
Λεξικό διαδικηύος 

Administrator / Γιασειπιζηήρ Δίλαη ν δηαρεηξηζηήο ελόο δηθηύνπ. Έρεη ηα πεξηζζόηεξα 

δηθαηώκαηα από όινπο ηνπο άιινπο ρξήζηεο ζε έλα δίθηπν θαη έρεη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο 

ζε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Σε έλαλ ηζηνρώξν ν αξκόδηνο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλήζσο ν 

ιεγόκελνο Webmaster.   

Ban - Απαγόπεςζη Ο όξνο ban ζεκαίλεη απαγνξεύσ ηελ πξόζβαζε ή απιά «πεηάσ έμσ». Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο ζπκπεξηθέξεηαη κε αγελή ηξόπν ζε θάπνην chat room, ηόηε κπνξεί 

ν ππεύζπλνο ηνπ ρώξνπ λα ηνπ απαγνξεύζεη ηελ πξόζβαζε γηα θάπνην δηάζηεκα ή θαη γηα 

πάληα.   

Banner Σε πνιιέο ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ πεδία ηα νπνία καο πξνηξέπνπλ λα 

θάλνπκε θιηθ ή ζηα νπνία ππάξρνπλ δηαθεκηζηηθέο κάξθεο. Τα πεδία απηά, πνπ πνιύ ζπρλά 

πεξηιακβάλνπλ θίλεζε γηα λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ καο, ιέγνληαη banners θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα δηαθεκηζηηθνύο ιόγνπο. Κάλνληαο θιηθ ζε έλα banner 

κεηαθεξόκαζηε απηόκαηα ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα  

Blog - Ιζηολόγιo Τα blogs (web logs) είλαη εηθνληθά εκεξνιόγηα πνπ απνζεθεύνληαη ζην 

Γηαδίθηπν θαη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ πνιύ εύθνια από νπνηνλδήπνηε, θαζώο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο δε ρξεηάδνληαη εηδηθέο ηερληθέο γλώζεηο. Τα blogs απνηεινύληαη από θείκελν 

θαη εηθόλεο θαη κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή εκεξνινγίνπ.   

Browser - Φςλλομεηπηηήρ Πξόθεηηαη γηα ην πξόγξακκα πνπ καο επηηξέπεη λα δηαβάδνπκε ηηο 

ζειίδεο πνπ βξίζθνληαη ζην Γηαδίθηπν. Τα πην γλσζηά πξνγξάκκαηα ζήκεξα, είλαη ν Internet 

Explorer,ν Mozzila Firefox θαη ν Google Chrome. Τα πξνγξάκκαηα απηά αλαλεώλνληαη 

ζπλερώο θαη νη λέεο εθδόζεηο παξέρνληαη ζην Γηαδίθηπν, από όπνπ θαη κπνξνύκε λα ηηο 

θαηεβάδνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο. 

 Chat room Πξόθεηηαη γηα έλαλ εηθνληθό, αλνηρηό ρώξν ζπλνκηιίαο, όπνπ πνιινί ρξήζηεο 

κπνξνύλ ηαπηόρξνλα λα αληαιιάζζνπλ κελύκαηα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Ο θάζε ρξήζηεο 

εγγξάθεηαη ζην ρώξν ζπλνκηιίαο, θαη κε έλα username θαη password κπνξεί λα ιάβεη κέξνο 

ζηε ζπλνκηιία. Υπάξρνπλ πνιιά chatrooms ζην Γηαδίθηπν, π.ρ. εηδηθά γηα παηδηά ή γηα νκάδεο 

εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα γλσξίζνπκε πνιιά λέα άηνκα ζε 

θάζε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Γελ πξέπεη όκσο λα μερλάκε πνηέ, όηη είλαη αδύλαηνλ λα 

γλσξίδνπκε ηελ πξαγκαηηθή ηαπηόηεηα ησλ αηόκσλ απηώλ, κηαο θαη δελ ηνπο βιέπνπκε, νύηε 

ηνπο μέξνπκε από θνληά, νύηε κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε αλ απηά πνπ ιέλε ζην chatroom είλαη 

αιεζηλά.  

