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Ενότητα 4.6 
 

 

 

Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου  
 

 

 

Ειδικοί Στόχοι 

Πού µπορώ να συζητήσ  ω
ένα πρόβληµα, που µ ε

απασχολεί µαζί µε άλλου ς
χρήστες, που ενδιαφέρονται

α

σω
ίου
ου
ου
τε;

χο
πό
ρό
µε
ου
µε
ξη;

;

Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν να:  

Παίρνουν µέρος σε ένα φόρουµ συζητήσεων.  

Χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα επικοινωνίας σε πραγµατικό
χρόνο. 

Περιγράφουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις τηλεδια
σκέψεων µέσω Internet. 

3 
για το ίδιο θέµ

Πώς µπορώ να γνωρί  
τους µαθητές του σχολε  

µου µε τους µαθητές τ  
σχολείου της Ισπανίας π   

συνεργαζόµασ

Μπορώ να συνοµιλώ µε ή  
µε µια οµάδα α 

συναδέλφους µου µε µικ
κόστος και να συζητού   

τακτικά τα προβλήµατα π 
αντιµετωπίζου

καθηµερινά στην τά  
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Συζητήσεις µέσω γραπτού λόγου, προφορικού 
λόγου και οπτικοακουστικής επικοινωνίας 
H επικοινωνία πραγµατικού χρόνου µέσω του Internet ανοίγει 
νέους ορίζοντες στη διδασκαλία και τη µάθηση. Η δυνατότητα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (π.χ. καθηγητές και µαθητές από 
διαφορετικές περιοχές και χώρες επικοινωνούν και συνεργάζονται 
µέσα από το διαδίκτυο) αποτελεί µία νέα πραγµατικότητα. Για να 
επικοινωνείτε «ζωντανά» ή µη µε άλλους χρήστες στο διαδίκτυο, 
υπάρχουν πολλοί τρόποι: 

♦ Συζητήσεις µε γραπτή ανταλλαγή απόψεων 

♦ Άµεση συνοµιλία µε γραπτό κείµενο   

♦ Συνοµιλία µε γραπτό κείµενο και ήχο 

♦ Οπτικοακουστική επικοινωνία (κείµενο, ήχος και video). 

 

Συνοµιλίες µέσα από φόρουµ συζητήσεων 
(discussion forums) 
Το forum είναι περιβάλλον συζητήσεων στον παγκόσµιο ιστό προ-
σφέρει στον καθένα τη δυνατότητα να συµµετέχει σε συζητήσεις 
σχετικές µε διάφορα αντικείµενα, είτε θέτοντας θέµατα προς 
συζήτηση, είτε απαντώντας σε ζητήµατα που έχουν τεθεί. Τα 
κυριότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης αυτής της υπηρεσίας  είναι:  

 

 Οι χρήστες µπορούν να λαµβάνουν µέρος σε µια ή και 
περισσότερες συζητήσεις.  

 Ο κάθε χρήστης µπορεί να συµµετέχει στη συζήτηση από 
τον τόπο και σε χρόνο που επιθυµεί.  

 Οι συµµετέχοντες µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις στα 
θέµατα που έχουν τεθεί από άλλους ή να ανοίγουν θέµατα 
που τους ενδιαφέρουν για συζήτηση  

 Όποιος θέλει µπορεί απλά να παρακολουθήσει µια συζή-
τηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να συµµετέχει ενεργά σε 
αυτήν.  

 

Περιβάλλοντα για συζητήσεις θα βρείτε σε πάρα πολλούς 
δικτυακούς τόπος δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή φυσικών 
προσώπων.  Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για παράδειγµα, στη 
διεύθυνση http://hdtc.pi-schools.gr/discussion/discussion.htm έχει 
οργανώσει ένα περιβάλλον συζητήσεων για την εκπαιδευτική 
κοινότητα.  
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Στις συζητήσεις συµµετέχουν και ειδικοί σύµβουλοι του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου, προκειµένου να δίνονται έγκυρες απαντήσεις 
και διευκρινήσεις σε καίρια ζητήµατα. Μπορείτε να επιλέξετε το 
θέµα συζήτησης που σας ενδιαφέρει, κάνοντας κλικ πάνω του (π.χ. 
Αξιολόγηση της Σχολικής Εκπαίδευσης) και να συµµετέχετε ή απλά 
να παρακολουθείτε τη συζήτηση. 

Παραδείγµατα υπηρεσιών
συνοµιλιών (forums) σε
ελληνικούς δικτυακούς

τόπους:
http://www.sch.gr/forums

gr/
.e-
sus
jsp
.gr
.gr

t.gr
i.gr
ity

 
Εικόνα 4.6.1: «Φόρουµ συζήτησης µε θέµα την Αξιολόγηση στο Π Ι.»     .

  

 

Ε
ν

Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα νέο θέµα, µπορείτε να πατήσετε στο 
σύνδεσµο «Θέµα προς Συζήτηση» και να συµπληρώσετε την 
αντίστοιχη φόρµα: Αφού συµπληρώσετε, το όνοµά σας και το e-
mail, ορίστε τον τίτλο του θέµατος που ανοίγετε για συζήτηση και 
στο πεδίο περιεχόµενο πληκτρολογήστε την άποψή σας. Όταν 
τελειώσετε, πατήστε το κουµπί <Αποστολή Θέµατος>.  

 

 
Εικόνα 4.6.3: «Φόρουµ συζήτησης στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.»   
http://forum.flash.
http://www
go.gr/pega

/forum/main.
http://board.pathfinder
http://forum.services.in

http://olc.otene
http://active.naftemborik

/commun
 ικόνα 4.6.2: «Εισαγωγή
έου  θέµατος συζήτησης» 
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Για να διαβάσετε τις απόψεις κάποιου, αρκεί να κάνετε κλικ 
πάνω στον τίτλο του θέµατος. Αν στη συνέχεια θέλετε να 
απαντήσετε στις απόψεις κάποιου, µπορείτε να κάνετε κλικ στο 
κουµπί <Απάντηση>, να συµπληρώσετε την αντίστοιχη φόρµα 
και να πατήσετε το κουµπί <Αποστολή Απάντησης>.  

