
Εισαγωγή
Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 ο αμερικανικός στρατός είχε αρχίσει να 
βασίζεται στην τεχνολογία των υπολογιστών και έτσι ο τομέας αυτός άρ-
χισε να έχει για το Υπουργείο Άμυνας, ζωτική σημασία, έτσι γύρω στο 1965 
δημιούργησε ένα δίκτυο με την ονομασία ARPAnet. ToARPAnet ήταν ένα πει-
ραματικό δίκτυο που σχεδιάστηκε για την υποστήριξη αμυντικής έρευνας, 
ειδικότερα έρευνας για την ανάπτυξη δικτύων που θα μπορούσαν να αντέ-
χουν σε επιμέρους διακοπές και να συνεχίζουν να λειτουργούν. Ένα δίκτυο 
το οποίο θα έκλεινε λόγω δυσλειτουργίας ενός και μόνο υπολογιστή ήταν 
κάτι πολύ ευάλωτο και έτσι οι στρατιωτικοί επιθυμούσαν να αναπτύξουν ένα 
δίκτυο το οποίο θα συνέχιζε τη λειτουργία του, ακόμα και αν ένας ή περισ-
σότεροι από τους υπολογιστές στο δίκτυο είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Γύρω στα 1970 η Advanced Research Projects Agency, τμήμα του Υπουρ-
γείου Αμύνης, έφτιαξε τα πρώτα κομμάτια αυτού που θα γινόταν τελικά 
το Internet. Ήταν πολλοί οι στόχοι για το δίκτυο που είχε πάρει το όνομα 
ARPAnet οι οποίοι υλοποιήθηκαν όλοι και αποτελούν ακόμα μέρος του ση-
μερινού Internet. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι στόχοι; Το δίκτυο θα έπρεπε να 
μπορεί να λειτουργεί ακόμα και αν πολλοί από τους υπολογιστές ή τις δια-
συνδέσεις μεταξύ τους ετίθεντο εκτός λειτουργίας.

Για να ανταπεξέλθει στους πολλούς διαφορετικούς τύπους υπολογιστών που 
εμφανίζονταν στην αγορά, το Υπουργείο Αμύνης ήθελε να μπορούν ανόμοιοι 
υπολογιστές να ανταλλάσσουν πληροφορίες χωρίς πρόβλημα, έτσι η μέθο-
δος δικτύωσης θα έπρεπε να είναι εύχρηστη από υπολογιστές με εντελώς 
διαφορετικές διαμορφώσεις hardware.

Το δίκτυο θα μπορούσε να ανακατευθύνει αυτόματα τις πληροφορίες, παρα-
κάμπτοντας τα μέρη του δικτύου που βρίσκονταν εκτός λειτουργίας.
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Η ευθύνη για την εξασφάλιση της επικοινωνίας ανατέθηκε επίσης στους 
υπολογιστές που επικοινωνούσαν και όχι στο ίδιο το δίκτυο. Η φιλοσοφία 
ήταν ότι κάθε υπολογιστής του δικτύου μπορούσε να επικοινωνεί με οποιον-
δήποτε άλλο ως ομότιμο μέλος.

Με αυτές τις υποθέσεις οι Η.Π.Α. κατάφεραν να αναπτύξουν ένα δίκτυο, τον 
πρόγονο του σημερινού internet που λειτουργούσε και οι ακαδημαϊκοί χρή-
στες και οι ερευνητές που είχαν πρόσβαση σε αυτό, το συνήθισαν γρήγορα.