Client / Server Πξόθεηηαη γηα κνληέιν ζρεδίαζεο εθαξκνγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ επάλσ ζε έλα 

δίθηπν. Σηηο εθαξκνγέο απηέο ππάξρεη θαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη clients, νη νπνίνη ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο από ην δηαθνκηζηή (server).   

Database - Βάζη δεδομένων Πξόθεηηαη γηα κηα ζπιινγή από πνιιέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε εηδηθνύο ζπζρεηηζκνύο θαη νξγαλώλνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε 

εηδηθό ηξόπν, ν νπνίνο δηεπθνιύλεη ηελ εύθνιε αλαδήηεζε θαη ιήςε ηνπο. Έηζη π.ρ., όηαλ 

ςάρλνπκε θάπνην εζηηαηόξην κέζα από έλα επξεηήξην ζην Γηαδίθηπν ή όηαλ ειέγρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα λα ηαμηδέςνπκε κε κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, 

ε αλαδήηεζε θαη ιήςε ησλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη ζηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηνλ εθάζηνηε 

ζθνπό βάζε δεδνκέλσλ.   

Domain Βξίζθεηαη ζε θάζε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε θαη θαζνξίδεη κνλνζήκαληα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Έηζη π.ρ. ζηε δηεύζπλζε http://www.saferinternet.gr ην 

«saferinternet.gr» είλαη έλα domain. Φξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ε θπζηθή 



δηεύζπλζή καο ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ ηαρπδξόκν καο: γηα ηελ εύθνιε εύξεζε θαη 

πξόζβαζε δηαθνκηζηώλ ζε απηή, από νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν. Έλα domain απνηειείηαη από 

δηάθνξα κέξε, ηα νπνία ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε κηα ηειεία. Σηελ ηειεπηαία ζέζε δεμηά 

βξίζθεηαη πάληα ην ιεγόκελν Top-Level-Domain, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηε ρώξα από ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη ην domain απηό ή θάπνηα εηδηθή θνηλόηεηα ζηνλ θόζκν (π.ρ. Διιάδα (.gr), 

νξγαληζκνύο (.org), παλεπηζηεκηαθό ρώξν (.edu), θ.ιπ.). Σηα αξηζηεξά ηνπ top-level-domain 

βξίζθεηαη ε νλνκαζία ηνπ ηζηνρώξνπ. Δάλ ζέιεηε λα απνθηήζεηε ην δηθό ζαο domain, πξέπεη 

πξώηα λα ειέγμεηε εάλ ην όλνκα πνπ επηιέμαηε είλαη αθόκα δηαζέζηκν. Απηό κπνξείηε λα ην 

θάλεηε ζηελ Διιάδα πεγαίλνληαο ζηηο ζειίδεο ηνπ «Μεηξώνπ Ολνκάησλ Internet κε θαηάιεμε 

.gr» ζηε δηεύζπλζε http://www.gr θαη εθεί λα ειέγμεηε εάλ ην όλνκα πνπ επηζπκείηε δελ έρεη 

ήδε δνζεί ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε.  

Embed - Δνζωμάηωζη Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κπνξνύκε λα ελζσκαηώζνπκε έλα βίληεν ή 

άιινπ είδνπο εθαξκνγέο ζηελ πξνζσπηθή καο ηζηνζειίδα, blog ή πξνθίι ζε πιαηθόξκα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο.   

