πήγαιναν Α’, τα
60 στην Β’ και τα υπόλοιπα 50 στην Γ Γυμνασίου, τα αγόρια που
συμμετείχαν στην έρευνα καταλαμβάνουν το 50,7% έναντι των κοριτσιών
με ποσοστό 49,3% .
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ

ΤΑΞΗ
2 2 ,5 %
3 5 ,2 %

fj

4 2 ,3 %

Category
12
13
14
15
16
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
□ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
□ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ______

ΦΥΛΟ

Διάγραμμα 2.

Στην ερώτηση ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατερά σας
απάντησαν :
•

το 10,79% απόφοιτος δημοτικού,

•

το 14,39% απόφοιτος γυμνασίου,

•

το 42,45% απόφοιτος λυκείου,

•

το 32,37% πτυχιούχος ΑΕΙ.

Αντίθετα για την μητέρα λάβαμε τις εξής απαντήσεις:
•

το 5,15% απόφοιτος δημοτικού,

•

το 14,71% απόφοιτος γυμνασίου,

•

το 41,91% απόφοιτος λυκείου,

•

το 38,24% πτυχιούχος ΑΕΙ.
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Διάγραμμα 3.

Οι επόμενες απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ήταν σχετικές με την
πρόσβαση

τους στο

ΙπίθΓΠθΙ

Στην ερώτηση

λοιπόν

«Από που

χρησιμοποιείτε το ΙπίθΓΠθί» απάντησαν στις εξής επιλογές:
•

Χρησιμοποιούν το ΙπίθΓΠθί στο σχολείο μόλις το 26,8%(38

μαθητές)των μαθητών σε αντίθεση με 73,2%(104 μαθητές) από τα παιδιά
που απάντησαν όχι σε αυτή την επιλογή,
•

το 85,9%(122 μαθητές) απάντησε ότι έχει πρόσβασή από το σπίτι

, ενώ το 14,1% (20 μαθητές) απάντησε ότι δεν έχει,
•

Σε σπίτια φίλων τους ναι απάντησε το 62,7%(89 μαθητές) και όχι το

37,3% (53 μαθητές),
•

Στην επιλογή από τον επαγγελματικό χώρο των γονιών σας ναι

απάντησαν 31,7%(45 μαθητές) και όχι 68,3%(97 μαθητές)
•

Από δημόσιους χώρους το 50,7%(72 μαθητές) απάντησαν ναι και

το 49,3%(70 μαθητές) απάντησαν όχι,
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•

Και τέλος, από αλλού απάντησαν ναι το 15,6%(22 μαθητές) και όχι

84,8%(119 μαθητές)

Προχωρώντας στην επόμενη ερώτηση «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το
ίηΙβΓηβΙ;» τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν μια απάντηση από μια κλίμακα
που κυμαινόταν από το Καθόλου έως Καθημερινά. Από τις 142
απαντήσεις, Καθόλου απάντησαν μόλις το 0,7% (1 μαθητής), Λίγες Φορές
τον Μήνα το 10,1% (14 μαθητές), 1-2 Φορές την Εβδομάδα το 24,5% και
Καθημερινά το 64,7% (90 μαθητές), όπως φαίνεται και στο παρακάτω
διάγραμμα
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Πόσες κατά μέσο όρο ώρες επισκέπτονται το ΙπίθΓΠθί κάθε φορά
ήταν η επόμενη ερώτηση. Οι απαντήσεις που έλαβα είναι οι εξής:

•

Μέχρι 1 ώρα απάντησαν 14,9% (21 μαθητές)

•

1-2 ώρες απάντησαν το 41,1% ( 58 μαθητές)

•

2-4 ώρες το 21,3% (30 μαθητές) απάντησαν θετικά σε αυτή την

επιλογή
•

>4 ώρες απάντησε ότι επισκέπτεται το 22,7% των μαθητών,

δηλαδή 32 παιδιά.
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Φαίνεται μέσα από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει ότι ένα μεγάλο
ποσοστό των παιδιών έχουν πρόσβαση στο ίπίθΓΠθί από το δωμάτιο
τους, πιο συγκεκριμένα το 59,9% δηλαδή 85 μαθητές απάντησαν ναι σε
αυτή την ερώτηση, ενώ το 40,1% απάντησε ότι δεν έχει, δηλαδή 57
μαθητές.
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Οι επόμενες 3 ερωτήσεις αφορούσαν την ενημέρωση που έχουν τα παιδιά
για το ΙπίθΓΠθί. Πιο συγκεκριμένα ρωτήθηκαν οι μαθητές από πού έχουν
ενημερωθεί για τους κινδύνους που κρύβει το ίπίθΓΠθί είχαν να
απαντήσουν στις εξής κατηγορίες:
•

Από τους γονείς το 11,3% (16 μαθητές) επέλεξαν ‘Ποτέ’, το 9,2%

(13 μαθητές) απάντησαν ‘Σπάνια’, το 19,7% (28 μαθητές) διάλεξε ‘Μέτρια’,
το 23,2% (33 μαθητές) είπε ‘Συχνά’ και το 36,6% (52 μαθητές) δήλωσαν
ότι ενημερώνονται από τους γονείς ‘Πολύ Συχνά’
•

Από το σχολείο το 22,5% (32 μαθητές) απάντησαν ‘Ποτέ’, το

14,8% (21 μαθητές) επέλεξαν το ‘Σπάνια’, το 24,6% (35 μαθητές) διάλεξαν
‘Μέτρια’, το

μεγαλύτερο

ποσοστό,

δηλαδή

27,5%

(39

μαθητές),

απάντησαν ‘Συχνά’, και το μικρότερο ποσοστό συγκέντρωσε η επιλογή
‘Πολύ Συχνά’ μόλις το 10,6% (15 μαθητές).
•

Από την τηλεόραση, ‘Ποτέ’ επέλεξαν 22 μαθητές δηλαδή το

15,5%, το 26,8% (38 μαθητές) απάντησαν ‘Σπάνια’, 33 μαθητές (23,2%)
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διάλεξαν την επιλογή ‘Μέτρια’, το 19,7% (28 μαθητές) απάντησαν ‘Συχνά’
και ‘Πολύ Συχνά’ επέλεξε το 14,8% (21 μαθητές).
•

Στην ερώτηση άλλες πηγές το 56,4% (75 μαθητές) απάντησαν

‘Ποτέ’, το 12,0% (16 μαθητές) είπαν ‘Σπάνια’, το 6,0% (8 μαθητές)
επέλεξαν ‘Μέτρια’, το 14,3% (19 μαθητές) διάλεξαν ‘Συχνά’ και το 11,3%
(15 μαθητές) απάντησαν ‘Πολύ Συχνά’.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET
ΓΟΝΕΙΣ
2 3 ,2 %

