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Εισαγωγή 

Στην σημερινή κοινωνία το να έχεις έναν υπολογιστή γραφείου 

/ φορητό υπολογιστή είναι αναγκαίο. Είναι σχεδόν αδύνατο να 

περάσετε τη μέρα χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδος 

υπολογιστή στις καθημερινές σας δραστηριότητες, είτε για 

προσωπικό λόγο είτε για  επαγγελματικό. Ο υπολογιστής 

γραφείου είναι ένας συγκεκριμένος τύπος υπολογιστή που 

βρίσκεται γενικά σε ένα μέρος, σε αντίθεση με έναν φορητό 

υπολογιστή ή tablet, που και οι δύο είναι φορητοί. 

Η ενότητα «Υλικό μέρος υπολογιστή (hardware) και βασικές 

λειτουργίες» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια φυσικά 

στοιχεία ενός υπολογιστή και ενός φορητού υπολογιστή καθώς 

και τις βασικές λειτουργίες του. 

Παρακάτω είναι τα κύρια αποτελέσματα αυτής της ενότητας. 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Θα μπορείτε να προσδιορίσετε το υλικό μέρος υπολογιστή 

(hardware). 

 Θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 

τον υπολογιστή και να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο. 

 Θα μπορείτε να συνδέσετε το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας 

WIFI. 

 Θα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

 Θα μπορείτε να αποθηκεύετε σημαντικές πληροφορίες 

και ιστοσελίδες, καθώς και να αναγνωρίζετε έγκυρες και 

αξιόπιστες πληροφορίες. 

  



   

  
 

 

5 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

Θέμα 1: Υλικό μέρος υπολογιστή (computer hardware) και 

εξαρτήματα  

 

Σε αυτό το θέμα θα εξεταστούν όλες οι πληροφορίες σχετικά 

με το Υλικό μέρος υπολογιστή (hardware) και τα συστατικά 

του. Παρακάτω είναι μια λίστα με αυτά που θα σας διδαχθούν: 

• Λίστα των εξαρτημάτων υλικού, όπως επεξεργαστής, 

μνήμη, δίσκος, κύρια πλακέτα κ.λπ. 

• Επεξήγηση των δυνατοτήτων (ταχύτητα, χωρητικότητα 

κ.λπ.) των εξαρτημάτων υλικού ενός υπολογιστή. 

• Επεξήγηση των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων ενός 

υπολογιστή και του τρόπου μεταφοράς δεδομένων 

μεταξύ των στοιχείων. 

• Αναγνώριση των περιφερειακών συσκευών εκτός 

υπολογιστή. 

• Χρήση συσκευών εισόδου υπολογιστή, όπως 

πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

• Μεταφορά δεδομένων έξω από τον υπολογιστή 

χρησιμοποιώντας συσκευές εξόδου, όπως οθόνη και 

εκτυπωτή. 

• Αποθήκευση αρχείων σε αφαιρούμενες συσκευές και 

φόρτωση αρχείων από αφαιρούμενες συσκευές.  
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"Άνοιγμα υπολογιστή: τι έχει μέσα;" – Εύκολο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν 

να ανοίξουν ένα υπολογιστή με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, 

θα μπορούν να γνωρίσουν και να μάθουν να αναγνωρίζουν 

διαφορετικά στοιχεία και τα ειδικά χαρακτηριστικά του καθενός 

από αυτά, καθώς και την επιρροή του σχετικά με την απόδοση 

και τη συμπεριφορά του υπολογιστή. 

 

Άνοιγμα υπολογιστή: τι έχει μέσα; 

Σήμερα οι υπολογιστές είναι απαραίτητες μηχανές για τους 

ανθρώπους και είναι παρόντες στην καθημερινή μας ζωή, τόσο 

σε ιδιωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με 

‘παιχνιδιάρικες’ και εργασιακές λειτουργίες. 

Προκειμένου να διαχειριζόμαστε τον υπολογιστή μας με τον 

καλύτερο τρόπο ακόμη και να μπορούμε να κάνουμε την 

καλύτερη δυνατή αγορά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα 

στοιχεία του και στη σημερινή δραστηριότητα θα 

προσπαθήσουμε να το κάνουμε. 

Ας ανοίξουμε λοιπόν έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ώστε να 

προσπαθήσετε να εξερευνήσετε, να μάθετε και να 

προσδιορίσετε την επίδραση που έχει κάθε στοιχείο στο 

σύστημα του υπολογιστή. 

Για να ανοίξουμε τον υπολογιστή, πρώτα απ 'όλα, χρειαζόμαστε 

ένα κατσαβίδι: 
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Αυτό που πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι να 

αφαιρέσουμε τις βίδες στο πίσω μέρος του υπολογιστή και στη 

συνέχεια να αφαιρέσουμε την πλαϊνή πόρτα: 
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Αυτό που θα βρούμε μέσα στον υπολογιστή είναι ένα σύνολο 

κομματιών και εξαρτημάτων που θα προσπαθήσουμε να 

αναγνωρίσουμε: 
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Το πρώτο συστατικό που βρίσκουμε είναι η motherboard, η 

οποία είναι και η κύρια πλακέτα κυκλώματος του υπολογιστή. 

Είναι μια λεπτή πλάκα που κρατά την CPU, τη μνήμη, τους 

συνδέσμους για τον σκληρό δίσκο και τις οπτικές μονάδες, 

κάρτες επέκτασης για τον έλεγχο του βίντεο και του ήχου και 

συνδέσεις στις θύρες του υπολογιστή σας (όπως θύρες USB). Η 

motherboard συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε μέρος του 

υπολογιστή. 

 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), που ονομάζεται επίσης 

επεξεργαστής, βρίσκεται μέσα στη θήκη του υπολογιστή στη 

μητρική πλακέτα. Ορισμένες φορές ονομάζεται εγκέφαλος του 

υπολογιστή και η δουλειά του είναι να εκτελεί εντολές. Κάθε 

φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, κάνετε κλικ στο ποντίκι ή 

ξεκινάτε μια εφαρμογή, στέλνετε οδηγίες στην CPU. 

Η CPU είναι συνήθως ένα κεραμικό τετράγωνο δύο ιντσών με 

ένα τσιπ σιλικόνης που βρίσκεται μέσα. Το τσιπ έχει συνήθως 

το μέγεθος μιας μικρογραφίας. Η CPU χωράει στην υποδοχή 

CPU της μητρικής πλακέτας, η οποία καλύπτεται από την 

ψύκτρα, ένα αντικείμενο που απορροφά θερμότητα από την 

CPU. 
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Η ταχύτητα ενός επεξεργαστή μετράται σε megahertz (MHz) ή 

εκατομμύρια οδηγίες ανά δευτερόλεπτο και gigahertz (GHz), ή 

δισεκατομμύρια οδηγίες ανά δευτερόλεπτο. Ένας 

γρηγορότερος επεξεργαστής μπορεί να εκτελεί οδηγίες πιο 

γρήγορα. Ωστόσο, η πραγματική ταχύτητα του υπολογιστή 

εξαρτάται από την ταχύτητα πολλών διαφορετικών στοιχείων - 

όχι μόνο από τον επεξεργαστή. 

 

 

Η μνήμη RAM είναι η βραχυπρόθεσμη μνήμη του συστήματός 

σας. Όποτε ο υπολογιστής σας εκτελεί υπολογισμούς, 

αποθηκεύει προσωρινά τα δεδομένα στη μνήμη RAM μέχρι να 

τα χρειαστεί. 

Αυτή η βραχυπρόθεσμη μνήμη εξαφανίζεται όταν ο 

υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Εάν εργάζεστε σε ένα 

έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο ή άλλο τύπο αρχείου, θα πρέπει 

να το αποθηκεύσετε για να μην το χάσετε. Όταν αποθηκεύετε 

ένα αρχείο, τα δεδομένα εγγράφονται στον σκληρό δίσκο, ο 

οποίος λειτουργεί ως μακροχρόνια αποθήκευση. 
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Η μνήμη RAM μετριέται σε megabyte (MB) ή gigabyte (GB). Όσο 

περισσότερη μνήμη RAM έχετε, τόσο περισσότερα πράγματα 

μπορεί να κάνει ο υπολογιστής σας ταυτόχρονα. Εάν δεν έχετε 

αρκετή μνήμη RAM, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ο 

υπολογιστής σας είναι αργός όταν έχετε ανοιχτά πολλά 

προγράμματα. Εξαιτίας αυτού, πολλοί άνθρωποι προσθέτουν 

επιπλέον μνήμη RAM στους υπολογιστές τους για να 

βελτιώσουν την απόδοση. 

 

 

Ο σκληρός δίσκος-hard disk είναι ο χώρος αποθήκευσης του 

λογισμικού, των εγγράφων και άλλων αρχείων σας. Ο σκληρός 

δίσκος είναι μακροχρόνια αποθήκευση, πράγμα που σημαίνει 

ότι τα δεδομένα εξακολουθούν να αποθηκεύονται ακόμη και αν 

απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ή τον αποσυνδέσετε. 

Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα ή ανοίγετε ένα αρχείο, ο 

υπολογιστής αντιγράφει μερικά από τα δεδομένα από τον 

σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM. Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο, 

τα δεδομένα αντιγράφονται πίσω στον σκληρό δίσκο. Όσο πιο 

γρήγορος είναι ο σκληρός δίσκος, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να 
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ξεκινήσει ο υπολογιστής σας και να φορτώσει προγράμματα.

 

 

Η μονάδα τροφοδοσίας σε έναν υπολογιστή μετατρέπει την 

ισχύ από την πρίζα στον τύπο ισχύος που απαιτείται από τον 

υπολογιστή. Στέλνει ισχύ μέσω καλωδίων στη μητρική πλακέτα 

και σε άλλα εξαρτήματα. 

Εάν αποφασίσετε να ανοίξετε τη θήκη του υπολογιστή και να 

ρίξετε μια ματιά, φροντίστε να αποσυνδέσετε πρώτα τον 

υπολογιστή. Πριν αγγίξετε το εσωτερικό του υπολογιστή, 

πρέπει να αγγίξετε ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο - ή ένα 

μεταλλικό μέρος του περιβλήματος του υπολογιστή - για να 

εκφορτώσετε οποιαδήποτε στατική συσσώρευση. Ο στατικός 
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ηλεκτρισμός μπορεί να μεταδοθεί μέσω των κυκλωμάτων του 

υπολογιστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο 

μηχάνημά σας. 

Οι περισσότεροι υπολογιστές διαθέτουν υποδοχές επέκτασης 

στη μητρική πλακέτα που σας επιτρέπουν να προσθέσετε 

διάφορους τύπους καρτών επέκτασης. Αυτές ονομάζονται 

μερικές φορές κάρτες PCI (Peripheral Component Interconnect- 

περιφερειακή διασύνδεση συστατικών). Μπορεί να μην 

χρειαστεί ποτέ να προσθέσετε κάρτες PCI, επειδή οι 

περισσότερες μητρικές κάρτες διαθέτουν ενσωματωμένο 

βίντεο, ήχο, δίκτυο και άλλες δυνατότητες. 

Ωστόσο, εάν θέλετε να βελτιώσετε την απόδοση του 

υπολογιστή σας ή να ενημερώσετε τις δυνατότητες ενός 

παλαιότερου υπολογιστή, μπορείτε πάντα να προσθέσετε μία ή 

περισσότερες κάρτες. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο 

συνηθισμένους τύπους καρτών επέκτασης. 
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Η κάρτα δικτύου επιτρέπει στον υπολογιστή σας να επικοινωνεί 

μέσω δικτύου και να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μπορεί είτε 

να συνδεθεί με καλώδιο Ethernet είτε μέσω ασύρματης 

σύνδεσης (συχνά ονομάζεται Wi-Fi). Πολλές μητρικές κάρτες 

έχουν ενσωματωμένες συνδέσεις δικτύου και μια κάρτα 

δικτύου μπορεί επίσης να προστεθεί σε μια υποδοχή 

επέκτασης.  

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας σε 

μικρές αποστάσεις. Χρησιμοποιείται συχνά σε υπολογιστές για 

επικοινωνία με ασύρματα πληκτρολόγια, ποντίκια και 

εκτυπωτές. Είναι συνήθως ενσωματωμένο στη μητρική 

πλακέτα ή περιλαμβάνεται σε κάρτα ασύρματου δικτύου. Για 

υπολογιστές που δεν διαθέτουν Bluetooth, μπορείτε να 

αγοράσετε έναν προσαρμογέα USB, που συχνά ονομάζεται 

dongle. 



   

  
 

 

15 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

Η αξία ενός υπολογιστή εξαρτάται από την 

ποιότητα αυτών των στοιχείων. Επομένως, 

μπορούμε να βρούμε υπολογιστές σε πιο προσιτές 

τιμές: 

 

 

 

Ή με λιγότερο προσιτές τιμές αλλά με πιο ικανά εξαρτήματα, 

αυτοί οι υπολογιστές θα διαρκέσουν περισσότερο, καθώς τα 

στοιχεία έχουν περισσότερη μνήμη, περισσότερη ταχύτητα 

επεξεργασίας και θα αντισταθούν καλύτερα στις εξελίξεις που 

θα έχει το λογισμικό (προγράμματα και εφαρμογές) στο μέλλον. 
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Σε φορητούς υπολογιστές, βρίσκουμε ακριβώς τα ίδια στοιχεία 

με έναν σταθερό υπολογιστή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι 

αυτά τα στοιχεία ρυθμίζονται σε μικρότερο χώρο στον 

υπολογιστή. 
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"Περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου πληροφοριών 

σε ένα σύστημα υπολογιστή" – Μέτριας δυσκολίας 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, μετά από μια επίδειξη σχετικά με 

τα περιφερειακά στοιχεία της εισόδου και της παραγωγής 

πληροφοριών, οι εκπαιδευόμενοι θα βιώσουν μια 

τηλεδιάσκεψη, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και το κινητό 

τηλέφωνο, προκειμένου να αναγνωρίσουν τη σημασία αυτών 

των στοιχείων στη διαδικασία ψηφιακής επικοινωνίας. 