 

 

 

 
 

 

Οµάδες συζητήσεων  
Οι οµάδες συζητήσεων (Newsgroup ή Usenet) είναι ηλε-
κτρονικά δελτία µηνυµάτων που στέλνει ένας χρήστης, για να τα 
δουν όλοι οι άλλοι χρήστες που συµµετέχουν στη συζήτηση ενός 
θέµατος. Υπάρχουν χιλιάδες οµάδες συζητήσεων, σε κάθε µια από 
τις οποίες συζητείται ένα διαφορετικό θέµα.  Για να µπορέσει κανείς 
να εντοπίσει πιο εύκολα αυτή που τον ενδιαφέρει, είναι θεµατικά 
ταξινοµηµένες σε µεγάλες κατηγορίες, τις ιεραρχίες. Οι οµάδες 
συζητήσεων κάθε ιεραρχίας είναι περαιτέρω ταξινοµηµένες σε 
υποϊεραρχίες κ.ο.κ. Κάθε χρήστης µπορεί ελεύθερα να παρα-
κολουθεί ή και να συµµετέχει στις συζητήσεις οποιασδήποτε 
οµάδας συζητήσεων, αρκεί:  

Τα ελληνικά newsgroups 
βρίσκονται στην ιεραρχία grk*, 
όπως για παράδειγµα το 
grk.education το grk.jokes και 

ται 
ws 

r, 
et 

 

 Να έχει πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή συζητήσεων (news 
server), δηλαδή έναν κεντρικό υπολογιστή, στον οποίο είναι 
αποθηκευµένα όλα τα άρθρα που έχουν σταλεί τις τελευταίες 
ηµέρες, από χρήστες που µπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε 
στον κόσµο και  

 Να έχει εγκατεστηµένο στον υπολογιστή του ένα πρόγραµµα
ανάγνωσης συζητήσεων (π.χ. Outlook Express). 

 

grk.forthnet 

 

Τα newsgroups εξυπηρετούν
από ειδικούς διακοµιστές (ne
servers) όπως οι  
news.otenet.gr, news.grnet.g
news.ntua.gr, news.neolea.n

 

 
Εικόνα 4.6.4 : «Ανάγνωση µηνυµάτων σε newsgroups» 
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Για να χρησιµοποιήσετε οµάδες συζήτησης στο Outlook Express, η 
υπηρεσία παροχής Internet πρέπει να σας προσφέρει συνδέσεις µε 
έναν ή περισσότερους διακοµιστές συζητήσεων. Αφού ρυθµίσετε 
στο Outlook Express ένα λογαριασµό για κάθε διακοµιστή που 
θέλετε, µπορείτε να διαβάσετε και να δηµοσιεύσετε µηνύµατα σε 
κάθε οµάδα συζήτησης που είναι αποθηκευµένη σε αυτόν το 
διακοµιστή συζητήσεων. Όταν βρείτε µια οµάδα συζήτησης που 
σας αρέσει, µπορείτε να γίνετε «συνδροµητές», ώστε η οµάδα 
αυτή να εµφανίζεται στη λίστα «Φάκελοι» του Outlook Express. Η 
συνδροµή παρέχει εύκολη πρόσβαση στις αγαπηµένες σας οµάδες 
συζήτησης, ώστε να µην είναι αναγκαία η κύλιση στη µεγάλη λίστα 
του διακοµιστή, κάθε φορά που θέλετε να επισκεφθείτε µια 
αγαπηµένη σας οµάδα συζήτησης. 

 

Για να συµµετέχετε στα newsgroups, θα πρέπει στο Outlook 
Express να : 

1. Επιλέξετε από το µενού Εργαλεία Λογαριασµοί 

2. Πατήσετε το κουµπί <Προσθήκη> Συζητήσεις 

3. Ακολουθήσετε τα βήµατα του οδηγού, δηλώνοντας: Όνοµα 
Χρήστη, E-mail αλλά και το ∆ιακοµιστή συζητήσεων (π.χ. 
news.otenet.gr) που θέλετε να συνδεθείτε. 

4. Πατήσετε το κουµπί <Τέλος>  

5. Απαντήσετε <Ναι> στο παράθυρο διαλόγου, για να κατέβουν 
οι οµάδες συζήτησης που εξυπηρετεί ο server. 

6. Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιµες οµάδες επιλέγοντας το µενού 
Εργαλεία Οµάδες συζήτησης.  Επειδή συνήθως είναι µε-
ρικές χιλιάδες, µπορείτε να εµφανίσετε αυτές που σας 
ενδιαφέρουν 

7. Πληκτρολογήσετε τα αρχικά της ιεραρχίας (π.χ grk για να δείτε 
τις ελληνόφωνες), στο πεδίο «Εµφάνιση των οµάδων συζή-
τησης που περιέχουν:»  

Μπορείτε να αναζητήσετε 
ειδικούς θεµατικούς 

καταλόγους για usenet (π.χ. 
http://woodworking.search.

 να 
για 
ρο 
ον.

8. Κάνετε κλικ στην οµάδα συζήτησης (π.χ. grk.education) που 
θέλετε να συµµετάσχετε. 

9. Επιλέξετε το θέµα και κάνετε  κλικ στο κουµπί <Μετάβαση>. 

 

Για την κάλυψη της ανάγκης για ανταλλαγή απόψεων, διάφοροι 
φορείς δηµιουργούν οµάδες συζητήσεων (π.χ. στο Πανεπιστήµιο 
της Πάτρας στη διεύθυνση http://www.noc.upatras.gr/ 
BasicServices/Usenet/upatras_newsgroups_outlook.htm 
µπορείτε να βρείτε ένα κατάλογο newsgroups).  

 

7 
everyone.net/), για
βρείτε οµάδες µε θέµατα 

τα οποία έχετε ιδιαίτε
ενδιαφέρ

42



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

Γραπτή συνοµιλία πραγµατικού χρόνου 
Το IRC είναι µια πολύ δηµοφιλής υπηρεσία, που σας δίνει τη δυνα-
τότητα ταυτόχρονης ανταλλαγής µηνυµάτων µε έναν ή περισσότε-
ρους χρήστες µε εκατοµµύρια ανθρώπους στον κόσµο.  Αφού συν-
δεθείτε σε µια περιοχή συνοµιλιών δηλώνετε ένα όνοµα ή ψευδώ-
νυµο µε το οποίο παρουσιάζεστε στη συζήτηση. Επιλέγετε το χώρο 
ή το θέµα που σας ενδιαφέρει και συνοµιλείτε γράφοντας κείµενο. 

Τα αρχικά του προέρχονται 
από τις λέξεις Internet 
Relay Chat και δηµιουρ-
γήθηκε το 1988 από το 

ι 

, 
τε 

τη, 

ς 

 

Για να επικοινωνήσετε µπορείτε να µπείτε µέσα σε µια αίθουσα
συνοµιλίας, το λεγόµενο κανάλι (channel) που υποδηλώνεται µε 
το σύµβολο # δίπλα στο όνοµά του. Ο καθένας µπορεί να "ανοίξει" 
ένα νέο κανάλι και να συνοµιλήσει, είτε δηµόσια (public), 
δηλαδή να βλέπουν όλοι τι γράφει, είτε ιδιωτικά (private), ένας 
µε έναν και να µιλήσει, να ανταλλάξει αρχεία κλπ. Κάθε κανάλι έχει 
ένα θέµα (topic) και ένα (ή περισσότερους) διαχειριστή 
(operator), που φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή των συζη-
τήσεων. Αυτοί ξεχωρίζουν από το @ ή ένα άλλο σύµβολο π.χ.  
«σφυράκι» 

 

 δίπλα στο ψευδώνυµό τους.  