ΣΧΟΛΕΙΟ
1 9 ,7 %
2 7 ,5 %

24,60/0

ι

9 ,2 %

1 4 ,8 %
1 1 ,3 %

Category
□

6 ,6 %

ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑ
ΠΟΤΕ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1 9 ,7 %

ΑΛΛΟ
1 4 ,3 %
2 3 ,2 %

ΣΠΑΝΙΑ

6 0%
1 1 ,3 %

ΣΥΧΝΑ

1 2 ,0 %

4 ,8 %
2 6 ,8 %

1 5 ,5 %

5 6 ,4 %

Διάγραμμα 8.
«Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι γονείς σας τον υπολογιστή;»
ρωτήθηκαν οι μαθητές, οι απαντήσεις που λάβαμε είναι οι εξής:
•

21 μαθητές επέλεξαν ‘Ποτέ’, μεταφράζοντας το σε ποσοστό 14,8%.

•

37 μαθητές διάλεξαν ‘Σπάνια’, σε ποσοστό είναι το 26,1%

•

24 μαθητές απάντησαν ‘Μετρία’, μετατρέποντας το σε ποσοστό

16,9%.
•

Ίδιο ποσοστό μαθητών με αυτούς που επέλεξαν ‘Σπάνια’ διάλεξαν

την επιλογή ‘Συχνά’ 26,1% (37 μαθητές).
•

‘Πολύ Συχνά’ απάντησε το 16,2% (23 μαθητές).
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΊΉΤΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΧΝΑ
□

ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑ
ΠΟΤΕ
ΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΧΝΑ

Διάγραμμα 9.

Μια πολύ εύστοχη ερώτηση ήταν οι ακριβώς επόμενη «Πόσο επαρκής
είναι οι γνώσεις των μαθητών για τους κινδύνους που κρύβει το
ίηΙθΓηβΙ». Οι απαντήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
•

‘Καθόλου’ απάντησε το 5,0% (7 μαθητές).

•

‘Λίγο’ επέλεξε το 12,1% (17 μαθητές)

•

‘Μέτρια’ διάλεξε το 19,1% (27 μαθητές)

•

‘Καλή’ είπε το 26,2%(37 μαθητές), και

•

‘Πολύ Καλή’ απάντησε 37,6% (53 μαθητές)
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ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

ΕΠΑΡΚΕΙΑ
□

ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΚΑΛΗ

□

ΛΙΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ

■

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Διάγραμμα 10.

Οι επόμενες 6 ερωτήσεις ήταν σχετικές με την επαφή που έχουν τα παιδιά
με τους γονείς τους. Παρακάτω θα δούμε τις απαντήσεις των μαθητών
σχετικά με την επαφή που έχουν με τους γονείς τους.
•

Στην ερώτηση «Οι γονείς σας, σας επιβλέπουν κατά την

διάρκεια που χρησιμοποιείτε το ΙηΙθΓηβΙ;» λάβαμε τις εξής απαντήσεις:
‘Ποτέ’ απάντησε το 33,3%, ‘Σπάνια’ το 27,7%, ‘Μέτρια’ το 16,3%, ‘Συχνά’
το 13,5% και ‘Πολύ Συχνά’ επέλεξε μόλις το 9,2%.
•

Η επόμενη ερώτηση ήταν «Μιλάτε με τους γονείς σας για το τι

κάνετε όταν σερφάρετε στο ΙηΙθΓηθΙ;» τα παιδιά επέλεξαν Ποτέ’ το
22,5%, ‘Σπάνια’ το 21,1%, ‘Μέτρια’ το 19,7%, ‘Συχνά’ το 21,1% και ‘Πολύ
συχνά’ το 15,5%.
•

Στην επόμενη ερώτηση τα παιδιά ρωτήθηκαν αν σχολιάζουν με

τους γονείς τους αν βρουν κάτι ενδιαφέρον κατά την διάρκεια που
σερφάρουν στο ΙπΙ θγπθ^ παραθέτουμε τι διάλεξαν: το ποσοστό των
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21,8% συγκέντρωσε η επιλογή ‘Ποτέ’, το 19,7% η επιλογή ‘Σπάνια’, το
14,1% η επιλογή ‘Μέτρια’, το 26,1% η επιλογή ‘Συχνά’ και το 18,3% η
επιλογή ‘Πολύ Συχνά’.
•

«Δέχεστε συμβουλές από τους γονείς σας σχετικά με την ορθή

χρήση του ΙηΙθΓηθΙ;», τα παιδιά διάλεξαν 23,2% την επιλογή ‘Ποτέ’, το
10,6% την επιλογή ‘Σπάνια’, το 19,0% την επιλογή ‘Μέτρια’, το 26,8% την
επιλογή ‘Συχνά’ και το 20,4% την επιλογή ‘Πολύ Συχνά’.
•

Μια σημαντική ερώτηση ήταν η ακριβώς επόμενη «Πόσο συχνά

επισκέπτεστε σελίδες που γνωρίζετε ότι θα σας απαγόρευαν οι
γονείς σας;» οι απαντήσεις που λάβαμε είναι οι εξής: 44,4% από τους
μαθητές επέλεξαν ‘Ποτέ’, 23,2% επέλεξαν ‘Σπάνια’, 7,7% επέλεξαν
‘Μέτρια’, 9,2% επέλεξαν ‘Συχνά’ και το 15,5% των μαθητών διάλεξαν
‘Πολύ Συχνά’.
•

Τελευταία ερώτηση από την κατηγορία ‘Επαφή με τους γονείς’ ήταν

«Όταν βλέπετε κάτι το οποίο σας στέλνουν με ηλεκτρονική
επικοινωνία ή βρίσκετε στο ΙηΙθΓηθΙ και σας κάνει να νιώσετε άβολα,
απευθύνεστε στους γονείς σας;», από τους 142 μαθητές οι 50(35,5%)
απάντησαν ‘Ποτέ’, οι 29(20,6%) απάντησαν ‘Σπάνια’, οι 12(8,5%)
απάντησαν ‘Μέτρια’, οι 21(14,9%) απάντησαν ‘Συχνά’ και οι 29(20,6%)
απάντησαν ‘Πολύ Συχνά’.