 

Περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου πληροφοριών 

σε ένα σύστημα υπολογιστή 

α) Περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου 

Μια περιφερειακή συσκευή ορίζεται γενικά ως οποιαδήποτε 

βοηθητική συσκευή όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο υπολογιστή, 

η οποία συνδέεται και λειτουργεί με τον υπολογιστή με κάποιο 

τρόπο. Άλλα παραδείγματα περιφερειακών είναι κάρτες 

επέκτασης, κάρτες γραφικών, σαρωτές εικόνων, μονάδες 

κασέτας, μικρόφωνα, μεγάφωνα, κάμερες και ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές. Η RAM - μνήμη τυχαίας προσπέλασης - 

εκτείνεται στη γραμμή μεταξύ περιφερειακού και πρωτεύοντος 

στοιχείου. Τεχνικά, η RAM ένα περιφερειακό σύστημα 

αποθήκευσης, αλλά απαιτείται για κάθε σημαντική λειτουργία 

ενός σύγχρονου υπολογιστή και η αφαίρεση της μνήμης RAM 

θα απενεργοποιήσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε σύγχρονο 

μηχάνημα. Πολλές νέες συσκευές, όπως ψηφιακά ρολόγια, 

smartphone και υπολογιστές tablet έχουν διασυνδέσεις που 

τους επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν ως περιφερειακά από 
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έναν πλήρη υπολογιστή, αν και δεν εξαρτώνται από τον 

κεντρικό υπολογιστή όπως άλλες περιφερειακές συσκευές. 

Σύμφωνα με τον πιο τεχνικό ορισμό, τα μόνα κομμάτια ενός 

υπολογιστή που δεν θεωρούνται περιφερειακά είναι η κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας, το τροφοδοτικό, η μητρική πλακέτα και 

η θήκη του υπολογιστή. 

Συνήθως, η λέξη περιφερειακή χρησιμοποιείται για μια 

συσκευή που βρίσκετε  έξω από τη θήκη του υπολογιστή, όπως 

ένας σαρωτής παρόλα’ αυτά οι συσκευές που βρίσκονται μέσα 

στη θήκη του υπολογιστή είναι επίσης περιφερειακές. Οι 

συσκευές που υπάρχουν έξω από τη θήκη του υπολογιστή 

ονομάζονται περιφερειακά συστήματα εξόδου ή βοηθητικά 

στοιχεία. Για παραδείγματα: "Πολλά από τα εξωτερικά 

περιφερειακά που έχω, όπως ο σαρωτής και ο εκτυπωτής μου, 

συνδέονται στις περιφερειακές θύρες στο πίσω μέρος του 

υπολογιστή μου." Οι συσκευές που βρίσκονται εντός της θήκης 

όπως εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ή μονάδες CD-ROM είναι 

επίσης περιφερειακές από τεχνικής απόψεως και ονομάζονται 

περιφερειακά συστήματα εξόδου, αλλά ενδέχεται να μην 

αναγνωρίζονται ως περιφερειακά συστήματα από κάποια 

άτομα. 

Σε ένα σύστημα, σε ένα τσιπ, τα περιφερειακά ενσωματώνονται 

στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα με την κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας. Αναφέρονται ακόμα ως «περιφερειακά» παρά το 

ότι είναι μόνιμα συνδεδεμένα με (και κατά κάποιο τρόπο μέρος) 

του κεντρικού επεξεργαστή. 
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Κοινές περιφερειακές συσκευές: 

• Συσκευές Εισόδου 

Πληκτρολόγιο: 

Όπως υποδηλώνει το όνομα, ένα πληκτρολόγιο είναι 

βασικά ένας πίνακας πλήκτρων. Μαζί με το ποντίκι, το 

πληκτρολόγιο είναι μία από τις κύριες συσκευές εισόδου 

που χρησιμοποιούνται με τον υπολογιστή. Ο σχεδιασμός 

του πληκτρολογίου προέρχεται από τα αρχικά 

πληκτρολόγια γραφομηχανής, τα οποία έγραφαν 

γράμματα και αριθμούς με τρόπο που εμπόδιζε το μπλοκ 

τύπου να μπλοκάρει όταν πληκτρολογούσαν γρήγορα. 

Αυτή η διάταξη πληκτρολογίου είναι γνωστή ως το σχέδιο 

QWERTY, το οποίο παίρνει το όνομά του από τα πρώτα 

έξι γράμματα στην πάνω αριστερή γωνία του 

πληκτρολογίου. 

 

 

Ποντίκι υπολογιστή: 

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν 

ένα ποντίκι να τρέχει στο σπίτι τους, συνήθως δεν 

έχουν πρόβλημα να βλέπουν κάποιον να κάθεται 

στον υπολογιστή τους. Αυτό συμβαίνει επειδή, μαζί 

με το πληκτρολόγιο, το ποντίκι είναι μία από τις 
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κύριες συσκευές εισόδου που χρησιμοποιούνται με 

τους σημερινούς υπολογιστές. Το όνομα προέρχεται 

από το μικρό σχήμα του ποντικιού, το οποίο 

μπορείτε να μετακινήσετε γρήγορα εμπρός-πίσω 

στο μπλοκ του ποντικιού, και το καλώδιο, το οποίο 

αντιπροσωπεύει την ουρά του ποντικιού. Φυσικά, 

εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο ποντίκι, η αναλογία 

δεν λειτουργεί τόσο καλά. 

 

 

Graphic tablet: 

 Ένα tablet γραφικών (επίσης γνωστό ως 

ψηφιοποιητής, δισκίο σχεδίασης, επιφάνεια 

σχεδίασης, ψηφιακό δισκίο σχεδίασης, δισκίο 

στυλό ή ψηφιακή πλακέτα τέχνης) είναι μια 

συσκευή εισόδου υπολογιστή που επιτρέπει στον 

χρήστη να σχεδιάζει με το χέρι εικόνες, κινούμενα 

σχέδια και γραφικά, με ειδική γραφίδα τύπου 

πένας, παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο ένα 

άτομο σχεδιάζει εικόνες με μολύβι και χαρτί. Αυτά 

τα tablet μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για 

τη λήψη δεδομένων ή χειρόγραφων υπογραφών. 
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Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση μιας εικόνας από ένα κομμάτι χαρτί που 

έχει κολληθεί ή στερεωθεί με άλλο τρόπο στην 

επιφάνεια του tablet. Η καταγραφή δεδομένων με 

αυτόν τον τρόπο, εντοπίζοντας ή εισάγοντας τις 

γωνίες γραμμικών πολυγραμμών ή σχημάτων, 

ονομάζεται ψηφιοποίηση.

 

Οθόνη αφής -Touchscreen: 

Μια οθόνη αφής, είναι και μια συσκευή εισόδου 

και εξόδου και συνήθως βρίσκεται στο πάνω μέρος 

μιας ηλεκτρονικής οπτικής οθόνης ενός συστήματος 

επεξεργασίας πληροφοριών. Η οθόνη είναι συχνά 

οθόνη LCD ή OLED, ενώ το σύστημα είναι συνήθως 

φορητός υπολογιστής, tablet ή smartphone. Ένας 

χρήστης μπορεί να εισαγάγει ή να ελέγξει το 

σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών μέσω απλών 

κινήσεων ή πολλαπλών αφής αγγίζοντας την οθόνη 

με μια ειδική γραφίδα με ένα ή περισσότερα 

δάχτυλα. Ορισμένες οθόνες αφής για να 

λειτουργήσουν χρειάζονται συνηθισμένα ή ειδικά 

επικαλυμμένα γάντια, ενώ άλλες μπορεί να 

λειτουργούν μόνο με ειδική γραφίδα ή στυλό. Ο 
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χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την οθόνη αφής 

για να αντιδράσει σε αυτό που εμφανίζεται και, εάν 

το επιτρέπει το λογισμικό, για να ελέγξει τον τρόπο 

εμφάνισης για παράδειγμα, μεγέθυνση για αύξηση 

του μεγέθους κειμένου

 

 

Barcode reader-Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα: 

Ένας αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (ή ένας 

σαρωτής γραμμωτού κώδικα) είναι ένας οπτικός 

σαρωτής που μπορεί να διαβάσει τυπωμένους 

γραμμωτούς κώδικες, να αποκωδικοποιήσει τα 

δεδομένα που περιέχονται στον γραμμικό κώδικα 

και να στείλει τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή. 

Όπως ένας σαρωτής επίπεδης βάσης, αποτελείται 

από μια πηγή φωτός, έναν φακό και έναν 

αισθητήρα φωτός που μεταφράζει τους οπτικούς 

παλμούς σε ηλεκτρικά σήματα. Επιπλέον, σχεδόν 

όλοι οι αναγνώστες γραμμικού κώδικα περιέχουν 

κύκλωμα αποκωδικοποιητή που μπορούν να 

αναλύσουν τα δεδομένα εικόνας του γραμμικού 
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κώδικα που παρέχονται από τον αισθητήρα και να 

στέλνουν το περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα 

στη θύρα εξόδου του σαρωτή.

 

 

Image scanner - Σαρωτής εικόνας: 

 Ένας σαρωτής είναι μια συσκευή εισόδου που 

σαρώνει έγγραφα όπως φωτογραφίες και σελίδες 

κειμένου. Όταν ένα έγγραφο σαρώνεται, 

μετατρέπεται σε ψηφιακή μορφή. Αυτό δημιουργεί 

μια ηλεκτρονική έκδοση του εγγράφου που μπορεί 

να προβληθεί και να επεξεργαστεί σε έναν 

υπολογιστή. Οι περισσότεροι σαρωτές είναι 

επίπεδες συσκευές, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν 

επίπεδη επιφάνεια σάρωσης. Αυτό είναι ιδανικό για 

φωτογραφίες, περιοδικά και διάφορα έγγραφα. Οι 

περισσότεροι σαρωτές με επίπεδη επιφάνεια έχουν 

ένα κάλυμμα που ανυψώνεται, ώστε να μπορούν 

να σαρωθούν βιβλία και άλλα ογκώδη αντικείμενα. 
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Ένας άλλος τύπος σαρωτή είναι ένας σαρωτής που 

τροφοδοτείται με φύλλα, ο οποίος μπορεί να δεχτεί 

μόνο έντυπα έγγραφα. Ενώ οι σαρωτές 

τροφοδοσίας φύλλων δεν μπορούν να σαρώσουν 

βιβλία, ορισμένα μοντέλα περιλαμβάνουν έναν 

αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή ADF, το οποίο 

επιτρέπει τη σάρωση πολλών σελίδων διαδοχικά.

 

 

Μικρόφωνο: 

Ένα μικρόφωνο είναι μια συσκευή που καταγράφει 

ήχο μετατρέποντας ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικό 

σήμα. Αυτό το σήμα μπορεί να ενισχυθεί ως 

αναλογικό σήμα ή μπορεί να μετατραπεί σε 

ψηφιακό σήμα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί σε 

επεξεργασία από έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή 

συσκευή ήχου. 
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Κάμερα Web: 

Ο όρος webcam είναι ένας συνδυασμός «Ιστού» και 

«βιντεοκάμερας». Ο σκοπός μιας κάμερας web 

είναι η μετάδοση βίντεο στον Ιστό. Οι κάμερες Web 

είναι συνήθως μικρές κάμερες που είτε συνδέονται 

στην οθόνη ενός χρήστη είτε κάθονται σε ένα 

γραφείο. Οι περισσότερες κάμερες web συνδέονται 

στον υπολογιστή μέσω USB, αν και ορισμένες 

χρησιμοποιούν σύνδεση Firewire. Οι κάμερες Web 

συνοδεύονται συνήθως από λογισμικό που 

επιτρέπει στο χρήστη να εγγράφει βίντεο ή να 

μεταδίδει το βίντεο στον Ιστό. Εάν ο χρήστης 

διαθέτει ιστότοπο που υποστηρίζει ροή βίντεο, οι 

άλλοι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τη 

ροή βίντεο από τα προγράμματα περιήγησής τους 

στον Ιστό. 
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Game controller - Ελεγκτής παιχνιδιών: 

Ένας ελεγκτής παιχνιδιών, ή απλά ένας ελεγκτής, 

είναι μια συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται με 

βιντεοπαιχνίδια ή συστήματα ψυχαγωγίας για την 

παροχή εισόδου σε ένα βιντεοπαιχνίδι, συνήθως 

για τον έλεγχο ενός αντικειμένου ή χαρακτήρα στο 

παιχνίδι. Πριν από την έβδομη γενιά κονσόλων 

βιντεοπαιχνιδιών, η σύνδεση ενός ελεγκτή σε μία 

από τις θύρες ελεγκτή της κονσόλας ήταν τα κύρια 

μέσα χρήσης ενός ελεγκτή παιχνιδιών, αν και από 

τότε έχουν αντικατασταθεί από ασύρματα 

χειριστήρια, τα οποία δεν απαιτούν θύρες ελεγκτή 

στην κονσόλα αλλά τροφοδοτούνται με μπαταρία. 