 

Κάθε ένας που µπαίνει στο IRC έχει ένα ψευδώνυµο (nickname), 
µε το οποίο τον αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι και το οποίο µπορεί να 
αλλάξει ανά πάσα στιγµή. Ανάλογα µε το πρόγραµµα που 
χρησιµοποιείται, ο χρήστης µπορεί να παίρνει τη µορφή ενός 
εικονικού χαρακτήρα που εµφανίζεται µε µορφή εικονιδίου ή 
cartoon και ονοµάζεται avatar. ∆ύο άτοµα δεν µπορούν να έχουν 
το ίδιο ψευδώνυµο την ίδια στιγµή. Γι αυτό, αν την ώρα που 
φοιτητή Khaled Mardam-
Bey   

(khaled@mirc.com ), 

 
προκειµένου να βελτιώσε
τον τρόπο επικοινωνίας 
µεταξύ συστηµάτων Unix
στα πανεπιστήµια. Από τό
έχει υποστεί πολλές 
βελτιώσεις και απέκτησε 
φιλικότητα προς το χρήσ
περνώντας και σε παρα-
θυρικές πλατφόρµες όπω
τα Windows. 
συνδέεστε, κάποιος άλλος έχει ήδη το όνοµα που συνήθως 
χρησιµοποιείτε, θα πρέπει να δώσετε ένα άλλο. Αν πάλι θέλετε να 
το κατοχυρώσετε, για να το χρησιµοποιείτε µόνο εσείς, µπορείτε 
να το δεσµεύσετε (register), ώστε κάθε φορά που συνδέεστε να 
εισάγετε έναν κωδικό (password) που θα σας επιτρέπει να 
κρατάτε πάντα το ίδιο ψευδώνυµο.   

Στο IRC για να εκφράσουµε 
τα συναισθήµατά µας 
χρησιµοποιούµε συχνά 
συµβολισµούς:  

 

: )  χαµόγελο 

;-)  κλείνω το µάτι 
Για να χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία IRC πρέπει, είτε να διαθέτετε 
έναν IRC client (π.χ. mΙRC, MS-Chat κλπ.), είτε από κάποια 
ιστοσελίδα, όπως αυτή που υποστηρίζει IRC (π.χ. http://chat.in.gr/, 
http://www.jokes.gr/chat/). Για να συνοµιλήσετε, πρέπει πρώτα να 
συνδεθείτε σε ένα διακοµιστή συνοµιλιών. Όταν συνδεθείτε εµφα-
νίζεται η λίστα µε τους διαθέσιµους χώρους (κανάλια συζήτη-
σης) από τα οποία επιλέγετε ή δηµιουργείτε ένα νέο δικό σας 
χώρο.  Μπαίνοντας σε ένα κανάλι, που συνοµιλούν µερικές δεκάδες 
άγνωστοι χρήστες, διαφορετικής κουλτούρας και γνώσεων, πρέπει 

 

:-P βγάζω γλώσσα, 
κοροϊδεύω 

:(  λύπη 

:{  άνθρωπος µε 
µουστάκι 

:-(***  κλαίω 

:O  εντυπωσιασµός 

… 
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να είστε προετοιµασµένοι και για µηνύµατα που ίσως δεν αρµόζουν 
στην κουλτούρα σας. 

 

 
Εικόνα 4.6.5 : «Συνοµιλίες µε το mIRC στο κανάλι #hellas»   

 

 

Όταν µπείτε µέσα σε ένα χώρο, πληκτρολογείτε το µήνυµα σας 
και πατάτε το πλήκτρο <Enter>. Το µήνυµα παρουσιάζεται στο 
χώρο συζήτησης και όσοι συµµετέχουν σ' αυτό, το διαβάζουν στις 
οθόνες τους.  Εάν θέλετε µπορείτε να έχετε και ιδιωτική συνοµιλία 
µε κάποιον από τους συµµετέχοντες στέλνοντας ένα ιδιωτικό 
µήνυµα ή δηµιουργώντας ένα ιδιωτικό κανάλι 

Παραδείγµατα υπηρεσιών 
γραπτής συνοµιλίας σε 
ελληνικούς δικτυακούς 

τόπους:

http://www.irc.gr

 http://chat.in.gr/

http://chat.e-go.gr/default.jsp

http://www.jokes.gr/chat/

http://www.webindex.gr/chat/

http://www.irchelp.org/irchelp
/networks

Σε όλα τα διεθνή IRC δίκτυα 
θα βρείτε ένα κανάλι µε όνοµα 

#hellas.

 

Ορισµένα προγράµµατα (π.χ. Microsoft Chat) σας δίνουν τη 
δυνατότητα να πάρετε την µορφή ενός σκίτσου ανάλογο κάποιου 
χαρακτήρα, που ενώ πληκτρολογείτε τα µηνύµατα σας χειρονοµεί 
στους υπόλοιπους συµµετέχοντες.  

 

Εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα προγράµµατα (π.χ. ICQ, 
www.icq.com, msn www.msn.com ) που σας επιτρέπουν να 
βλέπετε πότε είναι συνδεµένος (on line) ένας χρήστης και να 
συνοµιλείτε απευθείας µαζί του, ανταλλάσσοντας γραπτά µηνύµατα 
και όχι µόνο όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

 

Άλλα προγράµµατα (π.χ. Avatar Chat ή Microsoft V-Chat) σας 
δίνουν τη δυνατότητα να κινείστε και να συνοµιλείτε σε ένα 
τρισδιάστατο εικονικό χώρο. Η πλοήγηση σε τέτοιους εικονικούς 
χώρους παίρνει άλλη διάσταση αφού οι άνθρωποι - συνοµιλητές 
περπατούν. 
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Άµεση συνοµιλία µε ήχο  και γραπτό κείµενο  
Η συνοµιλία µε ήχο (audio) και γραπτό κείµενο (chat) δίνει τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης «ζωντανής» συνοµιλίας αλλά και ανταλ-
λαγής µηνυµάτων µε έναν ή περισσότερους χρήστες. Εάν διαθέτετε 
καλή κάρτα ήχου (full duplex) µπορείτε να λαµβάνετε και να 
στέλνετε ήχο ταυτόχρονα χωρίς καθυστερήσεις.  

 
Για να συνοµιλήσετε µε άλλους ανθρώπους µπορείτε να επισκε-
φθείτε µια σελίδα που γίνεται συζήτηση για ένα θέµα που σας 
ενδιαφέρει (π.χ. Χρηµατιστήριο www.sed.gr). Σ' αυτές χρησιµο-
ποιούνται προγράµµατα, όπως το HearMe (www.hearme.com/) ή  
το Paltalk (www.paltalk.com), που επιτρέπουν σε πολλούς χρή-
στες να συνοµιλούν ταυτόχρονα. Το µόνο που χρειάζεται είναι να 
διαθέτετε ένα µικρόφωνο και ηχεία και ίσως την εγκατάσταση µιας 
µικρής έκδοσης (client program) ενός προγράµµατος. ∆ηλώνετε 
ένα όνοµα για να εµφανιστείτε στη συζήτηση και πιθανόν να 
χρειαστεί να ρυθµίσετε το µικρόφωνο και τα ηχεία σας (audio 
configuration), για να ακούγεστε και να ακούτε καλύτερα.  