Μπορούμε επίσης να το δούμε και στο παρακάτω διάγραμμα:
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ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διάγραμμα 11.
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Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων ήταν σχετικά με την προστασία. Οι
μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις παρακάτω θα δούμε
τις απαντήσεις και ένα διάγραμμα συμφώνα με τις απαντήσεις.
•

«Υπάρχουν εγκατεστημένα στον Υπολογιστή σας φίλτρα

προστασίας;»
ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
80
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Η
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4°J
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ι

ι

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΦΙΛΤΡΑ

Percent within all data.

Διάγραμμα 12.

•

Έχετε πρόσβαση στο Internet χωρίς κανένα περιορισμό;
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

-- 1-------- -------------------------- -------- 1—
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

Percent within all data.

Διάγραμμα 13.

•

Υπάρχουν

σελίδες

στο

Internet

στις

οποίες

αν

και

προσπαθήσατε να αρκετές φορές να μπείτε δεν μπορέσατε να
μπείτε;
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

-- 1-------- -------------------------- -------- 1—
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΣΕΛΙΔΕΣ

Percent within all data.

Διάγραμμα 14.

•

Και τέλος, «Υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για την χρήση του

ίηΙβΓηβΙ;»
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ

Percent within all data.

Διάγραμμα 15.

Με την ηλεκτρονική επικοινωνία έχει σχέση η επόμενη ερώτηση, η οποία
πλέον είναι πολύ σημαντική μιας και ολοένα βλέπουμε τα παιδιά να
ασχολούνται με διάφορες μορφές επικοινωνίες όπως είναι το Facebook,
το Skype κτλ. Οι ερώτηση ήταν η εξής:
Πόσο συχνά:
1.

Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το 18,3%
απάντησαν ‘Ποτέ’, το 13,4% επέλεξαν την επιλογή ‘Σπάνια’, το 19,7%
είπαν ‘Μέτρια’, το 19,0% απάντησαν ‘Συχνά’ και το 29,6% είπαν ότι
χρησιμοποιούν ‘Πολύ Συχνά’ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
16
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ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ EMAIL

ο
Η
W
Ο
W

8

1 ΠΟΤΕ

2 ΣΠΑΝΙΑ

3 ΜΕΤΡΙΑ

4 ΣΥΧΝΑ

5 ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

EMAIL

Διάγραμμα 16.
2.

Επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω MSN, chat rooms,

Skype ή Facebook; το ποσοστό των μαθητών όπως θα δούμε και
παρακάτω στο διάγραμμα επέλεξαν ‘Ποτέ’ το 9,9%, ‘Σπάνια’ το 2,8%,
‘Μέτρια’ το 8,5%, ‘Συχνά’ το 16,2% και όπως ήταν αναμενόμενο το
μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η επιλογή ‘Πολύ Συχνά’ με ποσοστό
62,7%
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ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΗΛΤ, 8ΚΥΡΕ, ΕΛΟΕΕΟΟΚ
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3 ΜΕΤΡΙΑ
ΟΗΛΤ

4 ΣΥΧΝΑ

5 ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

Διάγραμμα 17.
3.

Ανεβάζετε προσωπικές σας ή οικογενειακές σας φωτογραφίες

ή βίντεο στο διαδίκτυο; Ένα ικανοποιητικό ποσοστό των μαθητών
επέλεξε την επιλογή ‘Ποτέ’ πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των 38,7%,
‘Σπάνια’ επέλεξε το 21,8% των μαθητών, το 15,5% επέλεξε ‘Μέτρια’, το
13,4% ‘Συχνά’ και το μικρότερο αν και μεγάλο ποσοστό όπως θα δούμε
και στο διάγραμμα παρακάτω επέλεξε την επιλογή ‘Πολύ Συχνά’.
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ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

UPLOAD PHOTO

Διάγραμμα 18.

4.

Δίνετε

προσωπικά

σας

στοιχεία

όπως

τηλέφωνο,

ονοματεπώνυμο, ηλικία ή διεύθυνση στο διαδίκτυο; Ποτέ’ απάντησε
το μεγαλύτερο ποσοστό μεταφράζοντας το σε ποσοστό 62,0%, 14,8%
απάντησε ‘Σπάνια’, 12,0% απάντησε ‘Μέτρια’, οι επιλογές ‘Συχνά’ και
‘Πολύ Συχνά’ συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό του 5,6%.
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ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διάγραμμα 19.
5.

Δίνετε προσωπικά στοιχεία συγγενών ή φίλων στο Διαδίκτυο;

Το μεγαλύτερο ποσοστό του 82,4% απάντησε ‘Ποτέ’, ενώ το 9,2%
απάντησε ‘Σπάνια’, το 5,6% απάντησε ‘Μέτρια’ και τέλος το ίδιο ποσοστό
1,4% συγκέντρωσαν και πάλι οι επιλογές ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’.

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα τις συγκεκριμένης ερώτησης τέθηκε το
ερώτημα αν υπάρχει σχέση
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ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΦΙΛΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΩΝ

Διάγραμμα 20.

Οι 3 επόμενες ερωτήσεις είχαν θέμα την ασφάλεια, οι απαντήσεις που
λάβαμε είναι οι εξής:
1.

Θα ενημερώνατε τους γονείς σας αν λαμβάνατε κάποιο

μήνυμα που θα σας έκανε να νιώσετε απειλή; Ναι απάντησαν το
78,7%(111 μαθητές) ενώ Όχι απάντησαν το 21,3% (30 μαθητές).
2.

Έχει

τύχει

κάποια

φορά

να

αισθανθήκατε

κίνδυνο

χρησιμοποιώντας το ΙπΙ θγπθΙ Ναι είπαν το 29,3%(41 μαθητές) ενώ το
70,7%(99 μαθητές) είπαν Όχι.
3.

Έχει

τύχει κάποια

φορά

να

αισθανθήκατε

φόβο

χρησιμοποιώντας το ΙπΙ θγπθΙ; Το 25,5%(36 μαθητές) επέλεξαν Ναι και
το 74,5% διάλεξε Όχι.
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ΕΧΕΤΕ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΠΟΤΕ:
ΑΠΕΙΛΗ

ΚΙΝΔΥΝΟ

ΦΟΒΟ

□

Π

Category
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Διάγραμμα 21.

Η τελευταία ερώτηση που έπρεπε να απαντήσουν τα παιδιά ήταν «Το
ΙπίθΓΠβί κατά την γνώμη σας είναι περισσότερο ένα μέσο:»:
1.

Επικοινωνίας επέλεξε το 22,0% (29 μαθητές),

2.

Διασκέδασης διάλεξε το 62,1% (82 μαθητές),

3.

Ενημέρωσης απάντησε το 9,8% (13 μαθητές) και τέλος,

4.

Εκπαίδευσης είπε μόλις το 6,1% (8 μαθητές).
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Διάγραμμα 22.