Οι ελεγκτές παιχνιδιών USB θα μπορούσαν επίσης 

να συνδεθούν σε υπολογιστή με θύρα USB. Οι 

συσκευές εισόδου που έχουν ταξινομηθεί ως 

ελεγκτές παιχνιδιών περιλαμβάνουν πληκτρολόγια, 

ποντίκια, game pad, χειριστήρια κ.λπ. Συσκευές 

ειδικού σκοπού, όπως τιμόνι για οδήγηση 

παιχνιδιών και ελαφριά όπλα για σκοποβολή 
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παιχνιδιών, είναι επίσης ελεγκτές παιχνιδιών.

 

 

Ψηφιακή κάμερα: 

Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι παρόμοια 

με μια παραδοσιακή φωτογραφική μηχανή που 

βασίζεται σε φιλμ, αλλά συλλαμβάνει ψηφιακές 

εικόνες. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία με 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, η εικόνα 

εγγράφεται από έναν αισθητήρα, που ονομάζεται 

"φορτισμένη συνδεδεμένη συσκευή" ή CCD. Αντί να 

αποθηκεύετε την εικόνα σε αναλογική ταινία όπως 

οι παραδοσιακές φωτογραφικές μηχανές, οι 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αποθηκεύουν 

φωτογραφίες στην ψηφιακή μνήμη. Ορισμένες 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχουν 

ενσωματωμένη μνήμη, αλλά οι περισσότερες 
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χρησιμοποιούν μια κάρτα SD ή Compact Flash.

 

 

•Συσκευές Εξόδου 

Οθόνη υπολογιστή: 

Η οθόνη εμφανίζει τη διεπαφή χρήστη και τα 

ανοιχτά προγράμματα του υπολογιστή, 

επιτρέποντας στον χρήστη να αλληλεπιδρά με τον 

υπολογιστή, συνήθως χρησιμοποιώντας το 

πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Παλαιότερες οθόνες 

υπολογιστών κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 

καθοδικούς σωλήνες (CRT), οι οποίοι τους έκαναν 

πολύ βαριούς και τους ανάγκασαν να καταλάβουν 

πολύ χώρο γραφείου. Οι περισσότερες σύγχρονες 

οθόνες έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας 

τεχνολογία LCD και αναφέρονται συνήθως ως 

επίπεδες οθόνες. Αυτές οι λεπτές οθόνες 

καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο από τις 

παλαιότερες οθόνες CRT. Αυτό σημαίνει ότι τα 

άτομα με οθόνες LCD έχουν περισσότερο χώρο 

γραφείου για να γεμίζουν με στοίβες χαρτιών, 
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στυλό και άλλα αντικείμενα.

 

 

Εκτυπωτής: 

Ένας εκτυπωτής είναι μια συσκευή εξόδου που 

εκτυπώνει έντυπα  έγγραφα. Αυτό περιλαμβάνει 

έγγραφα κειμένου, εικόνες ή συνδυασμό και των 

δύο. Οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι εκτυπωτών 

είναι οι εκτυπωτές inkjet και laser. Οι εκτυπωτές 

Inkjet χρησιμοποιούνται συνήθως από τους 

καταναλωτές, ενώ οι εκτυπωτές λέιζερ είναι μια 

τυπική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Οι εκτυπωτές 

Dot matrix, που έχουν γίνει όλο και πιο σπάνιοι, 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για βασική 

εκτύπωση κειμένου. Η εκτυπωμένη έξοδος που 

παράγεται από έναν εκτυπωτή ονομάζεται συχνά 

έντυπο αντίγραφο, που είναι η φυσική έκδοση ενός 

ηλεκτρονικού εγγράφου. Ενώ ορισμένοι εκτυπωτές 

μπορούν να εκτυπώσουν μόνο ασπρόμαυρα 

αντίγραφα, οι περισσότεροι εκτυπωτές σήμερα 

μπορούν να εκτυπώσουν και έγχρωμες εκτυπώσεις. 

Στην πραγματικότητα, πολλοί οικιακοί εκτυπωτές 
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μπορούν τώρα να παράγουν εκτυπώσεις 

φωτογραφιών υψηλής ποιότητας που 

ανταγωνίζονται τις επαγγελματικά αναπτυγμένες 

φωτογραφίες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι σύγχρονοι 

εκτυπωτές έχουν υψηλή ρύθμιση DPI (κουκκίδες 

ανά ίντσα), η οποία επιτρέπει την εκτύπωση 

εγγράφων με πολύ λεπτή ανάλυση.

 

 

 

 

Projector - Προβολέας: 

 Ένας προβολέας είναι μια συσκευή εξόδου που 

προβάλλει μια εικόνα σε μια μεγάλη επιφάνεια, όπως 

μια λευκή οθόνη ή ένα τοίχο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως εναλλακτική λύση μιας οθόνης ή τηλεόρασης κατά την 

προβολή βίντεο ή εικόνων σε μια μεγάλη ομάδα 

ανθρώπων. Οι βιντεοπροβολείς διατίθενται σε πολλά 

σχήματα και μεγέθη, αν και συνήθως έχουν μήκος και 

πλάτος περίπου ένα πόδι και ύψος λίγων εκατοστών. 

Μπορούν να τοποθετηθούν σε οροφές ή μπορεί να είναι 
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ανεξάρτητοι και φορητοί. Οι προβολείς που είναι 

τοποθετημένοι στην οροφή είναι συνήθως μεγαλύτεροι, 

ειδικά αυτοί που προβάλλουν μεγάλη απόσταση (όπως 

30 πόδια ή περισσότερο). Αυτοί οι προβολείς βρίσκονται 

συνήθως σε αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες 

συνεδριάσεων, αμφιθέατρα και χώρους λατρείας.

 

 

 

 

 

Ηχεία: 

Τα ηχεία είναι μια από τις πιο κοινές συσκευές 

εξόδου που χρησιμοποιούνται με συστήματα 

υπολογιστών. Ορισμένα ηχεία έχουν σχεδιαστεί για 

να λειτουργούν ειδικά με υπολογιστές, ενώ άλλα 

μπορούν να συνδεθούν με οποιονδήποτε τύπο 

ηχοσυστήματος. Ανεξάρτητα από το σχεδιασμό 

τους, ο σκοπός των ηχείων είναι να παράγει έξοδο 

ήχου που μπορεί να ακούσει ο ακροατής. Τα ηχεία 

είναι μετατροπείς που μετατρέπουν τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ηχητικά κύματα. Τα 

ηχεία λαμβάνουν είσοδο ήχου από μια συσκευή 
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όπως ένα υπολογιστή ή ένα δέκτη ήχου. Αυτή η 

είσοδος μπορεί να είναι είτε σε αναλογική είτε σε 

ψηφιακή μορφή. Τα αναλογικά ηχεία ενισχύουν 

απλά τα αναλογικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε 

ηχητικά κύματα. Δεδομένου ότι τα ηχητικά κύματα 

παράγονται σε αναλογική μορφή, τα ψηφιακά 

ηχεία πρέπει πρώτα να μετατρέψουν την ψηφιακή 

είσοδο σε αναλογικό σήμα και στη συνέχεια να 

δημιουργήσουν τα ηχητικά κύματα.

 

 

Συσκευές αποθήκευσης: 

Μια συσκευή αποθήκευσης υπολογιστή είναι 

οποιοσδήποτε τύπος υλικού που αποθηκεύει 

δεδομένα. Ο πιο συνηθισμένος τύπος συσκευής 

αποθήκευσης, που έχουν σχεδόν όλοι οι 

υπολογιστές, είναι ένας σκληρός δίσκος. Ο 

πρωτεύων σκληρός δίσκος του υπολογιστή 

αποθηκεύει το λειτουργικό σύστημα, τις εφαρμογές 

και τα αρχεία και τους φακέλους για τους χρήστες 
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του υπολογιστή. Ενώ ο σκληρός δίσκος είναι ο πιο 

πανταχού παρών όλων των συσκευών 

αποθήκευσης, αν και υπάρχουν και πολλοί άλλοι 

τύποι. Οι συσκευές μνήμης Flash, όπως οι δίσκοι 

USB keychain και τα iPod nanos είναι δημοφιλείς 

τρόποι αποθήκευσης δεδομένων σε μια μικρή, 

φορητή μορφή. Άλλοι τύποι μνήμης flash, όπως 

συμπαγείς φλας και κάρτες SD είναι δημοφιλείς 

τρόποι αποθήκευσης εικόνων που λαμβάνονται 

από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

 

 

 

Floppy disk drive - Δισκέτα: 

Οι δισκέτες έχουν ένα ενδιαφέρον όνομα, 

δεδομένου ότι δεν φαίνεται να είναι "δισκέτα". 

Ωστόσο, εάν αφαιρέσετε τον πραγματικό δίσκο από 

το προστατευτικό περίβλημα, θα ανακαλύψετε ότι 

ο δίσκος στην πραγματικότητα είναι μάλλον 

εύκαμπτος. Είναι επικαλυμμένο με οξείδιο του 

σιδήρου και αποθηκεύει δεδομένα μαγνητικά, 

όπως ένας σκληρός δίσκος. Οι πρώτες δισκέτες 
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δημιουργήθηκαν το 1969.

 

 

Flash drive: 

Οι μονάδες flash έχουν πολλά ονόματα - jump 

drives, thumb drives, pen drives, and USB keychain 

drives. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που ονομάζονται, 

όλα αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, το οποίο είναι 

μια μικρή συσκευή αποθήκευσης δεδομένων που 

χρησιμοποιεί μνήμη flash και διαθέτει 

ενσωματωμένη σύνδεση USB. 

Οι μονάδες flash είναι συνήθως μικρές. Το μέγεθος 

και το σχήμα τους μπορεί να μοιάζουν με έναν 

αντίχειρα ή ένα μικρό στυλό (από το οποίο 

προέρχονται τα ονόματα "μονάδα αντίχειρα ( 

thumb drives)" και "μονάδα πένας(pen drives)"). Οι 

μονάδες flash είναι επίσης πολύ λεπτές, συχνά 

έχουν βάθος μικρότερο από ένα εκατοστό. Λόγω 

του μικρού τους παράγοντα, είναι εξαιρετικά 

φορητές και μπορούν εύκολα να χωρέσουν σε 

τσέπη ή σε μπρελόκ (εξ ου και το όνομα "keychain 

drive"). 
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Disk drive: 

Μια μονάδα δίσκου είναι μια συσκευή που 

διαβάζει ή / και γράφει δεδομένα σε έναν δίσκο. Ο 

πιο κοινός τύπος μονάδας δίσκου είναι ένας 

σκληρός δίσκος (ή "μονάδα σκληρού δίσκου"), αλλά 

υπάρχουν και αρκετοί άλλοι τύποι μονάδων δίσκου. 

Οι πιο συνηθισμένες μονάδες δίσκου είναι οι 

σκληροί δίσκοι και οι δίσκοι SSD. Ο σκληρός δίσκος 

σημαίνει "σκληρός δίσκος". Το "HDD" 

χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά με τους όρους 

"σκληρός δίσκος (hard drive ή hard disk)". Ωστόσο, 

ο όρος " μονάδα σκληρού δίσκου (hard disk drive)" 

είναι τεχνικά ο πιο ακριβής, δεδομένου ότι ο 

"σκληρός δίσκος" είναι συντομία για τη "μονάδα 

σκληρού δίσκου" και περιλαμβάνεται στην 

πραγματικότητα στη μονάδα σκληρού δίσκου. Το 

SD σημαίνει "Solid State Drive" " Ένα SSD είναι ένας 

τύπος συσκευής μαζικής αποθήκευσης παρόμοιος 

με έναν σκληρό δίσκο (HDD). Υποστηρίζει την 

ανάγνωση και τη συγγραφή δεδομένων και 

διατηρεί τα αποθηκευμένα δεδομένα σε μόνιμη 

κατάσταση ακόμη και χωρίς ρεύμα. Τα εσωτερικά 

SSD συνδέονται σε έναν υπολογιστή όπως ένας 
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σκληρός δίσκος, χρησιμοποιώντας τυπικές 

συνδέσεις IDE ή SATA.

