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Εισαγωγή 

Μπορώ να βρω τα θέµατα 
των γενικών εξετάσεων της 
τελευταίας πενταετίας στο 
Internet; 

 
αι 

ης 
ς 

ικό 
ύν 

Ο άνθρωπος από την αρχή της εµφάνισής του στη γη προσπαθεί
να βρει τρόπους επικοινωνίας µε τους άλλους ανθρώπους. Το
διαδίκτυο έχει καταφέρει να αλλάξει ριζικά τη µορφή της επικοι
νωνίας, αφού ο καθένας µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για ένα
θέµα που τον ενδιαφέρει, να συζητήσει ζωντανά µε άλλους
χρήστες από όλο τον κόσµο, να µεταφέρει στον υπολογιστή του
αρχεία, να κάνει εικονική περιήγηση σε διάφορους χώρους, να
δηµοσιεύσει πληροφορίες, να αγοράσει ή να πουλήσει προϊόντα και
υπηρεσίες και, τέλος, να στείλει µηνύµατα σε όλο τον κόσµο. 

           
       

       -
        

      
        

     
        

    

          
     

     
       

         
     

      
   

            
   

      -
        

        
      

        
     -

   

      -
        

       
  

      -
       

   -
        

    

  

Στο κεφάλαιο αυτό θα µάθετε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών και
το διαδίκτυο. Θα αποκτήσετε δεξιότητες χρήσης ενός προγράµ-
µατος «φυλλοµετρητή», για να έχετε πρόσβαση σε ένα δικτυακό
τόπο και να αξιοποιείτε τη δοµή των υπερµέσων µιας ιστοσελίδας, 
για να περιηγείστε και να αναζητάτε πληροφορίες στον παγκόσµιο
ιστό. Θα µάθετε πώς µπορείτε να επικοινωνείτε µε άλλους µέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή σε πραγµατικό χρόνο µέσω
γραπτής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας. 

 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
Οι επιµορφούµενοι πρέπει: 
 

• Να γνωρίζουν τι είναι δίκτυο Η/Υ, τι είναι το ∆ιαδίκτυο και ποιες είναι
οι βασικές υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου.  

• Να µπορούν να χρησιµοποιούν ένα φυλλοµετρητή, για να επισκεφ
θούν ένα συγκεκριµένο δικτυακό τόπο µε χρήση της διεύθυνσής του, 
να χρησιµοποιούν τους συνδέσµους για προσπέλαση πληροφοριών και
να αξιοποιούν την πολυµεσική δοµή του παγκόσµιου ιστού, 

• Να µπορούν να τηρούν ιστορικό κίνησης και να τοποθετούν
σελιδοδείκτες, να αποθηκεύουν µια ιστοσελίδα ως αρχείο, να εκτυπώ
νουν τα περιεχόµενα µιας ιστοσελίδας. 

• Να µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληρο
φοριών και σε µηχανές αναζήτησης µε τη χρήση λέξεων - κλειδιών και
να µπορούν να περιορίζουν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε
χρήση λογικών τελεστών. 

• Να µπορούν να χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυ
δροµείου, για να συντάσσουν, να αποστέλλουν, να δέχονται και να

διαχειρίζονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να επισυνά
πτουν και να δέχονται αρχεία µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
και να εγγράφονται σε µια λίστα (discussion list), 

• Να επικοινωνούν σε πραγµατικό χρόνο µέσω Internet. 

 

Μπορώ να παίξω σκάκι µε
ένα φίλο µου που βρίσκετ
στην Καλιφόρνια της 
Αµερικής, ενώ εγώ είµαι 
στην Ελλάδα; 

 

Πώς µπορεί ένα σχολείο τ
Κρήτης και ένα σχολείο τη
Αλεξανδρούπολης να 
επικοινωνούν σε πραγµατ
χρόνο, για να συνεργαστο
οι µαθητές και οι 
καθηγητές; 
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Ενότητα 4.1 
 

 

 

∆ίκτυα Υπολογιστών, το ∆ιαδίκτυο  
 

 

 

 

 

Ειδικοί Στόχοι 

Πώς µπορώ να µεταφέρ ω
αρχεία από το διπλαν ό

υπολογιστή στο δικό µου

Μπορώ να εγκαταστήσ ω
στον υπολογιστή µο υ

εφαρµογή, της οποίας τ α
αρχεία εγκατάστασης
βρίσκονται σε άλλο  ν

υπολογιστή του Σχολείο υ
µου

Πώς µπορώ να εκτυπώσω
σε εκτυπωτή που είνα  ι
συνδεδεµένος σε άλλο  ν

υπολογιστή;

;

 

  

  ;

Οι επιµορφούµενοι πρέπει: 

Να γνωρίζουν τι είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Να γνωρίζουν τι είναι το ∆ιαδίκτυο.  

Να γνωρίζουν ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου. 
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Τα ∆ίκτυα  
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την πρόοδο της 
ανθρωπότητας είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και το µοίρασµα 
των πόρων και των µέσων σε όλο τον κόσµο. Η πληροφορία είναι 
ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά στα οποία πρέπει να έχει 
πρόσβαση όποιος το επιθυµεί.  

 

∆ίκτυο είναι µια οµάδα υπολογιστών συνδεδεµένων µεταξύ τους 
ενσύρµατα είτε ασύρµατα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς 
ανθρώπους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να µοιράζονται 
εξοπλισµό. Ανάλογα µε την τοποθεσία των υπολογιστών που 
συνδέονται, ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται ως: 

• Τοπικό ∆ίκτυο (Local Area Network - LAN), που συνδέει 
υπολογιστές σε ένα περιορισµένο χώρο, όπως ένα κτίριο. 

• Μητροπολιτικό ∆ίκτυο (Metropolitan Area Network - 
ΜΑΝ), που συνδέει Η/Υ που βρίσκονται µέσα σε µια ευρεία 
περιοχή όπως µία πόλη, νοµός κτλ.  

• ∆ίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network - WAN), 
που συνδέει υπολογιστές µέσα σε ένα µεγάλο γεωγραφικό 
χώρο (κράτος, ήπειρος, πλανήτης). 

 

∆ιαδίκτυο είναι το δίκτυο των δικτύων και είναι συνδεδεµένοι 
παρά πολλοί υπολογιστές και επιµέρους δίκτυα, τα οποία µπορούν 
να χρησιµοποιούν διαφορετική τεχνολογία και λειτουργικά 
συστήµατα. 

Πώς συνδέονται όλοι 
αυτοί οι υπολογιστές 
µεταξύ τους;  
∆ύο υπολογιστές που 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο 

ε 

 

-

ές

 

ν, 
 
λες 

 

µπορούν να συνδεθούν µ
ένα καλώδιο.  

