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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Εξοικειωθείτε
Πολλοί άνθρωποι έχουν φόβο για τους υπολογιστές επειδή
νομίζουν ότι δεν υπάρχει εξοικείωση. Αυτό είναι αναληθές. Τα
τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια όλοι μας, ασφαλώς, έχουμε
δει υπολογιστές και

τις υπηρεσίες αυτών. Οι φούρνοι

μικροκυμάτων, τα αυτόματα πλυντήρια, τα κινητά τηλέφωνα, οι
συσκευές τηλεόρασης, τα πλυντήρια πιάτων, τα ψηφιακά
ρολόγια, οι συσκευές υψηλής απόδοσης (Hi-fi) και τα
αυτοκίνητα είναι απόδειξη ότι καθημερινά χρησιμοποιούμε όλοι
μας υπολογιστές.
Ωστόσο, επειδή οι υπολογιστές βρίσκονται στα χέρια μας εδώ και αρκετό καιρό δεν σημαίνει ότι
όλοι ξέρουν να τους χρησιμοποιούν. Δεν είναι συνηθισμένο, αλήθεια, να νοιώθεις λίγο φόβο την
πρώτη φορά που κάθεσαι αντίκρυ σ’ αυτό το εκφοβιστικό monitor (= τηλεόραση του υπολογιστή)
και το πληκτρολόγιο; Ποια πλήκτρα θα πρέπει να πατήσεις; Τι εννοούν με το διπλό κλικ του
ποντικού (double-cliking); Κι’ επιπλέον, τι είναι όλες εκείνες οι μικρές εικόνες πάνω στην οθόνη;
Όσο άγνωστοι κι αν ίσως φαίνονται αρχικά οι υπολογιστές, δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο
δύσκολο να τους καταλάβει κανείς και να τους χρησιμοποιεί. Πρέπει, βέβαια, να μάθεις λίγες
βασικές γνώσεις, γεγονός που σε βοηθάει να καταλάβεις ακριβώς ποιο μέρος του συστήματος
κάνει τι. Οπωσδήποτε, όμως, έτσι και «πάρεις τον αέρα», οι υπολογιστές είναι εύκολοι στη χρήση.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή σου για ποικίλους σκοπούς. Πολλοί άνθρωποι
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του σπιτιού για λόγους που έχουν σχέση με την εργασία τους.
Μπορείς να φέρεις δουλειά από το γραφείο στο σπίτι και να την τελειώσεις στον οικιακό σου
υπολογιστή μέσα σ’ ένα βράδυ ή σε κάποια Σαββατοκύριακα. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά.
Εάν εργάζεσαι στο σπίτι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή σου αρκετά ώστε να
διευθύνεις τη μικρο-επιχείρηση σου. Με αυτόν κάνεις τα πάντα. Από την εκτύπωση memos
(στοιχείων

μνήμης)

μέχρι

την

παραγωγή

προϋπολογισμών.

-4-

τιμολογίων

ή

τη

ρύθμιση

(τακτοποίηση)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Επίσης μπορείς, όχι μόνον να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή σου για να παίξεις κάποια
ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά ακόμη και για να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου χόμπι, να
δημιουργήσεις τεχνικά σχέδια, να τυπώσεις εικόνες από τις πρόσφατες οικογενειακές διακοπές, να
ακούσεις την αγαπημένη σου μουσική και τέλος να δεις τα αγαπημένα σου βίντεο. Στην
πραγματικότητα με το σωστό λογισμικό και ηλεκτρονικό μηχανισμό μπορείς να χρησιμοποιήσεις
τον υπολογιστή σου ακόμη και για να κινηματογραφήσεις εικόνες που πήρες με την βιντεοκάμερά
σου.
Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι εάν πιέσουν λάθος πλήκτρο ή χτυπήσουν λάθος κουμπί, κάτι θα
σπάσουν ή θα πρέπει να καλέσουν έναν ακριβό επισκευαστή για να τακτοποιήσει το θέμα. Δεν
είναι, όμως, αλήθεια κάτι τέτοιο. Σύμφωνοι. Είναι πιθανόν, εάν ρίξεις κάτι, να σπάσει αλλά το να
ξεχαρβαλώσεις το σύστημα σου με κανονική χρήση, είναι, σχεδόν απίθανο. Λάθη είναι πιθανόν να
γίνουν. Μπορεί να χτυπήσεις λάθος κουμπί και τυχαία να σβήσεις (απαλείψεις) ένα αρχείο που δεν
επιθυμούσες να διαγράψεις, ή να κλείσεις (να απενεργοποιήσεις) το σύστημα σου και να
απωλέσεις ένα ντοκουμέντο (=γραπτό κείμενο) που λησμόνησες να το φυλάξεις (διασώσεις).
Μπορεί, επιπλέον, να πάρεις ανεπαρκείς προφυλάξεις ασφαλείας και να δεις το σύστημά σου να
προσβάλλεται από ιό υπολογιστών. Ωστόσο, το να διαπράξεις σοβαρή ζημιά μ’ ένα κλικ (clik) του
ποντικιού σου, σχεδόν, αποκλείεται. Γι’ αυτό μη φοβάσαι τον υπολογιστή. Είναι απλώς ένα
εργαλείο, όπως το σφυρί, ένα μπλέντερ ή μια φωτογραφική/κινηματογραφική μηχανή (camera).
Αφού, λοιπόν, μάθεις να το χρησιμοποιείς, μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.

Σύστημα υπολογιστή, λογισμικό, υλικό, λειτουργικά συστήματα
Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ή υλικό (hardware) του υπολογιστή είναι όλα όσα μπορείς να αγγίξεις
– η μονάδα του συστήματος και ό,τιδήποτε συνδέεται με’ αυτή, δηλαδή η οθόνη (monitor), το
πληκτρολόγιο, το ποντίκι και ο εκτυπωτής. Από την άλλη πλευρά το λογισμικό (software) του
υπολογιστή είναι κάτι που δεν μπορείς να αγγίξεις γιατί δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια
δέσμη δυαδικών ψηφίων (bits, δηλαδή το 1 και το 0) και ενός σετ από τέτοια ψηφία που λέγονται
«μπάιτς» (bytes = μονάδες μέτρησης της μνήμης). Αυτά τα bits και bytes, ωστόσο, συνδυασμένα
στα προγράμματα του υπολογιστή –και που μερικές φορές ονομάζονται «εφαρμογές»- είναι εκείνα
που παρέχουν ξεχωριστή λειτουργικότητα στο σύστημα σας.
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Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κομμάτια και τμήματα που συνθέτουν ένα τυπικό σύστημα
υπολογιστή. Κανένα τέτοιο σύστημα δεν είναι ταυτόσημο με τα υπόλοιπα. Από τη στιγμή που
μπορείς πάντοτε να προσθέτεις στο σύστημα σου νέα συνθετικά μέρη ή να αποσυνδέσεις κάποια
άλλα κομμάτια δεν υπάρχει περιθώριο χρήσης γι’ αυτά. Τα βασικά υλικά στοιχεία που θα βρεις σε
όλους τους υπολογιστές είναι η μονάδα (του) συστήματος, η οθόνη (monitor), το
πληκτρολόγιο, το ποντίκι και οι speakers (φωνητικά συστήματα). Ασφαλώς, μπορεί κανείς να
προσθέσει πολλά είδη στο προσωπικό του σύστημα υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων
εκτυπωτών,

σαρωτών

(=συσκευών

ελέγχου

και

διαδικασίας

εγγραφής)

(=scanners),

βιντεομηχανών υπολογιστή (video cameras), χειριστηρίων τηλεκίνησης (joysticks) και εξωτερικών
σκληρών δίσκων. Μπορείς ακόμη να προσθέσεις και κατάλληλες συσκευές ώστε να συνδέσεις
αρκετούς υπολογιστές σ’ ένα δίκτυο.
Όπως υποδηλώνει και το όνομα, ένα λειτουργικό σύστημα είναι ένα πρόγραμμα που κάνει το
σύστημα να λειτουργεί. Είναι η πύλη εισόδου, για την ακρίβεια, στο τμήμα του ηλεκτρονικού
μηχανισμού του συστήματος. Το λειτουργικό σύστημα επιτρέπει την εφαρμογή του λογισμικού να
διασταυρωθεί με τον ηλεκτρονικό μηχανισμό του υπολογιστή. Όταν θέλεις να τυπώσεις ένα
ντοκουμέντο από τον κειμενογράφο (word processor), το λογισμικό εργάζεται μαζί με το
λειτουργικό σύστημα για να στείλει το ντοκουμέντο στον εκτυπωτή. Οι περισσότεροι υπολογιστές
σήμερα χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται «Παράθυρα»(Windows). Αυτό το
λειτουργικό σύστημα βρίσκεται στο εμπόριο για είκοσι και πλέον χρόνια και εκδόθηκε από την
εταιρεία Microsoft.
Ωστόσο, τα «Παράθυρα» δεν είναι το μοναδικό υπάρχον στο εμπόριο λειτουργικό σύστημα. Οι
υπολογιστές που κατασκευάζονται από την εταιρεία Apple Computers χρησιμοποιούν διαφορετικό
λειτουργικό σύστημα που λέγεται Mac OS. ‘Υστερα πάλι υπάρχει και η Linux, οποία είναι συμβατή
με τους περισσότερους υπολογιστές που πωλούνται σήμερα, αλλά χρησιμοποιείται πρωτίστως
από τεχνικούς.
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Η μονάδα του συστήματος
Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ηλεκτρονικού μηχανισμού
στο σύστημα του υπολογιστή σας. Είναι το μεγάλο κουτί που
στεγάζει τους δισκογράφους και άλλα συνθετικά μέρη. Οι πιο
πολλές μονάδες συστήματος υψώνονται σαν ένα είδος πύργου
–και γι’ αυτό ονομάζονται, εξαρτώμενες από το μέγεθος, άλλοτε
πύργοι υπολογιστή κι’ άλλοτε μικρο-πύργοι.
Το οπίσθιο μέρος της μονάδας του συστήματος συνήθως καλύπτεται από όλους τους τύπους
συνδέσμων. Αυτό συμβαίνει διότι όλα τ’ άλλα μέρη του συστήματος του υπολογιστή σας
συνδέονται με τη μονάδα του συστήματος σας και συνεπώς όλα θα πρέπει να έχουν χώρο να
συνδεθούν με πρίζα. Εάν ανοίξεις τη θήκη της μονάδας του συστήματος, θα δεις όλα τα είδη των
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (=chips)του υπολογιστή και τα προεξέχοντα ορθογώνια φύλλα
(=πλακέτες) του κυκλώματος (=circuit boards). Το εν λόγω μεγάλο φύλλο (πλακέτα) που βρίσκεται
στη βάση του υπολογιστή λέγεται «μητρική πλακέτα» διότι είναι η μάνα για τον μικροεπεξεργαστή
(microprocessor) και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (chips)μνήμης καθώς επίσης και για τα άλλα
εσωτερικά συστατικά στοιχεία που επιτρέπουν στο σύστημά σας να λειτουργεί.
Ο μικροεπεξεργαστής (microprocessor) είναι ο εγκέφαλος μέσα στο σύστημα. Επεξεργάζεται όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες για να επιτελεί τις εργασίες του ο υπολογιστής. ‘Όσο ισχυρότερος είναι
ο μικροεπεξεργαστής, τόσο ταχύτερα και αποτελεσματικότερα κινείται το σύστημα. Πριν μπορέσει
ο υπολογιστής να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του δίνετε, πρέπει αυτές κάπου να
αποθηκευτούν για προετοιμασία της προσπέλασης (access) εκ μέρους του μικροεπεξεργαστή.
Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται προσωρινά στου υπολογιστή τη RAM (=random access
memory= μνήμη τυχαίας προσπέλασης). ‘Όλοι οι υπολογιστές διαθέτουν κάποιο ποσό μνήμης που
μετριέται με bytes. ‘Ένα byte είναι, σχεδόν, ένας χαρακτήρας στη γραφή ενός κειμένου.
‘Ένα άλλο σημαντικό φυσικό συστατικό στοιχείο εντός της μονάδας του συστήματος είναι ο οδηγός
του σκληρού δίσκου. Ο σκληρός δίσκος αποθηκεύει επί μονίμου βάσης όλα τα σπουδαία δεδομένα
σας. Προτού, όμως να δυνηθούν τα δεδομένα να αποθηκευτούν σε οποιονδήποτε δίσκο, ο εν
λόγω δίσκος πρέπει πρώτα να μορφοποιηθεί. Δίσκος που δεν έχει μορφοποιηθεί (διαμορφωθεί)
αδυνατεί να δεχθεί οποιαδήποτε δεδομένα. Ασφαλώς, όταν αγοράζετε έναν υπολογιστή ο σκληρός
δίσκος έχει ήδη μορφοποιηθεί (διαμορφωθεί) για σας.
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Ολόκληρη η αποθήκευση στον υπολογιστή δεν βρίσκεται εντός της μονάδας του συστήματος. Οι
περισσότεροι υπολογιστές έχουν ένα εμπρόσθιο προσιτό οδηγό CD-ROM (=compact disk – read
only memory=συμπαγή δίσκο μνήμης μόνον ανάγνωσης), εγκατάσταση CD λογισμικών
προγραμμάτων και αντιγραφή δεδομένων από σκληρό δίσκο υπολογιστή σ’ ένα άγραφο CD-ROM
δίσκο. Μακράν όλων βρίσκεται το νεώτερο μέσο DVD που περιλαμβάνει μέχρι 4,7 GB (=giga
bytes) δεδομένων και είναι συνήθως CD-ROM.

Η οθόνη
Θα ήταν δύσκολο να χειρισθείς έναν υπολογιστή εάν δεν λάμβανες
διαρκώς μια οπτική ανατροφοδότηση που να δείχνει τι κάνει κάθε
στιγμή το μηχάνημά σου. Η οθόνη λοιπόν του υπολογιστή σου
παρέχει αυτή την οπτική λειτουργία.
Η παραδοσιακή CRT οθόνη μοιάζει πολύ με μικρή τηλεοπτική συσκευή. Ο μικροεπεξεργαστής
μεταβιβάζει ηλεκτρονικά λέξεις και εικόνες (κείμενο και γραφικά στη γλώσσα του υπολογιστή) στο
monitor (= οθόνη), όπως αυτές θα εμφανιζόντουσαν, κατά προσέγγιση, πάνω σε χαρτί. Βλέπεις,
τότε, την οθόνη και ανταποκρίνεσαι σύμφωνα με ό,τι φαίνεται στην οθόνη. Ο προτιμώμενος
σήμερα τύπος οθόνης για χρήση είναι η LCD monitor που παρέχει εικόνα επίπεδης οθόνης και
καταλαμβάνει μικρό χώρο γραφείου. Κάποιες, όμως LCD monitors αποδεικνύονται ακόμη
καλύτερες με εικόνα μεγάλης οθόνης, ίδιας αναλογίας (16:9 ή 16:10 ίντσες) με κινηματογραφικές
οθόνες, γεγονός που τις κάνει ιδανικές στο να βλέπεις ή να (προ)παρασκευάζεις ταινίες στον δικό
σου υπολογιστή (PC)..
Ούτε η CRT monitor, ούτε και η LCD παράγουν τις εικόνες που δείχνουν. Αντί για κάτι τέτοιο, μια
κάρτα με γραφική ύλη που είναι εγκαταστημένη μέσα στο σύστημα σου, επεξεργάζεται ηλεκτρονικά
εικόνες στην οθόνη. Για να εργασθείς σωστά, πρέπει η γραφική κάρτα και η monitor σου να
ταιριάσουν τη λειτουργία τους για να δείχνουν εικόνες της ίδιας ανάλυσης. Η λέξη ανάλυση
αναφέρεται στο μέγεθος των εικόνων που μπορούν να φανούν στην οθόνη και μετριέται (το
μέγεθος) με pixels (=εικονοστοιχεία). ‘Ένα εικονοστοιχείο δεν είναι παρά μια κηλίδα πάνω στην
οθόνη σου. Άρα μια πλήρης εικόνα αποτελείται από χιλιάδες εικονοστοιχεία. ‘Όσο μεγαλύτερη είναι
η ανάλυση τόσο και εντονότερη γίνεται κι’ αυτό σου επιτρέπει να βγάζεις πάνω στην οθόνη σου
περισσότερα( ή μικρότερα), κατά το δοκούν, στοιχεία.
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Το πληκτρολόγιο
Οι υπολογιστές λαμβάνουν δεδομένα διαβάζοντας τα
από δίσκο και τα δέχονται ηλεκτρονικά από ένα
μετασχηματιστή ή (από)διαμορφωτή (modem) ή
έχουν άμεσα είσοδο (input) από σένα, τον χρήστη.
Την είσοδο την παρέχεις με αυτή που γενικά
αποκαλείται μονάδα (συσκευή = device) εισόδου. Η
συνηθέστερη μονάδα εισόδου που χρησιμοποιείς για
να

μιλάς

στον

υπολογιστή

σου

είναι

το

πληκτρολόγιο (keyboard).
Ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή μοιάζει και λειτουργεί σαν πληκτρολόγιο γραφομηχανής, με τη
διαφορά ότι το πληκτρολόγιο του υπολογιστή έχει κάποια περισσότερα πλήκτρα. Μερικά από αυτά
τα πλήκτρα σου δίνουν τη δυνατότητα να κινηθείς μέσα σε κάποιο πρόγραμμα ή αρχείο. ‘Άλλα
πλήκτρα σου παρέχουν πρόσβαση σε ξεχωριστά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος. Όταν
πιέζεις ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο σου, αυτό στέλλει ένα ηλεκτρονικό σήμα στη μονάδα του
συστήματος που υπαγορεύει στο μηχάνημα σου, ό,τι εσύ επιθυμείς να κάνεις.
Τα περισσότερα πληκτρολόγια που συναντούμε στους νέους υπολογιστές αγκιστρώνονται μέσω
ενός καλωδίου στο οπίσθιο μέρος του συστήματος της μονάδας. Ωστόσο, κάποιοι κατασκευαστές
φτιάχνουν ασύρματα πληκτρολόγια που συνδέονται με τη μονάδα του συστήματος μέσω
ραδιοσημάτων, λιγοστεύοντας, έτσι, τα καλώδια από το οπίσθιο μέρος του συστήματος κατά ένα.