 

 

Smartphone or Tablet computer storage interface: 

Ένα smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο που 

περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες πέρα από 

την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και την 

αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Τα περισσότερα 

smartphone έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν 

φωτογραφίες, να παίζουν βίντεο, να ελέγχουν, να 

στέλνουν e-mail και να περιηγούνται στον Ιστό. Τα 

σύγχρονα smartphone, όπως τα τηλέφωνα με 

iPhone και Android μπορούν να εκτελούν 

εφαρμογές τρίτων, οι οποίες παρέχουν απεριόριστη 

λειτουργικότητα. Ένα tablet ή tablet PC είναι ένας 

φορητός υπολογιστής που χρησιμοποιεί την οθόνη 

αφής ως κύρια συσκευή εισόδου. Τα περισσότερα 

tablet είναι ελαφρώς μικρότερα και ζυγίζουν 

λιγότερο από το μέσο φορητό υπολογιστή. Ενώ 

ορισμένα tablet περιλαμβάνουν πτυσσόμενα 

πληκτρολόγια, ενώ το Apple iPad και το Motorola 

Xoom, προσφέρουν μόνο είσοδο στην οθόνη αφής. 
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Optical disk drive (CD/DVD): 

Στην πληροφορική, μια μονάδα οπτικού δίσκου 

(ODD) είναι μια μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί 

φως λέιζερ ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα εντός ή 

κοντά στο φάσμα ορατού φωτός ως μέρος της 

διαδικασίας ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων 

από ή προς οπτικούς δίσκους. Ορισμένες μονάδες 

δίσκου μπορούν να διαβάσουν μόνο από 

συγκεκριμένους δίσκους, αλλά οι πρόσφατες 

μονάδες μπορούν να διαβάσουν και να 

ηχογραφήσουν. Ονομάζονται επίσης καυστήρες 

(burners) ή συγγραφείς (writers) (δεδομένου ότι 

καίνε φυσικά την οργανική βαφή σε δίσκους CD-R, 

DVD-R και BD-R LTH εγγραφής) Συμπαγείς δίσκοι, 

DVD και δίσκοι Blu-ray είναι συνηθισμένοι τύποι 

οπτικών μέσων που μπορούν να διαβαστούν και να 
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ηχογραφήσουν από τέτοιες μονάδες δίσκου.

 

 

 

 

α) Τηλεδιάσκεψη – videoconferencing  

Τι είναι το Google Meet; 

Το Google Meet είναι μια εταιρική υπηρεσία τηλεδιάσκεψης 

από την Google που υποστηρίζει συνομιλίες, βιντεοκλήσεις μία 

προς μία και ομαδικές τηλεδιασκέψης. Οι χρήστες του Google 

Meet μπορούν να συνομιλήσουν με άλλους συμμετέχοντες, να 

μοιραστούν βίντεο, παρουσιάσεις και διαφάνειες από τον 

υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να 

μεταδώσουν ζωντανές εκδηλώσεις σε ροή. 

Έτσι, η Google προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής 

τηλεδιάσκεψης στους χρήστες της Google. Οποιοσδήποτε 

διαθέτει Λογαριασμό Google μπορεί να δημιουργήσει μια 

διαδικτυακή σύσκεψη με έως 100 συμμετέχοντες και να 

πραγματοποιήσει μια σύσκεψη που μπορεί να διαρκέσει έως 

και 60 λεπτά ανά σύσκεψη. 

Το Google Meet είναι διαθέσιμο μέσω προγράμματος 

περιήγησης ιστού στη διεύθυνση meet.google.com και είναι 

επίσης προσβάσιμο από το G Mail, το G Suite και μέσω της 

εφαρμογής για κινητά. Το Google Meet είναι συμβατό με 



   

  
 

 

39 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

συσκευές Windows, Mac, Chrome OS, Linux και Android και 

iOS. 

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το Gmail, τις Φωτογραφίες Google, το 

YouTube ή άλλο προϊόν Google, πρέπει να συνδεθείτε μόνο με 

τον υπάρχοντα Λογαριασμό σας Google.

 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Έναρξη σύσκεψης" 

στην πλευρική γραμμή. Μόλις μπείτε στη σύσκεψη, 

προσθέτετε άλλα άτομα κοινοποιώντας τον κωδικό σύσκεψης 

ή προσθέτοντας κάποιον μέσω διεύθυνσης email ή 

τηλεφωνικής κλήσης από την ενότητα "Προσθήκη ατόμων".
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Για να αναπτύξετε μια σύσκεψη, είναι πολύ σημαντικό να 

έχετε το κατάλληλο λογισμικό που απαιτείται για τη σύσκεψη: 

μικρόφωνο, κάμερα web και ηχεία. Έχουμε δει μερικές 

πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η σύσκεψη δεν θα 

εκτελεστεί με τον καλύτερο τρόπο. Οι φορητοί υπολογιστές 

διαθέτουν ήδη αυτό το υλικό στις περισσότερες περιπτώσεις.

 

 

Από την επόμενη σελίδα, μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο του 
βίντεο και του μικροφώνου σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
κλικ στα εικονίδια μικροφώνου και βίντεο για να τα 
απενεργοποιήσετε για την κλήση. Μόλις είστε έτοιμοι, κάντε 
κλικ στο κουμπί "Εγγραφή τώρα". 
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Η τηλεδιάσκεψη μέσω Google Meet θα ξεκινήσει τώρα. Θα 
λάβετε ένα μήνυμα για την προσθήκη ατόμων. Μπορείτε είτε 
να κάνετε κλικ στο "Αντιγραφή πληροφοριών συμμετοχής" για 
να αντιγράψετε το κείμενο και τον σύνδεσμο προς την κλήση, 
είτε μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη ατόμων" 
για να προσκαλέσετε χρήστες Google.

 

 

Από το παράθυρο "Προσθήκη ατόμων", αναζητήστε και 
προσθέστε επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε. Στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποστολή email" για να 
στείλετε την πρόσκληση. 
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Μόλις ο χρήστης ανοίξει το σύνδεσμο και κάνει κλικ στο 
κουμπί "Ζητήστε να συμμετάσχετε", θα λάβετε ένα μήνυμα 
που θα σας ρωτά αν θέλετε να τον προσκαλέσετε. Θα δείτε το 
όνομα που σχετίζεται με τον Λογαριασμό του Google. Κάντε 
κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή" για να τον προσθέσετε στην 
κλήση. 

 

 

Πώς να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη του Google Meet 

Είναι εξίσου απλή η διαδικασία αν βρίσκεστε στην άλλη πλευρά. 
Το μόνο που χρειάζεστε για να εγγραφείτε στο Google Meet 
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είναι ένας έγκυρος λογαριασμός Google. (Δεν χρειάζεται να 
είναι λογαριασμός G Suite.) 

Ενδέχεται να έχετε λάβει είτε έναν κωδικό σύσκεψης είτε έναν 
σύνδεσμο για συμμετοχή στο Google Meet. 

Εάν λάβατε έναν κωδικό σύσκεψης, μεταβείτε στον ιστότοπο 
του Google Meet, εισαγάγετε τον κωδικό σύσκεψης στο πλαίσιο 
κειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί "Συμμετοχή". 

 

Εάν λάβατε έναν σύνδεσμο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να ανοίξετε τον σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Το Google Meet θα σας δείξει τώρα μια προεπισκόπηση της 
κάμεράς σας στην αριστερή πλευρά. Μπορείτε επίσης να 
δοκιμάσετε το μικρόφωνό σας μιλώντας σε αυτό και 
παρακολουθώντας την πράσινη κυματομορφή στην κάτω 
αριστερή γωνία. Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε με 
ενεργοποιημένη την κάμερα ή το μικρόφωνό σας, κάντε κλικ 
στα κουμπιά "Βίντεο" ή "Μικρόφωνο". 

Μόλις είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο κουμπί "Ρωτήστε για να 
συμμετάσχετε (Ask to join)|". 
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Μόλις σας επιτρέψει ο οικοδεσπότης, θα μπορείτε να 
συμμετάσχετε στη διάσκεψη βίντεο. 

Εάν θέλετε να μεταβείτε σε διαφορετική προβολή, κάντε κλικ 
στο κουμπί "Μενού". 

 

 

Εδώ, επιλέξτε "Αλλαγή διάταξης".

 

Από εδώ, μπορείτε να μεταβείτε στο Sidebar, στο Spotlight ή 
στο Tiled layout. 
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Από το μενού, μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη λειτουργία 
πλήρους οθόνης, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο και 
να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Present για κοινή χρήση της 
οθόνης σας. 

Θα βρείτε όλες τις επιλογές σύσκεψης στην κάτω σειρά. 
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Μικρόφωνο ή Βίντεο για 
να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ή την κάμερα, αντίστοιχα. 
Μπορείτε επίσης να κάνετε σίγαση άλλων ατόμων σε μια κλήση 
του Google Meet. 

Μόλις τελειώσετε με την κλήση, κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί 
"Τερματισμός κλήσης". 

 

  

 

 

Να έχετε μια όμορφη τηλεδιάσκεψη! 
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# Σημείωση: Υπάρχουν πολλές άλλες πλατφόρμες όπου μπορεί 

να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη. 

Το Zoom είναι ένα από αυτά, για παράδειγμα, το οποίο έχει 

κερδίσει δημοτικότητα λόγω της πανδημίας Covid 19. 

Δείτε το: https://zoom.us/signin 

 

 

  

https://zoom.us/signin
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"Εκτυπωτής: Τι μπορώ να κάνω με αυτόν;" – Δύσκολο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα βιώσουν τις 

διαδικασίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης σε έναν 

πολύ-λειτουργικό εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας λογισμικό 

συμβατό με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και κάποιο 

λογισμικό που συγκεντρώνει σαρώσεις σε μορφές εικόνας και 

pdf. Θα εγκαταστήσουν επίσης έναν εκτυπωτή στον 

υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο ως πηγή. 

α) Εγκαταστήστε έναν εκτυπωτή 

 

Πρώτα απ 'όλα, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε 

σωστά τον εκτυπωτή σας, πρέπει να τον εγκαταστήσετε. Ας 

μάθουμε πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε έναν 

εκτυπωτή στα Windows 10. 

Όταν συνδέετε έναν εκτυπωτή στον υπολογιστή σας ή 

προσθέτετε έναν νέο εκτυπωτή στο οικιακό σας δίκτυο, 

συνήθως μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση αμέσως. Τα 

Windows 10 υποστηρίζουν τους περισσότερους εκτυπωτές, 

επομένως πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε 

ειδικό λογισμικό εκτυπωτή. Πρόσθετα προγράμματα 

οδήγησης εκτυπωτή και υποστήριξης ενδέχεται να είναι 

διαθέσιμα εάν ενημερώσετε τα Windows 10. 

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και 

συνδεδεμένος στο δίκτυο, τα Windows θα πρέπει να τον 

βρίσκουν εύκολα. Οι διαθέσιμοι εκτυπωτές μπορούν να 

περιλαμβάνουν όλους τους εκτυπωτές σε δίκτυο, όπως 
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Bluetooth και ασύρματοι εκτυπωτές ή εκτυπωτές που είναι 

συνδεδεμένοι σε άλλον υπολογιστή και κοινοποιούνται στο 

δίκτυο. Ίσως χρειαστείτε άδεια για την εγκατάσταση 

ορισμένων εκτυπωτών. Για να εγκαταστήσετε ή να 

προσθέσετε έναν τοπικό εκτυπωτή, απλώς ακολουθήστε 

την ίδια διαδικασία. 

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Settings  

> Devices > Printers & scanners. 

1. Επιλέξτε add printer-scanner. Περιμένετε να βρει τους 

κοντινούς εκτυπωτές, στη συνέχεια, επιλέξτε αυτόν που 

θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε add device. 

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε Ο 

εκτυπωτής που θέλω δεν εμφανίζεται και, στη συνέχεια, 

ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον προσθέσετε 

χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές. 

Σημειώσεις: 

• Εάν χρησιμοποιείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης, 

επέκταση ή πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές με 

ξεχωριστά SSID, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε 

συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή για να 

τον βρείτε και να τον εγκαταστήσετε. 

• Εάν έχετε έναν νέο ασύρματο εκτυπωτή που δεν έχει 

προστεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, διαβάστε τις οδηγίες 

που συνοδεύουν τον εκτυπωτή και ελέγξτε τον 

ιστότοπο του κατασκευαστή του εκτυπωτή για να 

μάθετε περισσότερα και να λάβετε ενημερωμένο 

λογισμικό για τον εκτυπωτή σας. 

α) Εκτυπώστε ένα έγγραφο 
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Σε αυτήν την άσκηση, σας ζητάμε να μεταβείτε στη Microsoft 

Word και να πάρετε ένα έγγραφο με κάποιο περιεχόμενο. Θα 

προσπαθήσουμε να το επεξεργαστούμε και να μάθουμε αν 

μπορούμε να εκτυπώσουμε αυτό το περιεχόμενο. 

Αφού δημιουργήσετε το έγγραφό σας, ίσως θελήσετε να το 

εκτυπώσετε για προβολή και κοινή χρήση της εργασίας σας 

εκτός σύνδεσης. Είναι εύκολο να κάνετε προεπισκόπηση και 

εκτύπωση ενός εγγράφου στη Word χρησιμοποιώντας το 

παράθυρο Εκτύπωση 

1. Επιλέξτε την καρτέλα File. Θα εμφανιστεί to Backstage view.

 

 

2. Επιλέξτε Εκτύπωση (Print). Θα εμφανιστεί το παράθυρο 

εκτύπωσης. 
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Το παράθυρο εκτύπωσης:

 

Μέσα από το μενού επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε.  
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3. Εισαγάγετε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να 

εκτυπώσετε. 
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4. Επιλέξτε τυχόν πρόσθετες ρυθμίσεις εάν χρειάζεται.

 

5. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση(Print). 
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Τελειώσατε! 