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα δούμε αν διάφορες μεταβλητές
συγχέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αναλύονται ταυτόχρονα δυο μεταβλητές.
Εξέτασα διάφορες μεταβλητές αν εξαρτώνται η μια από την άλλη,
παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα που έλαβα.

Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχεται για το αν το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν
την συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου.
Αντίστοιχα,

στην

ανάλυση

που

κάναμε

για

το

φύλλο

λάβαμε

Ρ=0,935>0,05 επομένως συμπεραίνουμε ότι το φύλλο δεν επηρεάζει
πόσο συχνά θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά το ΙηίθΓΠθί.
Συμφώνα με τα στοιχεία της έρευνας έχουμε το Ρ=0,020<0,05 άρα οι
μεταβλητές εξαρτώνται,

δηλαδή

η ηλικία

χρησιμοποιούν τα παιδιά το ΙηίθΓΠθί.
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Διάγραμμα 23.

Επηρεάζει η ηλικία και το φύλο των παιδιών πόσες ώρες κατά μέσο
όρο χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο;
Παρατηρούμε ότι η ηλικία με σχέση με τις ώρες χρήσης του Διαδικτύου δεν
εξαρτώνται,

βάση

των

δεδομένων

που

συλλέξαμε

το

Ρ-

ν8!ϋθ=0,318>0,05=8. Όπως, επίσης Ρ-ν8!ϋθ=0,056>0,05=8 άρα ούτε το
φύλο των παιδιών επηρεάζει τις ώρες που χρησιμοποιούν το Ιντερνέτ.

Σελίδα 83 από 116

Πτυχιακή Εργασία Γεροντή Ειρήνη

ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Διάγραμμα 24.

ΦΥΛΟ ΜΕ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Διάγραμμα 25.
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Παρακάτω θα εξετάσουμε εάν τα παιδιά που έχουν πρόσβαση από το
δωμάτιο τους χρησιμοποιούν περισσότερες ώρες το Ιντερνέτ.
Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα που προκύπτουν το P-Value-0,02<0,05
επομένως οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτώμενες, συμπερασματικά τα
παιδιά που έχουν πρόσβαση από το δωμάτιο τους χρησιμοποιούν
περισσότερη ώρα το διαδίκτυο.

Τα κορίτσια ή τα αγόρια χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα
επικοινωνίας όπως το msn, facebook κ.α. Το P-Value=0,233>0,05 αρά
και τα αγόρια και τα κορίτσια χρησιμοποιούν με την ίδια συχνότητα τα
μέσα επικοινωνίας και αυτό φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.
Αντιθέτως, όπως ήταν αναμενόμενο το φύλο έχει άμεση σχέση με τον
αθλητισμό και την μόδα, το P-Value και για τις δύο κατηγορίες είναι ίσος
με 0 άρα εξαρτώνται.

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Διάγραμμα 26.
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Επίσης, θα εξετάσουμε αν τα παιδία που έχουν πρόσβαση στο Internet
από

το

δωμάτιο

τους χρησιμοποιούν

περισσότερο

τα

με

μέσα

επικοινωνίας.
Το P-Value=0,028<0,05 άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Τα παιδιά
που

έχουν

πρόσβαση

από

το

δωμάτιο

τους

συμπερασματικά

χρησιμοποιούν περισσότερες ώρες διάφορες μορφές επικοινωνίας όπως
το msn ή το facebook.

Στην παρακάτω ανάλυση εξετάζουμε αν το φύλο επηρεάζει την απόφαση
των παιδιών να επισκεφτούν απαγορευμένες σελίδες.
Το Ρ-ν8ΐ^=0,001<0,05 οι μεταβλητές μας είναι εξαρτημένες, επομένως
μπορούμε να πούμε ότι το φύλο επηρεάζει αν τα παιδιά επισκεφτούν
σελίδες που είναι απαγορευμένες από τους γονείς. Όπως παρατηρούμε
και στο παρακάτω διάγραμμα τα αγόρια μπαίνουν πολύ πιο συχνά σε
απαγορευμένες σελίδες παρότι τα κορίτσια.
ΦΥΛΟ VS ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
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Διάγραμμα 27.
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Παρακάτω θα εξετάσουμε αν επηρεάζει το ποσό συχνά συνδέονται οι
γονείς με το Ιπίβηθί με το αν έχουν εγκατεστημένα φίλτρα προστασίας
στον υπολογιστή και αν υπάρχουν κανόνες χρήσης του.
Το Ρ-ν8ίϋθ=0,025<0,05 οι μεταβλητές εξαρτώνται άρα οι γονείς που
χρησιμοποιούν περισσότερο το ΙπίθΓΠθί έχουν και εγκατεστημένα φίλτρα
προστασίας.
Αντίστοιχα,

το Ρ-ν8ίϋθ=0,893>0,05 οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, οι

γονείς που χρησιμοποιούν περισσότερο το ΙπίθΓΠθί δεν είναι αναγκαίο ότι
θέτουν και κανόνες στο σπίτι για την χρήση του ΙπίθΓΠθί.
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ νβ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΟΝΕΣ

1 Ποτέ

2 Σπάνια

3 Μέτρια

4 Συχνά

Πολύ συχνά

Διάγραμμα 28.

Και τέλος, θα εξετάσω εάν το γεγονός ότι η ενημέρωση για τους κινδύνους
από τους γονείς, επηρεάζει την συχνότητα που ανεβάζουν προσωπικές
τους ή οικογενειακές τους φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο
Το Ρ-ν8ίϋθ=0,183>0,05 άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Αυτό
σημαίνει ότι η ενημέρωση από τους γονείς για τους κινδύνους που κρύβει
το ΙπίθΓΠθί δεν επηρεάζει το πόσο συχνά ανεβάζουν προσωπικές
φωτογραφίες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το διαδίκτυο είναι ένα εξελισσόμενο μέσο την τελευταία δεκαετία σε κάθε
σπίτι,

αποδεδειγμένο

από

στατιστικές

έρευνες

που

έχουν

πραγματοποιηθεί. Το πλεονέκτημα στο μέσο αυτό είναι η πληθώρα
πληροφοριών που προσφέρει άμεσα, με ελάχιστό κόστος. Όμως, το
μεγάλο

μειονέκτημα

παραπληροφόρησης,

είναι

οι

παγίδες

κινδυνεύοντας

στον

που

κρύβει

μέσω

της

αποπροσανατολισμό

του

ατόμου. Ιδανικό θα ήταν να γνωρίζουν οι γονείς το θετικό και τα αρνητικά
στοιχεία, ώστε να ορίσουν το μέτρο για την προστασία των παιδιών.
Καταλυτικό ρόλο θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν οι εκπαιδευτικοί για
τους κινδύνους σε μαθητές και γονείς, εάν χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο
στα σχολεία, εξηγώντας την ορθή χρήση του. Όμως, ικανοποιητικά
αποτελέσματα έδειξε η στατιστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε
γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου Κρήτης, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό
γνωρίζει πώς να αποφύγει τις παγίδες και να ελέγχει τις κινήσεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με την ηλικία και το φύλο
ΗΛΙΚΙΑ

Count

Percent

12

13

9,15

13

52

36,62

14

42

36,62

15

30

21,13

16

5

3,52

Ν

142

100,00
Πίνακας 1.