Το ποντίκι
Σαν όνομα είναι αστείο αλλά σαν συσκευή απαραίτητη. Είναι
ένα μικρό σύνεργο (εξάρτημα) χρησιμοποιούμενο με το χέρι. Τα
πιο πολλά ποντίκια αποτελούνται από μια στενόμακρη θήκη με
μια ροδίτσα από κάτω τους και δύο ή τρία κουμπιά στην κορυφή
τους. Όταν κινείς το ποντίκι κατά μήκος του γραφείου, επάνω
στην οθόνη κινείται κι’ ένας δείκτης (βέλος) που λέγεται δρομέας
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(=cursor). ‘Οταν κάνεις κλικ (clik = πιέζεις και αφήνεις) το κουμπί
ενός ποντικιού, αυτή η κίνηση ξεκινάει μια δραστηριότητα στο
πρόγραμμά σου.
Τα ποντίκια συναντώνται σε όλα τα σχήματα. Κάποια έχουν καλώδια και κάποια άλλα όχι. Μερικά
είναι στο σχήμα ωοειδή ενώ άλλα είναι καμπυλωτά για να ταιριάζουν καλύτερα στην παλάμη του
χεριού σου. Κάποια διαθέτουν ένα σύνηθες ροδάκι από κάτω και άλλα πάλι χρησιμοποιούν ένα
οπτικό αισθητήρα (=sensor) ο οποίος δείχνει που και πόσο κυλιέσαι. Μάλιστα, κάποια έχουν έξτρα
κουμπιά που μπορούν να προγραμματισθούν για ξεχωριστές λειτουργίες ή έχουν ένα τροχό
περιστροφής (scrolling wheel) που μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις για να περιστραφείς (scroll)
μέσα από μεγάλα γραπτά κείμενα (documents) ή ιστοσελίδες (web pages).
Το αριστερό κουμπί χρησιμοποιείται για λειτουργία επιλογής αντικειμένων (με ένα κλικ). Ένα διπλό
κλικ μπορεί να θέσει σε λειτουργία μια εργασία εφαρμογής ή σου επιτρέπει να κλείσεις ένα αρχείο.
Το δεξιό κουμπί έχει πρόσβαση σ’ ένα πρόγραμμα (=μενού = menu) pulldown. Το κεντρικό, τέλος,
κουμπί χρησιμοποιείται για μερικές μόνον εφαρμογές.

Ο εκτυπωτής
Για μόνιμα κείμενα της δουλειάς, πρέπει να προσθέσετε ένα
εκτυπωτή στο σύστημά σας. Οι εκτυπωτές παράγουν μεγάλο
προϊόν αντιγραφής από προγράμματα υπολογιστών. Οι δύο
βασικοί τύποι εκτυπωτών σήμερα είναι οι “λέιζερ» (=laser) και οι
«ψεκασμού μελάνης» (inkjet).
Οι λέιζερ εκτυπωτές (=laser printers) εργάζονται, σχεδόν, σαν μηχανές οι οποίες τοποθετούν
πούδρα μελανιού (=toner)στο χαρτί με τη χρήση μιας μικρής λέιζερ. Οι εκτυπωτές ψεκασμού
μελάνης (=inkjet printers) από την άλλη πλευρά, ρίχνουν πίδακες μελανιού στην επιφάνεια του
χαρτιού για να πλάσσουν την εκτυπώμενη εικόνα. Οι inkjet εκτυπωτές έχουν συνήθως πιο χαμηλή
τιμή από τους laser εκτυπωτές αν και η διαφορά τους στην τιμή όλο και συρρικνώνεται. Μπορείς να
διαλέξεις ασπρόμαυρο ή έγχρωμο εκτυπωτή. Οι ασπρόμαυροι εκτυπωτές είναι ταχύτεροι από τους
έγχρωμους οι οποίοι όμως, είναι αυτοί που σε καλύπτουν αν θέλεις να τυπώσεις εικόνες
ειλημμένες (παρμένες) από ψηφιακή κάμερα.
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Εξάσκηση
1.

Σύνδεσε όλα τα μέρη του υπολογιστή σου με τη μονάδα του συστήματος.

2.

‘Άνοιξε τον οδηγό CD-ROM και πέρασε μέσα ένα CD με μουσική.

3.

Πίεσε το κουμπί για να μπει μέσα ο CD.

4.

Θέσε σε λειτουργία το σύστημα του speaker (φωνητικό σύστημα) και αύξησε την ένταση για
ν’ ακούσεις μουσική.
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Βασικές λειτουργίες
Ανοίγοντας και κλείνοντας τον υπολογιστή
Είναι σημαντικό να θέτεις τα πράγματα σε λειτουργία με τη σωστή σειρά. Ακολούθησε, λοιπόν,
αυτά τα βήματα.
1

Άνοιξε (θέσε σε λειτουργία) την οθόνη (monitor)

2.

Άνοιξε το φωνητικό σύστημα (speaker). Βεβαιώσου, όμως, ότι το κουμπί ρύθμισης της
έντασης είναι γυρισμένο προς τα κάτω (δηλαδή προς τα’ αριστερά).

3.

Άνοιξε οποιαδήποτε άλλα συνθετικά μέρη του συστήματος που συνδέονται με τη μονάδα
του συστήματος σου, όπως π.χ. τον εκτυπωτή, τον σαρωτή (=scanner) ή τον εξωτερικό
μεταλλάκτη-μετασχηματιστή (=modem). (Εάν ο υπολογιστής σου είναι συνδεδεμένος μ’ ένα
δίκτυο Ethernet, βεβαιώσου ότι ο δρομολογητής (router)του δικτύου είναι σε λειτουργία.

4.

Άνοιξε τη μονάδα του συστήματός σου.

Σημείωση
Η μονάδα του συστήματος σου είναι το τελευταίο πράγμα που ανοίγεις (θέτεις σε λειτουργία). Αυτό
συμβαίνει γιατί όταν το ανοίγεις, είναι υποχρεωμένο να αισθάνεται τα άλλα συνθετικά μέρη του
συστήματος σου. Πράγμα που γίνεται εάν αυτά έχουν μπει στην πρίζα και είναι σε λειτουργία.
‘Όταν θέλεις να κλείσεις (να θέσεις εκτός λειτουργίας) τον υπολογιστή, κάνε το μέσω των
«Παραθύρων» (windows). Αυτή είναι η προτεινόμενη διαδικασία που πρέπει πάντοτε να επιλέγεις
για να κλείσεις τον υπολογιστή σου. Τώρα για να κλείσεις τα «παράθυρα» και τον υπολογιστή σου,
ακολούθησε τα εξής βήματα:
1.

Κάνε κλικ με το κουμπί Εκκίνησης (start) για να δείξει της Εκκίνησης το πρόγραμμα (start
menu).

2.

Κάνε κλικ με το δεξιό βέλος δίπλα στο κουμπί Ισχύος (ρεύματος = power button) στην
κάτω δεξιά γωνία του προγράμματος (menu). Κατόπιν επέλεξε το Κλείσιμο (=shut down).

3.

Κλείσε (θέσε εκτός λειτουργίας) με το χέρι την οθόνη (=monitor), τον εκτυπωτή και τους
υπόλοιπους περιφερειακούς μηχανισμούς (peripherals).
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Χρήση του ποντικιού
Κάποιες σημαντικές λειτουργίες επιτελούμενες με το ποντίκι είναι η υπόδειξη (pointing), το κλικ, το
διπλό κλικ, η απόρριψη (dragging), η σύνδεση (dropping) και το σωστό κλικ. Απλώς, μετακινείς το
ποντίκι έτσι ώστε ο δρομέας (cursor) να δείχνει το αντικείμενο που επιλέγεις κι ύστερα κάνεις κλικ
αμέσως με το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Αυτός είναι ένα αποτελεσματικός τρόπος να
επιλέγεις θέματα του προγράμματος (menu), καταλόγους καταχώρησης (directories) και αρχεία.
‘Όμως το διπλό κλικ (double-clicking) σε μια μέθοδο χειρισμού (item), χρειάζεται οπωσδήποτε για
να ενεργοποιήσει μια λειτουργία, όπως π.χ. για να ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα ή για ν’ ανοίξεις ένα
φάκελο (folder) αρχείου. Αυτό συνεπάγεται την υπόδειξη (pointing) σε σημείο της οθόνης με τον
δρομέα (cursor) και κατόπιν το κλικ του αριστερού κουμπιού με γρήγορη διαδοχή. Οπότε επιλέγεις
μια μέθοδο χειρισμού (item) και μετά κάνεις κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού, θα βλέπεις
συχνά ένα πρόγραμμα (menu) pop-up.
Αυτό το πρόγραμμα, όταν είναι διαθέσιμο, περιέχει εντολές που έχουν άμεση σχέση με το
επιλεχθέν αντικείμενο. Π.χ. εάν κάνεις σωστό κλικ σε μια εικόνα αρχείου, θα δεις κάποιες εντολές
σχετικές με το συγκεκριμένο αρχείο, όπως αντιγραφή, διαγραφή και ούτω καθεξής.

Χρήση του πληκτρολογίου
Το πληκτρολόγιο είναι η κύρια περιφερειακού μηχανισμού μονάδα εισαγωγής δεδομένων στον
υπολογιστή. Στο κέντρο του πληκτρολογίου, υπάρχουν πλήκτρα που παράγουν γράμματα και
αριθμούς. Στο επάνω μέρος υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα πλήκτρα που εκτελούν ειδικές
λειτουργίες (F1, F2, F3, …..F12). στη δεξιά πλευρά υπάρχει ένα αριθμητικό (numerical) πλήκτρο.
Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ένα γράμμα σε μορφή κεφαλαίου, πιέζεις και κρατάς τη “shift”
(=μετακίνηση στοιχείων) και κατόπιν πιέζεις, μια φορά, το γράμμα που το θέλεις κεφαλαίο. Εάν
επιθυμείς να γράψεις πολλά κεφαλαία γράμματα το ένα κατόπιν του άλλου, τότε πίεσε το “caps
lock” (=κλείδωμα των κεφαλαίων).
Τα βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου είναι enter, esc, alt, insert, delete, F1. Τα εν λόγω
πλήκτρα επιτελούν ποικίλες πράξεις, όπως την εισαγωγή (=inserting) τη διαγραφή (=deleting)
δεδομένων (data) από κάποια ξεχωριστή περιοχή (=location), την ακύρωση μιας λειτουργίας ή το
κλείσιμο ενός εν χρήσει προγράμματος, την αίτηση βοήθειας κλπ.
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Χρήση του εκτυπωτή
Για να (εκ)τυπώσεις ένα αρχείο:
1.

Επέλεξε το αρχείο κάνοντας ένα κλικ σ’ αυτό.

2.

Από το menu Αρχείο (File) επέλεξε το (εκ)τυπώνω (print).

3.

Η εικόνα του εκτυπωτή θα εμφανισθεί κάτω στο δεξιό μέρος της οθόνης και όταν την
επόμενη στιγμή η λειτουργία εκτύπωσης είναι έτοιμη τα Παράθυρα (Windows) θα στείλουν
πληροφορίες στον εκτυπωτή του οποίου το φως λειτουργίας θ’ αρχίσει ν’ αναβοσβήνει.

Για να δεις τα αρχεία που έχεις στείλει για εκτύπωση καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν
την εκτύπωση, κάνε διπλό κλικ στην εικόνα του εκτυπωτή στο κάτω δεξιό μέρος, ή διάλεξε startsettings-printers (=εκτυπωτές εκκίνησης-προετοιμασιών) και άνοιξε το παράθυρο για ρύθμιση της
εκτύπωσης μ’ ένα διπλό κλικ σ’ αυτήν. Τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο με όλες τις πληροφορίες
για τ’ αρχεία, και για την τρέχουσα κατάσταση τους, που στέλλονται στον εκτυπωτή. Για να
ακυρώσεις μια εκτύπωση κάνε κλικ σ’ αυτή στον κατάλογο των προσεχών εκτυπώσεων, και πίεσε
στο πληκτρολόγιο del.