Το ARPAnet διευρύνθηκε προς μη στρατιωτικές χρήσεις μέσα στη δεκαετία 
του ‘70, όταν επιτράπηκε να το χρησιμοποιήσουν πανεπιστήμια και εταιρίες 
που έκαναν έρευνα σχετική με θέματα άμυνας. Στα τέλη της δεκαετίας του 
‘70 το ARPAnet ήταν τόσο μεγάλο που οι αρχικές προδιαγραφές δεν μπο-
ρούσαν να ανταπεξέλθουν στο ρυθμό αύξησης του. Μετά από χρόνια μελε-
τών το ARPAnet μεταστράφηκε και από μια τεχνολογία που ήταν γνωστή ως 
Package Switch Nodes, άρχισε να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές επι-
κοινωνίας TCP/IP. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του TCP/IP ήταν το ότι επέ-
τρεπε σχεδόν απεριόριστη αύξηση στο μέγεθος του δικτύου και μπορούσε να 
υλοποιηθεί εύκολα σε ανόμοιο hardware υπολογιστών. Μέχρι το 1983 όλοι 
οι υπολογιστές στο ARPAnet όφειλαν να χρησιμοποιούν TCP/IP.

Η κοινή χρήση δεδομένων, προσχεδίων άρθρων και άλλων πληροφοριών 
έγινε πολύ πιο εύκολη από τη στιγμή που απέκτησαν ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο και δυνατότητες μεταφοράς αρχείων. Η ζήτηση για δικτύωση απλώθηκε 
γρήγορα και προγραμματιστές από τις Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρετανία, και τις 
Σκανδιναβικές χώρες ανταποκρίθηκαν στις πιέσεις της αγοράς και άρχισαν 
να εγκαθιστούν λογισμικό IP σε κάθε είδους υπολογιστή. 

Το δίκτυο έγινε η μόνη πρακτική μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών 
διαφορετικών κατασκευαστών. Έτσι το ARPAnet τράβηξε το ενδιαφέρον των 
κυβερνήσεων και των πανεπιστημίων, που δεν είχαν συγκεκριμένες πολιτι-
κές αγοράς υπολογιστών του ίδιου προμηθευτή. 

Ο καθένας αγόραζε όποιον υπολογιστή ήθελε γνωρίζοντας ότι οι υπολογι-
στές θα μπορούσαν να συνεργάζονται μέσω του δικτύου.

Καθώς έγινε σαφές ότι μεγάλο μέρος του ARPAnet χρησιμοποιούταν για μη 
στρατιωτικούς σκοπούς, το Υπουργείο Αμύνης δημιούργησε ένα αποκλει-
στικά στρατιωτικό δίκτυο που ονομάστηκε MILNET. Μερικά χρόνια αργότερα, 
το National Science Foundation χρησιμοποίησε το μοντέλο του ARPAnet για 
να δημιουργήσει το NSFnet, το οποίο συνέδεσε μεταξύ τους τους ερευνητές 
του NSF.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι και εταιρίες που ήταν συνδεδεμένοι στο NSFnet 
ήταν επίσης συνδεδεμένοι στο ARPAnet και τα δυο δίκτυα χρησιμοποιούσαν 
τις ίδιες συνδέσεις επικοινωνίας (TCP/IP). Έτσι τα δύο συστήματα άρχισαν 
να συνδυάζονται και να συνεργάζονται. Το NSF άρχισε να χρηματοδοτεί συν-
δέσεις μεγαλύτερης ταχύτητας στο NSFnet και επίσης έδωσε βάρος στο ίδιο 
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είδος έρευνας δικτύου που είχε ωθήσει το ARPAnet στα πρώτα του χρόνια.

Το Υπουργείο Αμύνης δεν διατήρησε το ARPAnet στο ίδιο επίπεδο με το επί-
πεδο που το NSF διατήρησε το NSFnet, και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 
‘80 το ARPAnet είχε απορροφηθεί από το NSFnet.

Στις αρχές του ‘80 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση και δύο άλλα ανεξάρ-
τητα δίκτυα. Τα Usenet και ΒΙΤΝΕΤ ήταν υποδομές δικτύου βασισμένες στις 
ιδέες της ελεύθερης πρόσβασης σε πληροφορίες και στην ευχρηστία. Ήταν 
ανεξάρτητα από το ARPAnet αλλά, καθώς το ARPAnet μεγάλωνε όλο και πε-
ρισσότερο, οι χρήστες ήθελαν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν από κοινού 
πληροφορίες. 