Όταν όµως η απόσταση 
µεταξύ των υπολογιστών
µεγαλώνει, χρησιµοποι-
ούνται διάφοροι τρόποι 
σύνδεσης: κοινές τηλεφω
νικές γραµµές, isdn 
γραµµές, µισθωµένες
τηλεπικοινωνιακές γραµµ
διαφόρων τεχνολογιών, 
ασύρµατες ζεύξεις, ακόµη
και συνδέσεις µέσω τηλε
πικοινωνιακών δορυφόρω
όταν απαιτείται µετάδοση
δεδοµένων σε πολύ µεγά
αποστάσεις. 

 
 

 

 

 -
 

 

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον απαιτεί ένα 
σύνολο από υποστηρικτικές 
δικτυακές υπηρεσίες 

Εικόνα 4.1.1: EDUnet -Το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για την Eκπαίδευση     

 

ενταγµένες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 
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Το Internet 
Το Internet (∆ιαδίκτυο - δίκτυο δικτύων) είναι το µεγαλύτερο 
υπολογιστικό σύστηµα στον κόσµο.  Ονοµάζεται και δίκτυο (net) 
ή κυβερνοχώρος (cyberspace).   

 . 

  Το Internet συνδέει µεταξύ τους χιλιάδες δίκτυα ευρείας περιοχής, 
εκατοντάδες χιλιάδες τοπικά δίκτυα και εκατοµµύρια µεµονω-
µένους υπολογιστές, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη επικοι-
νωνία σε ένα µεγάλο πλή-
θος χρηστών σ' όλο τον 
κόσµο. Περιλαµβάνει σχε-
δόν το σύνολο των παγκό-
σµιων πηγών πληροφορίας 
και προσφέρει ποικιλία από 
υπηρεσίες και εργαλεία 
επικοινωνίας και πληρο-
φόρησης. 

 

 

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως
ιδέα τη δεκαετία του 1960
από το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας των ΗΠΑ µε σκοπό
την ανεµπόδιστη ανταλλαγή

πληροφοριών από
αποµακρυσµένα σηµεία σε

περίπτωση πυρηνικού
πολέµου.

Το δίκτυο αυτό ονοµαζόταν
ARPANET (Advanced

Research Projects Agency
NETwork) και, αν ένα

τµήµα του καταστρεφόταν,
οι πληροφορίες έφταναν
στον προορισµό τους

ακολουθώντας άλλο δρόµο,
παρακάµπτοντας δηλαδή το

κατεστραµµένο τµήµα.

Ο όρος Internet
καθιερώνεται από το 1990.

Σήµερα το Internet
εκτείνεται σχεδόν σε κάθε
γωνιά του πλανήτη και

αποτελεί ένα «Παγκόσµιο
Ηλεκτρονικό Χωριό», οι

«κάτοικοι» του οποίου,
ανεξάρτητα από υπηκοότη-
τα, ηλικία, θρήσκευµα και

χρώµα, µοιράζονται πληρο-
φορίες και ανταλλάσσουν

ελεύθερα απόψεις πέρα από
γεωγραφικά και κοινωνικά

σύνορα  µέσα από ένα
πλέγµα από εκατοµµύρια

διασυνδεδεµένους
υπολογιστές.

 

Το Internet συνδέει υπολογιστές διαφορετικού τύπου, δηλ. 
υπολογιστές που µπορεί να διαφέρουν όσον αφορά την αρχι-
τεκτονική του υλικού, το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιούν 
και το είδος δικτύωσης στο τοπικό τους δίκτυο. 

  

 

Σε ποιον ανήκει; 
Το Internet, σε αντίθεση µε τα επιµέρους δίκτυα που το αποτε-
λούν, τα οποία έχουν ιδιοκτήτη και συνήθως κανόνες καλής 
λειτουργίας και συµπεριφοράς, δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε 
κανείς καθορίζει τι είδους πληροφορίες θα περάσουν σ' αυτό ή πώς 
αυτές οι πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν.  

 

Το Internet είναι παρόµοιο µε το διεθνές τηλεφωνικό σύστηµα:  
Στο σύνολό του δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από 
κανέναν, υπάρχει όµως σύνδεση τέτοια, ώστε να λειτουργεί ως ένα 
µεγάλο δίκτυο. Εάν κάποιο τµήµα έχει βλάβη, οι πληροφορίες 
ακολουθούν άλλο δρόµο παρακάµπτοντας το χαλασµένο τµήµα. 

 

Είναι αποκεντρωµένο και αυτοδιαχειριζόµενο. ∆εν υπάρχει 
δηλαδή κάποιος κεντρικός οργανισµός που να το διευθύνει και να 
παίρνει συνολικά αποφάσεις σχετικά µε το είδος των πληροφοριών 
που διακινούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διάφο-
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ρους υπολογιστές του ή τη διαχείρισή του. Καθένα από τα 
µικρότερα δίκτυα που το αποτελούν διατηρεί την αυτονοµία του 
και είναι το ίδιο υπεύθυνο για το είδος των πληροφοριών που 
διακινεί, τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπολογιστές του και τη 
διαχείρισή του. Το Internet δεν έχει κάποια 

κεντρική διοίκηση, όµως 
υπάρχουν κάποιες επιτροπές
που είναι υπεύθυνες για την 

 

Τι προσφέρει το internet; 
Μέσω του Internet µπορεί κανείς να βρει σχεδόν τα πάντα. 
Πληροφορίες, διασκέδαση, εκπαίδευση, βιβλία, περιοδικά, εκπαι-
δευτικό υλικό, µουσική, βιντεοταινίες, οµιλίες και διαλέξεις, ραδιο-
φωνικά και τηλεοπτικά κανάλια, ιδεατές κοινότητες, ποδόσφαιρο, 
θρησκεία, οικολογία, περιθώριο, καταναλωτικά αγαθά (ρούχα, πα-
πούτσια, φάρµακα, ανταλλακτικά, είδη σπιτιού,…), συζητήσεις 
ζωντανά µε άλλους ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα από όλο τον 
τήρηση συγκεκριµένων 
προδιαγραφών που 
εξασφαλίζουν την οµαλή 
λειτουργία του. 
κόσµο, αρχεία για να µεταφέρει στον υπολογιστή του (οδηγούς 
συσκευών, εγχειρίδια χρήσης, δωρεάν προγράµµατα, εικόνες, 
ήχους, αρχεία, µουσική, video), να κάνει εικονική περιήγηση σε 
διάφορους χώρους. 

Οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να αποθηκευθεί σε ψηφιακή 
µορφή, µπορεί να αναζητηθεί και να βρεθεί στο δίκτυο µε µορφή:  

• Απλών αρχείων κειµένου  
• Μορφοποιηµένων αρχείων κειµένου  
• Εικόνων, Ήχων 
• Κινούµενων Εικόνων  
• Video  
• Μουσικής  

 

Υπάρχουν διαθέσιµα, δισεκατοµµύρια αρχεία για µια τεράστια 
ποικιλία θεµάτων στο Internet, όπως: 

• Οι βιβλιοθήκες (http://www.lib.auth.gr/tutorials/www/lib-web.htm) 
ανά τον κόσµο δηµοσιεύουν αναρίθµητα βιβλία, περιοδικά και 
συλλογές µε πληροφορίες αναφοράς. 

• Εκατοντάδες υπηρεσίες ειδήσεων σας προσφέρουν νέα από 
ολόκληρο τον κόσµο (http://www.ananova.com/, www.in.gr, 
www.e-go.gr, www.apn.gr, www.ana.gr/gr), καθώς και αθλη-
τικά αποτελέσµατα, στοιχεία για το χρηµατιστήριο ή δελτία 
καιρού, τα οποία ενηµερώνονται συνεχώς.  

• Πολλά µουσεία σας παρέχουν τη δυνατότητα «ψηφιακής 
επίσκεψης» στις συλλογές τους. ∆ιάφορες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στους τοµείς της µουσικής και της ψυχα-
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γωγίας προσφέρουν εικόνες, βίντεο και αρχεία ήχου. 
(www.in.gr/direct/c7/c98/default.htm) 

• Εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήµατα µετατρέπουν 
το Internet στο µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο που θα µπο-
ρούσατε να φανταστείτε (http://www.amazon.com).  

• Ωστόσο, αντίθετα από ένα φυσικό µουσείο ή µια βιβλιοθήκη, 
ένα µουσείο στο Internet είναι αλληλεπιδραστικό και σας 
δίνει τη δυνατότητα να δράσετε µέσα από τη σύνδεσή σας. 
(http://www.24hourmuseum.org.uk/intro.htm) 

• Παρέχει πρόσβαση σε οµάδες συζήτησης και φόρουµ σε 
σχέση µε χιλιάδες θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος,. 

• ∆ιαθέτει πολλούς τρόπους για να στέλνετε και να λαµβάνετε 
µηνύµατα από οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη µας. 

• Και ακόµη µπορείτε να παίξετε αλληλεπιδραστικά παιχνίδια 
(http://www.jokes.gr/en/games/) για υπολογιστές, µε 
αγνώστους που βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά. 

 

Το Internet αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν 
και επικοινωνούν µεταξύ τους και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε 
µηδαµινό κόστος, ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης για :   

      
   

     

     
       

    -
      

     
     

    
     

    
     -

    

   

    -

    

      -

 πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών διαρκώς ανανεώσιµες, που
δίνουν στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα
να αναζητούν πληροφορίες για οποιοδήποτε θέµα. 

 ανταλλαγή µηνυµάτων και επικοινωνία, αφού όποιος θέλει
µπορεί να επικοινωνήσει ή να έχει άµεση συνεργασία µε άλλους
ανθρώπους. Έτσι και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επικοι
νωνούν µε άλλους εκπαιδευτικούς, για να ανταλλάξουν ιδέες
και εµπειρίες σε διάφορα θέµατα, αλλά και οι µαθητές µεταξύ
τους ή µε εκπαιδευτικούς, για να βοηθηθούν σε εργασίες τους. 

 συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς, µαθητές και σχολεία, 
αφού οι µαθητές µπορούν να συνεργάζονται µε άλλους
µαθητές, εκπαιδευτικοί µε συναδέλφους τους, ενώ µαθητές και
εκπαιδευτικοί µπορούν να ζητούν τη γνώµη ειδικών σε διά
φορα θέµατα που τους ενδιαφέρουν. 

 επιλογή και απόκτηση εργαλείων λογισµικού. 

 δηµιουργία ηλεκτρονικών εντύπων και δηµοσίευση πληρο
φοριών. 

 υποστήριξη και επιµόρφωση από απόσταση. 

 πειραµατισµό και ενίσχυση νέων τρόπων µάθησης και διδα
σκαλίας. 
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Υπηρεσίες που προσφέρει το Internet 

 Παγκόσµιος ιστός – περιήγηση (surfing) σε πολυµορφικές  
πληροφορίες  

 

 

 

   

 

 

 

 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο – (e-mail) 

 Μεταφορά αρχείων – (ftp) 

 Εκτέλεση προγραµµάτων σε άλλους υπολογιστές – 
(telnet) 

 Συνοµιλία µε άλλους χρήστες – (Talk, irc, videoconfe-
rencing) 

 Οµάδες συζητήσεων – (newsgroups, mailing lists, 
chatlines) 

 Αναζήτηση πληροφοριών – (archie, search engines) 
 

Η υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού 
Ο Παγκόσµιος Ιστός ή World Wide Web (WWW) είναι η πιο 
δηµοφιλής υπηρεσία του δικτύου, λόγω της εύκολης χρήσης της 
και του πλήθους της πληροφορίας που παρέχει. Η πληροφορία 
παρουσιάζεται στο χρήστη µε τη µορφή ιστοσελίδων (web 
pages), οι οποίες προσφέρονται από έναν εξυπηρετητή (web 
server) και γίνονται ορατές µέσα από ένα πρόγραµµα φυλλοµε-
τρητή (web browser) του πελάτη (client), όπως ο Internet 
Explorer της Microsoft ή ο Navigator, της εταιρείας Netscape. 

 

Η υπηρεσία του Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail) είναι η πιο διαδεδοµένη 
υπηρεσία του διαδικτύου και αποτελεί έναν ταχύτατο, φθηνό και 
αποδοτικό τρόπο επικοινωνίας µεταξύ χρηστών του Internet σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Είναι µια µορφή επικοινωνίας η οποία επιτρέ-
πει στους χρήστες του διαδικτύου να στείλουν ένα µήνυµα σε άλ-
λους χρήστες, που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail 
address) µε τρόπο που µοιάζει µε αυτόν του κλασικού 
ταχυδροµείου.  

 

Κάθε µήνυµα χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του 
αποστολέα, το περιεχόµενο (που µπορεί να είναι απλό κείµενο, 
εικόνα, επισυναπτόµενο αρχείο κ.ά.) και την ηλεκτρονική διεύθυν-
ση του παραλήπτη. Τα µηνύµατα φυλάσσονται σε ηλεκτρονικά
γραµµατοκιβώτια (mailboxes) µέχρι την ανάκτησή τους. 
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Η υπηρεσία Μεταφοράς αρχείων 
Τα αρχεία στο Internet µπορούν να διακινούνται από τον ένα 
υπολογιστή στον άλλο, επικοινωνώντας µε µια κοινή γλώσσα 
(πρωτόκολλο) που ονοµάζεται File Transfer Protocol (FTP). Στο 
∆ιαδίκτυο υπάρχει πλήθος από τοποθεσίες FTP (FTP sites) από τα 
οποία µπορείτε να «κατεβάσετε» (Download) αρχεία, δηλαδή, 
να τα µεταφέρετε από τον αποµακρυσµένο υπολογιστή στον υπο-
λογιστή σας ή να «ανεβάσετε» αρχεία, δηλαδή να τα  στείλετε 
στον αποµακρυσµένο υπολογιστή. 