Στην εκπαίδευση από 
απόσταση, η µορφή 
επικοινωνίας µε γραπτά 
κείµενα και ήχο παίζει 

υ 
α 

υν 

µα 

 

σηµαντικό ρόλο, διότι ο 
µαθητής παρακινείται να 
περιγράψει µε λέξεις 
διάφορες έννοιες και έτσι 
εξασκείται στο χειρισµό το
γραπτού λόγου παράλληλ
µε τον προφορικό λόγο. 
Πολλοί µαθητές µικρής 
ηλικίας, µπορούν να µάθο
καλύτερα ξένες γλώσσες 
όταν επικοινωνούν µε άτο
από άλλες χώρες. 
 

Εικόνα 4.6.6 : «Συνοµιλία µε ήχο και κείµενο στο Paltalk »   

 

Στην εκπαίδευση από απόσταση, η µορφή επικοινωνίας µε γραπτά 
κείµενα και ήχο παίζει σηµαντικό ρόλο, διότι ο µαθητής παρακι-
νείται να περιγράψει µε λέξεις διάφορες έννοιες και έτσι εξασκείται 
στο χειρισµό του γραπτού λόγου παράλληλα µε τον προφορικό 
λόγο. Πολλοί µαθητές µικρής ηλικίας, µπορούν να µάθουν καλύτε-
ρα ξένες γλώσσες, όταν επικοινωνούν µε άτοµα από άλλες χώρες. 
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Ανταλλαγή άµεσων ιδιωτικών µηνυµάτων 
Εάν θέλετε να έχετε απευθείας επικοινωνία - ιδιωτική συνοµιλία µε 
άλλους χρήστες, µπορείτε να εγκαταστήσετε µια ειδική υπηρεσία. 
Αυτή η υπηρεσία ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων (π.χ. το 
MSN Messenger Service www.msn.com ή το QTalka - ICQ 
www.qtalka.com), σας επιτρέπει :  

• Να βλέπετε ποιος είναι συνδεδεµένος.  

• Να στέλνετε άµεσα µηνύµατα.  

• Να στέλνετε ένα µήνυµα µιας κατεύθυνσης σε µια συσκευή 
τηλεειδοποίησης.  

• Να καλείτε και να συνοµιλείτε µε κάποιον, χρησιµοποιώντας το 
µικρόφωνο του υπολογιστή σας.  

• Να στείλετε ένα άµεσο µήνυµα µε µια οµάδα φίλων.  

• Να προσκαλείτε κάποιον σε ηλεκτρονική σύσκεψη ή παιχνίδι.  

• Να ειδοποιηθείτε για νέα ηλεκτρονικά µηνύµατα στο ηλεκτρο-
νικό σας ταχυδροµείο  

• Να στείλετε σε κάποιον ένα αρχείο.  

 
Εικόνα 4.6.7 :'Άµεση

ανταλλαγή µηνυµάτων µε
χρήστες στο ICQ » 

 
 

 

 

Εικόνα 4.6.8: «Συνοµιλία µε ήχο και κείµενο στο MSN Messenger »    

 

Τα άµεσα και τα ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mail) αποτελούν και 
τα δύο τρόπους αποστολής µηνυµάτων στο Internet, αλλά 
διαφέρουν όµως στα ακόλουθα σηµεία : 
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• Τα µηνύµατα στέλνονται σε πραγµατικό χρόνο. Το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συλλέγει τα µηνύµατα για εσάς 
και σας επιτρέπει να τα δείτε αργότερα.  

Εικόνα 4.6.9: «Εµφάνιση
χρηστών µε ανοικτό υπολο-
γιστή στο MSN Messenger» 

 
  

 

• Τα άµεσα µηνύµατα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. 
Χάνονται, όταν κλείσετε το παράθυρο του µηνύµατος, 
εκτός αν τα αποθηκεύσετε σκόπιµα. Τα ηλεκτρονικά 
µηνύµατα παραµένουν, µέχρι να τα διαγράψετε.  

• Εκτός από την αποστολή και λήψη µηνυµάτων, µπορείτε 
να οργανώσετε µια ηλεκτρονική σύσκεψη ή ένα παιχνίδι 
Internet, καθώς και να λάβετε ειδοποιήσεις για γεγονότα, 
όπως η άφιξη ταχυδροµείου.  

 

Για να χρησιµοποιήσετε το MSN Messenger θα πρέπει: 

1. Να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, πηγαίνοντας στην 
διεύθυνση http://messenger.msn.com/lcel/ .  

2. Να πατήσετε το κουµπί <Άµεση λήψη> και να ακολουθήσετε 
τις οδηγίες. 

3. Να δηµιουργήσετε λογαριασµό Web-mail στο Hotmail 
(http://www.hotmail.com), για να κάνετε εγγραφή στις υπηρε-
σίες του MSN Messenger. 

 

Ζωντανή εικόνα µέσω internet  
H συνεχής µετάδοση εικόνας (web camera) µέσω internet σας δίνει 
τη δυνατότητα να τοποθετήσετε µια βιντεοκάµερα σε ένα σηµείο 
(π.χ. µιας πόλης) και να µεταδίδεται συνεχώς εικόνα από εκεί. Στην 
τοποθεσία www1.camarades.com) µπορείτε να δείτε µερικά παρα-
δείγµατα. Για παράδειγµα: http://nexnet.forthnet.gr/larissa_city/ 
(Συνεχής Αναµετάδοση από την κεντρική πλατειά της Λάρισας). 
 

 
Εικόνα 4.6.10: «Εικόνα από την κεντρική πλατεία της Λάρισας»      
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Τηλεδιάσκεψη  
Η τηλεδιάσκεψη είναι η υπηρεσία που επιτρέπει την επικοινωνία 
γεωγραφικά αποµακρυσµένων συνοµιλητών, µέσω δεδοµένων, 
κειµένου, ήχου και video. Με την τηλεδιάσκεψη µπορούµε να ξεπε-
ράσουµε την ανάγκη της ύπαρξης των συνοµιλητών στον ίδιο 
φυσικό χώρο.  

Παραδείγµατα
λογισµικού που

υποστηρίζει
τηλεδιασκέψεις:

Το E e
υπο εις
τη υς

τηλεδιά k,
υποσ εις
τύπου ο,
αλλά µ πο

To
NetM ζει
και ω
τύπ λά
µόνο ια

o.

Οι τηλεδιασκέψεις µπορούν να χωριστούν σε τρεις τύπους: α) 
τηλεδιάσκεψη σηµείου προς σηµείο (δύο µόνο συνοµιλητές), β) 
τηλεδιάσκεψη ενός σηµείου προς πολλά σηµεία και γ) 
τηλεδιάσκεψη οµάδας (πολλών σηµείων προς πολλά σηµεία). 

