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Διαδίκτυο 

Κοινές μέθοδοι πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η επιλογική και 
η ευρυζωνική. Δημόσιοι χώροι για χρήση του Διαδικτύου περιλαμβάνουν 
τις βιβλιοθήκες και τα Internet cafes, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές με 
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν επίσης, σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε 
δημόσιους χώρους όπως είναι οι αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, μερικές 
φορές μόνο για σύντομη χρήση ενόσω περιμένουμε. Τέτοια σημεία είναι γνωστά 
και με διάφορους άλλους όρους, όπως «δημόσια περίπτερα Διαδικτύου», 
«δημόσια τερματικά Διαδικτύου» και «ιστο - τηλέφωνα». 

Η δικτύωση μέσω Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
Ασύρματα σημεία πρόσβασης (hotspot) που παρέχουν τέτοια πρόσβαση 
περιλαμβάνουν τα Wifi-cafes, όπου κάποιος αρκεί να φέρει τις δικές του/της 
ασύρματες συσκευές όπως φορητό Η/Υ ή PDA. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να 
είναι δωρεάν σε όλους, είτε δωρεάν μόνο σε πελάτες, είτε επί πληρωμή. Ένα 
hotspot δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. 
Ολόκληρες πανεπιστημιουπόλεις και πάρκα έχουν αυτή τη δυνατότητα, ακόμα 
και ολόκληρες περιοχές. Προσπάθειες να συνδεθεί και ο αγροτικός πληθυσμός 
έχουν οδηγήσει στα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα. 

Τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης ενός χρήστη μέσω του δικού του 
υπολογιστή (αντί μέσω δημόσιου τερματικού) περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για 
κατέβασμα και ανέβασμα αρχείων χωρίς περιορισμούς, τη χρήση του 
αγαπημένου του φυλλομετρητή (ή προγράμματος ανάγνωσης ιστοσελίδων, το 
οποίο αποτελεί ορθότερη ορολογία των λέξεων: web browser) και των 
ρυθμίσεων αυτού (το μενού των ρυθμίσεων μπορεί να απενεργοποιηθεί σε έναν 
δημόσιο υπολογιστή) και την εκτέλεση δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο με τη 
χρήση δικών του προγραμμάτων και δεδομένων. 

  

Διαδίκτυο και Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελευθερίας της έκφρασης και της 
ενημέρωσης. Πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε τροπολογία 
σύμφωνα με την οποία «δεν μπορεί να επιβάλλεται περιορισμός επί των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών χρηστών, χωρίς να 
προηγηθεί δικαστική απόφαση... εκτός από περιπτώσεις όπου απειλείται η 
ασφάλεια των πολιτών και στις οποίες η απόφαση δύναται να είναι αντίστοιχη». 
Ακόμη όμως και με την εν λόγω τροπολογία η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα 
μπορεί να απαγορευτεί με σχετικές δικαστικές αποφάσεις που θα επιβάλλει η 
εκάστοτε εθνική νομοθεσία στο όνομα της απειλής της ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει επίσης «…η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν 
μπορεί να περιοριστεί χωρίς να προηγηθεί δικαστική απόφαση. Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών.» Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η Βρετανία, στην οποία οι πάροχοι απαγόρευσαν την 
πρόσβαση σε μια λίστα ιστοσελίδων στην οποία μέχρι τώρα βρίσκονταν σελίδες 
παιδικής πορνογραφίας, όμως πρόσφατα προστέθηκαν και άλλες, όπως αυτή 
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που αφορά το χάκινγκ (hacking). Στους χρήστες που θα επιχειρούν να 
εισέλθουν σε κάποια από αυτές τις σελίδες θα απαγορεύεται η είσοδος, ενώ τα 
ηλεκτρονικά τους ίχνη θα καταγράφονται. Έτσι, παρά την εν λόγω τροπολογία, 
εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπ’ όψη ότι το αδιάσειστο δικαίωμα της 
πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
προάσπιση και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η γνώση, η παιδεία η 
ελευθερία έκφρασης και πολιτικής δράσης. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοηθεί πως οι χρήστες του Διαδικτύου 
δεν είναι πελάτες αλλά πολίτες και ως τέτοιοι θα πρέπει να λογίζονται σε θέματα 
που αφορούν αφενός την υποδομή του διαδικτύου και αφετέρου το δικαίωμα 
πρόσβασης σε αυτό. Σχετικά με την υποδομή οφείλει η εκάστοτε εθνική αρχή 
να μεριμνά για την επέκταση του δικτύου, ακόμα και σε περιοχές που η ιδιωτική 
πρωτοβουλία αρνείται να προβεί στην απαιτούμενη επένδυση, όταν τη θεωρεί 
οικονομικά ασύμφορη. Έτσι θα διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών για 
ενημέρωση και ελευθερία έκφρασης. Όσον αφορά την πρόσβαση πρέπει να 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση 
όπως αναφέρθηκε και με τα παραπάνω. 