Έτσι, κατασκευάστηκαν συνδέσεις μεταξύ των τριών δικτύων, ώστε να μπο-
ρούν να συνδεθούν το ταχυδρομείο και τα νέα. 

Άλλα καινούργια εμπορικά δίκτυα όπως η CompuServe και το America Online 
άρχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο και έτσι πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθη-
καν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από ένα δίκτυα. 

Εικόνα 1. Παγκόσμιος χάρτης διαδικτυακής δραστηριότητας

Τη δεκαετία του ‘90 οι επιχειρήσεις αναζητούσαν τεχνολογίες αντιμετώ-
πισης των προβλημάτων ενός παγκοσμιοποιημένου επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος που διψούσε για ταχύτητα και πληροφορίες, και την απάντηση 
την βρήκαν στο Internet. Γρήγορα έγινε φανερό ότι το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο ήταν καλύτερος τρόπος διάδοσης των ιδεών μέσα στην επιχείρηση 
από τα παραδοσιακά δακτυλογραφημένα σημειώματα. Έγινε επίσης φανερό 
ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ήταν πολύ καλύτερο για δουλειές όπως η 
υποστήριξη πελατών. Εντέλει, οι πελάτες θα προτιμούσαν να στείλουν ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα αντί να περιμένουν στο τηλέφωνο. Από την άλλη, το 
προσωπικό που έπρεπε να απαντήσει στις ερωτήσεις θα είχε το χρόνο να 
τις μελετήσει χωρίς να ανησυχεί για τον πελάτη που θα περίμενε στην άλλη 



Εισαγωγή
Ένα τηλεφωνικό δίκτυο PSTN αποτελείται από

 Â τα τηλέφωνα,

 Â τις γραμμές σύνδεσης και

 Â τα τηλεφωνικά κέντρα (αστικά, υπεραστικά, διεθνή).

Για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν δύο υπολογιστικά συστήματα μέσω του 
PSTN (Public Switched Telephone Network) απαιτούνται ειδικές συσκευές με-
τατροπής ψηφιακού σε αναλογικό και αναλογικού σε ψηφιακό σήμα κατά τη 
μετάδοση. Οι συσκευές αυτές ονομάζονται Διαμορφωτές-Απο-διαμορφωτές 
(Modulators- Demodulators ή πιο γνωστά modems). Η ύπαρξη των modems 
είναι απαραίτητη τόσο στο σύστημα που μεταδίδει όσο και στο σύστημα που 
λαμβάνει. Έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και ακολουθούν διεθνή πρότυπα και 
συστάσεις. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας, το ρυθμό 
μετάδοσης, τη δυνατότητα ή μη διόρθωσης λαθών, τη συχνότητα λειτουρ-
γίας κ.α.

Εικόνα 6 Επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο
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Δυστυχώς, η ποιότητα των τηλεφωνικών κέντρων που παρεμβάλλονται στη 
διαδρομή της σύνδεσης και οι παρεμβολές στα καλώδια συνεπάγονται μια 
ασταθή απόδοση σύνδεσης. Αυτό αφ’ ενός συνεπάγεται χαμηλές ταχύτη-
τες μετάδοσης των δεδομένων και αφ’ ετέρου, ο χρήστης δεν είναι σίγου-
ρος ότι θα πετύχει καινούρια σύνδεση με την ίδια ταχύτητα που είχε και η 
προηγούμενη. 

Πλεονεκτήματα
1) Χαμηλή χρέωση 

2)  Δυνατότητα επιλογής (dial up). Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με 
οποιονδήποτε αρκεί να έχουν και οι 2 τηλέφωνο, modem και τα κατάλ-
ληλα προγράμματα διασύνδεσης. 

3)  Καλύτερη αξιοποίηση δικτύου. Ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί το δίκτυο 
μόνο όταν είναι online. Αν δεν είναι συνδεδεμένος, το δίκτυο είναι διαθέ-
σιμο και για τους υπόλοιπους χρήστες. 