 
  

     

 

 
Εικόνα 4.6.11: Τηλεδιάσκεψη ανάµεσα στον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου κ. Αλαχιώτη και µαθητές του 6ου Γυµνασίου Σερρών 
    

     

 

Οι δυνατότητες που προσφέρουν σήµερα τα προγράµµατα που 
υποστηρίζουν τηλεδιάσκεψη είναι: 

 

• ∆υνατότητες ήχου και βίντεο (εκτός από συνοµιλία µε κείµενο), 
ώστε να µπορείτε να δείτε και να ακούσετε άλλα άτοµα. Ακόµα 
και αν δεν έχετε τη δυνατότητα µετάδοσης βίντεο, µπορείτε 
παρά ταύτα να βλέπετε βίντεο στο παράθυρο βίντεο. 

Οι υπηρ
ιδια

απαίτη
συ

• Επικοινωνία µε κλήση της IP διεύθυνσης ενός χρήστη είτε µέ-
σω διακοµιστών καταλόγου χρηστών διασκέψεων (ILS server).  

• Αποστολή και η λήψη αρχείων από τους χρήστες, για να 
εργαστούν σε αυτά. 

• Συνεργασία µε άλλους συµµετέχοντες στη διάσκεψη, µέσω της 
κοινής χρήσης των προγραµµάτων και µόνο ο ένας υπολογι-
στής είναι απαραίτητο να διαθέτει το πρόγραµµα και οι άλλοι 
συµµετέχοντες να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο.  
nhanced CU-SeeM
στηρίζει και του τρ
λεδιάσκεψης τύπο
σκεψης, το Paltal
τηρίζει και τους τρ
ς για ήχο και κείµεν
όνο τον πρώτο τύ

και για video. 
eeting, υποστηρί
τους τρεις παραπάν
ους για κείµενο, αλ
 τον πρώτο τύπο γ

ήχο και vide
εσίες τηλεδιάσκεψης
ίτερα όταν έχετε την
ση να βλέπετε και να
νοµιλείτε µε πολλούς

πό
ρη
αν
ση,
ω-
ων
ών
N).

3 
άλλους ανθρώπους α
διαφορετικά µέ

ταυτόχρονα, έχουν σ
απαραίτητη προϋπόθε

για ικανοποιητική επικοιν
νία, την ύπαρξη γρήγορ

τηλεπικοινωνιακών γραµµ
(τουλάχιστον απλή ISD
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• Μέσω της δυνατότητας της συνοµιλίας, έχετε τη δυνατότητα 
να οµιλείτε µε πολλά άτοµα. Επιπλέον, οι κλήσεις συνοµιλίας 
είναι δυνατό να κρυπτογραφηθούν, εξασφαλίζοντας έτσι την 
εµπιστευτικότητα των διασκέψεών σας. 

Για να βρείτε την 
τρέχουσα διεύθυνση IP 
διεύθυνσή σας : 

1. Κάντε κλικ στο κουµπί 
Έναρξη και στη 
συνέχεια κάντε κλικ 
στην εντολή Εκτέλεση. 

2. Στο πλαίσιο Άνοιγµα, 
πληκτρολογήστε: 
winipcfg 

Εναλλακτικά µπορείτε να 
δείτε τη ip διεύθυνση του 
υπολογιστή σας, από το 
µενού Βοήθεια  
Πληροφορίες για το 
Microsoft NetMeeting του 
NetMeeting. 

• Χρήση εργαλείου πίνακα, που επιτρέπει τη δηµιουργία 
διαγραµµάτων - σχεδίων ταυτόχρονα από όλους τους 
συµµετέχοντες, για να επεξηγηθούν έννοιες ή να δοθούν 
επιπλέον πληροφορίες.  

 

Η ύπαρξη µιας µικρής web κάµερας και του κατάλληλου 
προγράµµατος (π.χ. NetMeeting, Paltalk, CU-SeeMe), σας δίνει 
τη δυνατότητα αποστολής και εικόνας, εκτός από ήχο και κείµενο.  
Έτσι, εκτός από το να βλέπετε και να ακούτε, ταυτόχρονα µπορείτε 
να στέλνετε και τη δική σας εικόνα σε αυτόν που συνοµιλείτε 
(εικονοτηλέφωνο).  

Σε ένα πρόγραµµα όπως το NetMeeting (το οποίο µπορείτε να 
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ελεύθερα, www.microsoft.com/ 
hellas/support, προϊόντα-downloads), αφού πρώτα συνδεθείτε στο 
Internet : α) µπορείτε είτε να συνοµιλήσετε απευθείας µε κάποιον 
καλώντας τον µε την ip διεύθυνσή του, β) είτε να καλέσετε κά-
ποιον από ένα κανάλι για να συνοµιλήσετε ή να εργαστείτε µαζί 
του.  

Εικόνα 4.6.12: «Net meeting: 
Επικοινωνία ΕΠΛ Πάτρας µε το
ΕΠΛ Ιωαννίνων το 1998.» 

   
  

Εάν θέλετε µπορείτε να  δηλώσετε και εσείς την ταυτότητά σας 
(συνήθως ψευδώνυµο) και να εισέλθετε σε ένα κανάλι συνοµιλιών 
(π.χ ils.hol.gr). Έτσι εµφανίζεστε σε έναν συνεχώς οn line 
κατάλογο ατόµων, από όπου µπορούν να σας καλούν άλλοι για να 
συνοµιλήσετε.  

 

Για να χρησιµοποιήσετε το NetMeeting  θα πρέπει: 

1. Να πληκτρολογήσετε την IP ∆ιεύθυνση (π.χ. 190.60.255.14) 
στη µαύρη θυρίδα κάτω από το µενού, αριστερά από το κουµπί 
µε το τηλέφωνο. 

2. Πατήστε το κουµπί  <Κλήση> (αυτό µε το τηλέφωνο), για να 
καλέσετε σε συνοµιλία τον άλλο χρήστη. 

3. Το Netmeeting τον καλεί και εάν αποδεχθεί την κλήση σας, 
συνδέεστε. 

4. Μπορείτε να συνοµιλήσετε από το µικρόφωνο, να γράψετε 
κείµενο ανοίγοντας το παράθυρο διαλόγου µε κείµενο (chat) 
και να δείτε το συνοµιλητή σας, εάν διαθέτει κάµερα και σας 
στέλνει video. Εάν έχετε και εσείς κάµερα πατήστε το κουµπί  
<Play>, για να του στείλετε εικόνα. 
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Μια ακόµη πολύ σηµαντική δυνατότητα στο Netmeeting είναι ο 
«ασπροπίνακας» (whiteboard) που σας επιτρέπει να πληκτρολο-
γείτε ή να σχεδιάζετε ταυτόχρονα µε άλλους χρήστες που συµµε-
τέχουν στη σύσκεψη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κοινής
χρήσης εφαρµογής (share application), δίνοντας τη δυνατό-
τητα σε ένα αποµακρυσµένο χρήστη να ελέγχει από το δικό του 
υπολογιστή µια εφαρµογή που τρέχει στο δικό σας ακόµη και εάν 
δεν έχει την εφαρµογή αυτή εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του.  
Μπορείτε επίσης να ανταλλάσσετε αρχεία. 