α) Δημιουργήστε ένα αντίγραφο στον εκτυπωτή σας 

1. Ας δοκιμάσουμε έναν εκτυπωτή HP. Η διαδικασία 

αντιγραφής ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα 

με τον εκτυπωτή σας. Εάν συμβεί αυτό, σας 

συμβουλεύουμε να τηρείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του 

εκτυπωτή. 
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1.  
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς 

τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, τοποθετήστε 

το σύμφωνα με τους χαραγμένους οδηγούς γύρω από το 

γυαλί και μετά κλείστε το καπάκι του σαρωτή.
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3. Αφού φορτώσετε το πρωτότυπο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις 

αντιγραφής όπως το μέγεθος χαρτιού, τον τύπο χαρτιού και 

το επίπεδο φωτεινότητας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το 

έγγραφο ή τη φωτογραφία. 

 

4. Από την Αρχική οθόνη στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, 

πατήστε το εικονίδιο Αντιγραφή (Copy). 
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5. Σύρετε προς τον επιθυμητό αριθμό αντιγράφων ή αγγίξτε το 

εικονίδιο του πληκτρολογίου και μετά εισαγάγετε έναν 

αριθμό. 

6. Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, 

καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αντιγραφής. 

7. 2 όψεων(2-sided): Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή 

Απενεργοποίηση. 

8. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή αντιγραφής 2 όψεων από 

τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

τοποθετήσει τη δεύτερη σελίδα στη γυάλινη επιφάνεια του 

σαρωτή όταν σας ζητηθεί. 

9. Μέγεθος και τύπος χαρτιού: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος 

εισόδου έχει τοποθετηθεί με το σωστό μέγεθος χαρτιού και 

τύπο χαρτιού. 

Σημείωση: 

10. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού, 

ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του δίσκου εισόδου. Ο 

εκτυπωτής σας ζητά να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε το 

μέγεθος και τον τύπο χαρτιού. 

11. Αλλαγή μεγέθους(Resize): Επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας 

της φωτογραφίας ή του εγγράφου που θέλετε να 

αντιγράψετε. 

12. Πραγματικό(Actual): Δημιουργήστε ένα αντίγραφο που έχει 

το ίδιο μέγεθος με το πρωτότυπο. Τα περιθώρια της 

αντιγραμμένης εικόνας ενδέχεται να περικοπούν. 
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13. Προσαρμογή στη σελίδα(Fit to page): Δημιουργήστε ένα 

αντίγραφο στο κέντρο με ένα λευκό περίγραμμα γύρω από 

τις άκρες. Η αλλαγή μεγέθους της εικόνας είτε μεγεθύνεται 

είτε μειώνεται ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του 

επιλεγμένου χαρτιού εξόδου. 

14. Η επιλογή αντιγραφής 2 όψεων δεν λειτουργεί εάν είναι 

ενεργοποιημένη η επιλογή Fit to page. 

15. Προσαρμοσμένο(Custom): Αυξήστε το μέγεθος της εικόνας 

επιλέγοντας τιμές μεγαλύτερες από 100% ή μειώστε το 

μέγεθος της εικόνας επιλέγοντας τιμές μικρότερες από 

100%. 

16. Πιο φωτεινό /πιο σκούρο/ (Lighter / Darker): Σύρετε το 

κουμπί για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας και, στη 

συνέχεια, πατήστε OK. 

17. Αντίγραφο ταυτότητας(ID Card Copy): Δημιουργήστε ένα 

αντίγραφο και των δύο πλευρών μιας ταυτότητας από τη 

γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. 

18. Πατήστε ‘Πίσω’ για να επιστρέψετε στην οθόνη 

Αντιγραφής. 

19. Πατήστε Έναρξη μαύρου (Black) ή Έναρξη χρώματος(Color) 

για να ξεκινήσετε την εργασία αντιγραφής. 

20. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει την εργασία αντιγραφής. 
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Σάρωση εγγράφου με NAPS2 (Όχι άλλους σαρωτές PDF) 

Απαιτήσεις συστήματος 

• Windows: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1 ή 10. 

Στα Windows 7 και παλαιότερες εκδοχές, ίσως χρειαστεί 

να εγκαταστήσετε πρώτα το .NET Framework 4.0. 

• Linux: Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα ακόλουθα 

πακέτα. 

Οι παλαιότερες εκδόσεις του Mono ενδέχεται να 

λειτουργούν με ορισμένα προβλήματα. Ακολουθήστε 

αυτές τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την 

προτεινόμενη έκδοση. 

 mono-devel (5.17 ή μεταγενέστερη έκδοση) 

 sane-utils 

 tesseract-ocr για OCR 

 tesseract-ocr-LANG όπου LANG είναι 3-letter language 

code (reference) 

• Δημιουργία προφίλ 

Για σάρωση με NAPS2, πρέπει να δημιουργήσετε 

τουλάχιστον ένα προφίλ. Ένα προφίλ αποθηκεύει μια 

αναφορά σε μια συγκεκριμένη συσκευή σάρωσης και όλες 

τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για σάρωση με 

αυτήν. 

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, κάντε κλικ στο κουμπί 

μενού (menu) Προφίλ (Profile) και, στη συνέχεια, κάντε 
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κλικ στο Προσθήκη (Insert). Πληκτρολογήστε ένα όνομα 

για το προφίλ σας, π.χ. "Canon MP495 (χρώμα)". 

Υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων οδήγησης: WIA και 

TWAIN. Εάν δεν γνωρίζετε τη διαφορά, δοκιμάστε το WIA. 

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα (π.χ. δεν μπορείτε να 

βρείτε τη συσκευή σας), δοκιμάστε το TWAIN. Αφού 

επιλέξετε πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή 

Επιλογή συσκευής (Select Device) και επιλέξτε το σαρωτή 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Αφού επιλέξετε μια συσκευή, μπορείτε να αλλάξετε τις 

ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τη σάρωση. 

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε 

το προφίλ σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε 

περισσότερα προφίλ αν θέλετε ή πατήστε Τέλος (Done) 

για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο. 
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 Σάρωση 

 

Μόλις δημιουργήσετε ένα προφίλ, μπορείτε να σαρώσετε. 

Κάντε κλικ στο κουμπί μενού Σάρωση(Scan menu). Αν 

θέλετε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ, κάντε κλικ στο 

αναπτυσσόμενο βέλος. Αυτό είναι! Εάν επιλέξατε Use 

native UI στο προφίλ σας, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο 

TWAIN / WIA που θα σας επιτρέπει να σαρώσετε. 

Εάν θέλετε να σαρώσετε περισσότερες σελίδες, κάντε 

ξανά κλικ στο κουμπί Σάρωση(scan). 

 

• Οργάνωση σαρωμένων εικόνων 

Μόλις σαρώσετε μία ή περισσότερες σελίδες, θα 

εμφανίζονται ως μικρογραφίες στο κύριο παράθυρο. 

Μπορείτε να επιλέξετε μικρογραφίες κάνοντας κλικ πάνω 

τους και να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μενού για 

περιστροφή / αναστροφή / αναδιάταξη / διαγραφή, όπως 

απαιτείται. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις 

σαρωμένες εικόνες και να ξεκινήσετε από την αρχή. 

• Αποθήκευση 

Αποθήκευση PDF: Το κουμπί Αποθήκευση(Save) PDF θα 

σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τις σελίδες σας ως αρχείο 

.pdf. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μόνο ορισμένες 

σελίδες, επιλέξτε τις και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο 

βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση PDF και επιλέξτε 

"Επιλεγμένο (Selected)". Μπορείτε να επιλέξετε 

"Ρυθμίσεις (Settings) PDF" στο αναπτυσσόμενο μενού για 

να διαμορφώσετε τον τρόπο αποθήκευσης του PDF. 
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o Αποθήκευση εικόνων(Save Images): Το κουμπί 

Αποθήκευση εικόνων θα σας ζητήσει να 

αποθηκεύσετε τις σελίδες σας ως .png, .jpeg, .tiff ή 

άλλες μορφές αρχείων εικόνας. Τα αρχεία TIFF 

μπορούν να αποθηκεύουν πολλές σελίδες, αλλά για 

όλες τις άλλες μορφές ένα ξεχωριστό αρχείο θα 

αποθηκεύεται για κάθε σελίδα. Εάν θέλετε να 

αποθηκεύσετε μόνο ορισμένες σελίδες, επιλέξτε τις 

και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο 

κουμπί Αποθήκευση εικόνων και επιλέξτε 

"Επιλεγμένο(Selected)". Μπορείτε να επιλέξετε 

"Ρυθμίσεις εικόνας (Image Settings)" στο 

αναπτυσσόμενο μενού για να διαμορφώσετε τον 

τρόπο αποθήκευσης των εικόνων. 

o Email PDF: Το κουμπί PDF σας επιτρέπει να 

ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός email με συνημμένο PDF 

με ένα μόνο κλικ. Εάν θέλετε μόνο να στείλετε email 

σε ορισμένες σελίδες, επιλέξτε τις και κάντε κλικ στο 

αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο κουμπί Email PDF 

και επιλέξτε "Επιλεγμένο(Selected )". Όταν πατήσετε 

για πρώτη φορά το κουμπί Email PDF, θα σας ζητηθεί 

να επιλέξετε ποια εφαρμογή email ή πάροχο θέλετε 

να χρησιμοποιήσετε. Εάν έχετε εγκαταστήσει μια 

εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το 

Microsoft Outlook ή το Mozilla Thunderbird, αυτές 

θα εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να 

χρησιμοποιήσετε λογαριασμό Gmail ή Outlook Web 

Access. Αφού επιλέξετε έναν πάροχο, μπορείτε να 

τον αλλάξετε αργότερα κάνοντας κλικ στο 
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αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο κουμπί PDF και 

επιλέγοντας "Ρυθμίσεις(Settings) email". 
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Θέμα 2: Χρήση υπολογιστή γραφείου / φορητού υπολογιστή 

/ tablet 

Αυτό το θέμα είναι αφιερωμένο στη χρήση ενός υπολογιστή, 

των λειτουργικών του συστημάτων και του περιφερειακού και 

λογισμικού τους. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα κύρια 

θέματα που θα εξεταστούν σε αυτό το θέμα: 

 Κατανοήστε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις 
ΤΠΕ (ICT), τους υπολογιστές, τις συσκευές και το 
λογισμικό. 

 Προσδιορίστε τις διαφορετικές ρυθμίσεις και επιλογές 
ενός λειτουργικού συστήματος και χρησιμοποιήστε την 
ενσωματωμένη βοήθεια. 

 Αναγνωρίστε την ορθή πρακτική στη διαχείριση 
αρχείων και να είστε σε θέση να οργανώσετε 
αποτελεσματικά αρχεία και φακέλους 

 Αναγνωρίστε θέματα σχετικά με την πράσινη 
πληροφορική, την προσβασιμότητα και την υγεία των 
χρηστών 

«Λειτουργικό σύστημα» - Εύκολο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 
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Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν 

ορισμένους τύπους λειτουργικών συστημάτων, και θα 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχουν για το σύστημα 

υπολογιστών, χρησιμοποιώντας κάποια δομικά εργαλεία και 

μαθαίνοντας πώς να αναζητούν βοήθεια στο ίδιο το σύστημα σε 

καταστάσεις ανάγκης. Θα γνωρίσουν καλύτερα τον υπολογιστή 

και τα χαρακτηριστικά του μέσω του λειτουργικού συστήματος. 

Το λειτουργικό σύστημα 

Το λειτουργικό σύστημα (OS) του υπολογιστή σας διαχειρίζεται 

όλο το λογισμικό και το τλικό μέρος υπολογιστή (hardware). Τις 

περισσότερες φορές, υπάρχουν πολλά διαφορετικά 

προγράμματα υπολογιστών που εκτελούνται ταυτόχρονα και 

όλα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας (CPU) του υπολογιστή σας, στη μνήμη και στον 

χώρο αποθήκευσης. Το λειτουργικό σύστημα συντονίζει όλα 

αυτά για να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα λαμβάνει αυτό 

που χρειάζεται. 

Τα λειτουργικά συστήματα διατίθενται συνήθως 

προεγκατεστημένα σε οποιονδήποτε υπολογιστή αγοράζετε. Τα 

περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα 

που συνοδεύει τον υπολογιστή τους, αλλά είναι δυνατό να 

αναβαθμίσουν ή ακόμα και να αλλάξουν λειτουργικά 

συστήματα. Τα τρία πιο κοινά λειτουργικά συστήματα για 

προσωπικούς υπολογιστές είναι τα Microsoft Windows, macOS 

και Linux. 

Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν γραφικό 

περιβάλλον εργασίας χρήστη ή GUI (προφέρεται gooey). Το GUI 

σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ποντίκι σας για να κάνετε 
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κλικ σε εικονίδια, κουμπιά και μενού και όλα εμφανίζονται 

καθαρά στην οθόνη χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 

γραφικών και κειμένου. 

 

 

Το GUI κάθε λειτουργικού συστήματος έχει διαφορετική 

εμφάνιση και αίσθηση, οπότε αν αλλάξετε σε διαφορετικό 

λειτουργικό σύστημα μπορεί να φαίνεται άγνωστο στην αρχή. 

Ωστόσο, τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί 

για να είναι εύχρηστα και οι περισσότερες από τις βασικές 

αρχές είναι οι ίδιες. 

α) Microsoft Windows 

Η Microsoft δημιούργησε το λειτουργικό σύστημα Windows στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980. Υπήρξαν πολλές διαφορετικές 

εκδόσεις των Windows, αλλά οι πιο πρόσφατες είναι τα 

Windows 10 (κυκλοφόρησαν το 2015), τα Windows 8 (2012), τα 

Windows 7 (2009) και τα Windows Vista (2007). Τα Windows 

διαθέτουν προεγκατεστημένο στους περισσότερους νέους 

υπολογιστές, γεγονός που το καθιστά το πιο δημοφιλές 
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λειτουργικό σύστημα στον κόσμο.