Μειονεκτήματα
1)  Χαμηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Αυτό ισχύει λόγω της κακής 

κατάστασης του δικτύου 

2)  Αναξιόπιστες συνδέσεις. Κακή κατάσταση των αναλογικών τηλεφωνικών 
κέντρων και των καλωδίων μεταφοράς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια 
σύνδεση με διακοπές, ασταθή και απρόβλεπτη. 

Μισθωμένες Γραμμές: Οι μισθωμένες γραμμές αποτελούν το επόμενο βήμα 
από την δικτύωση μέσω τηλεφώνου. Όταν ένας πελάτης μισθώνει μια γραμμή 
από την τηλεφωνική εταιρία, η γραμμή αυτή είναι διαθέσιμη για την απο-
κλειστική χρήση από τον πελάτη όλες τις ώρες. Στις γραμμές αυτές παρα-
κάμπτονται τα τηλεφωνικά κέντρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή 
προβλημάτων όπως ο θόρυβος και η κακή λειτουργία των μεταγωγέων των 
κέντρων. Οι συνδέσεις μέσω μισθωμένων γραμμών αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο δυο συστήματα, είναι δηλαδή μόνιμες συνδέσεις point-to-point. 
Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα. Επειδή 
οι μισθωμένες γραμμές προσφέρουν καλύτερη ποιότητα, είναι δυνατή και 
η χρήση modems που δουλεύουν σε υψηλότερες ταχύτητες. Η χρέωση των 
μισθωμένων γραμμών είναι ανάλογη των απαιτήσεων σε ποιότητα και τα-
χύτητα. Εξαρτάται επίσης και από την απόσταση των 2 προς επικοινωνία 
συστημάτων.
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Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ISDN
Το ISDN (Integrated Services Digital Network) είναι ένα σύστημα ψηφιακής 
τηλεφωνίας το οποίο είναι διαθέσιμο για περισσότερο από  δύο δεκαετίες. 
Το σύστημα αυτό είναι ψηφιακό σε όλη του την έκταση και υποστηρίζει 
ταυτόχρονη μεταφορά δεδομένων. Το ISDN είναι ένα σετ πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Διεθνή Συμβουλευτική 
Επιτροπή Τηλεφωνίας και Τηλεγραφίας CCITT (Consultative Committee for 
International Telephone and Telegraphy). Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν καθι-
ερωθεί διεθνώς και αποτελούν παγκόσμιο πρότυπο. Μερικά χαρακτηριστικά 
του ISDN είναι τα εξής ακόλουθα:

Χρησιμοποιεί το ήδη υπάρχον δίκτυο επικοινωνιών (δισύρματα χάλκινα κα-
λώδια) το οποίο έως τώρα μπορούσε να χειριστεί ή μία μετάδοση φωνής ή 
μία μετάδοση πληροφοριών ή ας πούμε μια αποστολή ή λήψη Fax, ενώ με 
το ISDN μπορεί να χειριστεί μέχρι τρεις ανεξάρτητες «συνομιλίες» στην ίδια 
γραμμή.

Εικόνα 7 Βασική σύνδεση συσκευών ISDN
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Η βασική ISDN σύνδεση του χρήστη που ονομάζεται και BRI (Basic Rate 
Interface) αποτελείται από τρία κανάλια: δύο κανάλια Β (Bearer channel 
ήΒ channel) που χρησιμοποιείται για κανάλι επικοινωνίας (computer, fax, 
φωνή και γενικά σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή) με σχετικά υψηλή ταχύτητα 
και ένα κανάλι D (Delta channel ή D channel) που χρησιμοποιείται για κα-
νάλι σηματοδοσίας του δικτύου αλλά μπορεί ταυτοχρόνως να δεχτεί μετα-
φορά δεδομένων.

Επιπλέον μέχρι οκτώ ανεξάρτητες συσκευές (computers, τηλέφωνα, fax 
κλπ) μπορούν να συνδεθούν στην ίδια ISDN γραμμή και να δοθούν και δια-
φορετικοί αριθμοί τηλεφώνου σ΄ αυτές εάν αυτό ζητηθεί (μέχρι και 64 δια-
φορετικοί αριθμοί).

