




Καλημέρα παιδιά!!! 

Σήμερα το μάθημα μας 

θα διαφέρει από τα 

υπόλοιπα !!! 

Καλημέρα κυρία!! 

Δηλαδή ??

Καλημέρα !!!!

Θα δείτε πάμε μέσα!!! 

Χτύπησε το 

κουδούνι!!!



Λοιπόν 

παιδιά…..

Σήμερα το 

θέμα μας είναι 

το https

Πάμε να 

δούμε!!!



Τι είναι το HTTPS ;;;

Το HTTP (HyperText Transfer Protocol) είναι 

ένα σύνολο οδηγιών και κανόνων, βάσει 

των οποίων είναι δυνατή η σύνδεση και 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του 

υπολογιστή  και ενός απομακρυσμένου 

server. 

Έτσι τώρα που 
έχετε μια ιδέα για 
το τι είναι το https

Πάμε να 

κάνουμε ένα 

quiz!!!



* Το τελικό S στο HTTPS, προέρχεται από την λέξη 

Secure, δηλαδή ασφαλές.

Από που προέρχεται το τελικό S στο https ;;

* Από την λέξη secrete, δηλαδή μυστική



* Μπορούμε να φροντίσουμε για την 

ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των 

επισκεπτών μας.

Δεν φροντίζει 
* Δεν μπορούμε να φροντίσουμε για την ασφάλεια και 

την ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας.

Όταν χρησιμοποιούμε το https ….



Όταν μια ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το 

https εμφανίζεται ένα πράσινο λουκέτο 

αυτό σημαίνει ότι…..

* Η ιστοσελίδα είναι έγκυρη

* Η ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρη



Ποια είναι η μικρή διαφορά στο https και το 

http ;;;

* Ότι το https έχει μια επιπλέον βαθμίδα 

ασφάλειας από το http

Ότι το https έχει μια λιγότερη βαθμίδα 

ασφάλειας από το http



ΛΑΘΟΣ

Η σωστή απάντηση είναι ότι το 

τελικό s σημαίνει secure

Επόμενη 

ερώτηση



ΣΩΣΤΟ

Όντως η απάντηση είναι ότι το τελικό 

s σημαίνει secure

Επόμενη 

ερώτηση 



ΛΑΘΟΣ

Η σωστή απάντηση είναι ότι μπορούμε να 

φροντίσουμε για την ασφάλεια και την 

ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας.

Επόμενη 

ερώτηση



ΣΩΣΤΟ

Όντως η απάντηση είναι ότι μπορούμε να φροντίσουμε 

για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των επισκεπτών 

μας.

Επόμενη 

ερώτηση



ΛΑΘΟΣ

Η σωστή απάντηση είναι ότι το πράσινο λουκέτο 

δηλώνει ότι η ιστοσελίδα είναι έγκυρη 

Επόμενη 

ερώτηση



ΣΩΣΤΟ

Η απάντηση είναι ότι το πράσινο λουκέτο δηλώνει ότι η 

ιστοσελίδα είναι έγκυρη 

Επόμενη 

ερώτηση



ΛΑΘΟΣ

ολοκλήρωση

Η σωστή απάντηση είναι ότι το https έχει 

μια επιπλέον βαθμίδα ασφάλεια από το 

http



ΣΩΣΤΟ

ολοκλήρωση

Όντως η απάντηση είναι ότι το https έχει μια επιπλέον 

βαθμίδα ασφάλεια από το https



Συγχαρητήρια  
παιδιά αυτό ήταν 

το κουίζ για 
σήμερα 

Εύχομαι να σας 

άρεσε και να τα 

πήγατε καλά!! 4/4=

3/4=

2/4=

1/4=

0/4=



Ελίνα Σιάμη 

Μαρία Γκουλέτσα 

https://www.dwrean.net/2019/10/ti-simainei-http-https.html

Και

https://samsoft.gr/veltistes-praktikes/ti-einai-to-https-kai-pos-me-epireazei/

Και

https://www.ired.gr/blog/item/3557-what-is-http-https.html
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