Count

Percent

ΑΓΟΡΙ

72

50,70

ΚΟΡΙΤΣΙ

70

49,30

Ν

142

100,00

ΦΥΛΟ

Πίνακας 2.
Ποσοστό εκπαίδευσης γονέα
ΠΑΤΕΡΑΣ

Count

Percent

Απόφοιτος δημοτικού

15

10,79

Απόφοιτος γυμνασίου

20

14,39

Απόφοιτος λυκείου

59

42,45

Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

45

32,37

Ν

139

100,00

Πίνακας 3.
3 παιδιά άφησαν κενή αυτή την ερώτηση
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ΜΗΤΕΡΑ

Count

Percent

Απόφοιτος δημοτικού

7

5,15

Απόφοιτος γυμνασίου

20

14,71

Απόφοιτος λυκείου

57

41,91

Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

52

38,24

Ν

139

100,00

Πίνακας 4.
6 παιδιά άφησαν κενή αυτή την ερώτηση
Ποσοστά χρήσης του ΙπΙ θγπθΙ από το σχολείο, το σπίτι, το σπίτι των
φίλων, τον επαγγελματικό χώρο των γονιών, δημοσίους χώρους
ΣΧΟΛΕΙΟ

Count

Percent

ΝΑΙ

38

26,76

ΟΧΙ

104

73,24

Ν

142

100,00

ΣΠΙΤΙ

Count

Percent

ΝΑΙ

122

85,92

ΟΧΙ

20

14,08

Ν

142

100,00

ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΩΝ

Count

Percent

ΝΑΙ

89

62,68

ΟΧΙ

53

37,32

Ν

142

100,00

Πίνακας 5.

Πίνακας 6.

Πίνακας 7
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Count

Percent

ΝΑΙ

45

31,69

ΟΧΙ

97

68,31

Ν

142

100,00

ΔΗΜΟΣΙΟ

Count

Percent

ΝΑΙ

72

50,70

ΟΧΙ

70

49,30

Ν

142

100,00

ΧΩΡΟΣ

Πίνακας 8.

Πίνακας 9.

Ποσοστό χρήσης και ώρες χρήσης του Internet
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Count

Percent

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

0,70

ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ

14

9,86

1-2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜ.

34

23,94

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

93

65,49

Ν

142

100,00

Πίνακας 10.
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ΩΡΕΣ

Count

Percent

ΜΕΧΡΙ 1 ΩΡΑ

21

14,89

1-2 ΩΡΕΣ

58

41,13

2-4 ΩΡΕΣ

30

21,28

>4 ΩΡΕΣ

32

22,70

Ν

141

100,00

Πίνακας 11.
1 παιδί δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση
Ποσοστό παιδιών που έχουν πρόσβαση στο ίπίθΓΠθί από το
δωμάτιο τους
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ

Count

Percent

ΔΩΜΑΤΙΟ

Για ποιον λόγο χρησιμοποιείται το Internet
ΓΙΑ ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

17

11,97

ΣΠΑΝΙΑ

35

24,65

ΜΕΤΡΙΑ

30

21,13

ΣΥΧΝΑ

34

23,94

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

26

18,31

Ν

142

100,00

Πίνακας 13.
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ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

21

14,79

ΣΠΑΝΙΑ

19

13,38

ΜΕΤΡΙΑ

44

30,99

ΣΥΧΝΑ

38

26,76

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

20

14,08

Ν

142

100,00

ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

41

29,08

ΣΠΑΝΙΑ

33

23,40

ΜΕΤΡΙΑ

16

11,35

ΣΥΧΝΑ

28

19,86

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

23

16,31

Ν

142

100,00

ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

29

20,86

ΣΠΑΝΙΑ

16

11,51

ΜΕΤΡΙΑ

17

12,23

ΣΥΧΝΑ

34

24,46

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

43

30,94

Ν

142

100,00

Πίνακας 14.

Πίνακας 15.

Πίνακας 16.
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ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

75

54,35

ΣΠΑΝΙΑ

21

15,22

ΜΕΤΡΙΑ

20

14,49

ΣΥΧΝΑ

9

6,52

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

13

9,42

Ν

138

100,00

Πίνακας 17.
4 Παιδιά δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση
ΓΙΑ ΜΟΔΑ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

82

57,75

ΣΠΑΝΙΑ

23

16,20

ΜΕΤΡΙΑ

16

11,27

ΣΥΧΝΑ

14

9,86

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

7

4,93

Ν

142

100,00

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

46

32,39

ΣΠΑΝΙΑ

20

14,08

ΜΕΤΡΙΑ

22

15,49

ΣΥΧΝΑ

26

18,31

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

28

19,72

Ν

142

100,00

Πίνακας 18.

Πίνακας 19.
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ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

22

15,49

ΣΠΑΝΙΑ

27

19,01

ΜΕΤΡΙΑ

31

21,83

ΣΥΧΝΑ

39

27,46

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

23

16,20

Ν

142

100,00

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

8

5,63

ΣΠΑΝΙΑ

9

6,34

ΜΕΤΡΙΑ

8

5,63

ΣΥΧΝΑ

20

14,08

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

97

68,31

Ν

142

100,00

Πίνακας 20.

Πίνακας 21.
Από που έχετε ενημερωθεί για τους κινδύνους που κρύβει το ίπίθΓΠθί

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

17

11,97

ΣΠΑΝΙΑ

35

24,65

ΜΕΤΡΙΑ

30

21,13

ΣΥΧΝΑ

34

23,94
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ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

26

18,31

Ν

142

100,00

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

32

22,54

ΣΠΑΝΙΑ

21

14,79

ΜΕΤΡΙΑ

35

24,65

ΣΥΧΝΑ

39

27,46

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

15

10,56

Ν

142

100,00

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

22

15,49

ΣΠΑΝΙΑ

38

26,76

ΜΕΤΡΙΑ

33

23,24

ΣΥΧΝΑ

28

19,72

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

21

14,79

Ν

142

100,00

Πίνακας 22.