Εργασία με word (επεξεργασία κειμένου)
Οι υπολογιστές πάντοτε έχουν παρέα μια δέσμη προγραμμάτων προεγκαταστημένη στους
σκληρούς τους δίσκους. Τα πιο ειδικά προγράμματα είναι προεγκαταστημένα στον υπολογιστή,
είναι κάτι που εξαρτάται από το είδος των ρυθμίσεων που έχει κάνει ο κατασκευαστής του
υπολογιστή με τους πωλητές του λογισμικού. Πολλοί κατασκευαστές υπολογιστή προεγκαθιστούν
κάποιο είδος λογισμικού “suite” (=πλήρους ακολουθίας) που βασικά είναι μια δέσμη από χρήσιμα
προγράμματα παραγωγικότητας. Για πολλούς χρήστες αυτή η πλήρης ακολουθία (suite) των
προγραμμάτων θα είναι όλα όσα χρειάζονται για να επιτελέσουν βασικές εργασίες του υπολογιστή,
τέτοιες όπως η μεγάλη υπολογιστική ικανότητα (=number crunching) και η γραφή χαρακτήρων
(=letter writing).
Η πιο συνηθισμένη εγκαταστημένη δέσμη λογισμικού στα νέα συστήματα υπολογιστή είναι οι
Microsoft Works που περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών λειτουργιών. Κειμενογράφο (=word
processor), πακέτο εφαρμογής για ανάλυση πληροφοριών (= spread sheet) κλπ. Εναλλακτικά,
πάλι, κάποιοι υπολογιστές με υψηλή τιμή έχουν εγκαταστημένο Microsoft Office
πληρέστερο σε χαρακτήρες suite από εκείνο των Microsoft Works.
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Όταν θέλεις να γράψεις μια επιστολή, να πυροδοτήσεις ένα γρήγορο memo (αποθηκευμένη
μνήμη), να δημιουργήσεις μια αναφορά ή μια επιστολή ειδήσεων, χρησιμοποιείς το πρόγραμμα
λογισμικού που λέγεται κειμενογράφος. Για τους περισσότερους χρήστες υπολογιστή το
προτιμώμενο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου είναι αυτό της Microsoft Word.
Οτιδήποτε δημιουργείς με word (επεξεργασία κειμένου) ονομάζεται γραπτό κείμενο(=document).
Ένα document έγγραφο δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα αρχείο υπολογιστή που μπορεί ν’
αντιγραφεί, να μετακινηθεί και να διαγραφεί –ή ακόμη και να διορθωθεί με επεξεργασία εντός της
word. Κάθε νέο word document που δημιουργείς βασίζεται σε αυτό που λέγεται template
(προδιαγραφή κατασκευής που επιτρέπει σε προγραμματιστές να ανακοινώνουν τους τύπους των
δεδομένων τους). Μια template συνδυάζει επιλεγμένα στυλ και δημιουργίες γραπτών κειμένων
(documents), και σε κάποιες περιπτώσεις κάποιο προγεγραμμένο κείμενο ή επεξεργασμένες
ενότητες πληροφοριών.
Για να ανοίξεις ένα προγενέστερα δημιουργηθέν γραπτό κείμενο (document) στη word 2007, κάνε
κλικ το κουμπί του ηλεκτρονικού γραφείου (=office) και επέλεξε open (ελεύθερη εισαγωγή). Στη
word 2003 επέλεξε file-open (ελεύθερη εισαγωγή σε αρχεία). Όταν εμφανιστεί το σύμβολο
διαλόγου open, κάνε πλεύση και επέλεξε το αρχείο που θέλεις ν’ ανοίξεις. Κατόπιν κάνε κλικ στο
κουμπί open. Κάθε κείμενο (document) που φτιάχνεις και επιθυμείς να κρατήσεις, πρέπει να
διατηρηθεί σ’ ένα αρχείο. Την πρώτη φορά που διατηρείς ένα αρχείο οφείλεις ν’ αναφέρεις
λεπτομερώς ένα όνομα για αρχείο και περιοχή. Όταν επίσης, κάνεις επιπρόσθετες αλλαγές σ’ ένα
κείμενο (document), πρέπει να διατηρήσεις (φυλάξεις) αυτές τις αλλαγές.
Εισάγεις ένα κείμενο σ’ ένα γραπτό επεξεργασίας (word document) από το σημείο εισχώρησης
που εμφανίζεται στην οθόνη σαν ένας δρομέας που αναβοσβήνει. Όταν αρχίζεις τη
δακτυλογράφηση στο πληκτρολόγιο σου, το νέο κείμενο προστίθεται στο σημείο εισχώρησης.
Μετακινείς το εν λόγω σημείο με το ποντίκι σου κάνοντας κλικ σε μια νέα θέση στο κείμενο σου. Το
ίδιο γίνεται και με το πληκτρολόγιο σου χρησιμοποιώντας του τελευταίου τα πλήκτρα-βέλη.
Αφού έχεις εισάγει ένα κείμενο, είναι ώρα και να το διορθώσεις. Με την επεξεργασία κειμένου
(word) μπορείς να διαγράψεις, να κόψεις, ν’ αντιγράψεις ή να επικολλήσεις ένα κείμενο –ή γραφικά
στοιχεία- από και προς οπουδήποτε είτε εντός του document του δικού σου είτε μεταξύ άλλων
documents. Όμως, προτού τακτοποιήσεις ένα κείμενο για επεξεργασία, πρέπει πρώτα να το
επιλέξεις. Ο ευκολότερος τρόπος επιλογής κειμένου είναι να δουλέψεις με το ποντίκι σου. Απλά
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κράτησε το κουμπί του ποντικού σου και σύρε τον δρομέα (cursor) πάνω από το κείμενο που
θέλεις να επιλέξεις. Επίσης μπορείς να επιλέξεις κείμενο με τη χρήση του πληκτρολογίου σου.
Παραδείγματος χάριν, το βέλος shift+left (μετατόπιση-αριστερά) επιλέγει ένα χαρακτήρα προς τ’
αριστερά. Το shift+end (μετατόπιση-άκρον) πάλι, επιλέγει όλο το κείμενο μέχρι το τέλος της
τελευταίας γραμμής.
Οποιοδήποτε κείμενο επιλέξεις εμφανίζεται σαν ένα λευκό κείμενο πάνω σ’ ένα έντονο μαύρο
φόντο. Αφού έχεις κάνει επιλογή ενός κομματιού κειμένου, μπορείς τότε να το διορθώσεις με:
Απαλοιφή(διαγραφή) del
Αντιγραφή

ctrl+ins or ctrl+C

Περικοπή

shift+ del or ctrl+X

Επικόλληση

shift+ins or ctrl +V

Αφού το κείμενο έχει εισαχθεί και διορθωθεί, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια από τις άπειρες
επιλογές μορφοποίησης(διαμόρφωσης) της word (επεξεργασία κειμένου) για ν’ αναπτύξεις το
document. Είναι εξόχως εύκολο να διορθώσεις ένα κείμενο όταν εργάζεσαι με τον τρόπο του
εκτυπωτικού πλαισίου, διότι αυτός εμφανίζει το δικό σου document όπως θα φαίνεται όταν
τυπωθεί. Για να ενεργοποιήσεις αυτή την περίπτωση κατέβασε την εικόνα του menu (επιλογή
προγράμματος) και επέλεξε το print layout (πλαίσιο εκτύπωσης). Για να μορφοποιήσεις ένα
κομμάτι κειμένου κάνε έντονο το κείμενο και ύστερα κάνε κλικ στο κουμπί της επιθυμητής
διαμόρφωσης.
Η word (επεξεργασία κειμένου) έχει έναν αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας. Όταν κάνεις κάποιο
ορθογραφικό λάθος, εμφανίζεται μια κόκκινη γραμμή κάτω από το λάθος. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει σφάλμα στην ορθογραφία της λέξης. Όταν λοιπόν, δεις το συγκεκριμένο λάθος, θέσε τον
δρομέα (cursor) πάνω στη λανθασμένα γραμμένη λέξη και κάνε σωστό κλικ με το ποντίκι σου. Η
word (επεξεργασία κειμένου) σου παρουσιάζει τώρα ένα πλήρες menu με εισηγήσεις (προτάσεις)
για διόρθωση του λάθους. Μπορείς να επιλέξεις μια άλλη λέξη από τον κατάλογο, ή να επιστρέψεις
στο κείμενό σου και να αλλάξεις με το χέρι την εσφαλμένη λέξη. Μερικές φορές η word
(επεξεργασία κειμένου) συναντά μια λέξη που δεν αναγνωρίζει, ακόμη κι αν αυτή είναι σωστά
γραμμένη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείς να προσθέσεις τη συγκεκριμένη λέξη στο λεξικό
ορθογραφίας της word με το κάνεις σωστό κλικ της λέξης και με το να επιλέξεις add (προσθέτω)
από το pop-up menu.

- 16 -

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Όταν έχεις τελειώσει με τη διόρθωση του κειμένου σου, μπορείς να πληροφορήσεις την word ώστε
να στείλει ένα αντίγραφο στον εκτυπωτή σου. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να επιθεωρήσεις το
γραμμένο κείμενο πάνω στην οθόνη προτού το εκτυπώσεις, ώστε να προβείς σε κάποιες αλλαγές
της τελευταίας στιγμής χωρίς να ξοδέψεις πολύ χαρτί. Ο πλέον ταχύς τρόπος εκτύπωσης του
κειμένου σου (document) είναι η επιλογή ταχείας εκτύπωσης της word. Ενεργοποιείς μια γρήγορη
εκτύπωση απλά με ένα κλικ στο κουμπί office (ηλεκτρονικό γραφείο) και με μια επιλογή print,
quick print (γρήγορη εκτύπωση). Όταν εκτυπώνεις το κείμενό σου ταχέως, στείλε το άμεσα στον
διορθωτή εκτυπωτή σου. Αυτό παρακάμπτει την εκτύπωση του κομματιού του διαλόγου και όλων
των υπολοίπων επιλογών διαμόρφωσης.
Μερικές φορές η ταχεία εκτύπωση δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για κάτι τέτοιο. Παραδείγματος
χάριν, ενδέχεται να θέλεις να τυπώσεις πολλαπλά αντίγραφα ή να εργαστείς μ’ ένα διαφορετικό (μη
διορθωτή)

εκτυπωτή.

Για

τέτοιες

λοιπόν,

ή

ανάλογες

περιπτώσεις,

είναι

ανάγκη

να

χρησιμοποιήσεις την εκτύπωση του κομματιού διαλόγου της word. Ανοίγεις την εκτύπωση
διαλόγου μ’ ένα κλικ του κουμπιού office (ηλεκτρονικό γραφείο) και επιλέγεις print, print. Αφού
σου παρουσιασθεί η εκτύπωση του κομματιού διαλόγου, εσύ διαλέγεις κάποια από τις πολλές
επιλογές που είναι ειδικές γι’ αυτή την ξεχωριστή δουλειά εκτύπωσης. Μετά το τέλος των επιλογών
σου, κάνε κλικ στο κουμπί ok (εντάξει) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
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Εργασία με Excel (λογιστικά φύλλα)
Όταν βρίσκεσαι στον υπολογιστή και επιθυμείς να φας (crunch) κάποιους αριθμούς, χρησιμοποιείς
ένα πρόγραμμα που λέγεται πίνακας ανάλυσης πληροφοριών (spread sheet). Υπάρχουν αρκετά
διαθέσιμα προγράμματα αυτού του είδους για τον προσωπικό σου υπολογιστή. Το δημοφιλέστερο
μεταξύ πολλών «τραγανιστών» (crunchers)είναι το Λογιστικό φύλλο Microsoft Excel, το οποίο εμείς
συμπεριλάβαμε σαν μέρος των Microsoft Office Suite (διαδοχικά αλληλένδετα προγράμματα
ηλεκτρονικού γραφείου). ‘Άλλα είναι το Lotus 1-2-3- και το Corel’s Quattro Pro.
Ένας spreadsheet (πίνακας ανάλυσης πληροφοριών) δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα
γιγαντιαίο κατάλογο. Ένας κατάλογος που περιέχει, σχεδόν, κάθε είδους δεδομένων (data) που
μπορείς να σκεφθείς, κι επίσης αριθμούς και ημερομηνίες. Παίρνεις οποιοδήποτε αριθμό ή
αριθμούς από τη λίστα και τους χρησιμοποιείς για να υπολογίσεις νέους αριθμούς. Επιπλέον,
μπορείς να μειώσεις τα θέματα της λίστας, να τα βελτιώσεις και να εκτυπώσεις τα σημαντικά
σημεία σε μια αναφορά. Τέλος, μπορείς να παρουσιάσεις τους αριθμούς σου σε μια γραμμή ή σε
μια γραμμική συνομιλία (bar chart).
Όλα τα προγράμματα ανάλυσης πληροφοριών λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Σ’ ένα τέτοιο
πρόγραμμα, τα πάντα εναποθηκεύονται σε μικρά κυτία που λέγονται στοιχειώδεις μονάδες (cells).
To spreadsheet διαιρείται σε πολλές τέτοιες στοιχειώδεις μονάδες εκάστη των οποίων είναι
τοποθετημένη σε μια ξεχωριστή θέση πάνω σ’ ένα γιγαντιαίο πλέγμα (grid) φτιαγμένο από
οριζόντιες σειρές (rows) και κάθετες σειρές (columns). Κάθε μια κάθετη σειρά έχει έναν αλφαβητικό
αναγνωριστικό σύμβολο (label) ενώ κάθε μια οριζόντια σειρά έχει ένα αριθμητικό σύμβολο
αναγνώρισης. Η θέση κάθε μιας στοιχειώδους μονάδας αποθήκευσης (cell) είναι ένας συνδυασμός
των θέσεων των κάθετων και οριζόντων σειρών τους.
Η είσοδος κειμένου ή αριθμών σ’ ‘ένα spreadsheet είναι εύκολη. Απλά μόνον να θυμάσαι ότι τα
δεδομένα (data) εισέρχονται σε κάθε μια στοιχειώδη μονάδα αναγνώρισης (cell) ένα-ένα
ξεχωριστά. Οπότε στη συνέχεια γεμίζεις ένα spreadsheet με εκατοντάδες ή χιλιάδες cells γεμάτα
από τα δικά τους δεδομένα.
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Για να εισάγεις δεδομένα σε μια ξεχωριστή cell ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
1.

Επιλέγεις τη στοιχειώδη μονάδα (cell) στην οποία επιθυμείς να εισάγεις δεδομένα.

2.

Τυπώνεις το κείμενο ή τους αριθμούς σου στη cell. Ότι τυπώνεις επαναλαμβάνεται στη
γραμμική φόρμουλα (formula bar ) στο επάνω μέρος της οθόνης.

3.

Αφού τελειώσεις να τυπώνεις τα δεδομένα στη cell, πίεσε το enter (εισαγωγή, είσοδος).

Τα λογιστικά φύλλα (excels) σου επιτρέπουν να εισάγεις οποιοδήποτε τύπο αλγεβρικής
φόρμουλας σε οποιοδήποτε cell. Έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς αυτές τις φόρμουλες για
να προσθέτεις, αφαιρείς, πολλαπλασιάζεις, διαιρείς και γενικά να επιτελείς οποιοδήποτε
συνδυασμών αυτών των πράξεων. Η συνηθέστερη πράξη σ’ έναν οποιοδήποτε spreadsheet
(πίνακα ανάλυσης πληροφοριών) είναι η πρόσθεση μιας ομάδας αριθμών. Τα λογιστικά φύλλα
κάνουν το άθροισμα των οριζοντίων και καθέτων γραμμών ή των αριθμών εύκολη δουλειά μέσω
της λειτουργίας AutoSum (αυτόματη άθροιση). Εσύ απλά ακολούθησε τα εξής βήματα:
1.

επέλεξε τη cell στο τέλος μιας οριζόντιας ή κάθετης σειράς αριθμών εκεί όπου θέλεις να
εμφανισθεί το σύνολο.

2.

κάνε κλικ με το κουμπί AutoSum στο τμήμα της διόρθωσης.

Το λογιστικό φύλλο (excel) αθροίζει αυτόματα όλους τους προηγούμενους αριθμούς και τοποθετεί
το σύνολο στην επιλεγείσα μονάδα. Η AutoSum (αυτόματη άθροιση) του Excel περιλαμβάνει
επίσης και μερικές άλλες αυτόματες πράξεις αριθμητικής. Όταν κάνεις κλικ το κάτω βέλος στο
πλευρό του κουμπιού της AutoSum, μπορείς να πράξεις τα ακόλουθα:
• Average (μέσος όρος), υπολογίζει τον μέσον όρο των cells που επιλέχθηκαν
• Count numbers (μέτρηση αριθμών), μετράει τον αριθμό των επιλεγμένων cells
• Max (μέγιστος-η-ο), επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή στις επιλεγμένες cells
• Min (ελάχιστος-η-ο-), επιστρέφει την ελάχιστη τιμή στις επιλεγμένες cells
Εξάσκηση
1.

Κλείσε (θέσε εκτός λειτουργίας) τον υπολογιστή. Θέσε τον υπολογιστή και πάλι σε
λειτουργία.

2.

Μετακίνησε τον δρομέα πάνω από το κουμπί (start) (εκκίνηση) και επέλεξε “Help”
(συνδρομή, βοήθεια) από το menu (επιλογή προγράμματος). Επέλεξε το θέμα “Microsoft
Office World Help” (συνδρομή του παγκόσμιου ηλεκτρονικού γραφείου της Microsoft).
Πραγματοποίησε πλεύση μέσα από τα θέματα που σ’ ενδιαφέρουν.
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3.

Κάνε κλικ στο κουμπί “start”. Κατόπιν, θέσε τον δρομέα (cursor) πάνω στην εικόνα «my
computer” (ο υπολογιστής μου) και κάνε διπλό κλικ.

4.

Τύπωσε σ’ ένα document (γραπτό) της word (επεξεργασίας κειμένου) τη φράση “personal
computer” (προσωπικός υπολογιστής) και τύπωσε τη σελίδα.

5.

Δημιούργησε ένα αρχείο λογιστικού φύλλο (excel) με τις λεπτομέρειες επαφής των
συναδέλφων σου και τύπωσέ το.
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Το Διαδίκτυο (Internet)
Το Διαδίκτυο: Θεωρία και προέλευση
Η πλειονότητα των ανθρώπων σήμερα αγοράζει υπολογιστές για να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Δηλαδή, για να στείλει και λαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να περιηγείται (surf) στον web (ιστό)
και να συζητάει με άλλους χρήστες.
Τι είναι το Διαδίκτυο;
•

Ένα δίκτυο δικτύων που ενώνει πολλούς κυβερνητικούς, πανεπιστημιακούς και ιδιωτικούς
υπολογιστές και παρέχει μια υποδομή για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δελτίων
ανακοινωθέντων, μερών που περιέχονται αρχεία για λήψη (file archives), υπερκειμένων
εγγράφων, βάσεων δεδομένων και άλλων υπολογιστικών πηγών.

•

Η τεράστια συλλογή δικτύων υπολογιστή που σχηματίζει αλλά συγχρόνως και δρα σαν ένα
μοναδικό πελώριο δίκτυο για μεταφορά δεδομένων και μηνυμάτων μέσα από αποστάσεις
που μπορεί να είναι το ίδιο γραφείο στο οποίο βρίσκεσαι εσύ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του
κόσμου.

