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Editorial
Αγαπεηνί θίινη,
ε απηό ην ηεύρνο ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηηο δεκνθηιείο online
ππεξεζίεο Twitter, Instagram θαη Tumblr αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή
απνξξήηνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αλαξηάηε, θαη ηνπο
ηξόπνπο πνπ κπνξείηε λα πεξηνξίζεηε ηελ πξόζβαζή ζε απηά κέζα
από ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ζαο παξέρνληαη.

Email: info@saferinternet.gr

Πεξαηηέξσ, ζαο παξέρνπκε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πώο
κπνξείηε λα ειέγμεηε ηε δπλαηόηεηα πνπ ζαο δίλνπλ αξθεηέο
εθαξκνγέο κέζσ θηλεηώλ ηειεθώλσλ γηα λα θάλεηε αγνξέο -ζπρλά
κε κόλν έλα θιηθ- απνθεύγνληαο έηζη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο, όπσο
θξπκκέλα θόζηε.

Επηθνηλωλία:
Γξ. Βεξόληθα ακαξά
Σει. 210 6212365
Email: vsamara@sihellas.org
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“Top-10” online δηθαηώκαηα θαη
ππνρξεώζεηο: «Infographics»

8

Σέινο, θαζώο ζε ιίγεο εκέξεο μεθηλάεη ε λέα ζρνιηθή ρξνληά, ζαο
παξαζέηνπκε ζε κνξθή «Infographics» ηα “Top-10” online
δηθαηώκαηα
θαη
ηηο
“Top-10”
online
ππνρξεώζεηο,
όπσο
δηακνξθώζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Μπνξείηε λα
εθηππώζεηε θαη λα αλαξηήζεηε / ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο δύν αθίζεο
κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ή νπνπδήπνηε αιινύ ζεσξείηε όηη ζα
βνεζήζεη ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Δπραξηζηνύκε ζεξκά ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν θαη ηνλ
Δλεκεξσηηθό Κόκβν ηνπ
http://internet-safety.sch.gr γηα ηε
δεκηνπξγία ησλ Infographics.
Μπνξείηε πάληα λα δηαβάδεηε ηα λέα καο ζην Facebook
(www.facebook.com/Saferinternet.gr) ή λα καο αθνινπζείηε ζην
Twitter (www.twitter.com/SaferinternetGR).
αο επρόκαζηε νιόςπρα θαιό θζηλόπσξν.

Εγγξαθή / δηαγξαθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ
δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε από ηελ ιίζηα απνδεθηώλ, ηόηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Twitter
Τη είλαη;
Σν Twitter είλαη κηα ππεξεζία κίθξν-blogging ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα
ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ ζύληνκα κελύκαηα online κέρξη 140 ραξαθηήξσλ (ηα γλσζηά
tweets). Δπηπιένλ, ην Twitter δίλεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Vine
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ελζσκαηώζνπλ βίληεν 6’’ ζηα tweets ηνπο. Σν Twitter
κεηξά ζήκεξα πεξίπνπ 500 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 200 εθαηνκκύξηα
έρνπλ ελεξγό πξνθίι.
Σν Twitter είλαη άκεζα πξνζβάζηκν ζηνλ ηζηνρώξν www.twitter.com ή ρξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή
πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο θαη πιαηθόξκεο.
Πνιηηηθή Απνξξήηνπ
Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη ην twitter είλαη εμ’ νξηζκνύ δεκόζην θαη ηα tweets κπνξνύλ λα
αλαδεηεζνύλ απ’ όινπο, εθηόο θαη αλ ν ρξήζηεο ηα έρεη «θιεηδώζεη». Απηό ζεκαίλεη, πσο
νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ζην Twitter ρξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή ή κέζσ
ηνπ ηζηνρώξνπ, ζα κπνξέζεη λα βξεη ηα tweets πνπ αλαδεηά.
Άιισζηε, ε ίδηα ε θύζε ηνπ Twitter πξνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο θαη
ηηο απόςεηο ηνπο κε ηνλ θόζκν. Ωζηόζν, αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξόζβαζε ζην
πεξηερόκελν πνπ αλαξηά, κπνξεί λα «πξνζηαηεύζεη ηα tweets ηνπ»:
1. Μεηαβείηε ζην πξνθίι ζαο.
2. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην
ξπζκίζεηο αζθαιείαο. (1)

1

3. Δπηιέμηε «Ρπζκίζεηο». (2)

2

4. Βξείηε ζην κελνύ ηελ επηινγή
«ηδσηηθόηεηα ησλ tweets» θαη
βεβαησζείηε όηη ε επηινγή ηα
«Πξνζηαηεύζηε ηα tweets κνπ»
είλαη ελεξγή. (3)

3

5. Μελ μεράζεηε λα απνζεθεύζεηε
ηηο αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη. (4)
Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη νη
followers κπνξνύλ λα θάλνπλ retweet «πξνζηαηεπκέλα tweets» , άξα
ζθεθηόκαζηε ζε πνηνλ ζα
επηηξέςνπκε λα καο αθνινπζεί.