Το FTP ήταν ο βασικός
τρόπος µεταφοράς

αρχείων, αλλά σήµερα
χρησιµοποιείται ευρέως

ός.
 

Υπάρχουν πολλές τέτοιες µεγάλες «αποθήκες αρχείων» και έχουν 
σχεδιαστεί, έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες να αναζητούν και να 
βρίσκουν τα προγράµµατα που τους ενδιαφέρουν. Για παράδειγµα 
µπορείτε να βρείτε έναν screen saver, ένα νεότερο οδηγό για µια 
συσκευή σας ή ένα πρόγραµµα ελέγχου ιών. Αυτές οι «αποθήκες» 
αρχείων ονοµάζονται FTP sites. Όταν δε χρειάζεται ο χρήστης να 
δηλώσει τα στοιχεία του, για να έχει πρόσβαση σ’ αυτές ονοµάζο-
νται ανώνυµες (anonymous). Υπάρχουν εκατοντάδες anonymous 
FTP sites στον κόσµο που προσφέρουν έναν πλούτο πληροφοριών 
και προγραµµάτων.  Μπορείτε να πάτε σε ένα γνωστό FTP site, σε 
κάποια σελίδα που έχει τοπικά αντίγραφά (mirrors), τα οποία 
ανανεώνονται σε καθηµερινή βάση, (π.χ. ftp.ntua.gr)  και να 
εξετάσετε τα περιεχόµενα του.   

 

Eκτέλεση προγραµµάτων σε άλλους υπολογιστές  
To Telnet είναι η υπηρεσία του Internet που σας επιτρέπει να 
συνδέεστε µε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή και να δουλεύουµε 
αλληλεπιδραστικά στον υπολογιστή αυτόν, χρησιµοποιώντας τα 
προγράµµατά του σαν να είστε άµεσα συνδεδεµένοι µαζί του. Ο 
υπολογιστής σας, µετατρέπεται σε τερµατικό του αποµακρυ-
σµένου υπολογιστή ο οποίος ανταποκρίνεται στις εντολές σας. 

  

 

Μέσω του Telnet, µπορούµε να συνδεόµαστε µε υπολογιστές σε 
ολόκληρο τον κόσµο και να εκµεταλλευόµαστε την ισχύ τους και 
τις υπηρεσίες που µας προσφέρουν. Έτσι µπορούµε να χρησιµοποι-
ούµε αποµακρυσµένες, για παράδειγµα, βάσεις δεδοµένων και άλ-
λες πηγές πληροφόρησης, για να αναζητήσουµε πληροφορίες σε 
βιβλιογραφικούς καταλόγους διαφόρων βιβλιοθηκών. Για παράδειγ-
µα, µπορούµε να συνδεθούµε µε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας στην διεύθυνση alexandria.uom.gr.  Μπορούµε ακόµη 
να συνδεθούµε σε ένα υπερυπολογιστή (supercomputer) και να 
και ο παγκόσµιος ιστ
Για να χρησιµοποιήσετ ε
την υπηρεσία telnet:

 Κάντε κλικ στο µενού
Έναρξη Εκτέλεση
 Στο παράθυρο

διάλογου Εκτέλεση,
στο πεδίο Άνοιγµα:,
πληκτρολογήστε

telnet και πατήστε το
κουµπί <ΟΚ>.

 Στο παράθυρο
διαλόγου που ακολου-
θεί επιλέξτε το µενού
Σύνδεση Αποµα-

κρυσµένο
σύστηµα….

 Στο πλαίσιο Όνοµα
κεντρικού υπολογι-
στή, πληκτρολογήστε
ή επιλέξτε το όνοµα
του αποµακρυσµένου

συστήµατος µε το
οποίο θέλετε να

συνδεθείτε.

 Κάντε κλικ στο κουµπί
<Σύνδεση>.
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χρησιµοποιήσουµε την ισχύ του για την εκτέλεση πολύπλοκων 
αλγορίθµων.  

Όταν συνδεθούµε µε τον αποµακρυσµένο υπολογιστή, µας ζητείται 
όνοµα χρήστη (login name) και συνθηµατικό (password). 
Εποµένως, θα πρέπει να έχουµε λογαριασµό (δηλ. δικαίωµα προς-
βασης) στον υπολογιστή αυτό.  

 Εικόνα 4.1.2: Σύνδεση µε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας    

Μερικές φορές, για υπηρεσίες που διατίθενται δηµόσια, µας υπο-
δεικνύεται από τον αποµακρυσµένο υπολογιστή κάποιο ειδικό login 
name (π.χ. guest), ώστε να µπορέσουµε να συνδεθούµε ακόµη κι 
αν δε διαθέτουµε λογαριασµό.  

 

Η υπηρεσία συνοµιλιών µε άλλους χρήστες 
H συνοµιλία IRC (Internet Relay Chat) είναι ένα µέσο γραπτής 
επικοινωνίας (σε πραγµατικό χρόνο) µε ανθρώπους από όλο τον 
κόσµο. Αποτελείται από διάφορα ξεχωριστά δίκτυα από IRC 
servers, µηχανήµατα τα οποία χρησιµοποιούν οι χρήστες, για να 
συνδεθούν στο IRC.  

Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (videoconference), επιτρέπει στους 
χρήστες, διαχειριζόµενοι κατάλληλο υλικό και λογισµικό, να έχουν 
τη δυνατότητα να συνοµιλούν και να ανταλλάσσουν δεδοµένα 
κειµένου, φωνής και εικόνας σε πραγµατικό χρόνο (real time). Η 
ποιότητα αυτών των υπηρεσιών αρχικά δεν ήταν αυτή που θα 
επέτρεπε ευρεία χρήση τέτοιου είδους εφαρµογών. Όµως η αύξηση 
του εύρους των δικτύων και η αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης 
των χρηστών δίνουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιµοποιούµε 
εφαρµογές τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης, οι οποίες απαι-
τούν οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγµατικού χρόνου µεταξύ 
των ατόµων που συµµετέχουν.  
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Η υπηρεσία συζητήσεων  
Η υπηρεσία συζητήσεων (Usenet news ή Newsgroups) δίνει τη 
δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον κόσµο, να συµµετέχουν σε 
ανοιχτές συζητήσεις πάνω σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν. Οι 
συζητήσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε χώρους, που λειτουργούν 
σαν πίνακες ανακοινώσεων. Κάθε χρήστης µπορεί να στείλει το 
µήνυµά του (άρθρο) και οι άλλοι χρήστες µπορούν να διαβάσουν 
το άρθρο του και, αν επιθυµούν, να απαντήσουν σε αυτό.   