Σύντομη ιστορία του Διαδικτύου
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1986

Η εταιρεία DAPRA (Defence Advanced Research Projects Agency = αντιπροσωπεία
προγραμμάτων υψηλής επιστημονικής έρευνας για θέματα ‘Αμυνας) συμβάλλει με την
BBN (Bolt, Beranek and Newman) και δημιουργούν το δίκτυον Arpanet.

1970

Οι πρώτοι πέντε (ενωτικοί) κόμποι:
•

UCLA

•

Στάμφορντ (Αγγλίας)

•

UC Santa Barbara

•

Πανεπιστήμιο της Γιούτα (Αμερικής)

•

BBN

1974

TCP (εξ) ειδίκευση από Vint Cerf

1984

Την 1η Ιανουαρίου, το Διαδίκτυο με τους 1.000 φιλοξενούμενους του μετατρέπεται
κατά μία λέξη (en masse / στα Γαλλικά) TCP/IP για τα μηνύματα του.

Αναπτυξιακές τάσεις (ροπές) του Διαδικτύου
1977

111 φιλοξενούμενοι στο Διαδίκτυο

1981

213 φιλοξενούμενοι

1983

562 φιλοξενούμενοι

1984

1.000 φιλοξενούμενοι

1986

5.000 φιλοξενούμενοι

1987

10.000 φιλοξενούμενοι

1989

100.000 φιλοξενούμενοι

1992

1.000.000 φιλοξενούμενοι

2001

150-170 εκατομμύρια φιλοξενούμενοι

2002

άνω των 200 εκατομμυρίων φιλοξενούμενοι

2010

περίπου το 80% του πλανήτη βρίσκεται στο Διαδίκτυο
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Μπορείς να συνδεθείς με το Διαδίκτυο μέσω μιας προμηθευτικής υπηρεσίας. Αυτό που χρειάζεσαι
είναι ν’ ανοίξεις προηγουμένως ένα λογαριασμό με τον ISP (Internet Service Provider =
Προμηθευτής Υπηρεσιών Διαδικτύου). Μπορείς να υπογράψεις είτε τηλεφωνώντας είτε μέσω της
υπηρεσίας ευρέος φάσματος συχνοτήτων. Αφού αποκτήσεις λογαριασμό, διαμορφώνεις Windows
(παράθυρα) για το νέο σου λογαριασμό και περιηγείσαι (surf =σερφάρεις) στον ιστό μ’ ένα
πρόγραμμα που ονομάζεται web browsers (εφαρμογές περιήγησης ιστοσελίδων). Ο περιηγητής
του Διαδικτύου είναι προφανώς ο εφαρμοστής περιήγησης (browser) ο εγκαταστημένος στο νέο
σου υπολογιστή. Μπορείς να πας σε μια ξεχωριστή σελίδα του ιστού με το να εισέρθεις στη
διεύθυνση της σελίδας στην Address row (οριζόντια ηλεκτρονική διεύθυνση) και με το να πιέσεις
enter (εισαγωγή).

Ψυχαγωγικές χρήσεις του Διαδικτύου
Το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο μέρος όπου μπορείς να αγοράσεις όλα τα είδη πραγμάτων όπως
CD, βιβλία και άλλα με ένα κλικ ενός ποντικού. Μερικοί από τους χρήστες εξακολουθούν να
διστάζουν να κάνουν τα ψώνια τους με ηλεκτρονική σύνδεση αλλά γενικά το Διαδίκτυο είναι ένα
ασφαλές μέρος για ψώνια. Επίσης το Διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο μέρος και για να κάνεις
ταξιδιωτικές κρατήσεις με χρήση μιας από τις πολυάριθμες ταξιδιωτικές ηλεκτρονικές σελίδες.
Συνηθισμένης χρήσης είναι η κοινωνική ηλεκτρονική σελίδα του δικτύου που λέγεται MySpace (ο
χώρος μου) πλην, όμως, δεν είναι και η μοναδική. Είναι ένας τόπος όπου οι χρήστες
οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο, να μοιράζονται τις προτιμήσεις και
τις απαρέσκειες τους, γνώμες και τέλος συμβουλές. Οι χρήστες του MySpace δημιουργούν τις
δικές τους βιογραφικές σελίδες και τις συμπληρώνουν με προσωπικές τους πληροφορίες,
φωτογραφίες, καταλόγους φίλων, εισαγωγές blogs κλπ.
Οποιοδήποτε μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ηλεκτρονική σελίδα στον ιστό. Το μόνο που
χρειάζεσαι είναι ένα πρόγραμμα διόρθωσης στην ιστοσελίδα (για να φτιάξεις τις προσωπικές σου
σελίδες) και μια κοινότητα φιλοξενίας του ιστού (για να φιλοξενήσεις τις σελίδες σου). Οι σελίδες
ιστού δομούνται με τη χρήση της γλώσσας προγράμματος της HTML. Για να φτιάξεις μια
προσωπική ιστοσελίδα, έλεγξε μια μεγάλη σελίδα δομής κοινοτήτων, όπως οι Yahoo, Geocities ή
Google Page Creator.
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Επιπροσθέτως, μπορείς να πραγματοποιήσεις λήψεις τραγουδιών από τις iTunes Stores, URGE
και άλλες μουσικές αποθηκεύσεις ηλεκτρονικής συναλλαγής, ενώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις και
οποιοδήποτε ακουστικό πρόγραμμα, όπως τα Windows Media Player και iTunes Player, ώστε
να επαναφέρεις ψηφιακά ακουστικά αρχεία. Το ραδιόφωνο του Διαδικτύου είναι, επίσης, ένας
τρόπος για ν’ ακούσεις ψηφιακή μουσική, μολονότι στο Διαδίκτυο εκπέμπουν πραγματικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά τον κόσμο. Όπως και σταθμοί αποκλειστικοί του ιστού. Εξάλλου, θα
μπορούσες να περιηγηθείς σε χρήσιμες ιστοσελίδες ειδήσεων, αθλητισμού, καιρού, οικονομικών
πληροφοριών, ιατρικών πληροφοριών, φωτογραφιών, χαρτών, ταξιδιωτικών οδηγών, παιχνιδιών
και ψυχαγωγίας.

Προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας με φίλους, οικογένεια και
συναδέλφους. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα είναι σαν μια συνηθισμένη επιστολή, με τη διαφορά ότι
συντίθεται ηλεκτρονικά και παραδίδεται, σχεδόν, αμέσως μέσα από το Διαδίκτυο. Μπορείς να
χρησιμοποιήσεις αρκετά προγράμματα για να στείλεις και να λάβεις ηλεκτρονικά μηνύματα (π.χ. τα
Microsoft Outlook, Windows Mail,ή Outlook Express).
Η σύνθεση ενός νέου ηλεκτρονικού μηνύματος είναι εύκολη και δεν διαφέρει πολύ από την γραφή
ενός memo στη Microsoft Ward. Απλώς ακολούθησε τα εξής βήματα:
1.

Να κάνεις κλικ με το κουμπί create mail (δημιουργώ ταχυδρομείο) στο Windows Mail
toolbar (γραμμικό εργαλείο). Αυτό λανσάρει ένα παράθυρο new message (νέο μήνυμα).

2.

Να εισάγεις την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη στο πεδίον To και μετά να εισάγεις τη
διεύθυνση οποιουδήποτε επιθυμείς να λάβει ένα αντίγραφο στο κιτίον Cc. ’Έχεις τη
δυνατότητα να εισάγεις πολλαπλές διευθύνσεις αρκεί μόνον να τις διαχωρίσεις με μία άνω
τελεία. Να ένα παράδειγμα: pcat@rocket.org; spotsi@gaze.com

3.

Μετακίνησε τον δρομέα σου στην κύρια περιοχή μηνύματος και τύπωσε το μήνυμα σου.

4.

‘Όταν ολοκληρωθεί το μήνυμα σου, στείλε το στο Οutbox με ένα κλικ του κουμπιού send
(στέλνω). Κατόπιν μ’ ένα κλικ του κουμπιού send/receive (στέλνω/ λαμβάνω) στο γραμμικό
εργαλείο (toolbar) του ταχυδρομείου των Παραθύρων, το μήνυμα θα σταλεί.

5.

Όταν λαμβάνεις νέα ηλεκτρονικά μηνύματα, αυτά αποθηκεύονται στο inbox του
ταχυδρομείου των Παραθύρων. Για να παρουσιάσεις όλα τα νέα μηνύματα, επέλεξε την
εικόνα Inbox από τον κατάλογο Folders (φάκελοι). ‘Όλα τα μηνύματα σε αναμονή θα
εμφανιστούν τότε στο πλαίσιο του message (μήνυμα). Για να διαβάσεις ένα ξεχωριστό
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μήνυμα, επέλεξε την επικεφαλίδα του στο κιτίον μηνυμάτων. Τα περιεχόμενα αυτού του
μηνύματος εμφανίζονται στο πλαίσιο της Preview (προ-παρουσίαση).
Εξάσκηση
1.

Τι είναι το Διαδίκτυο και τι χρειάζεσαι για να συνδεθείς μαζί του;

2.

Επισκέψου την ιστοσελίδα www.google.com και ψάξε για προορισμούς διακοπών

3.

Γράψε ένα ηλεκτρονικό γράμμα σ’ ένα γιατρό ρωτώντας να μάθεις τις ώρες που ανοίγει το
ιατρείο του και στείλε το.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθησιακοί
στόχοι

Περιεχόμενα

Focus / μορφή
εκπαίδευσης

Μαθησιακά και
διδακτικά
βοηθήματα, υλικά

Χρόνος

Περίληψη βασικών

Εισαγωγή:

•

παράδοση

•

σημειώσεις

1 μάθημα

εννοιών χρήσης

•

ιστορία του διαδικτύου

•

του διαδικτύου

•

διάδοση, παγκόσμιος ιστός,

συζήτηση

•

φύλλα εργασίας

•

παρουσίαση

•

πάροχοι, κωδικός χώρας, δίκτυα
•

εκπαιδευτικά
προγράμματα σε CD

δίκτυα επικοινωνίας

Χρήση

Σελίδες:

φυλλομετρητών

•

έναρξη και λήξη φυλλομετρητών

•

επίδειξη

•

σημειώσεις,

•

καθοδηγούμενη

•

φύλλα εργασίας

πρακτική

•

εκπαιδευτικά

(διαφορετικοί τρόποι)
•

κατασκευή

•

εισαγωγή ηλεκτρονικής

6 μαθήματα

προγράμματα σε CD

διεύθυνσης
•

εμφάνιση αρχικής σελίδας
(στοιχεία)

•

Internet Explorer και άλλοι
widespread browsers (online/offline, different navigation and
control elements)

Σχεδιασμός

Στήσιμο ιστοσελίδων:

ιστοσελίδων, με

•

Εμφάνιση και απόκρυψη

χρήση work

γραμμών εργαλείων (ατομική

routines για

ρύθμιση)

•

επίδειξη

•

σημειώσεις

•

καθοδηγούμενη

•

φύλλα εργασίας

πρακτική

•

εκπαιδευτικά

5 μαθήματα

προγράμματα σε CD

διευκόλυνση της

•

Επιλογές διαδικτύου

δουλειάς

•

registers „Universal“ and other
settings

•

plug-ins και cookies

•

αγαπημένα (call up, set,
organize)

Αναζήτηση στο

Αναζήτηση:

διαδίκτυο

•

Μηχανές
αναζήτησης για το

διαφορετικές μηχανές
αναζήτησης

•

κατάλογοι

•

επίδειξη

•

σημειώσεις

•

καθοδηγούμενη

•

φύλλα εργασίας και

πρακτική

•

εκπαιδευτικά
προγράμματα σε CD
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Μαθησιακοί
στόχοι

Περιεχόμενα

Focus / μορφή
εκπαίδευσης

διαδίκτυο,

•

λίστα συνδέσεων

Συστηματοποίηση

•

βάσεις δεδομένων

δραστηριοτήτων

•

κρτήρια αναζήτησης (concepts

Μαθησιακά και
διδακτικά
βοηθήματα, υλικά

Χρόνος

join)
αντιγραφή και αποθήκευση

•

ιστοσελίδων
•

κατέβασμα αρχείων

Χρήση λογισμικού

Ασφάλεια στο Internet:

κατά των ιών και

•

άλλων
προγραμμάτων

ιοί, πού κρύβονται και πως
λειτουργούν

•

προληπτικά μέτρα (τακτική

ασφαλείας:

αποθήκευση δεδομένων, χρήση

•

προγράμματος κατά των ιών

Removing virus
protection

•

Προστασία

•

Υπάρχοντες ιοί

•

προφυλάξεις ενάντια σε
επικίνδυνους φακέλους

•

κίνδυνοι από ιούς μέσω
ηλεκρτονικής αλληλογραφίας

•

διακρίνοντας

•

Firewall

πραγματικές

•

spam, Junk, Root kits and…..

απειλές και
κακή
ενημέρωση
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•

επίδειξη

•

σημειώσεις

•

καθοδηγούμενη

•

φύλλα εργασίας και

πρακτική

•

εκπαιδευτικά
προγράμματα σε CD
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Τα Διδακτικά υλικά
Τρόπος λειτουργίας και σημαντικοί όροι του Διαδικτύου
Πραγματικά πολύ απλό
Για να εισέλθεις στο Διαδίκτυο χρειάζεσαι κάποιον εξοπλισμό. Έναν υπολογιστή, μια τηλεφωνική
επέκταση, ένα μετασχηματιστή

(modem) μία κάρτα ISDN (Integrated Service Digital Work =

ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών) ή μια κάρτα διασύνδεσης (interface) του δικτύου και
επιπλέον ένα περιηγητή –αναγνώστη ιστοσελίδων (browser) (λογισμικό) κι έναν προμηθευτή ο
οποίος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης (στα δεδομένα).
Η μετάδοση των δεδομένων διεξάγεται μέσω ενός ειδικού πρωτοκόλλου που είναι κατανοητό από
όλους τους υπολογιστές: TCP/IP (TCP=Transmission Control Protocol = πρωτόκολλο ελέγχου
μετάδοσης και IP=Internet Protocol=πρωτόκολλο του Διαδικτύου). Τα μεταδιδόμενα δεδομένα
διαχωρίζονται

σε

πακέτα

στα

οποία

δίδεται

μια

διεύθυνση

(αριθμός

ΙΡ)

και

επανασυναρμολογούνται στον υπολογιστή του παραλήπτη. Διακομιστές παίρνουν όλες τις
εισερχόμενες ζητήσεις πληροφοριών και συνδέονται με την επιθυμητή σελίδα του Διαδικτύου ή την
επιθυμητή ιστοσελίδα.
Καθ’ οδόν προς το δίκτυο, τα δεδομένα συναντούν ένα δρομολογητή (router), ένα δηλαδή,
εξοπλισμό σύνδεσης, που ελέγχει την κίνηση και την ανταλλαγή των δεδομένων ανάμεσα σε
ποικίλα δίκτυα. Αυτά διαβάζουν τις διευθύνσεις πάνω στα πακέτα των δεδομένων και τα στέλνουν
στον σωστό παραλήπτη.