 

 

 

 

α) macOS 

Το macOS (παλαιότερα ονομαζόταν OS X) είναι μια σειρά 

λειτουργικών συστημάτων που δημιουργήθηκαν από την Apple. 

Έρχεται προεγκατεστημένο σε όλους τους υπολογιστές 

Macintosh ή Mac. Μερικές από τις συγκεκριμένες εκδόσεις 

είναι οι Mojave (κυκλοφόρησαν το 2018), High Sierra (2017) και 

Sierra (2016). 

Σύμφωνα με το StatCounter Global Stats, οι χρήστες macOS 

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των παγκόσμιων 

λειτουργικών συστημάτων - πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό 

των χρηστών των Windows (πάνω από 80%). Ένας λόγος για 

αυτό είναι ότι οι υπολογιστές της Apple τείνουν να είναι πιο 

ακριβοί. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι προτιμούν την εμφάνιση και 
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την αίσθηση του macOS από τα Windows.

 

 

 

β) Linux 

Το Linux είναι μια οικογένεια λειτουργικών συστημάτων 

ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι μπορούν να τροποποιηθούν 

και να διανεμηθούν από οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο. Αυτό 

διαφέρει από το ιδιόκτητο λογισμικό όπως τα Windows, το 

οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την εταιρεία που το 

κατέχει. Τα πλεονεκτήματα του Linux είναι ότι είναι δωρεάν και 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές διανομές - ή εκδόσεις - από τις 

οποίες μπορείτε να επιλέξετε. 

Σύμφωνα με το StatCounter Global Stats, οι χρήστες Linux 

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των παγκόσμιων 

λειτουργικών συστημάτων. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

διακομιστές χρησιμοποιούν Linux επειδή είναι σχετικά εύκολο 
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να προσαρμοστεί.

 

 

γ) Λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές 

Τα λειτουργικά συστήματα για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα 

σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε επιτραπέζιους και 

φορητούς υπολογιστές. Οι κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, 

υπολογιστές, tablet και συσκευές αναπαραγωγής MP3 

διαφέρουν από τους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, 

επομένως λειτουργούν λειτουργικά συστήματα που έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές. Παραδείγματα 

λειτουργικών συστημάτων για κινητά περιλαμβάνουν το Apple 

iOS και το Google Android. Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, 

μπορείτε να δείτε το iOS να εκτελείται σε iPad. 
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Τα λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές γενικά δεν 

είναι πλήρως εξοπλισμένα με αυτά που κατασκευάζονται για 

επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές και δεν είναι σε 

θέση να εκτελέσουν όλο το ίδιο λογισμικό. Ωστόσο, μπορείτε 

ακόμα να κάνετε πολλά πράγματα μαζί τους, όπως να 

παρακολουθείτε ταινίες, να περιηγείστε στον Ιστό, να 

διαχειρίζεστε το ημερολόγιό σας και να παίζετε παιχνίδια. 

  «Διαχείριση πληροφοριών υπολογιστή» - Μέτριας 

δυσκολίας 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα τραβήξουν 

φωτογραφίες χρησιμοποιώντας smartphone, μεταφέροντας 

αργότερα αυτές τις εγγραφές πολυμέσων σε μόνιμη 

αποθήκευση δεδομένων, όπως μονάδες δίσκου. Θα 

οργανώσουν επίσης ένα μικρό φάκελο και σύστημα αρχείων, 
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και θα πειραματιστούν με την αποθήκευση αρχείων με βάση 

το θέμα ή τα κριτήρια. 

Διαχείριση πληροφοριών υπολογιστή 

Ας ξεκινήσουμε τραβώντας μερικές φωτογραφίες με το 

τηλέφωνο, σε μια διαδικασία όπου μετά θα πρέπει να τις 

αποθηκεύσουμε σε φακέλους στον υπολογιστή και με 

συγκεκριμένα κριτήρια. 

α) Πάρτε το τηλέφωνό σας και ας το κάνουμε: 

β) Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία κάμερας έχει ρυθμιστεί σε 

μία λήψη. Η εφαρμογή Κάμερα τραβά και φωτογραφίες και 

βίντεο. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πρέπει να επιλέξετε 

τη λειτουργία μιας λήψης. Στο σχήμα, εμφανίζεται το εικονίδιο 

Single Shot(μιας λήψης). Εάν εμφανιστεί άλλο εικονίδιο σε αυτό 

το σημείο, θα πατήσετε αυτό το εικονίδιο και θα επιλέξετε το 

Single Shot ως λειτουργία κάμερας. 
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δ) Στρέψτε την κάμερα εκεί που θέλετε. 

ε) Αγγίξτε το εικονίδιο κλείστρου(Shutter icon). Το τηλέφωνο 

βγάζει θόρυβο όταν η εικόνα τραβηχτεί. 

ζ) Μετά την αποκοπή της εικόνας, εμφανίζεται στην οθόνη 

ως μικρογραφία. Αγγίξτε αυτήν τη μικρογραφία για να 

ελέγξετε την εικόνα. Εάν η μικρογραφία εξαφανιστεί, σύρετε 

την οθόνη προς τα αριστερά για να δείτε προηγούμενες 

εικόνες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τυχόν φωτογραφίες 

που έχετε τραβήξει στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή Gallery. 

Τώρα έχετε νέες φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας οπότε ήρθε η 

ώρα να τις μεταφέρετε στον υπολογιστή σας. 

Εάν προτιμάτε να έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο 

σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των φωτογραφιών σας, θα 

θέλετε να εισαγάγετε τα πάντα με μη αυτόματο τρόπο. 

Συνδέστε το τηλέφωνό σας με καλώδιο USB στον υπολογιστή 

σας. 

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι στη 

σωστή λειτουργία και είναι έτοιμο να μεταφέρει εικόνες. Από 

εκεί, ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) 

και κατευθυνθείτε στο "Αυτός ο υπολογιστής (This PC)". 

Το τηλέφωνό σας θα πρέπει να αναφέρεται ως συσκευή. 

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης της επιλογής μεταφοράς USB, 

το εικονίδιο μπορεί να μοιάζει με κάμερα, φορητή συσκευή 

αναπαραγωγής πολυμέσων ή ακόμη και άλλη μονάδα δίσκου. 

Ωστόσο, το εικονίδιο δεν είναι τόσο σημαντικό - απλώς 

προσέξτε το όνομα. 
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Μόλις ανοίξετε τη συσκευή, θα δείτε μια μονάδα δίσκου με το 

όνομα "του κινητού σας /μοντέλο". Ανοίξτε την..

 

 

Για να βρείτε τις εικόνες, αναζητήστε το φάκελο DCIM.

 

 

Στο φάκελο DCIM, ανοίξτε το φάκελο "Κάμερα".
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Επιλέξτε όλες τις εικόνες που θέλετε να μεταφέρετε. Όπως και 

σε άλλους φακέλους των Windows, μπορείτε να επιλέξετε μια 

σειρά φωτογραφιών κάνοντας κλικ στην πρώτη φωτογραφία 

που θέλετε και, στη συνέχεια, Shift + κάνοντας κλικ στην 

τελευταία φωτογραφία στο εύρος. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιλέξετε πολλές φωτογραφίες μία κάθε φορά κάνοντας κλικ 

Ctrl + σε αυτές. 

 

 

Αφού επιλέξετε τις φωτογραφίες σας, κάντε δεξί κλικ σε μία από 

τις επιλεγμένες εικόνες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή 

"Αντιγραφή" (μπορείτε επίσης να πατήσετε Ctrl + C). Αν θέλετε 

να μετακινήσετε φωτογραφίες αντί να τις αντιγράψετε (έτσι 

ώστε να αφαιρεθούν και από το τηλέφωνο), χρησιμοποιήστε 

την εντολή "Αποκοπή". 
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Μεταβείτε στο φάκελο από τον οποίο θέλετε να μεταβούν οι 

εικόνες, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κενό χώρο στο φάκελο 

και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή "Επικόλληση" (ή πατήστε 

Ctrl + V). Αν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο 

φάκελο, δίνοντάς του ένα όνομα τις επιλογής σας. Έτσι ώστε να 

μπορείτε να το αναγνωρίσετε εύκολα όταν αναζητήσετε αυτές 

τις φωτογραφίες μερικούς μήνες αργότερα. 

 

 

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα (ή λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό 

των εικόνων που μεταφέρετε) όλες οι εικόνες θα πρέπει να 

βρίσκονται στο νέο τους σπίτι. Και φυσικά, εάν προτιμάτε τη 

μεταφορά και απόθεση παρά την αντιγραφή και επικόλληση, 

θα μπορούσατε επίσης να ανοίξετε μερικά παράθυρα της 

Εξερεύνησης αρχείων(File Explorer windows) και απλά να 

σύρετε τις φωτογραφίες όπως θα κάνατε με άλλα αρχεία. 

«Από την εργονομία έως το cloud computing» - Δύσκολο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα 

εξερευνήσουν τις έννοιες που ορίζονται παραπάνω, με μια 
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λογική θεωρητικής κατανόησης και σχέσης με τις καθημερινές 

πρακτικές σε οργανισμούς και σε ψηφιακά εργασιακά πλαίσια. 

Θα προσπαθήσουν να αποθηκεύσουν πληροφορίες σε cloud 

media, προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές 

μέσω άλλου εξοπλισμού. 

Από την εργονομία έως το cloud computing 

α) Εργονομία 

Εάν κάθεστε πίσω από ένα γραφείο για ώρες κάθε φορά, δεν 

είστε καταδικασμένοι στον πόνο στον αυχένα και στην πλάτη ή 

στον πόνο στους καρπούς και τα δάχτυλα. Η σωστή εργονομία 

γραφείου - συμπεριλαμβανομένου του σωστού ύψους της 

καρέκλας, του κατάλληλου διαστήματος του εξοπλισμού και της 

καλής στάσης του γραφείου - μπορεί να βοηθήσει εσάς και τις 

αρθρώσεις σας ώστε να παραμείνετε άνετοι στην εργασία σας. 

Είστε έτοιμοι να ανανεώσετε τον χώρο εργασίας σας; Ξεκινήστε 

να κάνετε το χώρο όπου κάθεστε στον υπολογιστή σας άνετο με 
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αυτόν τον οπτικό οδηγό εργονομίας.
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1) Καρέκλα 

Επιλέξτε μια καρέκλα που υποστηρίζει τις σπονδυλικές 
καμπύλες σας. Ρυθμίστε το ύψος της καρέκλας σας έτσι ώστε 
τα πόδια σας να ακουμπούν επίπεδα στο πάτωμα ή σε ένα 
υποπόδιο και οι μηροί σας να είναι παράλληλοι με το 
πάτωμα. Ρυθμίστε τα μπράτσα έτσι ώστε τα χέρια σας να 
στηρίζονται απαλά πάνω τους με τους ώμους σας χαλαρούς. 

2) Βασικά αντικείμενα 

Κρατήστε τα βασικά αντικείμενα - όπως το τηλέφωνό σας, το 
συρραπτικό ή τα έντυπα υλικά - κοντά στο σώμα σας για να 
ελαχιστοποιήσετε την πρόσβαση προς αυτά. Σηκωθείτε για 
να φτάσετε σε κάτι που δεν μπορείτε να φτάσετε άνετα ενώ 
κάθεστε. 

3) Πληκτρολόγιο και ποντίκι 

Τοποθετήστε το ποντίκι σας σε εύκολη πρόσβαση και στην 
ίδια επιφάνεια με το πληκτρολόγιό σας. Κατά την 
πληκτρολόγηση ή τη χρήση του ποντικιού, κρατήστε τους 
καρπούς σας ίσους, τα άνω χέρια σας κοντά στο σώμα σας 
και τα χέρια σας στο ή λίγο κάτω από το επίπεδο των 
αγκώνων σας. Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις 
πληκτρολογίου για να μειώσετε την εκτεταμένη χρήση του 
ποντικιού. Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε την ευαισθησία του 
ποντικιού ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 
ελαφριά αφή για να το χειριστείτε. Ανταλλάξετε το χέρι που 
χρησιμοποιείτε για να χειριστείτε το ποντίκι μετακινώντας 
το ποντίκι στην άλλη πλευρά του πληκτρολογίου σας. 

4) Οθόνη 
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Τοποθετήστε την οθόνη ακριβώς μπροστά σας, σε απόσταση 

περίπου ενός βραχίονα. Το πάνω μέρος της οθόνης πρέπει να 

βρίσκεται στο ή λίγο κάτω από το επίπεδο των ματιών. Η 

οθόνη πρέπει να βρίσκεται ακριβώς πίσω από το πληκτρολόγιό 

σας. Εάν φοράτε διπλοεστιακά γυαλιά, χαμηλώστε την οθόνη 

επιπλέον 1 έως 2 ίντσες για πιο άνετη προβολή. Τοποθετήστε 

την οθόνη σας έτσι ώστε η φωτεινότερη πηγή φωτός να 

βρίσκεται στο πλάι. 

 

α) Cloud Computing 

Τι είναι το Cloud; Πού είναι το Cloud; Είμαστε στο Cloud αυτήν 

τη στιγμή; Αυτά είναι όλα ερωτήματα που πιθανότατα έχετε 

ακούσει ή ακόμη και αναρωτηθείτε. Ο όρος "cloud computing" 

είναι παντού. 