Οι απαντήσεις στέλνονται και αυτές στον ίδιο χώρο, ώστε να 
µπορούν και αυτές µε τη σειρά τους να διαβαστούν από όλους 
τους υπόλοιπους χρήστες.  

 

Οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists) είναι ένας 
αυτοµατοποιηµένος µηχανισµός που διανέµει ένα µήνυµα (mail) σε 
πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς ο αποστολέας να γράφει τις 
διευθύνσεις των παραληπτών. ∆ηλαδή, ο χρήστης στέλνει το e-
mail σε µια «εικονική» διεύθυνση (π.χ. gr-schools@pi-schools.gr) 
και αυτό καταλήγει σε όλους τους εγγεγραµµένους στη συγκεκρι-
µένη λίστα.  

 

Σε µια τέτοια λίστα, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν άτοµα µε κοινά 
ενδιαφέροντα που επιθυµούν να ανταλλάσσουν e-mail για θέµατα 
που τους απασχολούν. 

 

Υπηρεσία Αναζήτησης πληροφοριών 
Η µηχανή αναζήτησης είναι µια υπηρεσία που διαθέτει µια βάση 
δεδοµένων µε καταγεγραµµένα στοιχεία για τις πληροφορίες που 
υπάρχουν στο Internet. 

  

Ο χρήστης αναζητεί αυτό που θέλει µε βάση κάποια συγκεκριµένα 
κριτήρια - λέξεις κλειδιά (keywords) και η µηχανή αναζήτησης του 
παρουσιάζει τις διευθύνσεις εκείνες στις οποίες έχουν βρεθεί οι 
λέξεις κλειδιά. 

 



 Σ. Παπαδάκης – Ν. Χατζηπέρης    Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

Πώς λειτουργεί το Internet 
To Internet λειτουργεί µε το µοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή 
(client-server), όπου ο πελάτης πρέπει να αντιλαµβάνεται τα 
πρωτόκολλα, δηλαδή τις συµφωνηµένες παραδοχές επικοινωνίας, 
των υπηρεσιών που ζητά. Το πρόγραµµα πελάτης (client) στο δικό 
µας υπολογιστή είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά των πληροφοριών 
στον υπολογιστή µας και την παρουσίασή τους µε ένα γνωστό και 
προκαθορισµένο τρόπο. Έτσι απελευθερώνεται ο εξυπηρετητής 
(server) από αυτό το φορτίο και αφιερώνει περισσότερα µέσα για 
την επεξεργασία των πληροφοριών (εργασία που µόνο αυτός 
µπορεί να κάνει).  

 

Η ιδέα του διαδικτύου είναι 
πολύ  απλή. Ένας υπολογι-
στής που ονοµάζεται 
πελάτης (client) παίρνει 

ίες 
µέ-
ά-

 

Στην καθηµερινή µας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από 
συµβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
κάποια διαδικασία. Σε ένα δίκτυο, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο 
από συµβάσεις που καθορίζουν πώς οι υπολογιστές του δικτύου 
ανταλλάσσουν µεταξύ τους δεδοµένα, πώς γίνεται ο έλεγχος και ο 
χειρισµός λαθών. Το διαδίκτυο χρειάζεται ένα σύνολο από συµβά-
υπηρεσίες και πληροφορ
από ένα άλλο αποµακρυσ
νο υπολογιστή που ονοµ
ζεται εξυπηρετητής 
(server).  
 

σεις που να καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν µεταξύ τους δεδο-
µένα υπολογιστές που µπορεί να είναι διαφορετικού τύπου και 
να ανήκουν σε διαφορετικής τεχνολογίας δίκτυα.  

 Το TCP/IP είναι το 
πρωτόκολλο που επιτρέπει 
στους υπολογιστές που είναι 
συνδεδεµένοι στα χιλιάδες 

ινή 

Το Internet χρησιµοποιεί την τεχνολογία µεταγωγής πακέτων για 
τη µεταφορά πληροφοριών. Τα δεδοµένα κόβονται σε κοµµάτια 
που ονοµάζονται πακέτα.  Σε κάθε πακέτο µπαίνει µια «επικεφα-
λίδα» µε τις διευθύνσεις του υπολογιστή - αποστολέα και του υπο-
λογιστή – παραλήπτη, για παράδειγµα,  
 

128.17.42.96 255.8.12.45 ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
Από Προς ∆εδοµένα 

 

Κάθε πακέτο δεδοµένων αριθµείται. Ο υπολογιστής - παραλήπτης 
και ο υπολογιστής - αποστολέας, αλλά όχι οι ενδιάµεσοι υπολο-
µικρότερα δίκτυα του 
Internet να µιλούν µια κο 
γλώσσα, για να 
συνεννοούνται παρά τις 
όποιες διαφορές τους. 
γιστές, παρακολουθούν τους αριθµούς των πακέτων και ανταλλάσ-
σουν µεταξύ τους πληροφορίες. Ο παραλήπτης λαµβάνει το πρώτο 
πακέτο, το δεύτερο, το τρίτο κτλ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
κάποιο πρόβληµα στο δίκτυο, είτε χαθεί κάποιο πακέτο κατά τη 
διάρκεια της µετάδοσης, το ξαναζητάει, και ο αποστολέας είναι 
υπεύθυνος για την αναµετάδοση του. Ο παραλήπτης ελέγχει, 
επίσης, αν το περιεχόµενο των πακέτων φτάνει σωστά. Η διαδροµή 
που ακολουθεί ένα πακέτο µέσα από το «σύννεφο» των συνδέ-
σεων δεν είναι προκαθορισµένη. 
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Τα δίκτυα στο Internet συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικούς 
υπολογιστές που ονοµάζονται δροµολογητές (routers) ή πύλες 
(gateways). Ο δροµολογητής είναι λοιπόν ένας υπολογιστής που 
συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα (ίδιου ή διαφορετικού τύπου). H 
δουλειά τους είναι να δροµολογούν τα πακέτα των δεδοµένων 
µέσα από τα διάφορα δίκτυα που αποτελούν το Internet, µέχρις 
ότου τα επιδώσουν στον προορισµό τους. Ο δροµολογητής ελέγχει 
την  επικεφαλίδα του πακέτου και, αν ο παραλήπτης βρίσκεται στο 
ίδιο δίκτυο µε τον αποστολέα, στέλνει κατευθείαν το πακέτο στον 
παραλήπτη, χωρίς να χρειαστεί να διαβεί τα όρια του δικτύου. 
∆ιαφορετικά, το προωθεί στον επόµενο δροµολογητή που είναι 
συνδεµένος µε το δίκτυο κ.ο.κ, µέχρις ότου το πακέτο προωθηθεί 
τελικά στο δροµολογητή που είναι συνδεδεµένος στο ίδιο δίκτυο µε 
τον παραλήπτη.  