Εικόνα 8 Τρόποι σύνδεσης συσκευών σε μια γραμμή ISDN

Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχουν πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές 
ή πολλοί αριθμοί τηλεφώνων. Μία γραμμή ISDN είναι αρκετή για όλα αυτά. 
Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνατότητα «κανονικών» τηλεφωνικών κλήσεων 
από και προς απλές τηλεφωνικές συσκευές και μάλιστα απαλλαγμένες από 
τον θόρυβο των συμβατικών γραμμών. Δύο ή περισσότερα κανάλια μπο-
ρούν να συνδυαστούν και να αποτελέσουν ένα κανάλι μεγαλύτερου εύρους 
(υψηλότερης ταχύτητας). Επίσης τα κανάλια μίας γραμμής ISDN μπορούν 



Εισαγωγή
Τα προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων (browsers) είναι σήμερα με δι-
αφορά οι δημοφιλέστερες εφαρμογές ενός υπολογιστή. Οι σημερινές 
ιστοσελίδες του διαδικτύου έχουν πληθώρα πολυμεσικού υλικού αλλά και εν-
σωματώνουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που πριν μερικά χρόνια τις χρησιμο-
ποιούσαμε σαν αυτόνομες εφαρμογές. Χαρακτηριστικότεροι δικτυακοί τόποι 
είναι αυτοί της Google, Yahoo και της Microsoft, με πληθώρα υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν κορυφαίες μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, chat και πολλά άλλα. Τον τελευταίο καιρό 
βλέπουμε την τρομερή δημοτικότητα των δικτυακών τόπων κοινωνικής δι-
κτύωσης με αποκορύφωμα την δημοτικότητα του Facebook του twitter του 
Instagram και του Youtube. Οι χρήστες ανταλλάσσουν μέσα από αυτούς τους 
χώρους μηνύματα, φωτογραφίες, video, δημοσιεύουν τα φωτογραφικά τους 
άλμπουμ στο διαδίκτυο, στήνουν τις δικές τους ιστοσελίδες ή τα blog και τα 
ανεβάζουν χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις στο δι-
αδίκτυο. Σήμερα οι πλειοψηφία των χρηστών καθημερινά χρησιμοποιεί από 
τον υπολογιστή κυρίως τα προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων που όπως 
θα δούμε παρακάτω έχουν επεκταθεί σε χώρους αδιανόητους στο παρελθόν 
όπως παιχνίδια μέσω του Flash της Adobe, της HTML5 και της Java της SUN, 
αλλά και στις εφαρμογές γραφείου όπως στην περίπτωση των Εγγράφων 
Google .
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Εικόνα 69 Έγγραφα Google

Τα πλέον γνωστά προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων είναι ο Microsoft 
Internet Explorer, ο Microsoft Edge, ο Firefox, ο Safari, ο Opera, ο Chrome 
και ο Vivaldi. Είναι προγράμματα που παρέχονται δωρεάν στους χρήστες 
από τις σελίδες των κατασκευαστών τους.