Χρησιμοποιούμενοι όροι και οι ερμηνεία τους
Εκτός υπηρεσίας (Offline)
Ο υπολογιστής είναι μόνος και δεν είναι συνδεδεμένος κατ’ ουδένα τρόπο με άλλους υπολογιστές.
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‘Άμεση ηλεκτρονική υπηρεσία (Online)
Ο υπολογιστής συνδέεται με κάποιο είδος συνδέσμου δεδομένων με άλλον υπολογιστή. Ένας
υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί με ένα άλλον υπολογιστή μόνο σε κάποιον ιδιαίτερο χρόνο. Η
σύνδεση με άλλους υπολογιστές γίνεται με μια αλληλουχία. Για χρήση του Διαδικτύου είναι
απαραίτητη μια σύνδεση online.
Πρωτόκολλο (Protocol)
Η βάση για κάθε μετάδοση δεδομένων είναι το κοινό πρωτόκολλο ανάμεσα στους υπολογιστές το
οποίο επιθυμεί να ανταλλάσσει πληροφορίες (πρωτόκολλο του Διαδικτύου είναι το TCP/IP). Θα
μπορούσε κανείς να το φαντασθεί σαν μια σειρά από διπλωματικούς κανόνες. Π.χ. ποιος θάπρεπε
να δώσει πρώτος το χέρι, ποιος θα ήταν εκείνος που θα μιλούσε πρώτος, ποιος θα συνέχιζε
κατόπιν κλπ.
Δίκτυο (Network)
Αρκετοί υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον. Επίσης, υπάρχουν πολλά
διαφορετικά είδη δικτύων. Η πιο σημαντική μορφή δικτύου είναι ένας υπολογιστής ευρισκόμενος
στο μέσον και συνδεδεμένος με άλλους διαφορετικούς υπολογιστές. Ο υπολογιστής που στέκεται
στη μέση έχει δεδομένα και προγράμματα στα οποία όλοι οι άλλοι υπολογιστές έχουν την
δυνατότητα πρόσβασης. Τέλος, ο μεσαίος υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί μ’ ένα υπολογιστή του
κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών (mainframe) (είναι υπολογιστής μεγάλης
ισχύος).
Πελάτης (Client)
Πελάτης θεωρείται ένας υπολογιστής συνδεδεμένος μ’ ένα κεντρικό Υπολογιστή. Κάθε ιδιωτικός
υπολογιστής του Διαδικτύου είναι πελάτης.
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Διακομιστής (Server)
Ο κεντρικός υπολογιστής εξυπηρετεί τους πελάτες. Τα δεδομένα και τα προγράμματα
αποθηκεύονται στον εν λόγω υπολογιστή έτσι ώστε να μπορεί ένας πελάτης να εργαστεί με αυτά.
Βεβαίως ο πελάτης πρέπει να κάνει μια καταχώρηση ή μια καταγραφή. Συνήθως, ο χρήστης
οφείλει να εισάγει τ’ όνομά του κι ένα κωδικό πρόσβασης (password).
LAN (Local Area Network=τοπικό δίκτυο) / WLAN (Wireless Local Area Network=
ραδιοφωνικό τοπικό δίκτυο).
‘Ένα LAN είναι ένα τοπικό δίκτυο πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργεί μόνο σε μια ξεχωριστή θέση
ή τόπο, π.χ. σ’ ένα δωμάτιο ή σ’ ένα σπίτι. Τους υπολογιστές τους συνδέουν καλώδια. Ένα WLAN
είναι ένα ραδιοφωνικό τοπικό δίκτυο. Η σύνδεση επιτυγχάνεται με ραδιοκύματα. Το WLAN είναι
σήμερα ευρύτατα διαδεδομένο. Οι περισσότεροι από τους νέους υπολογιστές είναι συνήθως
εξοπλισμένοι με το απαραίτητο hardware.(υλικό). Το πλεονέκτημα του WLAN είναι η χωρίς
καλώδια χρήση του στο σπίτι, στην ταράτσα ακόμη και στον κήπο. Ασφαλώς πρέπει να είναι ένα
ψηφιακώς δυσνόητο (απόκρυφο) δίκτυο. Διαφορετικά, δεν υπάρχει καμία προστασία εναντίον της
παγίδευσης.
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet Access) / Λογαριασμός (Account)
Εάν θέλεις να έχεις μια πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet access), πρέπει να διαλέξεις έναν από
τους πολλούς προμηθευτές Διαδικτύου. Οφείλεις, δηλαδή, ν’ ανοίξεις έναν λογαριασμό με έναν απ’
αυτούς (λογαριασμό ή πιστοποιημένη καταχώρηση). Εάν χρησιμοποιήσεις ένα modem
(μετασχηματιστή), είναι πολύ πιθανόν ν’ αποκτήσεις το πλεονέκτημα της ελεύθερης –όπως
ονομάζεται- πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σε μια τέτοια περίπτωση, θ’ ανοιχθεί με την πρώτη
καταχώρηση ένας λογαριασμός (account). Στη Γερμανία η συνηθέστερη μορφή σύνδεσης με το
Διαδίκτυο είναι αυτή μέσω του τηλεφώνου.
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Μετασχηματιστής (Modem) / ISDN (Ψηφιακό Δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών) / DSL
(ψηφιακές γραμμές συνδρομητή)
Οι ποικίλες μέθοδοι σύνδεσης με τηλεφωνικά καλώδια στο Διαδίκτυο περιγράφονται με τους εξής
όρους. Η απλούστερη αλλά και πιο αργή σύνδεση είναι αυτή που χρησιμοποιεί έναν αναλογικό
(analogue)

modem

(MODulation/DEModulation=

διαμόρφωση/αποδιαμόρφωση).

Αυτό

το

μηχάνημα βρίσκεται δίπλα στον υπολογιστή ή ενσωματωμένος σε νεώτερους υπολογιστελές. Ο
μετασχηματιστής (modem) πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφωνικού
δικτύου). Πέραν του ότι μια τέτοια σύνδεση είναι αργή, έχει και το μειονέκτημα ότι, όταν βρίσκεσαι
στο Διαδίκτυο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο. Το ISDN είιαι η ψηφιακή εκδοχή. Η
ταχύτητα της μετάδοσης είναι διπλή και ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις χρήση του τηλεφώνου.
(στον πελάτη δίδονται αρκετοί τηλεφωνικοί αριθμοί).
Ψηφιακές Γραμμές Συνδρομητή (DSL-Digital Subscriber Lines)
Αυτή είναι η ταχύτερη και πιο σύγχρονη σύνδεση Διαδικτύου (10 έως 160 φορές ταχύτερη α’ εκείνη
του ISDN). Εξάλλου, έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς ταυτόχρονα και το τηλέφωνο. Τα έξοδα
για DSL έχουν μειωθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια. Πολλοί προμηθευτές προσφέρουν ξεχωριστές
τιμές αλλά, δυστυχώς, οι DSL είναι διαθέσιμοι μόνο σε μητροπολιτικές περιοχές.
Προμηθευτής (Provider)
Ένας προμηθευτής παρέχει υπηρεσία σύνδεσης στο Διαδίκτυο τόσο σε ιδιώτες όσο και εταιρείες.
Ο προμηθευτής διαθέτει δικό του διακομιστή του Διαδικτύου. Ανάλογα με το είδος του προμηθευτή,
μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει δεδομένα σον υπολογιστή του ή στο δίκτυο του υπολογιστή του
και να τα καταστήσει διαθέσιμα στον κόσμο. (Η δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέσεις αποθήκευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αίθουσες
συνομιλίας για συνομιλία στο Διαδίκτυο). Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα, τα
οποία ενδέχεται να είναι στη χώρα του παράνομα (π.χ. πορνογραφία και ριζοσπαστική δεξιά
προπαγάνδα). Ωστόσο, έχει αποδειχθεί πως είναι δύσκολο να επιβάλλεις νόμους που καλύπτουν
το Διαδίκτυο. Οι προμηθευτές σε επιβαρύνουν με χρήματα γι’ αυτή την υπηρεσία και υπάρχουν
ποικίλες μέθοδοι χρεώσεως.
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Ειδήσεις και βήμα συζητήσεων του δικτύου (News and Usenet)
Δεν είναι τόσο δημοφιλή όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πλην, όμως, είναι σημαντικά για την
ανάπτυξη του Διαδικτύου. Οι News (ειδήσεις) που ονομάζονται και Usenet είναι ένα ηλεκτρονικό
βήμα για συζήτηση. Χωρίς τις news, μόνον όσοι ήταν στην ίδια αίθουσα θα μπορούσαν να
συζητήσουν μεταξύ τους και μόνον ιδιώτες σαν μια μονάδα έκαστος θα μπορούσαν να στείλουν
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο ένας στον άλλο. Χρησιμοποιώντας, όμως το Usenet, άνθρωποι που
βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου μπορούν εύκολα να συζητήσουν ο ένας με τον άλλον.
Αυτός ο τύπος συζήτησης ομοιάζει περισσότερο με την αποστολή επιστολών παρά με συνομιλίες
δια ζώσης. Το Usenet διαιρείται σε ποικίλες ομάδες θεμάτων (υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες
τέτοια σε παγκόσμια κλίμακα.
Συνομιλία (Chat)
Το Chat είναι ένα άλλο υποσύστημα του Διαδικτύου. Στα Αγγλικά, μια συνομιλία είναι σχετικά
σύντομη και ευχάριστη συζήτηση. Σε μια συνομιλία οι άνθρωποι επικοινωνούν άμεσα online.
WWW
Μια σημαντική ανακάλυψη για το Διαδίκτυο ήταν το www (World Wide Web= ιστός παγκόσμιας
εμβέλειας). Κι αυτό είναι ένα υποσύστημα του Διαδικτύου. Οι διευθύνσεις των ατομικών
ιστοσελίδων αρχίζουν με www. Είναι ένα απλό σύστημα στη χρήση με γραφικές δυνατότητες
υψηλού επιπέδου.
Αποθήκευση εγγράφου του word ως ιστοσελίδα (HTML)
Η HTML (Hypertext Mark-up Language) είναι μια σύνθεση οδηγιών που περιγράφει πως δομείται
ένα έγγραφο ή μια ιστοσελίδα. Μπορεί να πει κανείς ότι η HTML είναι μια πραγματική γλώσσα για
ιστοσελίδες.
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Σύνδεσμος (Link)
Ένας link είναι ένας σύνδεσμος μ’ ένα άλλο έγγραφο (document). Στο διαδίκτυο ένας σύνδεσμος
σε μια ιστοσελίδα σε στέλνει σε μια άλλη ιστοσελίδα. Εάν κάνεις κλικ σ’ ένα σύνδεσμο, τότε
αφήνεις την παλιά ιστοσελίδα και ανοίγεις μια νέα. Αυτό λέγεται περιήγηση (surfing) στο Διαδίκτυο.
Λήψη / Αποστολή (Download / Upload)
Download (λήψη) σημαίνει να εξάγεις δεδομένα από το Διαδίκτυο και να φορτώνεις (τροφοδοτείς)
αυτά στον υπολογιστή σου. Κάθε ιστοσελίδα την οποία θέλεις να δεις πρέπει να έχει ληφθεί από
τον υπολογιστή σου.
Upload (αποστολή) σημαίνει το αντίθετο. Στέλνεις εσύ δεδομένα σ’ ένα άλλο υπολογιστή ή σ’ ένα
διακομιστή. Παραδείγματος χάριν, σε μια τραπεζική online συναλλαγή σου τροφοδοτείς εσύ τον
υπολογιστή της τράπεζας με δεδομένα.
Αναγνώστης ιστοσελίδων (Browser)
‘Ένας browser (από την αγγλική λέξη browse = ξεφυλλίζω ένα βιβλίο ή περιοδικό)

είναι ένα

πρόγραμμα σ’ ένα ιδιωτικό υπολογιστή που δημιουργεί τη σύνδεση με το Διαδίκτυο και
παρουσιάζει τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων στην οθόνη της τηλεόρασης του υπολογιστή
(monitor). Συνεπώς, πρόκειται για πολύ σημαντικό πρόγραμμα για έναν ιδιωτικό υπολογιστή. Στο
σύστημα των Παραθύρων ονομάζεται και Εξερευνητής (περιηγητής) του Διαδικτύου.
Μηχανή αναζήτησης (Search engine)
Το ποσόν πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι ανυπολόγιστο. Εάν αγνοείς την ακριβή διεύθυνση της
ιστοσελίδας στην οποία είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες, είναι αδύνατον να τη βρεις χωρίς τη
βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης. Η search engine είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Δίνεις μια
λέξη ή έναν όρο στη μηχανή αναζήτησης (έρευνας) και αυτή επιστρέφει τις διευθύνσεις των
ιστοσελίδων που αντιστοιχούν σ’ αυτό που θέλεις και το οποίο μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μ’ ένα
κλικ ενός link (συνδέσμου). Πασίγνωστες search engines είναι οι Yahoo, Alta Vista και Google που
είναι η δημοφιλέστερη.
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Κουτί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mailbox)
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό τόπο αποθήκευσης όλων των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που
στέλλονται σε σένα, εάν διαθέτεις διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προμηθευτή.
Πρόγραμμα κατά των ιών (Anti-virus program) (virus scanner=σαρωτής ιών)
Τα προγράμματα κατά των ιών (Anti-virus programs) γνωρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά πολλών
ιών του υπολογιστή και σαρώνουν τον σκληρό δίσκο για να τους βρουν. Εν τω μεταξύ, όμως, νέοι
ιοί δημιουργούνται συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, τα προγράμματα κατά των ιών πρέπει
να ενημερώνονται σε τακτικά διαλείμματα.
Φίλτρο για δεδομένα που εμποδίζει την πρόσβαση στο δίκτυο από το Internet (Firewall)
Τα Firewalls αποτελούνται από συνθετικά υλικού (hardware) και λογισμικού (software) στους
υπολογιστές των ιδιωτών χρηστών, τα οποία και προστατεύουν αυτούς από ιούς και παράνομη
πρόσβαση στον υπολογιστή τους από το Διαδίκτυο. ‘Ένα Firewall πρέπει να είναι πάντοτε σε
ετοιμότητα, όταν ο υπολογιστής συνδέεται με το Διαδίκτυο, και επιπλέον να ενημερώνεται τακτικά.
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Το Διαδίκτυο
Ιστορία του Διαδικτύου
Οι πρώτες ιδέες και σκέψεις εμφανίστηκαν στο στρατό, στις ΗΠΑ, στα τέλη της δεκαετίας του 50.
•

Η ιδέα ήταν ότι τα κυκλώματα του τηλεφώνου και του υπολογιστή μεταξύ των στρατιωτικών
διαδικασιών θα μπορούσαν να καταστραφούν σε αληθινούς πολέμους από πυρηνικά
κτυπήματα. Συνεπώς, το δίκτυο που επρόκειτο να δημιουργηθεί, δεν μπορούσε να ήταν μια
απλή σύνδεση μεταξύ ενός χρήστη κι ενός άλλου χρήστη, αλλά ένα πλήρες δίκτυο.

•

Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60, δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ ένα σταθερό δεδομένο
(standard) να συνδέονται διαφορετικοί υπολογιστές, ακόμη και ολόκληρα τοπικά δικτυα
υπολογιστή, από διαφορετικούς κατασκευαστές ενώ οι εν λόγω υπολογιστές είχαν την
δυνατότητα να εργοποιούνται (=run on) με διαφορετικό λογισμικό (software) σύστημα.

•

Αυτό το σταθερό δεδομένο ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωίας TPC/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) και είναι αυτό που δημιούργησε τη βάση του σύγχρονου
Διαδικτύου.

•

Ο αρχικός σκοπός του πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (αποκέντρωση, που δύσκολα
καταστρέφεται από στρατιωτικά μέσα) είναι η απάντηση στο γιατί αυτό το δίκτυο εξαπλώνεται
διαρκώς με μεγάλη ταχύτητα από τις αρχές της δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα στην πράξη
κεντρικό έλεγχο και κανένα σχεδιασμό.

•

Επίσης, πρέπει κάποιος να λάβει υπ' όψιν ότι η επέκταση του Διαδικτύου κατέστη δυνατή
χάρις στην ταυτόχρονη ανάπτυξη και διαθεσιμότητα των φτηνών PC, την πρόοδο του
τηλεφώνου και τα δίκτυα δεδομένα.

•

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου επιτελείται σήμερα σε αναρίθμητα μέρη ταυτόχρονα και σχεδόν
δεν ελέγχεται. Σήμερα είναι εφικτό να συνδεθείς με το Διαδίκτυο, ακόμη και στα πλέον
απόμακρα μέρη του κόσμου και βεβαίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη βοήθεια
κεραιών δορυφόρου και ηλιακού ηλεκτρισμού.
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•

Στις ημέρες μας το Διαδίκτυο έχει γίνει ένα παγκόσμιας εμβέλειας σύστημα πληροφοριών.
στην πραγματικότητα είναι ανεξέλεγκτο από Κράτη, κυβερνήσεις και αρχές (εξουσία).

•

'Αρα, το Διαδίκτυο είναι στ' αλήθεια το πρώτο, πραγματικά ελεύθερο σύστημα πληροφοριών
του ανθρώπινου γένους. Αυτό βεβαίως έχει πλεονέκτηματα και μειονεκτήματα.
-

Πλεονεκτήματα: Η ανεμπόδιστη και ελεύθερη δυνατότητα να λαμβάνει και να δίδει
κάποιος πληροφορίες, αποβαίνει η μεγαλύτερη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια και η
ταχύτερη επικοινωνία που απλώνεται σ' όλο τον κόσμο.

-

Μειονεκτήματα: Ο κίνδυνος παραπληροφόρησης, η χρήση από πολιτικώς
εξτρεμιστικές ομάδες και κόμματα. Η αχανής πλημμύρα δεδομένων και συνεπώς η
ανάγκη μηχανών αναζήτησης (έρευνας) οι οποίες μπορούν να διυλίσουν τις
πληροφορίες μετά τις προδιαγραφές τους. Η χρήση του Διαδικτύου για
εγκληματικούς σκοπούς [π.χ. πωλήσεις πόρτα-πόρτα στο Διαδίκτυο ή αντιγραφείς
(hackers) στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές]. Και τέλος, ο κίνδυνος
επιθέσεων από ιούς ή δούρειους ίππους.