Οι δροµολογητές διατηρούν πίνακες από τους οποίους προσδιο-
ρίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει ένα πακέτο, προκει-
µένου να φτάσει στον προορισµό του. Κάθε φορά, το πακέτο µετα-
κινείται όλο και πιο κοντά προς τον προορισµό του, έως ότου, τελι-
κά, τον φτάσει. Ανάλογα µε την κίνηση, ή σε περίπτωση που ένα 
τµήµα του δικτύου παρουσιάζει πρόβληµα και βρίσκεται προσωρινά 
σε αχρηστία, οι δροµολογητές επιλέγουν εναλλακτικούς δρόµους. 

343 

 

Κάθε υπολογιστής, κάθε τόπος, κάθε σελίδα µε πληροφορίες, κάθε 
χρήστης που συνδέεται στο Internet έχει τη δική του διεύθυνση. 
Το σύστηµα διευθύνσεων του Internet επιτρέπει σε κάποιον 
υπολογιστή να συνδέεται µε κάποιον άλλον, λόγω του ότι κάθε 
υπολογιστής έχει το δικό του µοναδικό όνοµα και διεύθυνση, όπως 
κάτι ανάλογο γίνεται και στο διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο, όπου 
κάθε χρήστης έχει ένα µοναδικό αριθµό τηλεφώνου. 

 

Η διεύθυνση ενός υπολογιστή στο Internet αναφέρεται και ως ΙΡ 
διεύθυνση (IP Address) και αποτελεί την «ταυτότητα» του στο 
διαδίκτυο. Κάθε διεύθυνση αποτελείται από τέσσερα νούµερα 
(αριθµός δικτύου και αριθµός υπολογιστή µέσα στο συγκεκριµένο 
δίκτυο). Εκτός της αριθµητικής διεύθυνσης µπορεί να προσδιο-
ρίζεται και µε ένα όνοµα. Τα ονόµατα αυτά αποδίδονται µε κάποιες 
συµβάσεις µέσω του συστήµατος DNS (Domain Name System). 
Για παράδειγµα στην IP Address 147.52.16.2 αντιστοιχεί το 
όνοµα crete.csd.uch.gr. Έχουµε, λοιπόν, ως δεδοµένο ότι: 

  

 

Κάθε υπολογιστής είναι µοναδικός στο   
Internet. 

Κάθε οργανισµός που θέλει
να συνδέσει στο Internet

τους υπολογιστές του, ζητά
έναν αριθµό δικτύου από

κάποιον επίσηµο οργανισµό
που ασχολείται µε την

κατανοµή των διευθύνσεων
στο Internet έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η
µοναδικότητα τους.

Πώς ο δροµολογητής µπορεί
να προσδιορίσει µε ακρίβεια

τον υπολογιστή για τον
οποίον προορίζονται κάποια

δεδοµένα;

Κανείς δεν είναι ανώνυµος
στο Internet!!!
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Σε έναν υπολογιστή όµως του Internet, µπορούν να έχουν 
πρόσβαση περισσότεροι από ένας χρήστες. Κάθε χρήστης διαθέτει 
ένα λογαριασµό (account) που περιλαµβάνει το όνοµα χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης. ∆ηλαδή, κάθε χρήστης έχει τη δική του 
ταυτότητα, το δικό του όνοµα χρήστη (user ID), το οποίο του 
επιτρέπει να ξεχωρίζει από τους άλλους χρήστες που χρησιµο-
ποιούν τον ίδιο υπολογιστή. Για να πάρει άδεια να συνδεθεί, πρέπει 
να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του, παρέχοντας στο σύστηµα το 
προσωπικό του µυστικό κωδικό  (password) 

 

 

Συνδυάζοντας το γεγονός ότι κάθε υπολογιστής είναι µοναδικός 
στο Internet και κάθε χρήστης µοναδικός στον υπολογιστή που 
χρησιµοποιεί, καταλήγουµε στο ότι: 

 

Κάθε χρήστης είναι µοναδικός σε όλο το     
Internet !!! 

 

Η ηλεκτρονική ταχυδροµική διεύθυνση (το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµικό κουτί) κάθε χρήστη προκύπτει από το όνοµα που 
φέρει ο χρήστης στο σύστηµά του, το σύµβολο "@@

      

" που ονοµάζε-
ται at (στην Ελλάδα µερικοί το αναφέρουν και µε τον όρο παπάκι) 
και το όνοµα του υπολογιστή που του εξασφαλίζει την πρόσβαση 
στο Internet ή εξυπηρετεί την αλληλογραφία του.  

Όνοµα_χρήστη@όνοµα_υπολογιστή 

π.χ. papadakis@eap.gr και chatzip@dide.ach.sch.gr (οι διευ-
θύνσεις µας) ή mail@primeminister.gr (η διεύθυνση του πρω-
θυπουργού της Ελλάδας) 

 

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Internet (ISP) 
Σε κάθε χώρα υπάρχουν εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
Internet (Internet Service Providers). Πρόκειται για εταιρείες που 
έχουν νοικιάσει τηλεπικοινωνιακές γραµµές από τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς και δηµιουργούν έτσι ένα WAN δίκτυο το οποίο 
συνδέεται στο Internet. Οι γραµµές αυτές ονοµάζονται «ραχο-
κοκαλιές» (backbones). Οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων σε 
αυτές τις γραµµές είναι αρκετά µεγάλες (2 Μbps και άνω).  
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Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν κόµβους σε διάφορα σηµεία της 
χώρας, συνήθως στις µεγάλες πόλεις. Κόµβοι είναι τα σηµεία 
εκείνα που είναι συνδεδεµένα στον κύριο κορµό (backbone) του 
δικτύου. Οι µεγάλες εταιρείες διαθέτουν στους πελάτες τους ΕΠΑΚ 
(Ενιαίο Πανελλαδικό Αριθµό Κλήσης) ή ΠΕΑΚ (Περιοχικός Αριθµός 
Κλήσης) για την κλήση και την οικονοµικότερη χρέωση (ορισµένες 
ώρες και µέρες) σε όλη την Ελλάδα. 