4

Ο κεγάινο αξηζκόο followers κπνξεί λα
καο θάλεη λα θαηλόκαζηε πην δεκνθηιείο,
αιιά δελ είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο
γηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ην Twitter.
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Instagram
Τη είλαη;
To Instagram είλαη κηα εθαξκνγή, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο (80 εθαηνκκύξηα
ζήκεξα) λα κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο κε άιινπο ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
βγάιεη κηα θσηνγξαθία κε ην θηλεηό ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη
έλα θίιηξν γηα λα βειηηώζεη ηελ εηθόλα, πξηλ ηε κνηξαζηεί κε άιινπο.
Σν Instagram δηαηίζεηαη γηα ζπζθεπέο Android θαη Apple IoS. Οη ρξήζηεο
κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη απεπζείαο ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο πξνο ην παξόλ ζην
Twitter, ην Facebook, ην Foursquare, ην Tumblr θαη ην Flickr, όκσο ππάξρεη
ελδερόκελν ε εθαξκνγή λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο ζην κέιινλ.
Πνιηηηθή Απνξξήηνπ
Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη όιεο νη θωηνγξαθίεο ζην Instagram είλαη εμ’ νξηζκνύ
δεκόζηεο, πνπ ζεκαίλεη όηη όπνηνο ρξεζηκνπνηεί ην Instagram ή επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηνρώξν ηεο
εθαξκνγήο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηηο θσηνγξαθίεο απηέο.
Πξνζαξκνγή ηωλ ξπζκίζεωλ αζθαιείαο γηα i-Phone/ζπζθεπή Apple - απηό
ζεκαίλεη όηη κόλν εγθεθξηκέλνη followers ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζαο:

2

1. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Instagram γηα λα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή.
2. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηηο Γηεπζύλζεηο γηα λα εηζέιζεηε ζην πξνθίι ζαο. (1)
3. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηηο ξπζκίζεηο. (2)

1

4. Βξείηε ζην κελνύ ηελ επηινγή «νη θσηνγξαθίεο είλαη ηδησηηθέο» θαη
βεβαησζείηε όηη ε επηινγή «on» είλαη ελεξγή. (3)

3
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Πξνζαξκνγή ηωλ ξπζκίζεωλ αζθαιείαο γηα ζπζθεπή Android - απηό
ζεκαίλεη όηη κόλν εγθεθξηκέλνη followers ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο θσηνγξαθίεο
ζαο:
1. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Instagram γηα λα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή.
2. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηηο «Γηεπζύλζεηο» γηα λα εηζέιζεηε
ζην πξνθίι ζαο. (1)
3. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηηο
ξπζκίζεηο. (2)
4. Βξείηε ζην κελνύ ηελ επηινγή
«ηδησηηθόηεηα θσηνγξαθηώλ» (Photo
Privacy) θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ. (3)

1

3

4
5. Βεβαησζείηε όηη ην θνπηάθη «νη θσηνγξαθίεο εηλαη ηδησηηθέο» (photos are private) είλαη επηιεγκέλν.(4)

6. Δάλ, είλαη απαξαίηεην, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή
«Ναη είκαη ζίγνπξνο» (Yes, I’m sure) γηα λα
«θιεηδώζεηε» ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. (5)

5

Όηαλ έρεηε νινθιεξώζεη ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο δύν ηύπνπο ζπζθεπώλ,
ζα ιακβάλεηε κηα εηδνπνίεζε θάζε θνξά πνπ έλαο θαηλνύξηνο ρξήζηεο ζα ζέιεη λα δεη ηηο θσηνγξαθίεο
ζαο, έρνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα λα απνξξίςεηε ή λα εγθξίλεηε ην αίηεκα απηό.
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Tumblr
Τη είλαη;
Σν Tumblr είλαη κηα πιαηθόξκα «κίθξν-blogging» αιιά ηαπηόρξνλα θαη
ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε νπνία
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο
θνηλνπνηνύλ θσηνγξαθίεο, αθνπζηηθό πιηθό, βίληεν, ζρόιηα θαη θείκελα ζε
ηζηνζειίδα/ηζηνιόγην. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ άιινπο ρξήζηεο
ηα πξνθίι κπνξεί λα είλαη είηε δεκόζηα είηε ηδησηηθά.