 

 

Σε ένα πρόγραµµα όπως το Paltalk, όταν συνδεθείτε:  

 Εικόνα 4.6.13: «Επιλογή
καναλιού στο Paltalk»  

 Μπορείτε είτε να συνδεθείτε σε ένα κανάλι και να συνοµιλή-
σετε µε ήχο και κείµενο ταυτόχρονα µε πολλούς άλλους.   

 Είτε να δηµιουργήσετε το δικό σας κανάλι, για να συνοµιλή-
σετε µε άλλους που θα προσκαλέσετε να συνδεθούν σε αυτό.  

 Επιπλέον υπάρχει και εδώ η δυνατότητα για ιδιωτική συνοµιλία 
µε χρήση ήχου και video, όπως και προηγουµένως µε το 
Netmeeting. 

 

 

Εικόνα 4.6.14: Paltalk: Καθηγητές από διάφορες χώρες συνοµιλούν µε
χρήση video, ήχου και κειµένου 

     
 

 
Άλλα προγράµµατα, όπως το Cu-SeeMe σας δίνουν τη δυνατότητα 
να βλέπετε και να συνοµιλείτε µε πολλά άλλα άτοµα ταυτό-
χρονα. Μπορείτε να βλέπετε στην οθόνη σας και να συνοµιλείτε 
Προϋποθέσεις για
επικοινωνία µε CU

SeeMe:
1) Να υπάρχει γρήγορη
σύνδεση (π.χ. ISDN).

2) Να έχετε εγκαταστήσει
το λογισµικό Cu-SeeMe.

3) Να γνωρίζετε τις IP
διευθύνσεις των

συναδέλφων σας µε τους
οποίους θέλετε να
επικοινωνήσετε.

4) Να βρίσκονται
συνδεδεµένοι στο δίκτυο.
(Ειδοποίηση είτε τηλεφω-

νικώς είτε µε e-mail).
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για παράδειγµα, µε τρεις άλλους συναδέλφους και να επικοινωνείτε 
µαζί τους, ανταλλάσσοντας εικόνα, ήχο, δεδοµένα και έναν 
«ασπροπίνακα». 

 

 
Εικόνα 4.6.15: «CU SeeMe: Τηλεδιάσκεψη πολλών µε πολλούς»   

 

Ο ασπροπίνακας (WhitePineBoard), αποτελεί µια ξεχωριστή εφαρ-
µογή η οποία µπορεί να κληθεί από το CU-SeeMe. Με τον ασπρο-
πίνακα (όπως είδαµε και στο NetMeeting), µπορείτε να διαµοιρά-
σετε κείµενα και γραφικά µε άλλους συµµετέχοντες σε µια τηλεδιά-
σκεψη. Τα κείµενα και γραφικά που διαµοιράζετε εµφανίζονται 
αυτόµατα στις οθόνες των συµµετεχόντων. Οι άλλοι χρήστες 
µπορούν να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να τυπώσουν ή να 
σώσουν το κείµενο ή το γραφικό για λογαριασµό τους. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες µπορείτε να 
επισκεφθείτε το Κέντρο Εξ 
Αποστάσεως 
Επιµόρφωσης του 
Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 

Εκεί θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες και υλικό π.χ. 

Στη διεύθυνση 
(http://hdtc.pi-schools.gr/ 
programs/trends/ 
meet4.htm) στο έργο 
TRENDS. Μπορείτε να 
κατεβάστε το κείµενο 
«Μαθαίνω να επικοινωνώ µε 
έναν ή περισσότερους 
χρήστες του διαδικτύου». 

 

 

Εικόνα 4.6.16: CU SeeMe: Ο οµιλητής από το Π και ο ασπροπίνακας     .Ι   

 436



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ∆ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου

Μια εκπαιδευτική εφαρµογή της τηλεδιάσκεψης είναι η λειτουργία 
εικονικής τάξης σε πραγµατικό χρόνο, στην οποία χρησιµοποιού-
νται οι δυνατότητες µετάδοσης µε ήχο (audio) και εικόνα (video), 
οι επικοινωνίες µε γραπτά κείµενα και οι Whiteboards (λευκοί 
πίνακες), µε τους οποίους οι χρήστες ανταλλάσσουν σχεδιαγράµ-
µατα. Τα σχεδιαγράµµατα τα σχεδιάζουν εκείνη τη στιγµή ή εισα-
γάγουν έτοιµα σχέδια, εικόνες, αρχεία κειµένου και τα επεξεργά-
ζονται από κοινού, όλοι όσοι συµµετέχουν στην επικοινωνία. 

 

 

Οι δυνατότητες της τηλεδιάσκεψης είναι πολλές και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Μερικές από τις εφαρµογές που 
χρησιµοποιούνται είναι οι οµαδικές συνεργασίες µε άτοµα από όλο 
τον κόσµο, οι συνεντεύξεις από απόσταση, η µάθηση από 
απόσταση, η δηµιουργία εικονικών συνεδριάσεων για εκπαίδευση, 
οι αλληλεπιδραστικές συζητήσεις µεταξύ µαθητών και µαθητών µε 
τον καθηγητή και γενικά οι επικοινωνίες διαφόρων περιεχοµένων. 

 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης που σχεδιάζονται µπορούν να 
εκµεταλλευτούν τις ιδιότητες των νέων µορφών επικοινωνίας µε 
διάφορους τρόπους και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των µαθητών. 

 

 

 

Θα ολοκληρώσουµε την έκτη ενότητα του τέταρτου κεφαλαίου µε 
δραστηριότητες άµεσης επικοινωνίας.  Οι δραστηριότητες αυτές θα 
γίνουν σε συνεργασία µε τον επιµορφωτή σας και ορισµένες από 
αυτές ίσως να µην µπορείτε να τις κάνετε πλήρως, εάν ο υπολο-
γιστής σας δε διαθέτει το απαραίτητο υλικό (µικρόφωνο ή κάµερα) 
ή λογισµικό. Σίγουρα όµως στο µέλλον θα έχετε τέτοιες 
δυνατότητες και θα σας είναι χρήσιµες, έστω οι όποιες θεωρητικές 
γνώσεις ακούσατε γι’ αυτό το θέµα.  
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∆ραστηριότητα 4.6.1 

    
 

       

Συµµετοχή σε συζήτηση. ∆ηµιουργία νέου θέµατος

Πηγαίνετε στο χώρο συζητήσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(http://hdtc.pi-schools.gr/discussion/discussion.htm) και ανοίξτε ένα νέο θέµα
συζήτησης µε θέµα «Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων».