Πώς δουλεύει το Διαδίκτυο;
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην ιστορία του Διαδικτύου οι στρατιωτικοί λόγοι ήταν
αποφασιστικοί για την ανάπτυξή του. Η απλή μεταβίβαση δεδομένων από Α σε Β ήταν ανασφαλής.
Είναι λοιπόν, καλύτερο να έχεις περαιτέρω συνδέσεις με αστρικό σχήμα από Α σε Β μέσω Γ, Δ, Ε
κλπ.
Τεχνικώς, όμως πως το χειρίζεται αυτό κανείς; Αναζητήθηκε και βρέθηκε μια μέθοδος μεταβίβασης
μεταφοράς που ήταν ανθεκτική σε λάθη, δηλαδή, η μεταβίβαση πακέτου προσανατολισμένων
δεδομένων. Αυτό το τελευταίο αποδέσμευσε την επικοινωνία των δεδομένων ακομη και για το
μέλλον.
Με τη μεταβίβαση μεταφοράς λοιπόν, το πακέτο δεδομένων, αποστελλόμενα δεδομένα χωρίζονται
πλέον σε πακέτα δεδομένων. Κάθε ένα από αυτά αποστέλλεται χωριστά. Κάθε πακέτο πάλι
περιέχει όλες τις πληροφορίες (π.χ. διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη και αριθμητική
αλληλουχία) που είναι απαραίτητες να μεταβιβαστούν στον παραλήπτη και -άπαξ και γίνει αυτό- να
επανεπεξεργαστούν με άλλα πακέτα δεδομένων εντός πάλι των αρχικών πληροφοριών. Ειδικοί
υπολογιστές που λέγονται “δρομολογητές” εκτελούν τη μεταβίβαση των πακέτων μέσω ποικίλων
δρόμων.
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Οι δρομολογητές (routers) διαλέγουν τους βέλτιστους τρόπους μεταβίβασης των πακέτων,
στηριζόμενοι στη γραμμή διαθεσιμότητας, στη κίνηση (traffic) του φορτίου και στο χρόνο
μεταβίβασης των διαφόρων τμημάτων του δικτύου. Η μεταβίβαση των πακέτων με τα ίδια
δεδομένα μπορεί κάλλιστα να ακολουθήσει διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορεί μάλιστα να συμβεί
να προσπεράσει ένα πακέτο κάποιο άλλο που στάλθηκε νωρίτερα και να φτάσει στον παραλήπτη
ταχύτερα, επειδή πήρε άλλο δρόμο. Ώστόσο με τη βοήθεια αριθμητικής αλληλουχίας σε κάθε
πακέτο, ο παραλήπτης μπορεί να επανατακτοποιήσει την αρχική αλληλουχία (διαδοχή) χωρίς
προβλήματα.
Εάν ένα πακέτο χαθεί κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης, μπορεί ν’ αναγνωρισθεί γρήγορα με βάση
τη διαδοχική συμφωνία των αριθμών. Το απολεσθέν πακέτο τότε, ζητείται να επαναλάβει τη
μεταβίβαση και αποστέλλεται εκ νέου, χωρίς ο χρήστης να προσέξει καν το λάθος. Η μεταβίβαση
πακέτου προσανατολισμένων δεδομένων μέσω δικτύων ενός τσαμπιού (cluster) υπολογιστή με
αστρικό σχήμα, αποδεικνύεται, άρα, ανθεκτικότερη σε πιθανή αποτυχία από τις τεχνικές
μεταβίβασης με άμεση σύνδεση.
Σελίδες Διαδικτύου (ονόματα τομέα)
Η ιδέα είναι ότι κάθε σελίδα στο Διαδίκτυο θα πρέπει να περιέχει μια παγκόσμιας εμβέλειας
μοναδική διεύθυνση, όμοια με μια ταχυδρομική διεύθυνση ή ένα τηλεφωνικό αριθμό. Αυτή, λοιπόν,
είναι η URL (Uniform Resource Locator = σύστημα προσδιορισμού ιστοσελίδας) που έχει την εξής
αρχή: Η διεύθυνση κάθε σελίδας στο Διαδίκτυο αρχίζει με http://(Hypertext Transfer Portocol) και
αυτή σε τελευταία ανάλυση είναι η εσωτερική γλώσσα του Διαδικτύου.
Οι διευθύνσεις του Διαδικτύου βασικά αποτελούνται από τρία μέρη τα οποία διαχωρίζονται με
τελείες και περιόδους:
• Το πρώτο στοιχείο www σημαίνει World Wide Web (ιστός παγκόσμιας εμβέλειας)
• Το μεσαίο τμήμα είναι και το πιο σημαντικό. Είναι το αληθινό όνομα της σελίδας. Συχνά –όχι
όμως και απαραίτητα- αναφέρει πολλά σχετικά με τα περιεχόμενα της σελίδας.
• Το τρίτο στοιχείο της διεύθυνσης είναι ο κωδικός της χώρας, π.χ. ο “de” είναι ο κωδικός της
Γερμανίας. Λέει δηλαδή, ότι είναι μια ιστοσελίδα προερχόμενη από τη Γερμανία.
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Ιδού μερικές συντμήσεις για κωδικούς άλλων χωρών:
at

Αυστρία

be

Βέλγιο

ca

Καναδάς

ch

Ελβετία

de

Γερμανία

es

Ισπανία

fr

Γαλλία

it

Ιταλία

nl

Κάτω Χώρες (Ολλανδία)

nz

Νέα Ζηλανδία

uk

Μεγάλη Βρετανία

us

ΗΠΑ

eu

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση

Ωστόσο ο “us” σπανίως χρησιμοποιείται. Αντί αυτού χρησιμοποιείται πιο συχνά ο “com”. Οι λόγοι
είναι ιστορικοί. Επειδή οι πρώτες ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε
εσωτερικοί κώδικες:
com

(εμπορικός)

εμπορικές εταιρείες

edu

(εκπαιδευτικός)

κολέγια και πανεπιστήμια

gov

(κυβερνητικός)

μέσα της αμερικανικής κυβέρνησης

mil

(στρατιωτικός)

στρατιωτικά μέσα και οργανισμοί

net

(δικτυακός)

μέσα διοίκησης για προμηθευτές δικτύου ή Διαδικτύου

org

(οργανωτικός)

ιδιωτικοί οργανισμοί

Η Διαδικτυακή διεύθυνση του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, παραδείγματος χάριν είναι:
http://www.whitehouse.gov
Οι διευθύνσεις Διαδικτύου παραχωρούνται από διάφορους οργανισμούς από κάθε μία ξεχωριστά
χώρα που είναι και υπεύθυνη για τον κώδικά της. Αυτό το θέμα στη Γερμανία το χειρίζεται το
Γερμανικό Δικτυακό Κέντρο Πληροφοριών (DENIC) ενώ στην Αυστρία το Πανεπιστήμιο της
Βιέννης. Η όλη διαδικασία γίνεται με βάση την αρχή «πρώτος έρχεσαι, πρώτος εξυπηρετείσαι». Ο
πρώτος, δηλαδή που κάνει αίτηση παίρνει και το όνομα. Βεβαίως, υπάρχουν και έξοδα, όπως π.χ.
μια ετήσια επιβάρυνση ως αμοιβή (τα έξοδα της αίτησης είναι περίπου 10 ευρώ).
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Κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι έχουν ήδη αγοράσει πολλά ονόματα εκ των προτέρων. Στη συνέχεια
αλλά και τώρα τα έχουν προς πώληση. Αυτή είναι μια νομικώς ασαφής κατάσταση. Είναι πάντως,
δυνατόν να εξασφαλίσει κάποιος μια ιστοσελίδα ή όνομα με νόμιμη ενέργεια. Η πόλη,
παραδείγματος χάριν, της Χαϊδελμβέργης (Heidelberg) κέρδισε την ιστιακή διεύθυνσή της
www.heildberg.de μετά από δίκη. Ωστόσο, τόποι που φανερώνουν το γένος ή το είδος όπως
«φρούτο-α», «μεταλλικό νερό» ή «περιοδικό» δεν μπορούν να καταχωρηθούν.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Το e-mail είναι ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνεται για να διαβιβαστεί σ’ ένα ηλεκτρονικό
φάκελο, πάνω στον οποίο είναι «γραμμένες» οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του αποστολέα και του
παραλήπτη, καθώς επίσης και οι πληροφορίες για τον λόγο που στέλνεται το μήνυμα. Το e-mail
τίθεται στο Διαδίκτυο και στέλνεται στον δρόμο του. ‘Όταν φτάσει στον προορισμό του, το e-mail
τοποθετείται στου παραλήπτη το εικονικό ταχυδρομικό κουτί και αναμένει εκεί να ληφθεί και ν’
αναγνωσθεί. Ταχυδρομικά τέλη δεν υπάρχουν παρά μόνον τα συνηθισμένα έξοδα του Διαδικτύου.
Οι ψηφιακές πληροφορίες μεταβιβάζονται μ’ ένα e-mail. Τα μηνύματα μπορεί να είναι σύντομα,
πλην όμως, είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλα είδη πληροφοριών. Π.χ. με την ένδειξη
«συνημμένο» (attachment) μπορούν να σταλούν όλα τα είδη αρχείων (όπως κείμενα, διαγράμματα,
εικόνες ταινίες κλπ.)
Στα e-mails δίδονται διευθύνσεις. Αυτές είναι σαν τις ιστοσελίδες, δηλαδή μια μοναδικότητα στο
Διαδίκτυο. Λόγου χάριν, μπορούν να υπάρξουν μια φορά μόνον στο www (αφού δεν μπορεί να την
αντιγράψει κι άλλος). Μια διεύθυνση e-mail αποτελείται από δύο μέρη. Τ’ όνομα του παραλήπτη
και η εικονική «οικία» του. Το πρώτο μέρος είναι το αυθαιρέτως επιλεγέν όνομα του χρήστη. Το
δεύτερο μέρος σημαίνει το εικονικό «ταχυδρομικό γραφείο», π.χ. ο προμηθευτής μέσω του οποίου
ο χρήστης έφερε εις πέρας την κίνηση του e-mail του. Τα δύο μέρη της πληροφορίας χωρίζονται
από τον κεχριμπαρένιο στο χρώμα χαρακτήρα @. Προφέρεται «at”. Οι Αμερικανοί συχνά
χρησιμοποιούν το “@” αντί της Αγγλικής λέξης «at».
Πώς δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
Για να αποκτήσεις μια e-mail διεύθυνση, είτε έχεις ήδη καταχωρημένη μια τέτοια διεύθυνση με τον
προσωπικό σου προμηθευτή Διαδικτύου, είτε πρέπει να την καταχωρήσεις μ’ ένα προμηθευτή της
δικής σου επιλογής.

- 39 -

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

•

Καλείς την ιστοσελίδα του προμηθευτή του e-mail. Π.χ. της Outlook Express (ταχείας
προοπτικής) ή του Windows Internet Browser (αναγνώστη ιστοσελίδων των παραθύρων του
Διαδικτύου).

•

Κάνεις έναρξη καταγραφής (log in) με τα’ όνομα του e-mail σου (δεν είναι απαραίτητο να είναι
το πραγματικό σου όνομα, ενώ αρκεί και μια σύντμηση) και με ένα κωδικό πρόσβασης
(password).

•

Στη συνέχεια μπορείς να διαλέξεις εάν θέλεις να διαβάσει ένα ληφθέν e-mail, να διαχειρισθείς
τα δεδομένα σου (π.χ. να διαγράψεις ένα παλιό e-mail), ή εάν θέλεις να γράψεις και να
στείλεις ένα νέο e-mail.

•

Εάν επιθυμείς να γράψεις ένα νέα e-mail, άγεις την e-mail διεύθυνση του παραλήπτη.

•

Κατόπιν συμπληρώνεις τη γραμμή αναφοράς (δηλαδή αναφέρεις συντόμως ποιο είναι το
θέμα του e-mail σου).

•

Μετά από αυτό γράφεις το κείμενο του μηνύματος.

•

Μπορείς τέλος να επισυνάψεις αρχεία (π.χ. εικόνες). Πάνω σ’αυτά θυμήσου να βάλλεις ένα
σύμβολο συνδετήρα χαρτιών (paper clip).

Μπορείς να αποφασίσεις εάν κι άλλοι άνθρωποι, εκτός του πρώτου παραλήπτη, θα λάβουν
ενδεχομένως το e-mail ταυτόχρονα (σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλεις να προσθέσεις τις e-mail
διευθύνσεις τους). Αυτά τα αντίγραφα μπορούν να επισυναφθούν με την ονομασία CCs (carbon
copies = συνημμένα αντίγραφα). Στο τέλος του e-mail, όλοι οι παραλήπτες των αντιγράφων θα
γραφούν σε κατάλογο. ‘Έχεις επίσης, τη δυνατότητα να στείλεις αντίγραφα σαν BCC (blind carbon
copies =ανώνυμα συνημμένα αντίγραφα). Ο παραλήπτης ενός BBC δεν θα βρίσκεται στον
κατάλογο των παραληπτών κα θα παραμένει αόρατος και άγνωστος στους υπόλοιπους
παραλήπτες.
Εξάλλου, μπορείς να στείλεις στο e-mail σου συνδέσμους που λέγονται HTML. Αυτά δεν είναι
τίποτε άλλο παρά διασταυρούμενες αναφορές (θέματα) προς άλλα έγγραφα ή σελίδες στο
Διαδίκτυο. Αυτές οι διασταυρούμενες αναφορές λειτουργούν όμοια με τους (συν)δεσμούς στις
ιστοσελίδες. Με τη βοήθεια του μπορείς επίσης, να καλέσεις άμεσα άλλες ιστοσελίδες. Ωστόσο, δεν
επιτρέπεται συχνά στους παραλήπτες των e-mails να χρησιμοποιούν αυτούς τους συνδέσμους. Το
πρόβλημα της ασφάλειας των HTML

και αυτών που ονομάζονται συνημμένα γραπτά θα

μνημονευθεί αργότερα.
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Έχεις τη δυνατότητα ακόμη και για χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών όταν τελειώνεις ένα e-mail.
Αυτές είναι στη πραγματικότητα προσωπικοί χαρακτήρες (στοιχεία) που έχουν εισαχθεί άπαξ σ’
ένα ξεχωριστό αρχείο. Επιπλέον προστίθενται -όπως απαιτείται- στη θέση της υπογραφής στο
τέλος ενός e-mail. Αυτοί εξυπηρετούν σε τελευταία ανάλυση τον παραλήπτη γιατί είναι ένα
επιπρόσθετο μέτρο ασφάλειας που τους επιτρέπει ν’ αναγνωρίσουν ότι ο αποστολέας είναι
γνωστός και αξιόπιστος.
Ασφάλεια διαδικτύου
Έλεγχος των ρυθμίσεων σύνδεσης του Διαδικτύου
‘Όταν χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο είναι άκρως απαραίτητο να ελέγχεις τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Στο
δίκτυο, στο δέσιμο της σύνδεσης μεταφοράς μακρινών δεδομένων (DFU/RDT) δεν πρέπει να
ενεργοποιούνται τα παρακάτω:
•

Ο πελάτης των Microsoft networks Client

•

Η δυνατότητα της ελεύθερης χρήσης ενός αρχείου ή του εκτυπωτή.

Διαφορετικά, ανοίγοντας όλες οι πόρτες πρόσβασης στον υπολογιστή σου.
Ρυθμίσεις (του εξοπλισμού για λειτουργία=settings)
•

Κάτω από τα «start” (εκκίνηση) “system control” (έλεγχος συστήματος), άνοιξε τις
“Network Connections” (συνδέσεις δικτύου).

•

Επέλεξε το σωστό δίκτυο στα δεξιά, πίεσε το σωστό κουμπί του ποντικού και κάνε επιλογή
στο “Attribues” (χαρακτηριστικά γνωρίσματα/ιδιότητες).

•

Στο παράθυρο “Attributes” με τις προαναφερθείσες εισαγωγές (ξεκίνημα), βγάλε
οποιαδήποτε σημάδια ελέγχου και κάνε κλικ στο οκ.