Πίνακας 23.

Πίνακας 24.
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Ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου από τους γονείς
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

21

14,79

ΣΠΑΝΙΑ

37

26,06

ΜΕΤΡΙΑ

24

16,90

ΣΥΧΝΑ

37

26,06

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

23

16,20

Ν

142

100,00

Πίνακας 25.
Ποσοστό επάρκειας των κινδύνων στο Διαδίκτυο
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

7

4,96

ΣΠΑΝΙΑ

17

12,06

ΜΕΤΡΙΑ

27

19,15

ΣΥΧΝΑ

37

26,24

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

53

37,59

Ν

142

100,00

Πίνακας 26.
Σας επιβλέπουν οι γονείς σας κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιείτε
το ΙπΙ θγπθΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

47

33,33

ΣΠΑΝΙΑ

39

27,66

ΜΕΤΡΙΑ

23

16,31

ΣΥΧΝΑ

19

13,48
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ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

13

9,22

Ν

142

100,00

Πίνακας 27.
Μιλάτε με τους γονείς σας για το τι κάνετε όταν μπαίνετε στο ΙπίθΓΠθί
ΜΙΛΑΤΕ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

32

22,54

ΣΠΑΝΙΑ

30

21,13

ΜΕΤΡΙΑ

28

19,72

ΣΥΧΝΑ

30

21,13

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

22

15,49

Ν

142

100,00

Πίνακας 28.
Αν βρείτε κάτι ενδιαφέρον καθώς σερφάρετε στο ΙπΙ θγπθΙ θα το
σχολιάσετε με τους γονείς σας
ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

31

21,83

ΣΠΑΝΙΑ

28

19,72

ΜΕΤΡΙΑ

20

14,08

ΣΥΧΝΑ

37

26,06

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

26

18,31

Ν

142

100,00

Πίνακας 29.
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Δέχεστε συμβουλές από τους γονείς σας σχετικά με την ορθή χρήση
του ίπίθΓΠθί
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

33

23,24

ΣΠΑΝΙΑ

15

10,56

ΜΕΤΡΙΑ

27

19,01

ΣΥΧΝΑ

38

26,76

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

29

20,42

Ν

142

100,00

Πίνακας 30.

Πόσο συχνά επισκέπτεστε σελίδες που γνωρίζετε ότι θα σας
απαγόρευαν οι γονείς σας
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

63

44,37

ΣΠΑΝΙΑ

33

23,24

ΜΕΤΡΙΑ

11

7,75

ΣΥΧΝΑ

13

9,15

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

22

15,49

Ν

142

100,00

ΣΕΛΙΔΕΣ

Πίνακας 31.
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Όταν

βλέπετε

κάτι

το οποίο

σας

στέλνουν

με ηλεκτρονική

επικοινωνία ή βρίσκετε στο ΙπΙ θγπθΙ και σας κάνει να αισθανθείτε
άβολα, απευθύνεστε στους γονείς σας
ΑΒΟΛΑ

Count

Percent

ΠΟΤΕ

50

35,46

ΣΠΑΝΙΑ

29

20,57

ΜΕΤΡΙΑ

12

8,51

ΣΥΧΝΑ

21

14,89

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

29

20,57

Ν

142

100,00

Πίνακας 32.
Υπάρχουν εγκατεστημένα φίλτρα στον υπολογιστή σας;
ΑΒΟΛΑ

Count

Percent

ΝΑΙ

107

75,89

ΟΧΙ

34

24,11

Ν

142

100,00

Πίνακας 33.
Έχετε πρόσβαση στο Internet χωρίς κανέναν περιορισμό
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

Count

Percent

ΝΑΙ

77

54,23

ΟΧΙ

65

45,77

Ν

142

100,00

Πίνακας 34.
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Υπάρχουν σελίδες στο ΙπίθΓΠθί στις οποίες αν και προσπαθήσατε
αρκετές φορές δεν μπορέσατε να μπείτε
ΣΕΛΙΔΕΣ

Count

Percent

ΝΑΙ

52

36,62

ΟΧΙ

90

63,38

Ν

142

100,00

Πίνακας 35.
Υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για τη χρήση του ΙπΙ θγπθΙ;
ΚΑΝΟΝΕΣ

Count

Percent

ΝΑΙ

76

53,90

ΟΧΙ

65

46,10

Ν

142

100,00

Πίνακας 36.

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
EMAIL

Count

Percent

ΠΟΤΕ

26

18,31

ΣΠΑΝΙΑ

19

13,38

ΜΕΤΡΙΑ

28

19,72

ΣΥΧΝΑ

27

19,01

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

42

29,58

Ν

142

100,00

Πίνακας 37.
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Πόσο συχνά επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω MSN, chat
rooms, skype ή facebook;
CHAT

Count

Percent

ΠΟΤΕ

14

9,86

ΣΠΑΝΙΑ

4

2,82

ΜΕΤΡΙΑ

12

8,45

ΣΥΧΝΑ

23

16,20

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

89

62,68

Ν

142

100,00

Πίνακας 38.
Πόσο συχνά ανεβάζετε προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο;
PHOTO

Count

Percent

ΠΟΤΕ

55

38,73

ΣΠΑΝΙΑ

31

21,83

ΜΕΤΡΙΑ

22

15,49

ΣΥΧΝΑ

19

13,38

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

15

10,56

Ν

142

100,00

Πίνακας 39.
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Πόσο συχνά δίνετε προσωπικά σας στοιχεία;

ΠΟΤΕ

88

61,97

ΣΠΑΝΙΑ

21

14,79

ΜΕΤΡΙΑ

17

11,97

ΣΥΧΝΑ

8

5,63

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

8

5,63

Ν

142

100,00

Πίνακας 40.
Πόσο συχνά δίνετε προσωπικά στοιχεία φίλων σας;

ΠΟΤΕ

117

82,39

ΣΠΑΝΙΑ

13

9,15

ΜΕΤΡΙΑ

8

5,63

ΣΥΧΝΑ

2

1,41

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

2

1,41

Ν

142

100,00

Πίνακας 41.
Θα ενημερώνατε τους γονείς σας αν λαμβάνατε κάποιο μήνυμα που
θα σας έκανε να νιώσετε απειλή;

ΝΑΙ

111

78,17

ΟΧΙ

31

21,83

Ν

142

100,00

Πίνακας 42.
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Έχει τύχει κάποια φορά να αισθανθήκατε κίνδυνο χρησιμοποιώντας
το ίπίθΓΠθί;
ΚΙΝΔΥΝΟ

Count

Percent

41

42

29,08

ΟΧΙ

100

70,92

Ν

142

100,00

Πίνακας 43.
Έχει τύχει κάποια φορά να αισθανθήκατε φόβο χρησιμοποιώντας το
ίπΙθΓΠθΙ;
ΦΟΒΟ

Count

Percent

ΝΑΙ

36

25,35

ΟΧΙ

106

74,64

Ν

142

100,00

Πίνακας 44.
Το ίπΙθΓΠθΙ κατά τη γνώμη σας είναι περισσότερο ένα μέσο;
ΜΕΣΟ

Count

Percent

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

29

21,97

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

82

62,12

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

13

9,85

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8

6,06

Ν

132
Πίνακας 45.