    
    

 

∆ραστηριότητα 4.6.2 

   
 

       
        

        

 

Άµεση επικοινωνία µε χρήση του Internet µέσω της υπηρεσίας IRC. 

Πηγαίνετε σε ένα δικτυακό τόπο που προσφέρει υπηρεσίες IRC. Ένας
εκπαιδευόµενος θα ανοίξει ένα κανάλι συζήτησης µε θέµα «Το κάπνισµα». Οι
υπόλοιποι εκπαιδευόµενοι συνδέονται σε αυτό το κανάλι και όλοι µαζί
συνοµιλήστε. 

∆ραστηριότητα 4.6.3 

  
 

      
    -

        .   

Ιδιωτική συνοµιλία µε την υπηρεσία IRC. 

Σε συνέχεια της προηγούµενης δραστηριότητας, ενώ είστε στο κανάλι
συζήτησης µε θέµα «Το κάπνισµα», δύο επιµορφούµενοι συνδέονται, ανοί
γουν ένα νέο κανάλι για ιδιωτική συνοµιλία σε ένα θέµα (π χ. «Οι διαφυλικές
σχέσεις» κτλ.).   

 

∆ραστηριότητα 4.6.4 

 

         
    .  

         
     

    
        

     

   
      
         
       -

     

Επικοινωνία µε ήχο. 

Από το διαδίκτυο µπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα από τα  
δωρεάν προγράµµατα για επικοινωνία µε ήχο (π χ. www.paltalk.com). Εάν
θέλετε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης της εφαρµογής αυτής στα ελληνικά, 
µπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dide.ioa.sch.gr/lectures και να
επιλέξετε «Βοήθεια - επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο». Όποιος ενδιαφέρεται, 
µπορεί εύκολα να δηµιουργήσει και το δικό του κανάλι, για παράδειγµα
καθηγητές Μαθηµατικών, ώστε να συνοµιλούν τακτικά µεταξύ τους. 

 
Έπειτα συνδεθείτε µε µια κατηγορία που έχει κανάλια συνοµιλίας στην
Ελληνική γλώσσα και συνδεθείτε σε ένα από αυτά, για να συνοµιλήσετε µαζί
τους. Εάν ξέρετε λίγα Αγγλικά από τη βοήθεια του προγράµµατος, µπορείτε να
δείτε πόσο εύκολο είναι να δηµιουργήσετε και το δικό σας κανάλι, ακολου
θώντας τα βήµατα και τις οδηγίες που περιγράφονται.. 

http://hdtc.pi-schools.gr/discussion/discussion.htm
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  ΑΣΚΗΣΕΙΣ   
 

Άσκηση 4.6.1 
Μπείτε σε µια υπηρεσία συζητήσεων ενός ελληνικού δικτυακού τόπου (π χ. 
http://www.e-go.gr/pegasus/forum/main.jsp), πηγαίνετε σε µια κατηγορία
π χ. ΠΑΙ∆ΕΙΑ), επιλέξτε ένα θέµα που σας ενδιαφέρει (π χ. «Ανοικτή
συζήτηση µε τον υφυπουργό παιδείας») και λάβετε µέρος. 

       .
   

( .      .  
   

 

 

Άσκηση 4.6.2 
Πηγαίνετε σε µια υπηρεσία IRC (π.χ   http://chat.in.gr/). ∆ηλώστε ένα
ψευδώνυµο, για να σας αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι. Επιλέξτε το κανάλι
µε το θέµα συζήτησης στο οποίο επιθυµείτε να συµµετάσχετε (π χ. Βιβλία) 
και συνοµιλήστε µε άλλους συναδέλφους σας. 

  
    

        .
   

 

 

Άσκηση 4.6.3 
Συνδεθείτε στο πρόγραµµα paltalk (αν δεν το έχετε, µπορείτε να το
εγκαταστήσετε δωρεάν από τη διεύθυνση www.paltalk.com). Επιλέξτε την
κατηγορία "By Location, Language or Nationality". Επιλέξτε ένα δωµάτιο µε
Έλληνες χρήστες και συνοµιλήστε µαζί τους. 

      
     

   
   

 

 

Άσκηση 4.6.4 
Συνδεθείτε στο πρόγραµµα Netmeeting. Μπείτε στο κανάλι ils.hol.gr και
καλέστε κάποιον, για να συνοµιλήσετε µαζί του. 

   
    

 

 

Άσκηση 4.6.5 
Συνδεθείτε στο πρόγραµµα Netmeeting. Καλέστε µε την ip διεύθυνση ένα
συνάδελφό σας, για να συνοµιλήσετε µαζί του και να του δείξετε µε την
κάµερα µια κατασκευή που έκαναν οι µαθητές σας. 
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∆ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες 
«Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου µε συναδέλφους από
άλλα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού». 

     
   

 

 

Θέµατα για συζήτηση 
 Εκπαίδευση από απόσταση µε χρήση νέων τεχνολογιών 
ως συµπλήρωµα της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

 

 

Ερωτήσεις Εµπέδωσης – Αξιολόγησης 
 

 Τι είναι η επικοινωνία πραγµατικού χρόνου; 

 Ποιες δυνατότητες σας παρέχει η υπηρεσία IRC; 

 Tι είναι η τηλεδιάσκεψη; 

 Στον δικτυακό τόπο του Π.Ι. υπάρχει φόρουµ συζητήσεων που 
µπορώ να λάβω µέρος [Σ ή Λ] 

 Στην Ελλάδα δεν προσφέρεται η υπηρεσία IRC. [Σ ή Λ] 

 Μπορώ να ανοίξω ένα δικό µου θέµα συζήτησης σε ένα 
φόρουµ συζητήσεων, χωρίς να πάρω άδεια. [Σ ή Λ] 

 Τα Newsgoup είναι _________ [α. Επίκαιρες ειδήσεις, β. 
Οµάδες Νέων Εφαρµογών, γ. Οµάδες συζητήσεων, δ. Μηχανές 
αναζήτησης] 

 To όνοµα ενός καναλιού σε µια υπηρεσία IRC αρχίζει µε το 
σύµβολο ______ [α. &, β. %, γ. @, δ. #] 

 To συναίσθηµα λύπη εκφράζεται και µε το σύµβολο _____ σε 
µία συζήτηση chat.  [α. :(, β. :), γ. :(*** , δ. :O ] 

 Οι διαφορές των άµεσων µηνυµάτων από τα µηνύµατα του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ______________________. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ  
 

 ∆ίκτυο είναι µια οµάδα υπολογιστών που συνδέονται µεταξύ 
τους και επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν πληρο-
φορίες και να µοιράζονται εξοπλισµό. To Internet ή ∆ιαδίκτυο 
είναι το δίκτυο των δικτύων συνδέει µεταξύ τους χιλιάδες δί-
κτυα ευρείας περιοχής, εκατοντάδες χιλιάδες τοπικά δίκτυα και 
εκατοµµύρια µεµονωµένους υπολογιστές, προσφέροντας εύκο-
λη και γρήγορη επικοινωνία. Μέσω του Internet µπορεί κανείς 
να βρει οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να αποθηκευθεί σε 
ψηφιακή µορφή. Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται 
στο Internet είναι: ο παγκόσµιος ιστός, το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, η µεταφορά αρχείων, η εκτέλεση προγραµµάτων
σε άλλους υπολογιστές, οι συνοµιλίες µε άλλους χρήστες, οι
οµάδες συζητήσεων και η αναζήτηση πληροφοριών. 