Forum - Φόποςμ Πνιιέο ηζηνζειίδεο παξέρνπλ θόξνπκ, έλαλ αλνηρηό ρώξν ζπδεηήζεσλ 

γύξσ από ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ πνιινύο επηζθέπηεο. Δδώ κπνξεί έλαο επηζθέπηεο λα 

δηαβάζεη ηηο απόςεηο ησλ άιισλ, λα ηηο ζρνιηάζεη θαη λα απνζηείιεη δηθέο ηνπ ζθέςεηο θαη 

πιεξνθνξίεο. Έλα θόξνπκ κπνξεί λα δηεπζύλεηαη από έλα ζπληνληζηή. Σε αληίζεζε κε ηα 

αλνηρηά θόξνπκ, ππάξρνπλ θαη ηα θιεηζηά θόξνπκ, ηα ιεγόκελα «communities», ζηα νπνία 

κόλν εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε.   

Homepage - Απσική ζελίδα Πξόθεηηαη γηα ηελ αξρηθή ζειίδα ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε καο όηαλ πιεθηξνινγνύκε ηε δηεύζπλζή ηνπ. Πνιιέο θνξέο θαη ελώ 

ζεξθάξνπκε κέζα ζε έλα δηθηπαθό ηόπν, βιέπνπκε ην θνπκπί ή ηελ  επηινγή «Home», κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα.   

HTML Πξόθεηηαη γηα ζύληκεζε ηνπ όξνπ «Hypertext Markup Language». Η HTML είλαη ε 

γιώζζα κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη από 

θάζε ππνινγηζηή ζηνλ θόζκν. 

 Http Σύληκεζε ηνπ όξνπ «Hypertext Transfer Protocol» θαη είλαη ην πξσηόθνιιν πνπ 

επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν. Τα γξάκκαηα «http» εκθαλίδνληαη 

πάληα κπξνζηά από κηα δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε (π.ρ. http:// www.saferinternet.gr),  

 Link - Σύνδεζμορ Σεκαίλεη ζύλδεζκνο θαη ππνδειώλεη ηε ζύλδεζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. Σε κηα ηζηνζειίδα κπνξνύκε λα βξνύκε ζπλδέζκνπο είηε επάλσ ζε θείκελν (πνπ 

είλαη ηόηε καξθαξηζκέλν κε δηαθνξεηηθό ρξώκα), είηε ζε θσηνγξαθίεο θαη γξαθηθά. Δάλ 

θάλνπκε θιηθ κε ην πνληίθη καο επάλσ ζε έλα ζύλδεζκν, ηόηε ζα νδεγεζνύκε ζηελ ηζηνζειίδα 

πνπ θξύβεηαη πίζσ από ην ζύλδεζκν απηό. Σπλήζσο, εάλ έρνπκε ήδε επηζθεθζεί έλα 

ζύλδεζκν θεηκέλνπ, ηόηε ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ αιιάδεη, ππνδειώλνληαο έηζη όηη έρνπκε ήδε 

δεη ηνλ αληίζηνηρν ζύλδεζκν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά.  

Navigation buttons - Κοςμπιά πλοήγηζηρ Δίλαη ηα θνπκπηά πνπ ππάξρνπλ ζην επάλσ ηκήκα 

ηνπ browser καο θαη κε ηα νπνία κπνξνύκε λα πινεγεζνύκε ζην Γηαδίθηπν. Έηζη π.ρ. ηα 

θνπκπηά «Back» θαη «Forward» καο επηηξέπνπλ λα κεηαθηλεζνύκε κεηαμύ ησλ ηζηνζειίδσλ 

πνπ έρνπκε επηζθεθζεί, ην θνπκπί «Print» λα εθηππώζνπκε ηε ζειίδα πνπ βιέπνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή καο, θ.ιπ.  