 
Το Ε∆ΕΤ είναι το εθνικό δίκτυο κορµού (backbone) για τα 
δίκτυα των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων της Ελλάδας. 
Το DANTE είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο κορµού πάνω στο 
οποίο συνδέονται τα εθνικά δίκτυα κορµού των ακαδηµαϊκών και 
ερευνητικών ιδρυµάτων των ευρωπαϊκών χωρών. Μέρος του 
DANTE αποτελεί και το δίκτυο TEN-34 που διασυνδέει ευρωπαϊκά 

ακαδηµαϊκά και ερευνητικά δίκτυα προσφέροντας υψηλές ταχύ-
τητες µετάδοσης. Το DANTE παρέχει επίσης και διεθνείς συνδέσεις 
µε τις υπόλοιπες ηπείρους. 

Το Ε∆ΕΤ συνδέεται επίσης 
µε τα εθνικά δίκτυα κορµού 

των µεγαλύτερων 
εµπορικών παροχέων 

ου 
δα 

OL, 
ΙΧ 
e). 
ύν 
ίας 
κό.

 

Τι χρειάζεται για να έχουµε Internet 
Για να έχουµε πρόσβαση στο Internet και στον παγκόσµιο
ιστό (WEB) πρέπει να διαθέτουµε:   

    

  Εικόνα 4.1.3: Το δίκτυο κορµού (backbone) της OTEnet το 2000.
υπηρεσιών Internet π
υπάρχουν στην Ελλά

(OTENET, FORTHNET, H
κ.α.) µέσω του κόµβου Α

(Athens Internet Exchang
Οι εταιρίες αυτές διατηρο

και δικές τους απευθε
συνδέσεις µε το εξωτερι
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1. ένα λογαριασµό (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) σε 
µια υπηρεσία παροχής του Internet (ISP - Internet Service 
Provider),   

   

 

   

  

      

2. ένα πρόγραµµα περιήγησης (browser) στο WEB, όπως ο 
Internet Explorer ή ο Netscape Communicator και   

3. µια τηλεπικοινωνιακή σύνδεση προς την υπηρεσία παροχής 
Internet. 

Εικόνα 4.1.4: ∆ορυφορική ζεύξη στο EDUnet   

Πολλοί παροχείς 
υπηρεσιών Internet 
παρέχουν τη δυνατότητα 
δορυφορικής σύνδεσης η 
οποία εξασφαλίζει πολύ 
υψηλές ταχύτητες της 
τάξεως των 2 – 155 
Mbps 

 

Η σύνδεση επιτυγχάνεται 
µέσω δορυφορικής 
κεραίας και του 
εξοπλισµού της, που 
εξασφαλίζει αµφίδροµη 
επικοινωνία µε το 
Internet, χωρίς την 
ανάγκη dial-up ή άλλης 
επίγειας σύνδεσης. 

 

Τρόποι Σύνδεσης στο Internet 
 Για να συνδεθούµε από το σπίτι µας (dial-up service), 

µέσω απλής τηλεφωνικής γραµµής, ISDN γραµµής ή 
µέσω του κινητού τηλεφώνου, πρέπει να δώσουµε εντολή 
στον υπολογιστή µας, να καλέσει το τηλεφωνικό νούµερο του 
κόµβου του ISP. Αν η τηλεφωνική γραµµή του ISP είναι 
ελεύθερη, τότε µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιτυγχάνεται η 
σύνδεση. Όταν αποφασίσουµε να διακόψουµε τη σύνδεση, θα 
πρέπει να δώσουµε εντολή στον υπολογιστή µας να κλείσει την 
τηλεφωνική γραµµή. 

 

 Για να συνδεθούµε από το γραφείο ή το εργαστήριό  
µας µέσω µισθωµένης γραµµής (leased line), αν ο 
υπολογιστής µας βρίσκεται εγκατεστηµένος στο τοπικό δίκτυο 
του σχολείου µας ή κάποιου οργανισµού και το δίκτυο 
συνδέεται απευθείας µε το δίκτυο του παροχέα µέσω κάποιας 
µόνιµης δικτυακής σύνδεσης, δε χρειάζεται να κάνουµε κάτι 
ιδιαίτερο για να συνδεόµαστε κάθε φορά στο Internet, αφού η 
σύνδεση είναι συνεχώς ενεργή. 

 346
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Η ταχύτητα πρόσβασης εξαρτάται από το εύρος της σύνδεσης και 
τον αριθµό των χρηστών που την µοιράζονται. Συνήθως οι ταχύ-
τητες είναι της τάξης των 28.8 Kbps, 33.6 Kbps, 56 Kbps µε απλές 
συνδέσεις, 64 Kbps, 128 Kbps µε ISDN και συνήθως από 128 Kbps, 
2 Mbps µέχρι µερικές δεκάδες Μbps για  µισθωµένες γραµµές. 

Η µονάδα µέτρησης
µεταφοράς δεδοµένων
είναι το bps (bit per

second) και τα πολλα-
πλ ps. 

 

 

Θα ολοκληρώσουµε την πρώτη ενότητα του τέταρτου κεφαλαίου 
µε µια δραστηριότητα για προβληµατισµό.  

 

 

∆ραστηριότητα 4.1.1 

Καταγραφή απόψεων για τη χρήση του Internet. Προβληµατισµός
πριν από την πρώτη σας εµπειρία. 

     
    

     
        

          
      

         
          

       

 
 
∆ηµιουργήστε οµάδες των 3-4 ατόµων και καταγράψτε τους προβληµα-
τισµούς σας για τη χρήση του Internet από αυτά που έχετε ακούσει µέχρι
τώρα και τη γενικότερη εµπειρία σας. Αποθηκεύστε αυτά που γράψατε σε
ένα αρχείο µε τίτλο «Προβληµατισµοί για τη χρήση του Internet». 
Συζητήστε σε ολοµέλεια τους προβληµατισµούς σας και συµπληρώστε το
κείµενό σας. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου και, αφού θα έχετε τις πρώτες
δικές σας εµπειρίες από τη χρήση του Internet, θα επανέλθουµε. 

Προβληµατισµοί για τη χρήση του Internet 
  
 Θα πρέπει να αφήνουµε τα παιδιά µας να «σερφάρουν» ελεύθερα;  

 Το περιεχόµενο είναι απαλλαγµένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα στερεότυπα; 

 Πώς µπορεί κανείς να εξασφαλίσει προστασία από παρουσιάσεις µε
ακατάλληλο ή επικίνδυνο για τρυφερές ηλικίες περιεχόµενο; (βία,
πορνογραφία, ναρκωτικά, σατανιστικές παρουσιάσεις κτλ.);  

 Ο όγκος πληροφοριών που παρέχεται µήπως είναι χαοτικός; Πώς µπορεί
κανείς να κατευθύνεται στο ουσιαστικό, στο χρήσιµο, στο αξιόπιστο ;  

 Προστατεύονται τα πνευµατικά δικαιώµατα;  

 Πώς µπορούµε να προστατεύσουµε το µηχάνηµά µας από ιούς που
κυκλοφορούν στο δίκτυο; 

 Προκαλεί το Internet εθισµό και απασχολείται κανείς σε αυτό υπερβολικά
πολλές ώρες, παραµελώντας τις άλλες του δραστηριότητες; 
άσιά της Kbps και Mb
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Απάντηση 

1. Εκκινήστε το Word, γυρίστε το πληκτρολόγιο στα ελληνικά, και αρχίστε να 
πληκτρολογείτε τις απόψεις σας για τα παραπάνω επίκαιρα ερωτήµατα που 
αφορούν την τωρινή αλλά και τη µελλοντική ενασχόλησή σας µε το Internet.  