Τα παραπάνω προγράμματα δεν έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες, οι βασικές τους λειτουργίες όμως είναι σχεδόν όμοιες. Αν είστε 
ένας τυπικός χρήστης πιθανόν θα ανακαλύψετε ότι στο 80% του χρόνου που 
θα είστε στο internet θα χρησιμοποιείτε λιγότερο από το 20% των δυνατοτή-
των του browser που θα διαλέξετε. Όλοι οι σύγχρονοι browsers έχουν κατα-
πληκτικές δυνατότητες και το ποιόν θα διαλέξετε για την περιήγησή σας στο 
διαδίκτυο είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή. Οι φανατικοί χρήστες ενός 
browser μπορούν να επιχειρηματολογούν για ώρες γιατί ο αγαπημένος τους 
browser είναι τεχνολογικά ανώτερος, ασφαλέστερος, γρηγορότερος, σταθε-
ρότερος ή πιο συμβατός με τους δικτυακούς τόπους από κάποιους άλλους. 
Εμείς εδώ όμως θα προσπαθήσουμε απλά να τους παρουσιάσουμε όσο γίνε-
ται πιο αντικειμενικά και περιεκτικά γιατί οι δυνατότητες ενός σύγχρονου 
browser δεν αναπτύσσονται σε λίγες σελίδες αλλά πιθανόν ο καθένας τους 
να χρειάζεται ένα ογκώδες βιβλίο για να καλυφθεί ικανοποιητικά. Πριν πε-
ράσουμε στην παρουσίαση του κάθε browser να δούμε πρώτα τα κοινά τους 
χαρακτηριστικά καθώς και μερικές από τις κοινές τους δυνατότητες που 
προέκυψαν μέσα από τον ανταγωνισμό. Οι παρακάτω εικόνες που ακολου-
θούν είναι από διαφορετικούς browser για δούμε και τα κοινά τους σημεία.



ΕΙΣΑΓωΓΗ                   

137

Εικόνα 70 το interface του Internet Explorer

Εικόνα 71 το interface του Microsoft Edge

Εικόνα 72 το interface του Firefox

Εικόνα 73 το interface του Safari

Εικόνα 74 το interface του Opera
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Εικόνα 75 το interface του Google Chrome

Παρατηρούμε ότι με μικρές όχι και πολύ σημαντικές διαφορές το περιβάλ-
λον είναι σχεδόν ίδιο σε όλους, με μια λίγο σημαντικότερη διαφοροποίηση 
του Google Chrome από τους άλλους προς χάρη της (ίσως και υπερβολι-
κής) απλότητας. Σε όλους έχουμε μια γραμμή διευθύνσεων, και τα τυπικά 
βελάκια για πάμε στην επόμενη σελίδα ή στην προηγούμενη τα οποία είναι 
βέβαια ενεργοποιημένα μόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα να τα χρησιμοποι-
ήσουμε, δηλαδή το πλήκτρο προηγούμενη σελίδα (Back) εάν έχουμε επισκε-
φθεί πρώτα μία ή περισσότερες σελίδες και το βέλος Επόμενη Σελίδα μόνο 
εάν έχουμε επισκεφθεί κάποιες σελίδες και πατήσαμε το βελάκι της επιστρο-
φής. Ένα εικονίδιο που συναντάμε επίσης σε όλους (πλην του Chrome που 
μας δίνει βέβαια αυτή την δυνατότητα μέσα από το μενού ρυθμίσεις) είναι 
το εικονίδιο της αρχικής σελίδας (Home). Εδώ όλοι οι browser έχουν την 
δυνατότητα να ορίσουμε για αρχική σελίδα όποια εμείς θέλουμε. Κάθε φορά 
που ο Browser μας ξεκινά θα φορτώνει την αρχική αυτή σελίδα. Ένα άλλο 
κοινό χαρακτηριστικό είναι οι καρτέλες. Όλοι οι παραπάνω browser στις 
τελευταίες εκδόσεις τους υποστηρίζουν αυτό το καταπληκτικό χαρακτηρι-
στικό που άλλαξε τον τρόπο που σερφάρουμε στο διαδίκτυο. Παλαιότερα 
για να έχουμε για παράδειγμα τρεις σελίδες ανοιχτές έπρεπε να ανοίξουμε 
τον browser τρείς φορές με ότι αυτό συνεπάγεται για τους πόρους του υπο-
λογιστή αλλά και την πολυπλοκότητα του να περνάμε από το ένα παράθυρο 
στο άλλο.

Εικόνα 76 άνοιγμα νέας καρτέλας στον Firefox

Για να ανοίξουμε μια νέα καρτέλα στον browser μας, αρκεί να πατήσουμε τον 
συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl (control το πλήκτρο κάτω αριστερά) και Τ. 