PHP Πξόθεηηαη γηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ αξθεηά 

πνιύπινθεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Δπεηδή είλαη public domain software, γίλεηαη όιν θαη πην 

δεκνθηιήο, ηόζν ζε παλεπηζηεκηαθά όζν θαη ζε επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα. Οη ηζηνζειίδεο 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε ηε γιώζζα PHP έρνπλ ηελ θαηάιεμε .php.   

http://www.saferinternet.gr/


Plug-in Πξόθεηηαη γηα πξόζζεηεο εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο, αθνύ εγθαηαζηαζνύλ, 

δίλνπλ πξόζζεηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζηα πξνγξάκκαηα απηά. Έηζη π.ρ. κπνξνύκε λα έρνπκε έλα 

plug-in γηα ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο Photoshop, ην νπνίν καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

λα ρξεζηκνπνηνύκε πνιιά δηαθνξεηηθά θίιηξα επάλσ ζηελ εηθόλα απηή, εθηόο απηώλ πνπ 

παξέρεη ην βαζηθό πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά 

plug-ins, πνπ καο επηηξέπνπλ λα δνύκε εηθόλεο, βίληεν, ήρν θ.α., κέζα από ηηο ηζηνζειίδεο. 

Φσξίο ηα plug-ins απηά, ζα κπνξνύζακε λα βιέπνπκε κόλν ηηο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί ζηε γιώζζα HTML ή ηηο θσηνγξαθίεο ηεο κνξθήο .jpg ή .gif.   

URL Δίλαη ε ζύληκεζε ηνπ αγγιηθνύ όξνπ «Uniform Resource Locator» θαη κπνξεί λα 
κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά σο κνλνζήκαληνο εληνπηζηήο πεγήο, έλα κνλνζήκαλην ζεκείν 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Με ηνλ όξν πεξηγξάθεηαη κηα δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, κε ηελ νπνία 
κεηαθέξεζηε ζε θάπνην πνιύ ζπγθεθξηκέλν (κνλνζήκαλην) ηζηνρώξν ζην Γηαδίθηπν. Κάζε 
URL ππάξρεη κία θαη κόλν θνξά ζηνλ θόζκν. Π.ρ. ην URL 
http://www.saferinternet.gr/Portals/0/docs/card1. pdf πεξηγξάθεη:  
http:// : ην πξσηόθνιιν κε ην νπνίν ζα απνζηαινύλ ηα δεδνκέλα 
www : όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ παγθόζκην ηζηό saferinternet : ην όλνκα ηνπ ηζηνρώξνπ  
gr : ζε πνηα ρώξα βξίζθεηαη ν ηζηνρώξνο  
Portals/0/docs : ηνλ θαηάινγν κέζα ζηνλ νπνίo βξίζθεηαη ε πιεξνθνξία πνπ ςάρλνπκε 
card1.pdf : ην αξρείν κε ηελ πιεξνθνξία, ζε κνξθή Adobe PDF.  
 
 Web page - Ιζηοζελίδα Δίλαη έλα αξρείν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε γιώζζα HTML θαη ην 

νπνίν κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί από έλαλ browser, γηα λα εκθαλίζεη ην πεξηερόκελν ηνπ 

αξρείνπ απηνύ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο.   

Web server Σηελ ειιεληθή γιώζζα κεηαθξάδεηαη σο «δηαθνκηζηήο ηνπ Γηαδηθηύνπ» θαη 

πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ παξνρή δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ 

θαη πιεξνθνξηώλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο. Ο Web server είλαη απηόο πνπ ιακβάλεη ηα 

αηηήκαηα γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ (ηζηνζειίδεο, αξρεία θαη άιιεο ππεξεζίεο) από ηνπο 

web browsers θαη πνπ ζηε ζπλέρεηα ηα εθηειεί. Κάζε ππεξεζία, εηαηξεία θ.ιπ., πνπ έρεη δηθέο 

ηεο ηζηνζειίδεο, ηηο απνζεθεύεη ζε θάπνην web server, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα είλαη 

πξνζβάζηκεο από νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν.   

Website Ο όξνο απηόο πεξηγξάθεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζην World Wide Web ή ελ 

ζπληνκία WWW, ζηελ νπνία έρεηε πξόζβαζε κε ηε δηαδηθηπαθή ηεο δηεύζπλζε URL. Έλα 

website πεξηέρεη πνιιέο ηζηνζειίδεο.  

 