    
   

     
 

 
 Ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW) είναι ένα τµήµα του Internet 
που µέσα από ένα γραφικό περιβάλλον ενοποιεί και προσφέρει 
τις περισσότερες υπηρεσίες του. Ιστοσελίδα, είναι ένα 
έγγραφο του ιστού που περιλαµβάνει πληροφορίες σε πολλές 
µορφές (κείµενο, υπερκείµενο, εικόνα, κινούµενη εικόνα, ήχο, 
video). ∆ικτυακός τόπος (Web Site), είναι µια συλλογή από 
ιστοσελίδες οι οποίες δηµιουργούνται από ένα φυσικό ή ένα 
νοµικό πρόσωπο και οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες πληρο-
φορίες στο Internet. Ένα στοιχείο της ιστοσελίδας που οδηγεί 
σε άλλες ιστοσελίδες λέγεται σύνδεσµος. Η πλοήγηση στο 
WWW γίνεται µε ειδικά προγράµµατα περιήγησης που 
ονοµάζονται φυλλοµετρητές. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι ο 
Netscape Communicator και ο Microsoft Internet 
Explorer. Η πρόσβαση σε µια ιστοσελίδα µπορεί να γίνει από 
τη διεύθυνσή της ή από κάποιο σύνδεσµο που οδηγεί σε αυτή. 

 

 Η πλοήγηση στις ιστοσελίδες γίνεται µε τη βοήθεια εντολών οι 
κυριότερες των οποίων εµφανίζονται στη βασική γραµµή 
εργαλείων. Ο χρήστης µπορεί να επιστρέφει σε µια σελίδα που 
είχε επισκεφθεί λίγο καιρό πριν ή να αρχειοθετεί τις διευ-
θύνσεις των αγαπηµένων του ιστοσελίδων για να τις επισκέ-
πτεται ξανά εύκολα. Εάν θέλει, µπορεί να εκτυπώνει το περιε-
χόµενο µιας ιστοσελίδας ή και να την αποθηκεύει προκειµένου 
να είναι επισκέψιµη και όταν δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.  
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 Οι Θεµατικοί κατάλογοι και οι Μηχανές Αναζήτησης είναι 
οι δύο βασικοί τρόποι για να αναζητά ένας χρήστης πληροφο-
ρίες στο internet. Οι Θεµατικοί Κατάλογοι είναι οργανωµένες 
κατηγορίες θεµάτων σε τοποθεσίες του ιστού (web sites), που 
ενδιαφέρουν ευρύ ή ειδικό κοινό. Οι Μηχανές Αναζήτησης είναι 
ένα λογισµικό που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν έρευνα 
εισάγοντας λέξεις-κλειδιά (keywords). Βρίσκει και ταξινοµεί 
τα αποτελέσµατα ανάλογα µε το ποσοστό συνάφειας του 
περιεχοµένου των ιστοσελίδων σε σχέση µε τους όρους της 
έρευνας. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µπορούν να 
περιορίζονται µε τη χρήση λογικών τελεστών και άλλων 
κανόνων σύνταξης που διαθέτουν οι µηχανές αναζήτησης. 

 

 

 Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι ένα σύστηµα για τη 
µετάδοση µηνυµάτων µεταξύ υπολογιστών. Οι κυριότερες 
λειτουργίες είναι η δηµιουργία µηνύµατος αλληλογραφίας, η 
Αποστολή και λήψη των µηνυµάτων, η κοινοποίηση 
αντιγράφου, η ιδιωτική κοινοποίηση, η προώθηση µηνύµατος, 
η διαχείριση εισερχοµένων µηνυµάτων, η επισύναψη αρχείων, 
η αποθήκευση, ταξινόµηση και η ανάκληση µηνυµάτων. 
Μερικά από τα πιο γνωστά προγράµµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου είναι τα Microsoft Outlook, Ms Outlook Express, 
Netscape Messenger, Eudora, κα. Εναλλακτικό τρόπο 
ανταλλαγής µηνυµάτων προσφέρουν οι υπηρεσίες Web mail 
υποστηρίζοντας την αποστολή και λήψη µηνυµάτων µέσω του 
παγκόσµιου ιστού. 

 

 Στο Βιβλίο των ∆ιευθύνσεων ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύει 
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρηστών µε τους οποίους 
επικοινωνεί συχνά ώστε να τις επιλέγει αντί να τις πληκτρο-
λογεί.  Για την αποστολή ενός µηνύµατος σε πολλά άτοµα 
ταυτόχρονα υπάρχει η δηµιουργία της οµάδας χρηστών ώστε 
η αποστολή να γίνεται µε την επιλογή του ονόµατός της, αντί 
της πληκτρολόγησης χωριστά της διεύθυνσης κάθε ατόµου. 

 

 H επικοινωνία πραγµατικού χρόνου µέσω του Internet ανοίγει 
νέους ορίζοντες στη διδασκαλία και τη µάθηση. Οι συζητήσεις 
µε ανταλλαγή γραπτών απόψεων και οι τηλεδιασκέψεις προ-
σφέρουν νέες δυνατότητες συνεργασιών και επικοινωνίας.   
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ  
 

 Internet 

 Web 

 Κυβερνοχώρος 

 Τοπικό ∆ίκτυο (LAN) 

 Μητροπολιτικό ∆ίκτυο (MAN) 

 ∆ίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN) 

 Πρωτόκολλο 

 TCP/IP 

 FTP 

 TELNET  

 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

 Μήνυµα  

 Βιβλίο ∆ιευθύνσεων 

 Οµάδα διευθύνσεων 

 Επισύναψη αρχείου 

 Επιστολόχαρτο 

 Υπογραφή 

 Αποστολή / Λήψη 

 NetMeeting 

 Υπηρεσία συζητήσεων (Newsgroups) 

 ∆ιαδίκτυο  

 www 

 Ιστοσελίδα 

 ∆ιεύθυνση 

 Σύνδεση 

 Μηχανή Αναζήτησης 

 Modem 

 DialUp 

 ISDN 

 E-mail 

 Web mail 

 Chat  

 IRC  

 Κανάλι ή χώρος 

 Audio Conference 

 Video Conference 

 Οµάδα συζήτησης 

 Internet Explorer 

 Netscape Navigator 

 Mailing List 
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