Τα παραπάνω ισχύουν για λειτουργικά windows και Linux. Για λειτουργικό 
MacOS X (Apple) αντί του πλήκτρου Ctrl χρησιμοποιούμε το πλήκτρο cmd 
(command), δηλαδή cmd και Τ. Δημιουργία αγαπημένων. Οι browsers μπο-
ρούν να δημιουργήσουν μια λίστα με τις δημοφιλέστερες σε σας σελίδες έτσι 
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ώστε η πρόσβαση σε αυτές να γίνεται εύκολα και γρήγορα. Η λίστα αυτή 
αναλόγως με τον browser ή το εάν έχουμε την Αγγλική ή την Ελληνική έκδοση 
μπορεί να αποκαλούνται Αγαπημένα ή Σελιδοδείκτες και στις Αγγλικές αποκα-
λούνται Favorites και Bookmarks αντίστοιχα. Πολλοί browser ενσωματώνουν 
την δυνατότητα να βλέπουμε τις αγαπημένες μας σελίδες με μικρογραφίες 
έτσι ώστε να πατάμε επάνω τους και να ξεκινά να φορτώνεται η αντίστοιχη 
σελίδα. Επειδή η διάταξή τους θυμίζει το πληκτρολόγια του τηλεφώνου η διά-
ταξη αυτή ονομάζεται dial. Βλέπουμε παρακάτω αυτή την διάταξη στον Opera.

Εικόνα 77 αγαπημένα με διάταξη dial στον Opera

Όσοι browser δεν ενσωματώνουν την παραπάνω δυνατότητα μπορούν εύ-
κολα να το κάνουν μέσω προσθέτων που κατεβάζουμε και εγκαθιστάμε εύ-
κολα από τους δικτυακούς τόπους των εταιριών όπως βλέπουμε παρακάτω 
στον Firefox.

Εικόνα 78 αγαπημένα με διάταξη dial στον Firefox
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Εικόνα 79 αγαπημένα με διάταξη dial στον Vivaldi

Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των Browsers πλην του Chrome είναι η μη-
χανή αναζήτησης που ενσωματώνουν επάνω δεξιά. Βέβαια η προκαθορι-
σμένη μηχανή αναζήτησης κάθε Browser μπορεί να αλλάξει και να γίνει άλλη 
προκαθορισμένη. Εάν αναρωτιέστε γιατί ο Chrome δεν έχει βάλει μηχανή 
αναζήτησης, η απάντηση είναι γιατί ο ίδιος είναι μια μηχανή αναζήτησης! 
Στην γραμμή διευθύνσεων του Chrome μπορούμε να γράψουμε διευθύνσεις 
ή να κάνουμε αναζήτηση. Αλλά ας τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά.

Ο Internet Explorer
O Internet Explorer (τελευταία έκδοση 11) είναι ένας σύγχρονος browser 
που έχει ανανεωθεί πρόσφατα, για κάνει πιο εύκολη και αποδοτική τη 
χρήση του World Wide Web, είτε αναζητάμε νέες πληροφορίες είτε κάνουμε 
περιήγηση στις αγαπημένες μας τοποθεσίες στο Web. Η ενσωματωμένη τε-
χνολογία IntelliSense μπορεί να μας εξοικονομήσει χρόνο στην ολοκλήρωση 
συνηθισμένων εργασιών στο διαδίκτυο, όπως η αυτόματη καταχώρηση ηλε-
κτρονικών διευθύνσεων και φορμών, καθώς και ο αυτόματος εντοπισμός 
της κατάστασης του δικτύου και της σύνδεσης.



HTML

Τι είναι η γλώσσα HTML
Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. 
Η HTML είναι μία δυναμική γλώσσα κατασκευής ιστοσελίδων.Στα μαθήματα 
που θα ακολουθήσουν θα δείξουμε πως δημιουργούμε μια  ιστοσελίδα με 
την HTML,την προσθήκη κειμένου με συγκεκριμένη εμφάνιση. Πως προσθέ-
τουμε φωτογραφίες, ήχους, video, πίνακες, δεσμούς  με άλλες σελίδες κ.α.