Με τους απλούστερους όρους, το cloud computing σημαίνει 

αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα και προγράμματα 

μέσω του Διαδικτύου αντί του σκληρού δίσκου του υπολογιστή 

σας. 

Τελικά, το " Cloud " είναι απλώς μια μεταφορά για το Διαδίκτυο. 

Πηγαίνει πίσω στις μέρες των διαγραμμάτων ροής και των 

παρουσιάσεων που αντιπροσώπευαν τη γιγαντιαία υποδομή 

διακομιστή του Διαδικτύου ως τίποτα άλλο από ένα Cloud 

(σύννεφο), που δέχεται συνδέσεις και αποκλείει πληροφορίες 

καθώς ΄επιπλέει΄.  
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Για να θεωρηθεί " cloud computing", πρέπει να έχετε πρόσβαση 

στα δεδομένα σας ή στα προγράμματά σας μέσω του 

Διαδικτύου ή τουλάχιστον, να συγχρονίσετε αυτά τα δεδομένα 

με άλλες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Σε μια μεγάλη 

επιχείρηση, μπορεί να γνωρίζετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

για το τι υπάρχει στην άλλη πλευρά της σύνδεσης. Ως 

μεμονωμένος χρήστης, μπορεί να μην έχετε ποτέ ιδέα του τι 

είδους μαζική επεξεργασία δεδομένων συμβαίνει στο άλλο 

άκρο σε ένα κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί περισσότερη 

ισχύ σε μια μέρα από ό, τι ολόκληρη η πόλη σας σε ένα χρόνο. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο: με μια σύνδεση στο 

διαδίκτυο, το cloud computing μπορεί να γίνει οπουδήποτε, 

οποτεδήποτε. 

1) Κοινά παραδείγματα Cloud 

Όταν πρόκειται για οικιακή χρήση, οι γραμμές μεταξύ τοπικού 

υπολογιστή και cloud computing μερικές φορές δεν 

λειτουργούν. Αυτό συμβαίνει επειδή το cloud είναι μέρος 

σχεδόν όλων των υπολογιστών μας αυτές τις μέρες. Μπορείτε 

εύκολα να έχετε ένα τοπικό λογισμικό (για παράδειγμα, 

Microsoft Office) που χρησιμοποιεί μια μορφή υπολογιστικού 

Cloud για αποθήκευση (Microsoft OneDrive). Η Microsoft 

προσφέρει επίσης ένα σύνολο εφαρμογών που βασίζονται στον 

Ιστό, το Office (γνωστό και ως Office for the Web), οι οποίες 

είναι μόνο εκδόσεις Word, Excel, PowerPoint και OneNote που 

είναι προσβάσιμες μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού 

χωρίς να εγκαταστήσετε τίποτα. Αυτό τους καθιστά μια έκδοση 
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του cloud computing (web-based = cloud).

 

 

Μερικά άλλα σημαντικά παραδείγματα computing cloud που 

πιθανώς χρησιμοποιείτε: 

 Google Drive: Πρόκειται για μια καθαρή υπηρεσία 

computing cloud, με όλο τον αποθηκευτικό χώρο που 

βρίσκεται στο διαδίκτυο, ώστε να λειτουργεί με τις 

εφαρμογές παραγωγικότητας cloud: Έγγραφα Google, 

Φύλλα και Παρουσιάσεις. Το Google Drive δεν είναι μόνο 

διαθέσιμο για επιτραπέζιους υπολογιστές. Μπορείτε να 

το χρησιμοποιήσετε και σε tablet όπως το iPad ή σε 

smartphone, τα οποία έχουν επίσης ξεχωριστές 

εφαρμογές για Έγγραφα και Φύλλα. Στην πραγματικότητα, 

οι περισσότερες υπηρεσίες Google θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν cloud computing: Gmail, Ημερολόγιο Google, 

Χάρτες Google και ούτω καθεξής. 

 Apple iCloud: Η υπηρεσία cloud της Apple χρησιμοποιείται 

κυρίως για online αποθήκευση, δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας και συγχρονισμό της αλληλογραφίας, των 

επαφών, του ημερολογίου και άλλων. Όλα τα δεδομένα 

που χρειάζεστε είναι διαθέσιμα σε εσάς σε συσκευές iOS, 
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iPadOS, macOS ή Windows (οι χρήστες των Windows 

πρέπει να εγκαταστήσουν τον πίνακα ελέγχου iCloud). 

Φυσικά, η Apple δεν θα ξεπεράσει τους αντιπάλους της: 

προσφέρει εκδόσεις επεξεργαστή κειμένου (Σελίδες), 

υπολογιστικό φύλλο (Αριθμούς) και παρουσιάσεις 

(Keynote) που βασίζονται σε cloud για χρήση από 

οποιονδήποτε συνδρομητή iCloud. Το iCloud είναι επίσης 

το μέρος που πηγαίνουν οι χρήστες iPhone για να 

χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα Εύρεσης του iPhone μου 

(Find My iPhone ) όταν χάσουν τη συσκευή τους. 

 Dropbox: Αυτή η υπηρεσία είναι μια απλή, αξιόπιστη 

υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων και αποθήκευσης εδώ 

και χρόνια, αλλά τώρα ενισχύεται με πολλές δυνατότητες 

συνεργασίας (που θα σας κοστίσουν εσάς και της 

επιχείρησή σας, καθώς η δωρεάν έκδοση έχει γίνει λίγο 

αδύναμη). 

 Slack: Ναι, θεωρείται computing cloud εάν έχετε μια 

κοινότητα ατόμων με ξεχωριστές συσκευές που 

χρειάζονται άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων / επικοινωνίας. 

Τότε το Slack είναι ιδανικό, αν και παρόμοιες υπηρεσίες 

προσφέρει και το Microsoft Teams, το Workplace του 

Facebook και άλλα. (Προειδοποίηση: μετά από λίγο καιρό 

πρέπει να πληρώσετε για να διατηρήσετε τα αρχεία 

μεταφορτωμένα και διαθέσιμα στα κανάλια). 

Η προαναφερθείσα υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων / 

δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και άλλα όπως το Box, το 

IDrive και το SugarSync λειτουργούν στο cloud, επειδή 

αποθηκεύουν μια συγχρονισμένη έκδοση των αρχείων σας στο 

διαδίκτυο, αλλά συγχρονίζουν επίσης αυτά τα αρχεία με τοπικό 

χώρο αποθήκευσης. Ο συγχρονισμός είναι ο ακρογωνιαίος 
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λίθος της εμπειρίας computing cloud, ακόμα κι αν έχετε 

πρόσβαση στο αρχείο τοπικά. 

1) Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το Google Drive: 

Το Google Drive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης που 

βασίζεται σε cloud και σας επιτρέπει να κάνετε λήψη και 

μεταφόρτωση αρχείων. Με το Google Drive, μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση σε αρχεία από εσάς ή άλλους σε διαφορετικές 

τοποθεσίες και από διαφορετικές συσκευές. Το Google Drive 

είναι ένα ασφαλές μέρος για τη διατήρηση οποιουδήποτε 

αρχείου - δεν υπάρχουν περιορισμοί όσο αναφορά τον τύπο 

αρχείου και όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα, 

απαιτώντας από εσάς να παραχωρήσετε άδεια σε άλλους να 

έχουν πρόσβαση, ώστε να επεξεργαστούν ή να δουν τα αρχεία. 

Εάν διαθέτετε λογαριασμό Google, τότε έχετε ήδη πρόσβαση 

στο Google Drive. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε 

να εγγραφείτε εύκολα δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό 

από την ιστοσελίδα accounts.google. Οι λογαριασμοί 

καταναλωτών είναι δωρεάν και οι εταιρικοί λογαριασμοί 

ενδέχεται να παρέχονται από τον εργοδότη σας. 

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Drive από οποιοδήποτε 

σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, απλώς ανοίξτε το 

πρόγραμμα περιήγησης της επιλογής σας. Μεταβείτε στη 

διεύθυνση drive.google.com. Εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι 

στο Google, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια 
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του λογαριασμού σας Google για να συνδεθείτε.

 
 

 

 

 

 

 Η αρχική σελίδα του Google Drive έχει ένα απλό 

περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI). Ο Πίνακας ελέγχου στο 
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επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος 

περιήγησης σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις 

ρυθμίσεις, να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις 

περιεχομένου στο Google Drive και να διαχειριστείτε ή να 

μοιραστείτε αρχεία. Για να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα 

ελέγχου: 

 Κάντε κλικ ή πατήστε το πλαίσιο Αναζήτηση και 

εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά για να πραγματοποιήσετε 

αναζήτηση του περιεχομένου σας στο Google Drive.

 
 Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο των Εφαρμογών Google 

(Google services) για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες 

Google, όπως το Gmail ή το YouTube. 

 
 Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Ειδοποιήσεις 

(Notifications) για προβολή ειδοποιήσεων λογαριασμού. 

 
 Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Λογαριασμού Google 

για είσοδο και έξοδο από τον λογαριασμό σας. 

  
 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-search-box.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-apps-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-notifications.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-account-icon.png
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• Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Νέο (New) για να 

δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο με μία από τις 

συνδεδεμένες εφαρμογές, να δημιουργήσετε νέους 

φακέλους και να ανεβάσετε αρχεία και φακέλους στο 

cloudσας. 

 

 
 

• Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο συνδέσμου για να 

λάβετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο στο αρχείο σας, ο 

οποίος σας επιτρέπει να παραχωρήσετε πρόσβαση σε 

άλλους. 

 
 

• Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης για να 

στείλετε ένα κοινόχρηστο αντίγραφο του αρχείου σας 

απευθείας μέσω email. 

 
 

• Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο κατάργησης για να 

μετακινήσετε ένα αρχείο ή φάκελο από το cloud σας στον 

κάδο απορριμμάτων. 

 
 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-new.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-link.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-share.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-trash.png
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• Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο περισσότερων 

ενεργειών για περισσότερες επιλογές διαχείρισης αρχείων 

(χρώματα φακέλου, άνοιγμα αρχείων με συνδεδεμένες 

εφαρμογές, ταξινόμηση αρχείων / φακέλων και λήψεις 

αρχείων / φακέλων). 

 

 
 

 Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο προβολής / διάταξης 

για να αλλάξετε τη διάταξη αρχείων και φακέλων από 

προβολή λίστας σε προβολή πλέγματος. 

 
 

• Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Προβολή 

λεπτομερειών (View Details) για προβολή λεπτομερειών 

αρχείου όπως μέγεθος, τύπος, προεπισκοπήσεις και 

κοινόχρηστη κατάσταση. 

 
 

• Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις (Settings) 

για τις ρυθμίσεις του Google Drive. 

 
 Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του προγράμματος 

περιήγησης βρίσκεται μια πλαϊνή μπάρα που οργανώνει 

το περιεχόμενο και τις δυνατότητες σε μια εύπεπτη 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-more-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-view-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-view-details.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-settings.png
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διάταξη. Για να χρησιμοποιήσετε την πλευρική γραμμή 

(sidebar): 

 

• Κάντε κλικ ή πατήστε το My Drive για προβολή και διαχείριση 

των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο cloud σας. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε Υπολογιστές (Computers) για προβολή 

και διαχείριση όλων των υπολογιστών και των κινητών 

συσκευών που είναι συγχρονισμένες με τον λογαριασμό σας 

στο Google Drive. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε Κοινή χρήση με εμένα (Shared with me) 

για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τα αρχεία άλλων που 

είναι αποθηκευμένα σε άλλους λογαριασμούς Google Drive 

και έχουν κοινοποιηθεί σε εσάς. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε Πρόσφατο (Recent) για να δείτε όλη 

την πρόσφατη δραστηριότητα του Google Drive. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε στο Google Photos για προβολή και 

διαχείριση του χώρου αποθήκευσης φωτογραφιών σας. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε Αστέρι (Starred) για να δείτε όλα τα 

αγαπημένα ή σημαντικά αρχεία σας. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε Κάδος (Trash) απορριμμάτων για να 

δείτε ή να αδειάσετε αντικείμενα που τοποθετήσατε στον 

κάδο για κατάργηση. 

• Κάντε κλικ ή πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

(Backups) για προβολή και διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας 

δεδομένων συσκευών και εφαρμογών. 
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• Κάντε κλικ ή πατήστε Αναβάθμιση χώρου αποθήκευσης για 

να μετακινηθείτε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγαλύτερα 

πακέτα τιμών αποθήκευσης. 

Εξερευνήστε λίγο περισσότερο και εξοικειωθείτε με αυτήν την 

υπηρεσία cloud. 

Θέμα 3: Σύνδεση και περιήγηση στο Διαδίκτυο 

 

 Σε αυτό το θέμα θα εξεταστούν όλες οι σχετικές 

πληροφορίες σχετικά με το Διαδίκτυο και το σερφάρισμα 

στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τι θα 

διδαχθεί στους μαθητές: 

 Περιγράφοντας εν συντομία την ανάπτυξη του Διαδικτύου 

και του Παγκόσμιου Ιστού. 

 Κατανόηση εννοιών δικτύου και επιλογών σύνδεσης και 

δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο. 

 Προσδιορισμός βασικών υπηρεσιών Διαδικτύου. 