•

Κλείσε το παράθυρο

Αυτομάτως γίνεται ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος που συμπεριλαμβάνει και τον τοίχο
προστασίας (Firewall) κατά της πρόσβασης “start” – “system control” – “system” –
“automatic update” (αυτόματοι εκσυγχρονισμοί). Να μια πιθανή επιλογή. Μετά κάνε αμέσως κλικ
στο “Advice before downloading updates and advice again before installing” (συμβουλεύσου πριν
από τη λήψη ή φόρτιση βελτιώσεων και ξανά πάλι το ίδιο πριν από την τοποθέτηση.
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Περιήγηση Δικτύου
Μπορείς να λάβεις προφυλάξεις ασφαλείας στην περιήγηση του Διαδικτύου ακόμη και χωρίς έξτρα
(επιπλέον) προγράμματα. Είναι δυνατόν να γίνουν απλές ρυθμίσεις κάτω από το “Extras-Internet
Options” (‘Εξτρα –Επιλογές Διαδικτύου).
Απαλειφή (διαγραφή) προσωρινών αρχείων
Η περιήγηση του Διαδικτύου θα διαγράψει τα προσωρινά σου αρχεία Διαδικτύου όταν, με το
κλείσιμο του αναγνώστη ιστοσελίδων (browser), ενεργοποιήσεις απλά την αντίστοιχη επιλογή του
περιηγητή ιστοσελίδων (browser).
•

Κάλεσε την εισαγωγή “Internet Options” (επιλογές Διαδικτύου) στο menu “extras” της
περιήγησης του Διαδικτύου (Internet Explorer).

•

Κάνε κλικ στον τομέα “extended”(διευρυμένοι-ες) στην κάρτα καταχώρησης. Κάτω από τον
“Extended” ενεργοποίησε τώρα την εισαγωγή (το λήμμα) του “Delete temporary Internet
files when closing the browser” (διαγράφω τα προσωρινά αρχεία Διαδικτύου μετά το
κλείσιμο του αναγνώστη σελίδων).

•

Περαιτέρω, θα πρέπει να ενεργοποιήσεις και την είσοδο του «do no save encrypted pages
on the hard disk” (ποτέ μη διαφυλάττεις κρυπτογραφημένες σελίδες στο σκληρό δίσκο).

Διαγραφή cookies
Πολλές ιστοσελίδες εργάζονται με αυτά που ονομάζονται (cookies) (μικρά αρχεία κειμένου). Αυτά
είναι μικρά αρχεία που έχουν φυλαχθεί στο σκληρό δίσκο σου από μια ιστοσελίδα τον κατάλογο
“Cookies”. Για να ζητήσεις αυτά τα cookies πρέπει να κληθεί η εν λόγω ιστοσελίδα. ‘Ένα cookies
περιέχει πληροφορίες όπως π.χ. πότε επισκέφτηκε κάποιος τη σελίδα την τελευταία φορά ή
κάποιες πληροφορίες που έχουν σχέση με επιλογές πωλήσεων. Τα cookies ανήκουν στο σταθερό
δεδομένο Διαδικτύου (internet standard)του επίσημου HTTP και είναι στην ουσία αβλαβή
(ακίνδυνα). Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν ν’ αντιγράφει κάποιος άλλος τα’ αρχεία τους
που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο τους.
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Στην περιήγηση του Διαδικτύου κάτω από την επικεφαλίδα Extras-Internet Options (επιλογές
Διαδικτύου) – Security (ασφάλεια) είναι δυνατόν ν’ απαγορεύσει κανείς την αποθήκευση των
cookies. Μπορείς, εξάλλου, ν’ απομακρύνεις (να τα βγάλεις) με το χέρι στο τέλος μιας περιόδου
προγράμματος κάτω από τον τίτλο “General” (γενικά) – Delete cookies (διαγραφή μικρών
αρχείων). Όμως εάν εξαφανίσεις τα cookies, είναι πιθανόν πολλές ιστοσελίδες να μη
λειτουργήσουν σωστά, ιδιαίτερα εκείνες με τις αγορές (τα ψώνια) γιατί οι πληροφορίες των
πελατών φυλάσσονται στα cookies.
Διαγραφή αρχείων
Κάτω από την επικεφαλίδα “Extras-Internet Options-General” μπορείς να σβήσεις τον κατάλογο
των κειμένων. Σ’ αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν όλες οι σελίδες που τις έχουν επισκεφθεί κάποιοι.
Εάν χρησιμοποιείς έναν άλλον υπολογιστή και όχι το δικό σου, οφείλεις πάντοτε να σβήνεις τον
κατάλογο των κειμένων στο τέλος μια περιόδου προγράμματος..
Περιηγητής (εξερευνητής) του Διαδικτύου – Extras – Ασφάλεια
Μπορείς να τακτοποιήσεις (κατά το δοκούν) όλες τις σχετικές ρυθμίσεις για όλες τις ιστοσελίδες
στο Διαδίκτυο, είτε πρόκειται για αξιόπιστες σελίδες είτε για απαγορευμένες (περιορισμένες). Η
περιήγηση Διαδικτύου δεν είναι ασφαλής εναντίον επιθέσεων από το Διαδίκτυο. Μερικά μικρά
προγράμματα αποτελούν συνθετικά μέρη πολλών ιστοσελίδων (π.χ. ActiveX, Java, VB-seripts και
φυλάσσονται στο σκληρό δίσκο όταν καλείται η σελίδα. Αυτά τα μικρά προγράμματα υποτίθεται ότι
επιταχύνουν την πρόσβαση στη σελίδα. Δυστυχώς, όμως, συχνά περιέχουν ιούς, οι οποίοι
ακολούθως γράφονται στο σκληρό δίσκο. Εφ’ όσον η ασφάλεια θά πρεπε να είναι η υψίστη
προτεραιότητα, η μετάδοση τέτοιων προγραμμάτων όφειλε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί εξ’
ολοκλήρου.
Κατασκευή ρυθμίσεων ασφαλείας για την Περιήγηση Διαδικτύου
•

‘Άνοιξε την Internet Explorer (περιήγηση Διαδικτύου) – Extras – Internet Options
(επιλογές Διαδικτύου) – Security (ασφάλεια)

•

Επέλεξε Degree Adjustment (βαθμό προσαρμογής)

•

Στο παράθυρο “security settings” (ρυθμίσεις ασφαλείας) κάνε τις κατάλληλες ρυθμίσεις
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•

Εάν απενεργοποιηθούν τα πάντα, έχεις σίγουρα την ύψιστη προτεραιότητα ασφαλείας με τη
διαφορά ότι κάποιες ιστοσελίδες δεν θα μπορούν να εμφανίζονται. Συνεπώς, θα πρέπει να
τοποθετήσεις “Prompt (μήνυμα αποστελλόμενο σε λειτουργικό σύστημα)/Notify” (κοινοποιώ,
ανακοινώνω) και κατόπιν ν’ αποφασίσεις ανάλογα τι πρέπει να γίνει.

•

Κλείσε το παράθυρο

Μηχανές αναζήτησης (έρευνας)
Υπάρχουν ποικίλα είδη μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Οι Search enignees (μηχανές
αναζήτησης) είναι ειδικά προγράμματα με την βοήθεια των οποίων είναι δυνατόν να βρεις κανείς
ξεχωριστές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Οι πιο ονομαστές μηχανές αναζήτησης είναι οι αυτόματες.
Αυτόματες μηχανές αναζήτησης
Οι Automatic search engines αναζητούν (ψάχνουν) αυτομάτως στον ιστό πληροφορίες,
χρησιμοποιώντας κάποιους μαθηματικούς κανόνες που λέγονται αλγόριθμοι, δηλαδή δεν
χρειάζονται ανθρώπινη επέμβαση (παρεμβολή). Κάθε ανεπιτυχής αναζήτηση στο Διαδίκτυο δεν
αποτελεί και σφάλμα της μηχανής αναζήτησης. Πολλές σελίδες δεν έχουν τις σημαντικές
πληροφορίες (αόρατες στην ανάγνωση σελίδων) που αφήνουν περιθώρια εξεύρεσης. Το σφάλμα
βρίσκεται στα μη επαγγελματικά προγράμματα. Από την άλλη πλευρά, μια μηχανή αναζήτησης δεν
είναι δυνατόν να ερευνήσει ολόκληρο το Διαδίκτυο, διότι ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ
μεγάλος ενώ ο χρόνος αναζήτησης πολύ σύντομος. Εκτός του κώδικα του HTML, ο βαθμός
δημοφιλίας επηρεάζει κι αυτός τα’ αποτελέσματα της αναζήτησης. Μερικές από τις δημοφιλέστερες
μηχανές αναζήτησης:
www.altavista.de
www.fireballa.de
www.google.de
www.northernlight.com
www.teoma.com
www.wisenut.com
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Μηχανές Meta-search
Οι meta-search engines δουλεύουν με άλλο σκεπτικό. Σ’ αυτήν την περίπτωση η μηχανή
αναζήτησης έχει πρόσβαση σε άλλες μηχανές αναζήτησης και έτσι τα αποτελέσματα
μεταγλωττίζονται. Κάθε meta-search engine

χρησιμοποιεί τ’ αποτελέσματα ποικίλων άλλων

μηχανών αναζήτησης, τα οποία μπορούν να τύχουν ρύθμισης για αποθήκευση μερικώς, από τον
χρήστη.
Παραδείγματα των meta-search engines αποτελούν οι:
www.metacrawlwe.de
www.metager.de
www.metaspinner.de
www.vivisio.com
Ιστοκατάλογοι
Οι web catalogues (ιστοκατάλογοι) έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Από το να
χρησιμοποιούν λογισμικό αναζήτησης (όπως λέγονται τα ρομπότ, οι αράχνες ή οι έρποντες), οι
ιστοκατάλογοι αποτελούν δημιουργία των ανθρώπων. Οι ιστοσελίδες καταλόγου διορθωτών
(editors)

αποφασίζουν

ποια

περιεχόμενα

σελίδας

και

ποιες

σελίδες

θα

πρέπει

να

συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Οι ιστοκατάλογοι αντιπροσωπεύουν μόνον ένα μικρό
απόσπασμα του Διαδικτύου, όμως συχνά δίδουν μια καλή γενική ιδέα κάποιας λέξης αναζήτησης ή
κάποιου όρου. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι το ποσόν των πληροφοριών αλλά μάλλον η
ποιότητα αυτών.
Ιδού μερικοί ιστοκατάλογοι
www.lycos.de
www.sharelook.de
www.yahoo.gr
www.web.de
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GLOSSARY

Acrobat
Το Acrobat είναι ένα πρόγραμμα από την Adobe που σας επιτρέπει να συλλαμβάνετε ένα έγγραφο
και στη συνέχεια να το δείτε στην αρχική του μορφή και εμφάνιση. Το Acrobat είναι ιδανικό για την
κατασκευή εγγράφων ή φυλλαδίων που είχαν σχεδιαστεί για το μέσο εκτύπωσης και προβολής με
ηλεκτρονικά μέσα και να μπορεί να μοιράζεται σε άλλους χρήστες του Internet. Για να προβάλετε
ένα έγγραφο του Acrobat, το οποίο ονομάζεται Portable Document Format (PDF), χρειάζεστε το
πρόγραμμα Acrobat Reader. Ο Reader είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε από την
Adobe. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως αυτόνομο αναγνώστη ή ως plug-in σε ένα πρόγραμμα
περιήγησης στο Web.
Πρόσβαση
Η πρόσβαση είναι απλά να είστε σε θέση να πάρετε ό, τι χρειάζεστε. Τα στοιχεία πρόσβασης είναι
να μπορούμε να λάβουμε (συνήθως έχουν άδεια να τα χρησιμοποιήσουμε) συγκεκριμένα
δεδομένα σε έναν υπολογιστή. Πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό με μέσα που έχουν σύνδεση με το
World Wide Web μέσω φορέα παροχής πρόσβασης ή σε απευθείας σύνδεση φορέα παροχής
υπηρεσιών, όπως η America Online. Για την πρόσβαση στα δεδομένα, η πρόσβαση είναι συνήθως
ορισμένη ως πρόσβαση μόνο για ανάγνωση και πρόσβαση ανάγνωσης / εγγραφής.
Αλγόριθμος
Ο όρος αλγόριθμος, είναι μια διαδικασία ή φόρμουλα για την επίλυση ενός προβλήματος. Η λέξη
προέρχεται από το όνομα του μαθηματικού, ο Μοχάμεντ ιμπν-Μούσα αλ-Khwarizmi, ο οποίος ήταν
μέλος της βασιλικής αυλής στη Βαγδάτη και έζησε από το 780 - 850. Έργο του Αλ Khwarizmi είναι
η πιθανή πηγή για την λέξη άλγεβρα, επίσης. Ένα πρόγραμμα υπολογιστή μπορεί να θεωρηθεί ως
ένας πολύπλοκος αλγόριθμος. Στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών, ένας
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αλγόριθμος συνήθως σημαίνει μια μικρή διαδικασία που λύνει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.
Φυλλομετρητής
Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να περιηγηθείτε στα αρχεία. Ένα πρόγραμμα
περιήγησης στο Web, στα αρχεία Διαδικτύου. Και οι δύο, Netscape Navigator και Internet Explorer
είναι web browsers.
CD-Rom
Ένα άλλο αρκτικόλεξο, η πλήρης ονομασία είναι Compact Disk-Read Only Memory. Οι Δίσκοι CDROM έχουν γίνει το πρότυπο για την παροχή προγραμμάτων από τον προγραμματιστή του
λογισμικού στον υπολογιστή του χρήστη. Τα CD-ROM έρχονται σε ποικιλία με βάση τη γλώσσα
στην οποία είναι γραμμένα (PC, Mac ή Unix). Ο Η / Υ δεν μπορεί να διαβάσει ένα CD-ROM Mac,
αλλά και υπολογιστές Mac μπορούν να διαβάσουν το PC CD-ROM.
Συμπίεση
Η συμπίεση είναι η μείωση του μεγέθους των δεδομένων, προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος ή
χρόνος μετάδοσης. Για την μετάδοση δεδομένων, η συμπίεση μπορεί να γίνει σχετικά με μόνο το
περιεχόμενο των δεδομένων ή για το σύνολο της μονάδας μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων header), ανάλογα με μια σειρά παραγόντων. Η συμπίεση περιεχόμενου μπορεί να είναι
τόσο απλή όσο η άρση όλων των επιπλέον χαρακτήρων διαστήματος, εισάγοντας ένα ενιαίο
χαρακτήρα σε επανάληψη για να δείξει μια σειρά επαναλαμβανόμενων χαρακτήρων, και
υποκαθιστώντας το μικρότερο bit για συχνούς χαρακτήρες. Αυτού του είδους η συμπίεση μπορεί
να μειώσει ένα αρχείο κειμένου μέχρι 50% του αρχικού μεγέθους του. Η συμπίεση γίνεται από ένα
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί έναν τύπο ή αλγόριθμο για να καθορίσει τον τρόπο της συμπίεσης ή
αποσυμπίεσης των δεδομένων.
Υπολογιστής
Ο υπολογιστής είναι μια συσκευή που δέχεται τις πληροφορίες (με μορφή από ψηφιοποιημένα
δεδομένα) και τις χειρίζεται για κάποιο αποτέλεσμα. Βασίζεται σε ένα πρόγραμμα ή ενός συνόλου
οδηγιών για το πώς τα δεδομένα πρόκειται να επεξεργαστούν. Ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι
αμετάβλητο και ενσωματωμένο στον υπολογιστή (κυκλώματα λογικής, για μικροεπεξεργαστές) ή
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διαφορετικά προγράμματα μπορούν να παρέχονται με τον υπολογιστή (να φορτωθούν, να
αποθηκευθούν και στη συνέχεια να εκκινηθούν από το διαχειριστή ή το χρήστη). Οι υπολογιστές
σήμερα έχουν και τα δύο είδη προγραμματισμού.
Δεδομένα
Η τροφή του υπολογιστή. Τα δεδομένα μπορούν να είναι αριθμοί, γράμματα, σύμβολα,
μαθηματικών εκφράσεων, κλικ του ποντικιού, ή των κουμπιών. Όλη αυτή τη δραστηριότητα τη
μεταφράζει η CPU σε σειρά από δεδομένα που τα καταλαβαίνει και στη συνέχεια τα εκτελεί.
Βάση Δεδομένων
Μια συλλογή δεδομένων. Ένα σύστημα αρχειοθέτησης μπορεί να δεχτεί δεδομένα. Αναφέρεται
συνήθως ως ένα καλά οργανωμένο, με εύκολη πρόσβαση, ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο περιέχει
μια συλλογή πληροφοριών. Μια βάση δεδομένων μπορεί επίσης να είναι μια αρχειοθήκη, ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποθηκεύει τα δεδομένα.
Οδηγοί
Τα προγράμματα οδήγησης είναι πακέτα λογισμικού που είναι αναγκαία για τη λειτουργία
ορισμένων περιφερειακών συσκευών. Εκτυπωτές, οθόνες, σαρωτές, και οι κάρτες δικτύου
απαιτούν οδηγούς λογισμικού ώστε ο υπολογιστής να γνωρίζει πώς να επικοινωνεί και να ελέγχει
τη συσκευή.
E-commerce
E-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο) είναι η αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών στο
διαδίκτυο, ειδικά το World Wide Web. Στην πράξη, ο όρος αυτός και ένας νεότερος όρος, το
ηλεκτρονικό επιχειρείν, χρησιμοποιούνται συχνά αδιακρίτως.
E-mail: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Η ηλεκτρονική μετάδοση μηνυμάτων μέσω των δικτύων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο.
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Excel
Το Excel είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων από τη Microsoft, ένα συστατικό του της
ομάδας προϊόντων γραφείου για τις επιχειρηματικές εφαρμογές. Από κοινού με παρόμοια
προϊόντα, όπως το Lotus 1-2-3 και QuattroPro Corel, το Excel είναι μια αυτοματοποιημένη έκδοση
που βασίζεται στη χρήση υπολογιστικών φύλλων που καθιστά πιο εύκολο να επεξεργάζονται και
να προβάλονται τα δεδομένα. Το Excel εφαρμόζει μια γραφική διεπαφή χρήστη.