Ακόμη θα μάθουμε πως για την κατασκευή ιστοσελίδων δρούν βοηθητικά με 
την HTML και άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η δημοφιλέστατη  web 
java, η Vb script.

Tag ονομάζουμε μία οδηγία γραμμένη σε HTML, την οποία πρέπει να ανα-
γνωρίσει και ερμηνεύσει ο browser. Τα tags βρίσκονται πάντοτε μεταξύ των 
συμβόλων < και >. Π.χ. η οδηγία για να γίνει ένα κείμενο bold είναι: 

<b>το κείμενο που θα είναι bold </b>. 

Βασικά τμήματα μιας HTML σελίδας 
Τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται μια ιστοσελίδα είναι τα εξής 

 Â Επικεφαλίδες 

 Â Παράγραφοι 

 Â Λίστες (Αριθμημένες και μη αριθμημένες) 
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ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΥ  
ΣΤΌΝ ΙΣΤΌ 9



ΓΛωΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ

378

 Â Εικόνες 

 Â Συνδέσμους 

 Â Πίνακες 

 Â Φόρμες 

 Â Πλαίσια 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δηλώνο-
νται τα τμήματα αυτά στην HTM 

1. EΝΟΤΗΤΑ

1. Ο Τίτλος μιας σελίδας

Ό παρακάτω κώδικας

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Αυτός  είναι ο τίτλος της σελίδας. </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

θα εμφανιστεί ως:

Εικόνα 270 Τίτλος σελίδας HTML
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2. Οι επικεφαλίδες

Ό παρακάτω κώδικας

  ( Η   επικεφαλίδα μπαίνει ανάμεσα στα <BODY> και </BODY>)

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Αυτός  είναι ο τίτλος της σελίδας. </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

 <H1> Αυτή είναι μία επικεφαλίδα με μέγεθος 1 </H1>

</BODY>

</HTML>

θα εμφανιστεί ως:

Εικόνα 271 επικεφαλίδα με μέγεθος 1

3. Δημιουργία παραγράφων στο κείμενο μας

Ό παρακάτω κώδικας

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Αυτός  είναι ο τίτλος της σελίδας. </TITLE>
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</HEAD>

<BODY>

 <H1> Αυτή είναι μία επικεφαλίδα με μέγεθος 1</H1>

<P> Αυτή είναι μία παράγραφος. Η παράγραφος αρχίζει με την ετικέτα P.

 <P> Αυτή είναι μία δεύτερη  παράγραφος. Ανάμεσα σε αυτή την παράγραφο 
και στην προηγούμενη όταν δούμε την σελίδα μας σε ένα browser θα υπάρ-
χει μία σειρά κενή.

</BODY>

</HTML>

θα εμφανιστεί ως:

Εικόνα 272 Παράγραφος

4. Αποθήκευση της σελίδας μας σαν ιστοσελίδα (html)

Για να αποθηκεύσουμε μια σελίδα αρκεί στον κειμενογράφο μας (συγκεκρι-
μένα στο σημειωματάριο των windows), πάμε στο μενού Αρχείο – Αποθή-
κευση ως και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα πατήσουμε στο πτυσσόμενο 
μενού της επιλογής Τύπος αρχείου και θα επιλέξουμε Όλα τα αρχεία (*.*) και 
αφού δώσουμε ένα όνομα στο πεδίο της επιλογής Όνομα αρχείου με κατά-
ληξη .html (π.χ. selida.html), αποθηκεύουμε το αρχείο μας. 

Συμβουλή: Το σημειωματάριο δεν αναγνωρίζει τον κώδικα και δεν τον 
χρωματίζει. Εάν υπάρχει το οποιοδήποτε λάθος στην σύνταξη εντο-
λής (π.χ. λείπει ένα γράμμα ή κάποιο γράμμα είναι στα Ελληνικά κατά 
λάθος) δεν πρόκειται να το αναγνωρίσει και θα παιδευόμαστε για ώρα 
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