10 παιδιά δεν απάντησαν σε αυτή την απάντηση
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες που συμπλήρωσαν τα
παιδιά ότι επισκέπτονται περισσότερο

η8Π

35

9,49

troktiko.blogspot.com

1

0,27

troktiko.blogspot.info

1

0,27

w w w .1001gam es.gr

4

1,08

w w w .89.com

1

0,27

w w w .aekfc.com

1

0,27

w ww .am an.gr

1

0,27

www .barbie.com

1

0,27

w w w .bigfishgam es.com

2

0,54

www.bikipaideia.gr

1

0,27

www .bitefight.gr

1

0,27

w w w .bleachget.com

1

0,27

w w w .b ookm onev.n et

1

0,27

www .bratz.com

1

0,27

www.capital.gr

2

0,54

www .contra.gr

1

0,27

www .e-radio.gr

1

0,27

w w w .eubatllenet.com

1

0,27

w w w .facebook.com

95

25,75

w w w .fashiontv.com

1

0,27

w w w .freeonlinegam es.com

1

0,27

www.friv.com

4

1,08

w w w .fvletikesm axes.gr

5

1,36

w w w .gam ato.info

2

0,54

w w w .gazetta.gr

2

0,54

www .gm ail.com

1

0,27

w w w .google.com

9

2,44
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w w w .google.gr

19

5,15

w w w .g r e e k movies.gr

1

0,27

w w w .g r e e k tube.gr

1

0,27

w w w .hi5.com

4

1,08

w w w .hom o.gr

1

0,27

w w w .hotm ail.com

4

1,08

w w w .hvves.nl

1

0,27

www.ikariam.gr

2

0,54

www .jokes.gr

1

0,27

www .katsekala.com

1

0,27

w w w .knossosfm .gr

2

0,54

www .koe.org.gr

1

0,27

w w w .last.fm

1

0,27

w w w .livebet.com

1

0,27

w w w .m akevourdoll.com

1

0,27

www.mazigiatoklima.gr

1

0,27

w w w .m egatv.gr

1

0,27

w w w .m essenger.com

1

0,27

w w w .m eteo.gr

1

0,27

www .m ichaeljackson.com

1

0,27

20

5,42

w w w .m odelteam .gr

1

0,27

w w w .m vscene.com

1

0,27

w w w .m vsoace.com

1

0,27

w w w .novasoorts.com

1

0,27

www .olvm oiakos.gr

2

0,54

www .oicnik.com

1

0,27

www .ooker.gr

2

0,54

ww w .oornhub.com

1

0,27

ww w .oornnub.com

1

0,27

www .m iniclio.com
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w w w .ptvxiouxos.net

1

0,27

w w w .ragdollgam es.info

1

0,27

w w w .redtube.com

1

0,27

www.sakisrouvas.gr

1

0,27

www .sexvD orno.com

1

0,27

www.sDineworld.com

1

0,27

www.sport-fm .gr

2

0,54

www .sport24.gr

5

1,36

w w w .sportdog.gr

1

0,27

www .sportv.gr

1

0,27

w w w .w atch_m ovies.net

1

0,27

w w w .xvideos.com

1

0,27

www .xxx.com

1

0,27

www .xxx.xom

2

0,54

w w w .v8.com

7

1,9

www .vouiizz.com

3

0,81

w w w .vouporn.com

7

1,9

w w w .voutube.com

73

19,78

www.zara.com

1

0,27

w w w .zoo.gr

2

0,54

w w w .utorrent.com

1

0,27

Ν=

369

*=

54

Πίνακας 46.
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Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν την ασφαλή χρήση
του διαδικτύου από παιδιά του Γυμνασίου. Η έρευνα διεξάγεται με την βοήθεια φοιτητών
του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Παρακαλούμε απαντήστε με
ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α. Προσωπικά Στοιχεία
1) Τι ηλικία έχετε; Π
3) Είστε

□ αγόρι

2) Τι τάξη πηγαίνετε; Π
ή

□ κορίτσι;

4) Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης... (επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε στήλη)
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.το υ πατέρα σας;

□

... της μητέρας σας;

□

απόφοιτος δημοτικού

□

απόφοιτος δημοτικού

□

απόφοιτος γυμνασίου

□

απόφοιτος γυμνασίου

□

απόφοιτος λυκείου

□

απόφοιτος λυκείου

□

πτυχιούχος ΑΕΙ

□

πτυχιούχος ΑΕΙ

□

(πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)

(πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)

Β. Πρόσβαση
5) Χρησιμοποιείτε το

από... (επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

□
□
□
□
□
□
6) Πόσο συχνάχρησιμοποιείτε το Μ
□

Καθόλου

□
□
□
□
□
□

θγπθΙ; (επιλέξτε μία απάντηση)

□ Λίγες φορές το μήνα

□ 1-2 φορές την εβδομάδα

□ Καθημερινά

7) Οι ώρες κατά μέσο όρο που επισκέπτεστε το ΜεΓπεΙ κάθε φορά είναι:

(επιλέξτε μία

απάντηση)

□ Μέχρι 1 ώρα

□ 1-2 ώρες

□ 2-4 ώρες

Π>4 ώρες

8) Έχετε πρόσβαση στο ΜεΓπεΙ από υπολογιστή που έχετε στο δωμάτιό σας;
απάντηση)
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□

Ναι

□

Όχι

Γ. Χρήση
9) Χρησιμοποιείτε το Internet για...

(επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

.on-line παιχνίδια;

□

□

□

□

□

.εκπαίδευση; (εύρεση πληροφοριών, εργασίες, . )

□

□

□

□

□

.αναζήτηση/κατέβασμα (download) παιχνιδιών;

□

□

□

□

□

.αναζήτηση/κατέβασμα (download) μουσικής ή video;

□

□

□

□

□

.αναζήτηση/κατέβασμα (download) λογισμικού εκτός

□

□

□

□

□

.ενημέρωση σχετικά με μόδα;

□

□

□

□

□

.ενημέρωση σχετικά με αθλητισμό;

□

□

□

□

□

.ενημέρωση γενικότερα;

□

□

□

□

□

.επικοινωνία; (e-mail, msn, skype, facebook, . )

□

□

□

□

□

των ανωτέρων κατηγοριών;

Δ. Ενημέρωση
10) Έχετε ενημερωθεί για τους κινδύνους που κρύβει το M em et από.. .(επιλέξτε

μία απάντηση σε κάθε

γραμμή)
Π ο τέ

Σ π ά ν ια

Μ έ τ ρ ια

Συχνά

Π ολύ συχνά

. τ ο υ ς γ ο ν ε ίς σ α ς ;

□

□

□

□

□

.τ ο

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

□

□

□

□

□

Μέτρια

Πολύ

Πλήρης

□

□

□

.τ η ν

σ χ ο λ ε ίο ή τ ο υ ς κ α θ η γ η τ έ ς σ α ς ;
τη λ εό ρ α σ η

ή

από

έντυ π α

μ έσ α ;

( ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς -

π ε ρ ιο δ ικ ά )
. ά λ λ ε ς π η γ ές ; (περιγράψτε:....................................................................)

11) Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι γονείς σας Η/Υ;

(επιλέξτε

μία απάντηση)

Καθόλου
12) Η ενημέρωσή σας είναι επαρκής σχετικά με τους
κινδύνους που κρύβει το Intemet;

(επιλέξτε μία απάντηση)

Ε. Επαφή με γονείς
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Π ο τέ

Σ π ά ν ια

Μ έ τ ρ ια

Συχνά

Π ολύ συχνά

□

□

□

□

□

κά νετε ό τα ν

□

□

□

□

□

κα θώ ς σ ερ φ ά ρ ετε σ το

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

1 3 ) Ο ι γ ο ν ε ίς σ α ς , σ α ς ε π ιβ λ έ π ο υ ν κ α τ ά τ η δ ιά ρ κ ε ια που
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ ε τ ο Ιπ ΙβΓΠβί:; (επιλέξτε μία απάντηση)
14)

Μ ιλ ά τ ε μ ε τ ο υ ς γ ο ν ε ίς σ α ς γ ια τ ο τ ι

μ π α ίν ε τ ε σ τ ο ΙΠ ίθ Γ Π θ Ι; (επιλέξτε μία απάντηση)
1 5 ) Α ν β ρ ε ίτ ε
Μ

θ γπθ Ι

κ ά τ ι ε ν δ ια φ έ ρ ο ν

θ α τ ο σ χ ο λ ιά σ ε τ ε μ ε τ ο υ ς γ ο ν ε ίς σ α ς ; (επιλέξτε μία

απάντηση)
1 6 ) Δ έ χ ε σ τ ε σ υ μ β ο υ λ έ ς α π ό τ ο υ ς γ ο ν ε ίς σ α ς σ χ ε τ ικ ά μ ε
τ η ν ο ρ θ ή χ ρ ή σ η τ ο υ ΙΠ ίβ Γ Π β Ι; (επιλέξτε μία απάντηση)
1 7 ) Π ό σ ο σ υ χ ν ά ε π ισ κ έ π τ ε σ τ ε σ ε λ ίδ ε ς που γ ν ω ρ ίζ ε τ ε ό τ ι
θ α σ α ς α π α γ ό ρ ε υ α ν οι γ ο ν ε ίς σ α ς ; (επιλέξτε μία απάντηση)
18)

Ό τα ν

β λέπ ετε

κά τι

το

ο π ο ίο

σας

σ τέλνο υν

με

η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή επ ικ ο ιν ω ν ία ή β ρ ίσ κ ε τ ε σ τ ο Ι π Ι θ γ π θ Ι και σ α ς
κ ά ν ει ν α α ισ θ α ν θ ε ίτ ε ά β ο λ α , α π ε υ θ ύ ν ε σ τ ε σ τ ο υ ς γ ο ν ε ίς
σ α ς ; (επιλέξτε μία απάντηση)

ΣΤ. Προστασία

19) Υπάρχουν εγκατεστημένα στον Η/Υ σας φίλτρα προστασίας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□

□

□

□

□

□

□

□

(επιλέξτε μία απάντηση)

20) Έχετε πρόσβαση στο Ι πΙ θγπθΙ χωρίς κανέναν περιορισμό; (επιλέξτε μία απάντηση)

21) Υπάρχουν σελίδες στο Μ
μπορέσατε να μπείτε;

θγπθΙ

στις οποίες αν και προσπαθήσατε αρκετές φορές δεν

(επιλέξτε μία απάντηση)

22) Υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για τη χρήση του ΙπΙβΓΠβί:; (επιλέξτε μία απάντηση)

Ζ. Ηλεκτρονική επικοινωνία
23) Πόσο συχνά...

(επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

Ποτέ
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Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά
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...χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail);
...επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω MSN, chat

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

rooms, skype ή facebook;
.ανεβάζετε

προσωπικές

σας

ή

οικογενειακές

σας

φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο;
...δίνετε

προσωπικά

σας στοιχεία

όπως τηλέφωνο,

ονοματεπώνυμο, ηλικία ή διεύθυνση στο διαδίκτυο;
.δ ίνετε προσωπικά στοιχεία συγγενών ή φίλων στο
διαδίκτυο;

Η. Ασφάλεια

ΝΑΙ

24) Θα ενημερώνατε τους γονείς σας αν λαμβάνατε κάποιο μήνυμα που θα σας έκανε να
νιώσετε απειλή;

ΟΧΙ

□

□

□

□

□

□

(επιλέξτε μία απάντηση)

25) Έχει τύχει κάποια φορά να αισθανθήκατε κίνδυνο χρησιμοποιώντας το Μ

θγπθΙ; (επιλέξτε

μία απάντηση)

26) Έχει τύχει κάποια φορά να αισθανθήκατε φόβο χρησιμοποιώντας το ΙπΙεΓπεί:;

(επιλέξτε

μία απάντηση)

Θ. Άποψη
27) Ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά;

28) Το

(συμπληρώστε)

κατά τη γνώμη σας είναι περισσότερο ένα μέσο:

□ Επικοινωνίας

□ Διασκέδασης /Ψυχαγωγίας

(επιλέξτε μία απάντηση)

□ Ενημέρωσης
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□

Εκπαίδευσης
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Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας
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