Flash
Το Flash, ένα δημοφιλές λογισμικό συγγραφής που αναπτύχθηκε από την Macromedia, και
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραφικών προγραμμάτων που βασίζονται σε κινούμενα σχέδια
με πλήρη οθόνη διεπαφής, πλοήγησης, γραφικές απεικονίσεις. Το λογισμικό είναι πανταχού παρόν
στο διαδίκτυο, λόγω της ταχύτητας του και της ομαλής προσαρμογής γραφικών. Αρχείων Flash, σε
αντίθεση με αλλά κινούμενα GIF και JPEG, είναι συμπαγή, αποτελεσματικά, και έχουν σχεδιαστεί
για βελτιστοποιημένη απόδοση.
GIF
Το GIF (το πρωτότυπο και προτιμώμενη προφορά είναι DJIF? που σημαίνει Graphics Interchange
Format) είναι ένα από τις δύο πιο κοινές μορφές αρχείων για εικόνες γραφικών στο World Wide
Web. Το άλλο είναι το JPEG.
JPEG
Το JPEG (Joint Photographic Experts Group) είναι ένα πρότυπο ISO / IEC, μια ομάδα
εμπειρογνωμόνων που αναπτύσσει και διατηρεί πρότυπα για μια σουίτα αλγόριθμους συμπίεσης
για αρχεία εικόνας υπολογιστή.
Σκληρός Δίσκος
Hard Disk Drive (HDD): Αυτή είναι η εσωτερική μαγνητική συσκευή αποθήκευσης στεγάζεται μέσα
στο κουτί του υπολογιστή. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη, που μετρώνται ανάλογα με πόσα κομμάτια
πληροφοριών μπορούν να περιέχουν. Ένα κομμάτι πληροφοριών που ισούται είτε μηδέν (0) ή ένα
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(1). Για έναν υπολογιστή, αυτό ισοδυναμεί με μια στροφή ένα διακόπτη φωτός μακριά (0) ή την (1).
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λειτουργούν σε bits σε ομάδες των 8, που ονομάζεται byte. Κάθε byte
περιέχει 8 bits. Bits και bytes μπορούν να αποθηκευτούν σε μαγνητικό υλικό που μοιάζει με κασέτα
ή 8-διαδρομή ταινία καταγραφής. Το μαγνητικό πληροφοριακό υλικό αποθηκεύει ως ακολουθίες τα
ψηφία "0" και "1" (εξ ου και η ονομασία ψηφιακή αποθήκευση). Δεδομένου ότι παίρνει πολλά bytes
για την αποθήκευση πραγμάτων όπως γράμματα, λέξεις και φράσεις, ο όγκος των πληροφοριών
που ο σκληρός δίσκος μπορεί να αποθηκεύσει μετριέται σε πολλαπλάσια των 1000-byte,
1.000.000 bytes, ή 1.000.000.000 bytes. Όροι όπως kilobyte (1000 bytes ή 1KB), megabyte
(1.000.000 bytes ή 1MB), και gigabyte (1.000.000.000 bytes ή 1GB) έχουν εξελιχθεί για να
αντιπροσωπεύουν αυτές τις δυνατότητες αποθήκευσης. Το πρότυπο το 1998 ήταν μεταξύ των
4GB και 8GB. Ο σκληρός δίσκος συχνά αναφέρεται ως "C:".
Hardware
Φυσικά αντικείμενα. Στοιχεία που μπορείτε να δείτε και να ακουμπήσετε. Δίσκοι, πληκτρολόγια,
οθόνες, τσιπς, υπολογιστές, καλώδια, κλπ.
Διαδίκτυο
Το Διαδίκτυο, που συχνά ονομάζεται απλά «το Δίκτυο», είναι ένα παγκόσμιο σύστημα δικτύων
υπολογιστών - ένα δίκτυο των δικτύων στα οποία οι χρήστες σε οποιονδήποτε υπολογιστή
μπορούν, αν έχουν άδεια, να πάρουν πληροφορίες από οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή (και
μερικές φορές μιλάμε απευθείας στους χρήστες σε άλλους υπολογιστές).
Internet explorer
Ο Internet Explorer (IE) - μερικές φορές αναφέρεται ως Microsoft Internet Explorer (MSIE) - είναι το
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο World Wide Web browser. Παρέχεται με το λειτουργικό σύστημα
Microsoft Windows και μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα της Microsoft. Ο IE
browser ανταγωνίζεται με προγενέστερο browser, Netscape, που τώρα ανήκει στην AOL.
ISO
Το ISO, ιδρύθηκε το 1947, είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών φορέων τυποποίησης από
περίπου 100 χώρες. Μεταξύ των προτύπων που προωθεί είναι το Open Systems Interconnection
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(OSI), ένα παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Πολλές χώρες έχουν
εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, όπως το American National Standards Institute (ANSI), που
συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στα πρότυπα αποφάσεων ISO. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO,
το "ISO" δεν είναι μια συντομογραφία. Είναι μια λέξη, που προέρχεται από την ελληνική ΙΣΟ, που
σημαίνει «ίσο», η οποία είναι η ρίζα για το πρόθεμα "iso-" που απαντάται σε μια σειρά από όρους,
όπως "ισομετρική" (του ίσου μέτρου ή διάστασης) και "ισονομία "(ισότητα των νόμων ή των
ατόμων ενώπιον του νόμου). Το όνομα ISO χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να δείξει την
οργάνωση, αποφεύγοντας έτσι την ποικιλία των συντομογραφιών που θα προέκυπταν από τη
μετάφραση του «Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης» στις διάφορες εθνικές γλώσσες των μελών.
Όποια και αν είναι η χώρα, η σύντομη μορφή του ονόματος της οργάνωσης είναι πάντα ISO.
Πληκτρολόγιο
Το κύριο εργαλείο για να πάρετε πληροφορίες στον υπολογιστή και ο πιο συνηθισμένος τρόπος
για να πείτε στον υπολογιστή τι θέλετε να κάνετε. Τα περισσότερα πληκτρολόγια έχουν την ίδια
διάταξη πλήκτρων. Τα πληκτρολόγια υπολογιστών έχουν επιπλέον πλήκτρα που εκτελούν ειδικές
λειτουργίες.
MB: Megabyte
Αναφέρεται σε 1 εκατομμύριο bytes. Στην πραγματικότητα, σε δυαδική μορφή, το 2 υψωμένο στη
20η δύναμη είναι ένα Megabyte, ή 1.048.576 bytes.
Modem
Μια τηλεπικοινωνιακή περιφερειακή συσκευή που επιτρέπει στους υπολογιστές να επικοινωνούν
μεταξύ τους μέσω των συμβατικών τηλεφωνικών γραμμών. Τα Μόντεμ απαιτούνται για οικιακούς
υπολογιστές για να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή να στέλνουν και να λαμβάνουν
τηλεομοιοτυπίες (FAX). Τα Modems έχουν βαθμολογηθεί από την ταχύτητά τους για τη μετάβαση
των δεδομένων από τον υπολογιστή στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτή η ταχύτητα μετριέται σε bits
ανά δευτερόλεπτο (bps). Τα σύγχρονα modems, είναι ισχύος 28.800 bps, 33.600 bps και 56.400
bps.
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Ποντίκι
Μια κοινή συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται για να πείτε στον υπολογιστή τι πρέπει να κάνει.
Με την εφεύρεση των λειτουργικών συστημάτων Windows και Macintosh, οι χρήστες ηλεκτρονικών
υπολογιστών χρειάζονται μια συσκευή για να επισημάνετε τα αντικείμενα στην οθόνη και να τα
επιλέξετε.
MS-DOS
Ένα παλαιότερο λειτουργικό σύστημα. Πριν από την ανάπτυξη του γραφικού προσανατολισμού
λειτουργικών

συστημάτων Windows

και

Macintosh,

το

σύστημα αυτό

επικαλείται

την

πληκτρολόγηση εντολών μία γραμμή κάθε φορά για να πει στον υπολογιστή αυτό που θέλει να
κάνει. Αυτό το σύστημα είναι ακόμη σε χρήση στην οικογένεια των Windows και εξακολουθεί να
έχει πολλές πρακτικές χρήσεις. Τα Windows 3.1 βασίζονται σε MS-DOS για να λειτουργήσουν.
MS-DOS σημαίνει Microsoft-Disk Operating System.
Outlook express
Το Outlook Express της Microsoft είναι ένα e-mail client και NNTP πρόγραμμα ανάγνωσης
ειδήσεων που παρέχονται δωρεάν από τη Microsoft. Outlook και Outlook Express είναι εντελώς
διαφορετικές πλατφόρμες χωρίς κοινό κώδικα.
PC: Personal Computer
Ένας προσωπικός υπολογιστής που συμμορφώνεται με τα πρότυπα της IBM. Ενώ ο τεχνικός
όρος αναφέρεται μόνο σε IBM συμβατούς υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται αόριστα, μπορεί να
αναφερθεί σε όλες σχεδόν τις «προσωπικές» μορφές του υπολογιστή.
Pentium - Pentium II
Ταχύτερες, μεγαλύτερες συσκευές CPU που είναι σχεδιασμένες να επιτρέπουν περισσότερες
οδηγίες υπολογιστών να συμβούν ανά δευτερόλεπτο. Οι περισσότεροι υπολογιστές που
κατασκευάζονται κατά τα τελευταία 3 με 4 χρόνια περιέχουν τη συγκεκριμένη συσκευή.
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Περιφερειακή Συσκευή
Κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή εκτός από την βασική διαμόρφωση CPUMonitor-πληκτρολογίου-ποντικιού. Εξωτερικά ηχεία, μικρόφωνα, χειριστήρια, εκτυπωτές, σαρωτές
είναι παραδείγματα περιφερειακών.
Photoshop
Το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών bitmap, που δημοσιεύθηκε από την
Adobe. Είναι ο ηγέτης της αγοράς για τις εμπορικές πράξεις επεξεργασίας της εικόνας bitmap.
Όπως με τις περισσότερες άλλες εφαρμογές της Adobe, το Photoshop είναι διαθέσιμο για Mac OS
και τα Microsoft Windows.
Εκτυπωτής
Μια περιφερειακή συσκευή που επιτρέπει στο χρήστη του υπολογιστή για να παραγάγει αντίγραφα
των πληροφοριών που εξετάζονται από τον υπολογιστή σε χαρτί. Οι εκτυπωτές ψεκασμού
οικιακής χρήσης με κοινή μελάνη ονομάζονται εκτυπωτές ink-jet. Στο γραφείο και στο σχολείο
χρησιμοποιούνται εκτυπωτές που είναι συνήθως εκτυπωτές λέιζερ και λειτουργούν στην ίδια αρχή
ως ξηρογραφικό φωτοτυπικό μηχάνημα, με τη χρήση ηλεκτροστατικών φορτίων και κασέτες
γραφίτη που μετατρέπουν τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή.
Πρόγραμμα
Ένα σύνολο οδηγιών που επιτρέπουν στο χρήστη του υπολογιστή

την επεξεργασία των

δεδομένων. Κοινά προγράμματα περιλαμβάνουν επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις
δεδομένων, σχέδιο και ζωγραφική, τα εργαλεία του Διαδικτύου, και τα παιχνίδια. Τα προγράμματα
είναι απαραίτητα για τους υπολογιστές για να είναι χρήσιμοι για τον άνθρωπο.
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RAM: Random Access Memory
Η μνήμη που ο υπολογιστής διαβάζει εύκολα και σε αυτή γράφει. Μόλις ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένος, κλείσει, η μνήμη RAM διαγράφεται.
Διακομιστής
Ένας υπολογιστής που εξυπηρετεί τους υπολογιστές που συνδέονται με αυτόν. Όταν συνδέεστε με
το Διαδίκτυο, θα συνδεθείτε με τον υπολογιστή server του παροχέα διαδικτύου σας.
Ιστοσελίδα
Ο ορισμός αυτός αφορά στο Web και στην Ιστοσελίδα. Μια τοποθεσία Web είναι μια συλλογή
αρχείων Web σε ένα συγκεκριμένο θέμα που περιλαμβάνει ένα αρχικό αρχείο που λέγεται home
page. Για παράδειγμα, οι περισσότερες εταιρείες, οργανισμοί ή άτομα που έχουν τοποθεσίες Web
έχουν μια ενιαία διεύθυνση. Από την αρχική σελίδα, μπορείτε να μεταβείτε σε όλες τις άλλες
σελίδες στο δικτυακό τους τόπο. Για παράδειγμα, το Web site της IBM έχει τη διεύθυνση
http://www.ibm.com. (Στην περίπτωση αυτή, το πραγματικό όνομα του αρχείου αρχική σελίδα δεν
θα πρέπει να συμπεριληφθεί επειδή η IBM έχει το όνομα αυτό στο αρχείο index.html)
Λογισμικό
Ένας δίσκος είναι hardware, αλλά το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο δίσκο είναι το λογισμικό.
Vector graphics
Τα Vector γραφικά είναι η δημιουργία των ψηφιακών εικόνων μέσω μιας αλληλουχίας εντολών ή
μαθηματικών δηλώσεψν οπου γραμμές τόπος και σχήματα είναι σε ένα συγκεκριμένο δισδιάστατο
ή τρισδιάστατο χώρο. Στη φυσική, ένα διάνυσμα είναι μια αναπαράσταση τόσο της ποσότητας και
μιας κατεύθυνσης ταυτόχρονα.
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Ιός
Ένα κακόβουλο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει εκ προθέσεως ζημία σε αρχεία
δεδομένων του υπολογιστή. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν για να
αναπαραχθούν και να εξαπλωθούν σε όλα τα αρχεία σας, χρησιμοποιώντας τη μνήμη,
καταστρέφοντας τα δεδομένα. Ενώ οι ιοί μπορεί να εξαλείψουν όλα τα δεδομένα σας, ο
υπολογιστής μπορεί να αποκατασταθεί με την αναδιαμόρφωση του σκληρού δίσκου και
επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.
www: World Wide Web
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που συνδέονται μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να
ανήκουν σε έναν ιστό εγγράφων και φακέλων με δεσμούς, που τους επιτρέπει να μεταπηδάν από
το ένα σημείο στο διαδίκτυο σε ένα άλλο.
Windows
Τα Windows είναι ένα λειτουργικό σύστημα της Microsoft για προσωπικό υπολογιστή που, μαζί με
κάποια πρόγραμμα που χρησιμοποιούνται συνήθως για επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το
Microsoft Word και το Excel, έχει γίνει ένα de facto "πρότυπο" για μεμονωμένους χρήστες στις
περισσότερες εταιρείες, καθώς και στα περισσότερα σπίτια.
Word
Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου από τη Microsoft. Γράφτηκε αρχικά
από τον Richard Brodie για IBM υπολογιστές PC με λειτουργικό σύστημα MS-DOS το 1983.
ZIP
Μια μέθοδος συμπίεσης ενός αρχείου, καθιστώντας το πολύ μικρότερο σε μέγεθος, ώστε να
μπορεί να μεταβιβάζεται από τον ένα υπολογιστή στον άλλο πιο γρήγορα.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1

2

3

4

5

6

7

8

Commercial Chamber of Trikala (Leader)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: fi nanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Adult Education Centre
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες της DIAN με τη
συνεργασία των υπόλοιπων εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος
«Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων από γυναίκες 50+».

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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