Διαδικτυακοί κίνδυνοι 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του. Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και 
αρκετές δυνατότητες πρόκλησης ζημιών, τόσο στο επίπεδο του 
χρησιμοποιούμενου λογισμικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

 

Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα  

Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ενός 
ανυποψίαστου χρήστη είναι η μόλυνση του συστήματος με κάποιον ιό. Η 
μόλυνση γίνεται όταν ο χρήστης καλείται να λάβει κάποιο -φαινομενικά αθώο- 
αρχείο όπως ένα κείμενο ή μια φωτογραφία και όταν δοκιμάσει να το 
χρησιμοποιήσει, ο ιός αναλαμβάνει δράση επιμολύνοντας το σύστημα. Μπορεί 
να καταστρέψει αρχεία ή και ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήματος. Άλλες 
φορές είναι δυνατή η αποστολή ιού απευθείας από τον ιστοτόπο που 
επισκέπτεται ο χρήστης, χωρίς να εμφανισθεί κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Η 
περίπτωση αυτή εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας στο λογισμικό του χρήστη 
(φυλλομετρητή ή Λειτουργικό σύστημα). 

Παρόμοιας δράσης είναι και ένα πρόγραμμα που αποκαλείται 
worm(=σκουλήκι). Είναι παρόμοιο σε αποτέλεσμα με τον ιό, αλλά, αντίθετα από 
αυτόν, δεν απαιτεί την "προσκόλλησή" του σε ένα αρχείο, έχοντας έτσι 
περισσότερη αυτονομία. H βλάβη που προκαλεί το worm δεν είναι τόσο ευρεία 
στο σύστημα, όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδή καταναλώνει σημαντικό εύρος 
ζώνης (bandwidth). 

Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα πρόγραμμα που ξεγελά το 
χρήστη του, ο οποίος χρησιμοποιώντας το νομίζει ότι εκτελεί κάποια εργασία, 
ενώ στην πραγματικότητα εκτελεί κάποια άλλη, συνήθως εγκατάσταση άλλων 
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κακόβουλων προγραμμάτων. Αντίθετα από τους ιούς, οι δούρειοι ίπποι δεν 
επιμολύνουν αρχεία. 

Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τόσο οι δούρειοι ίπποι που 
προαναφέρθηκαν, όσο και κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον είναι δυνατό να υφαρπαγούν προσωπικά 
δεδομένα κάποιου χρήστη, όπως ο αριθμός ταυτότητάς του ή το ΑΦΜ του, όσο 
και, πιο σημαντικό, αριθμοί πιστωτικών καρτών, λογαριασμών τραπέζης κτλ. 
Ανάλογη μέθοδος ακολουθείται και από ορισμένους ιστοτόπους, στους οποίους 
ο ανύποπτος χρήστης καταχωρεί παρόμοια στοιχεία παραγγέλοντας ένα προϊόν, 
το οποίο όχι μόνο δε θα λάβει ποτέ, αλλά τα δεδομένα του μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς του ιστοτόπου για να 
πραγματοποιήσουν οι ίδιοι αγορές, χρεώνοντας τον "πελάτη" τους. Η μέθοδος 
υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
αποκαλείται "Phishing" (παραφθορά της λέξης fishing = ψάρεμα). Αρκετά 
προγράμματα περιήγησης (browsers) αναγνωρίζουν τους ιστοτόπους στους 
οποίους παραπέμπουν τα παραπλανητικά μηνύματα, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει 
σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς 
χρηματοπιστωτικός φορέας δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ανανεώσει 
προσωπικές πληροφορίες, ενώ ένας προστατευμένος ιστοτόπος αρχίζει πάντα με 
το πρόθεμα https (secure, ασφαλής). 

Παραπλάνηση 

Αρκετές φορές οι χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
του για να βρουν κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται. Μερικοί ιστότοποι 
εμφανίζουν πληροφορίες, οι οποίες φαινομενικά είναι ακριβείς ή αναφέρουν 
απόλυτα αξιόπιστους δημιουργούς ή πηγές. To κίνητρο για τέτοιες πράξεις 
μπορεί να είναι είτε η αποκομιδή ιδίου οφέλους είτε, απλά, η χαρά της 
παραπλάνησης των (αγνώστων) χρηστών. Ο όρος που περιγράφει αυτού του 
τύπου την παραπλάνηση είναι "Hoax". Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
το Μουσείο των Hoaxes (αγγλικά). 

 

Προστασία 

Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: 

 Χρήση τείχους προστασίας (firewall) 
 Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράμματα 

κατασκοπείας (spyware). 
 Συνεχής ενημέρωση των χρηστών. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki 

 

Ναταλία Μπάτσιου 