κηα
λα
κηα
θαη

Σν Tumblr κεηξά ήδε 150 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο, ελώ έξεπλεο δείρλνπλ όηη ζα θζάζεη γξήγνξα ζε
δεκνηηθόηεηα ην Facebook. Σν Tumblr είλαη άκεζα πξνζβάζηκν ζηνλ ηζηνρώξν www.tumblr.com ή
ρξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο θαη πιαηθόξκεο.
Πνιηηηθή Απνξξήηνπ
Σν Tumblr έρεη κηα ζαθή πνιηηηθή απνξξήηνπ: νηηδήπνηε θνηλνπνηνύλ νη ρξήζηεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
είλαη εμ’ νξηζκνύ δεκόζην, ελώ όηαλ νη ρξήζηεο ηξνθνδνηνύλ ηελ ππεξεζία κε πεξηερόκελν,
απηό δεκνζηεύεηαη ώζηε λα κπνξνύλ όινη λα ην δνπλ. Παξόιν πνπ ε ππεξεζία παξέρεη θάπνηα
εξγαιεία, όπωο ηζηνιόγηα κε πξνζηαηεπκέλν θωδηθό πξόζβαζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο
λα θαζνξίδνπλ ζε πνηνλ ζα δεκνζηεύνπλ πεξηερόκελν, πξέπεη λα γλωξίδνπκε όηη νηηδήπνηε
δεκνζηεύνπκε ζην Tumblr είλαη δεκνζίωο πξνζβάζηκν, εθηόο αλ έρνπκε ξεηά επηιέμεη λα κελ
είλαη.
Δπηπιένλ, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη πξνζηαηεπκέλν κε
θσδηθό ηζηνινγίνπ, δελ είλαη ηόζν απιό! Οη ρξήζηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δεύηεξν ηζηνιόγην -ην
πξώην ηζηνιόγην πνπ δεκηνπξγνύλ κε ηελ
εγγξαθή ηνπο ζηνλ ηζηνρώξν δε δίλεη επηινγή
πξνζηαζίαο ηνπ password, δειαδή είλαη
απαξαηηήησο δεκόζην, εθηόο αλ ζειήζνπκε
κηα αλάξηεζε λα είλαη ηδησηηθή (private) (πνπ
ζεκαίλεη όηη θαλείο δε κπνξεί λα ηελ δεη εθηόο
από εκάο).
1. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα δεύηεξν
ινγαξηαζκό κε πξνζηαηεπκέλν θσδηθό
πξόζβαζεο, θάληε θιηθ ζην κελνύ
ηζηνιόγην πάλσ δεμηά ζηελ νζόλε. (1)

1

2. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή «δεκηνπξγία θαηλνύξηνπ ηζηνινγίνπ» (create new blog). (2)

2
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3. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Πξνζηαζία ηνπ
θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ην ηζηνιόγην»
(Password protect this blog). (3)
4. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα κνηξαζηείηε
ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζαο κε ηα άηνκα
εθείλα πνπ επηζπκείηε λα έρνπλ πξόζβαζε
ζην ηζηνιόγηό ζαο.



3

In-App αγνξέο (In-App Purchases)
Τη είλαη;
Όινη καο ρξεζηκνπνηνύκε εθαξκνγέο ζηα θηλεηά καο ηειέθσλα, ηα tablets θαη ζε άιιεο
ζπζθεπέο. Δίλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη αξθεηέο παξέρνληαη δσξεάλ. Ωζηόζν, θάπνηεο
εθαξκνγέο κπνξεί λα πεξηέρνπλ θξπκκέλα θόζηε, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηνπο
«θνπζθσκέλνπο» ινγαξηαζκνύο καο. Η πξόζθαηε ηζηνξία ηνπ 5ρξνλνπ αγνξηνύ πνπ
θαηάθεξε λα μνδέςεη 1.700 δνιάξηα ζε ιηγόηεξν από 15 ιεπηά, απνηειεί ηππηθό
παξάδεηγκα. Ο όξνο «in-app purchases» αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα ησλ ρξεζηώλ λα
θάλνπλ αγνξέο όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ κηα εθαξκνγή, ζπρλά κε κόλν έλα θιηθ.
Πώο απελεξγνπνηείηαη απηή ε δπλαηόηεηα:

1

1. Κάληε θιηθ ζηηο «Ρπζκίζεηο» (Settings). (1)
2. Δπηιέμηε «Γεληθά» (General). (2)
3. Δπηιέμηε «Πεξηνξηζκνί» (Restrictions). (3)

3

2
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4. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζαο (εάλ ρξεζηκνπνηείηε). Δάλ όρη,
κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε δπλαηόηεηα απηή από ην κελνύ «Πεξηνξηζκνί»
(“restrictions”). (4)

4

5. Βεβαησζείηε όηη ε επηινγή «In-app Purchases» είλαη αλελεξγή. (5)

6. Αιιάμηε ηνλ ρξόλν πνπ δεηείηαη ν θσδηθόο πξόζβαζήο ζαο από 15 ιεπηά (πνπ
είλαη πξνεπηιεγκέλνο από ηηο «Ρπζκίζεηο) ζε «ακέζσο» (immediately). (6)

6
5
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