2. Αποθηκεύστε αυτό το έγγραφο σε ένα αρχείο µε όνοµα «Προβληµατισµοί για τη 
χρήση του Internet», στο φάκελο «Τα έγγραφά µου».   

3. Ας γίνει αυτό το ερωτηµατολόγιο αφετηρία προβληµατισµού για το ποιες είναι οι 
συνέπειες και ποιες οι ωφέλειες από τη χρήση του ∆ιαδικτύου.  

 

∆ραστηριότητα 4.1.2. 

∆ηµιουργία καταλόγου µε διευθύνσεις του Internet.   

         
      

 

 

∆ηµιουργήστε έναν κατάλογο µε όσες διευθύνσεις σας έχουν προταθεί να
επισκεφθείτε, γράφοντας δίπλα σε καθεµιά το είδος της πληροφόρησης που
σας παρέχει. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ INTERNET 
http://www.ypepth.gr/ 

1.  
Ο ∆ικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας 

http://www.pi-schools.gr/ 
2.  

Ο ∆ικτυακός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

http://www.sch.gr/ 
3.  

Ο ∆ικτυακός τόπος του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

http://odysseia.cti.gr/odysseas/ 
4.  

Ο ∆ικτυακός τόπος του προγράµµατος Οδυσσέας 

http://www.gunet.gr/ 
5.  

Ο ∆ικτυακός τόπος του Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου 

http://www.dide.ach.sch.gr/ 
6.  

Ο ∆ικτυακός τόπος του γραφείου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας 

Απάντηση 

1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο και δηµιουργήστε έναν κατάλογο µε δικτυακές 
τοποθεσίες που σίγουρα πρέπει να επισκεφθείτε. 

2. Οι υπάρχουσες διευθύνσεις ας είναι πρώτες στον κατάλογο αυτό. Στη συνέχεια 
προσθέστε όσες διευθύνσεις δικτυακών τόπων έχετε βρει σε αυτό το βιβλίο. 

3. Αποθηκεύστε τον στο δίσκο σας µε όνοµα «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ 
INTERNET», στο φάκελο «Τα έγγραφά µου». 
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  ΑΣΚΗΣΕΙΣ   
 

Άσκηση 4.1.1 
Γράψτε το ακόλουθο κείµενο και αποθηκεύστε το στο φάκελο «Τα έγγραφά
µου» µε όνοµα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET». Προβληµατι-
στείτε για τις δύο απόψεις και συζητήστε το µε τους συναδέλφους.  

          
  

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET  

 

 Όσον αφορά την πρόσβαση των µαθητών στο ∆ιαδίκτυο υπάρχουν δύο 

αντικρουόµενες απόψεις:  

 Πολλοί θεωρούν ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σ' αυτό, ενώ       

 Άλλοι πιστεύουν ότι το ∆ιαδίκτυο φέρνει µαζί του πολλά προβλήµατα και 

πολλούς κινδύνους και, εποµένως, η      πρόσβαση για τα παιδιά ή θα 

 ί    πρέπει να απαγορευτε  ή να γίνεται µε αυστηρά ελεγχόµενο τρόπο. 

Άσκηση 4.1.2 
Γράψτε το ακόλουθο κείµενο και αποθηκεύστε το στο φάκελο «Τα έγγραφά
µου» µε όνοµα «Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα του ∆ιαδικτύου»  

          
  

Πλεονεκτήµατα  και Μειονεκτήµατα του διαδικτύου σε 
σχέση µε άλλα µέσα επικοινωνίας. 

 

 Παγκόσµια κάλυψη που δεν προσφέρει κανένα άλλο µέσο. 

 Μεγάλο και γοργά αυξανόµενο όγκο διαθέσιµων πληροφοριών.  

 Αποτελεί διαλογικό (interactive) µέσον επικοινωνίας. 

 Ασύγχρονο, δηλαδή οι δύο πλευρές που επικοινωνούν δεν είναι υποχρεω-
µένες να βρίσκονται στο δίκτυο την ίδια στιγµή, κάτι που διευκολύνει τις 
συναλλαγές σε διαφορετικές χρονικές ζώνες του πλανήτη.  

 Κόστος που είναι εξαιρετικά χαµηλό.  

 Κοινό υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εύπορο.  

 Η µετάδοση δεδοµένων δεν είναι απόλυτα ασφαλής και 
κρυπτογραφηµένη.  

 Υπάρχει κίνδυνος µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου σε υπολογιστικά 
συστήµατα και δεδοµένα. 
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∆ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες 
«∆ηµιουργία θεµατικών καταλόγων µε διευθύνσεις του
διαδικτύου». 

 

Θέµατα για συζήτηση 
 Πλεονεκτήµατα  και µειονεκτήµατα του διαδικτύου σε 
σχέση µε άλλα µέσα επικοινωνίας 

 

 

Ερωτήσεις Εµπέδωσης – Αξιολόγησης 
 

 Τι είναι το Internet; 

 Τι χρειάζεται, για να συνδεθούµε στο διαδίκτυο; 

 Τι είναι η υπηρεσία Telnet; 

 Το Internet δεν ανήκει σε κανένα ; [Σ ή Λ] 

 Η υπηρεσία µεταφοράς αρχείων µεταφέρει µηνύµατα. [Σ ή Λ] 

 Οι συνοµιλίες στο Internet κοστίζουν περισσότερο από την 
παραδοσιακή τηλεφωνία . [Σ ή Λ] 

 Το Internet ονοµάζεται και κυβερνοχώρος ; [Σ ή Λ] 

 Η υπηρεσίας που µας δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης 
προγραµµάτων σε ένα αποµακρυσµένο υπολογιστή λέγεται  
______. [α. E-mail, β FTP, γ. WWW, δ. Telnet] 

 Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet δίνουν στους 
χρήστες __________. [α.  Γραµµή επικοινωνίας, β. Κωδικό 
καταχώρησης, γ.  Modem, δ. Όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης] 

 Ραχοκοκαλιές (backbones) ονοµάζονται  ________________ . 

 Το IRC παρέχει τη δυνατότητα  _______________________. 

 Το video conference απαιτεί __________________________. 

 