 Χρήση λειτουργιών προγράμματος περιήγησης για 

περιήγηση στο Διαδίκτυο. 

 Αναγνωρίζοντας γενικά την έννοια των διευθύνσεων 

Διαδικτύου. 

 Δημιουργία και οργάνωση λίστας αγαπημένων. 

 Προσδιορισμός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής κάποιου κατά την 

πρόσβαση σε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 

 Διαμορφώστε τις λειτουργίες του προγράμματος 

περιήγησης για να σερφάρετε με ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

 Μάθηση και υιοθέτηση ασφαλούς συμπεριφοράς 

περιήγησης στο Διαδίκτυο. 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 
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 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών μιας μηχανής 

αναζήτησης και εφαρμογή στρατηγικών καθορισμού 

κριτηρίων αναζήτησης για το φιλτράρισμα των 

αποτελεσμάτων που λαμβάνονται. 

 Εξερεύνηση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε 

διαφορετικές μορφές (κείμενο, εικόνα, ήχος και βίντεο). 

 Ανάλυση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

 Αξιολόγηση της ποιότητας των πληροφοριών που 

συλλέγονται με τον έλεγχο διαφορετικών πηγών, του 

συντάκτη και της ενημέρωσης. 

 

«Πλοήγηση σε πολλές πληροφορίες!» - Εύκολο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα βιώσουν 

την περιήγηση στο Διαδίκτυο, γνωρίζοντας και 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται από τη 

διεπαφή του προγράμματος περιήγησης. Θα γνωρίσουν και θα 

πειραματιστούν ερευνητικές διαδικασίες που επιτρέπουν 

ακριβέστερη και ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν 

τι είναι η γραμμή διευθύνσεων και τι χρησιμεύει, καθώς και 

πώς να εισάγουν μια διεύθυνση URL για πρόσβαση σε έναν 

ιστότοπο. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, θα μάθουν τι είναι 

ένας σύνδεσμος και πώς να τον χρησιμοποιούν και επίσης πώς 

να χρησιμοποιούν καρτέλες στα προγράμματα περιήγησης. Θα 

μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν το ιστορικό του 

προγράμματος περιήγησής τους και τους σελιδοδείκτες τους 

και πώς να κατεβάζουν αρχεία στον υπολογιστή τους. 
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Η αποθήκευση εικόνων, η διαχείριση προσθηκών και η χρήση 

αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης περιεχομένου στο 

Διαδίκτυο είναι ακόμη καθήκοντα που πρέπει να αναπτυχθούν 

σε αυτήν την μαθησιακή κατάσταση. 

Περιήγηση σε πολλές πληροφορίες 

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι ένας τύπος λογισμικού 

που σας επιτρέπει να βρείτε και να δείτε ιστότοπους στο 

Διαδίκτυο. Ακόμα κι αν δεν το γνωρίζατε, χρησιμοποιείτε ένα 

πρόγραμμα περιήγησης ιστού αυτήν τη στιγμή για να διαβάσετε 

αυτήν τη σελίδα! Υπάρχουν πολλά διαφορετικά προγράμματα 

περιήγησης ιστού, αλλά μερικά από τα πιο συνηθισμένα είναι τα 

Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge και 

Mozilla Firefox. 

Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που 

χρησιμοποιείτε, θα θελήσετε να μάθετε τα βασικά στοιχεία της 

περιήγησης στον Ιστό. Σε αυτό το μάθημα, θα μιλήσουμε για την 

πλοήγηση σε διαφορετικούς ιστότοπους, τη χρήση περιήγησης 

με καρτέλες, τη δημιουργία σελιδοδεικτών και άλλα. 

 

α) Διευθύνσεις URL και γραμμή διευθύνσεων 

Κάθε ιστότοπος έχει μια μοναδική διεύθυνση, που ονομάζεται 

URL (συντομογραφία για το Uniform Resource Locator). Είναι σαν 

μια διεύθυνση οδού που λέει στο πρόγραμμα περιήγησής σας 

πού να πάει στο Διαδίκτυο. Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση 

URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης 

και πατάτε Enter στο πληκτρολόγιό σας, το πρόγραμμα 

περιήγησης θα φορτώσει τη σελίδα που σχετίζεται με αυτήν τη 

διεύθυνση URL. 
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Στο παρακάτω παράδειγμα, πληκτρολογήσαμε 

www.bbc.com/travel στη γραμμή διευθύνσεων.

 

 

 

α) Σύνδεσμοι 

Κάθε φορά που βλέπετε μια λέξη ή μια φράση σε έναν 

ιστότοπο που είναι μπλε ή υπογραμμισμένο με μπλε χρώμα, 

είναι πιθανώς ένας υπερσύνδεσμος ή ένας σύντομος 

σύνδεσμος. Ίσως γνωρίζετε ήδη πώς λειτουργούν οι 

σύνδεσμοι, ακόμα κι αν δεν τους έχετε σκεφτεί πολύ πριν. Για 

παράδειγμα, δείτε την εμφάνιση του παρακάτω συνδέσμου. 

Γεια, είμαι ένας σύνδεσμος! Κάντε κλικ! 

Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στον Ιστό. 

Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, συνήθως θα σας 

μεταφέρει σε μια διαφορετική ιστοσελίδα. Μπορεί επίσης να 

παρατηρήσετε ότι ο δρομέας σας αλλάζει σε εικονίδιο χεριού 

κάθε φορά που τοποθετείτε το δείκτη πάνω από έναν 

σύνδεσμο.
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Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, αυτό σημαίνει ότι έχετε βρει έναν 

σύνδεσμο. Με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε και άλλους τύπους 

συνδέσμων. Για παράδειγμα, πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν 

εικόνες ως συνδέσμους, οπότε μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ 

στην εικόνα για να μεταβείτε σε άλλη σελίδα. 

 

α) Κουμπιά πλοήγησης 

Τα κουμπιά "Πίσω" και "Εμπρός" σάς επιτρέπουν να 

μετακινηθείτε σε ιστότοπους που έχετε δει πρόσφατα. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και να κρατήσετε πατημένο το 

κουμπί για να δείτε το πρόσφατο ιστορικό σας.

 

 

Το κουμπί Ανανέωση θα φορτώσει ξανά την τρέχουσα σελίδα. 

Εάν ένας ιστότοπος σταματήσει να λειτουργεί, δοκιμάστε να 

χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ανανέωση. 

 

 

α) Περιήγηση με καρτέλες 

Πολλά προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να ανοίξετε 

συνδέσμους σε μια νέα καρτέλα. Μπορείτε να ανοίξετε όσους 

συνδέσμους θέλετε στο ίδιο παράθυρο του προγράμματος 
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περιήγησης αντί να γεμίζουν την οθόνη σας με πολλά 

παράθυρα. 

Για να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα, κάντε δεξί 

κλικ στον σύνδεσμο και επιλέξτε Άνοιγμα συνδέσμου σε μια 

νέα καρτέλα (η ακριβής διατύπωση μπορεί να διαφέρει από 

πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης).

 

 

Για να κλείσετε μια καρτέλα, κάντε κλικ στο X. 

 

 

 

Για να δημιουργήσετε μια νέα κενή καρτέλα, κάντε κλικ στο 

κουμπί στα δεξιά οποιασδήποτε ανοιχτής καρτέλας. 
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α) Σελιδοδείκτες και ιστορικό 

Εάν βρείτε έναν ιστότοπο που θέλετε να δείτε αργότερα, μπορεί 

να είναι δύσκολο να απομνημονεύσετε την ακριβή διεύθυνση 

ιστού. Οι σελιδοδείκτες, γνωστοί και ως αγαπημένα (favorites), 

είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποθηκεύσετε και να 

οργανώσετε συγκεκριμένους ιστότοπους, ώστε να μπορείτε να 

τους επισκέπτεστε ξανά και ξανά. Απλώς εντοπίστε και επιλέξτε 

το εικονίδιο με το αστέρι για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη 

στον τρέχοντα ιστότοπο.

 

 

 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα διατηρεί επίσης ένα 

ιστορικό κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Αυτός είναι ένας 
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άλλος καλός τρόπος για να βρείτε έναν ιστότοπο που 

επισκεφτήκατε προηγουμένως. Για να δείτε το ιστορικό σας, 

ανοίξτε τις ρυθμίσεις (settings) του προγράμματος περιήγησής 

σας - συνήθως κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά 

γωνία - και επιλέξτε Ιστορικό (History). 

 

 

 

α) Λήψη αρχείων 

Οι σύνδεσμοι δεν πάνε πάντα σε άλλο ιστότοπο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οδηγούν σε ένα αρχείο που μπορεί να ληφθεί ή να 

αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. 

Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ενώς αρχείου, ενδέχεται να 

γίνει αυτόματη λήψη, αλλά μερικές φορές ανοίγει απλώς στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας αντί να κατεβεί στον υπολογιστή 

σας. Για να μην το ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε 

να κάνετε δεξί κλικ στον σύνδεσμο και να επιλέξετε 

Αποθήκευση συνδέσμου ως (Save link as) (διαφορετικά 

προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να χρησιμοποιούν 



   

  
 

 

96 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

ελαφρώς διαφορετική διατύπωση, όπως Αποθήκευση στόχου 

ως (Save target as)). 

 

 

α) Αποθήκευση εικόνων 

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε μια εικόνα 

από έναν ιστότοπο στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε 

αυτό, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε Αποθήκευση 

εικόνας ως (Save image as).

 

 

α) Προσθήκες 

Οι προσθήκες είναι μικρές εφαρμογές που σας επιτρέπουν να 

προβάλετε συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου στο 
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πρόγραμμα περιήγησής σας. Για παράδειγμα, το Adobe Flash 

και το Microsoft Silverlight χρησιμοποιούνται μερικές φορές 

για την αναπαραγωγή βίντεο, ενώ το Adobe Reader 

χρησιμοποιείται για την προβολή αρχείων PDF. 

Εάν δεν έχετε τη σωστή προσθήκη για έναν ιστότοπο, το 

πρόγραμμα περιήγησής σας συνήθως παρέχει έναν σύνδεσμο 

για να τον κατεβάσετε. Μπορεί επίσης να υπάρχουν στιγμές 

που πρέπει να ενημερώσετε τις προσθήκες σας. 

Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για να ξεκινήσετε την περιήγηση στο Διαδίκτυο. 

Όμως, για να αποκτήσετε εμπειρία σε αυτήν τη διαδικασία, θα 

πρέπει να το δοκιμάσετε αρκετές φορές. Η πρακτική κάνει τον 

αφέντη! 

β) Πώς να αναζητήσετε κάτι στον Ιστό 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μηχανές αναζήτησης που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά μερικές από τις πιο 

δημοφιλείς περιλαμβάνουν το Google, το Yahoo !, και το Bing. 

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, θα πρέπει να 

πλοηγηθείτε σε μια μηχανή αναζήτησης στο πρόγραμμα 

περιήγησής σας στον Ιστό, πληκτρολογήστε μία ή 

περισσότερες λέξεις-κλειδιά - επίσης γνωστές ως όρους 

αναζήτησης - και στη συνέχεια πατήστε Enter στο 

πληκτρολόγιό σας. Σε αυτό το παράδειγμα, θα αναζητήσουμε 

συνταγές. 
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Αφού εκτελέσετε μια αναζήτηση, θα δείτε μια λίστα σχετικών 

ιστότοπων που ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης. Αυτά 

είναι συνήθως γνωστά ως αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν 

δείτε έναν ιστότοπο που φαίνεται ενδιαφέρον, μπορείτε να 

κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να τον ανοίξετε. Εάν ο 

ιστότοπος δεν διαθέτει αυτό που χρειάζεστε, μπορείτε απλώς 

να επιστρέψετε στη σελίδα αποτελεσμάτων για να 
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αναζητήσετε περισσότερες επιλογές.

 

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν 

επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστό απευθείας 

από τη γραμμή διευθύνσεών σας, παρόλο που ορισμένα έχουν 

ξεχωριστή γραμμή αναζήτησης δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων. 

Απλώς πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης και πατήστε 

Enter για να εκτελέσετε την αναζήτηση. 
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α) Προτάσεις αναζήτησης 

Εάν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε στην πρώτη δοκιμή, μην 

ανησυχείτε! Οι μηχανές αναζήτησης είναι καλές ώστε να βρουν 

πράγματα στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι τέλειες. Συχνά θα 

πρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικούς όρους αναζήτησης για να 

βρείτε αυτό που ψάχνετε. 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους νέους όρους 

αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις 

αναζήτησης. Αυτές θα εμφανίζονται συνήθως καθώς 

πληκτρολογείτε και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρείτε 

νέες λέξεις-κλειδιά που ενδέχεται να μην έχετε δοκιμάσει 

διαφορετικά. Για να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση αναζήτησης, 

μπορείτε να κάνετε κλικ με το ποντίκι σας ή να την επιλέξετε με 

τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας. 
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«Σερφάρισμα στο Διαδίκτυο!» - Μέτριας δυσκολίας 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα 

χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, 

θα μάθουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τους 

σελιδοδείκτες, αποθηκεύοντάς τους σε φακέλους και  στις 

γραμμές εργαλείων (toolbars). Θα εμφανιστούν ορισμένα 

παραδείγματα κοινών μεθόδων εικονικής κατάχρησης και 

συλλογής μη εξουσιοδοτημένων πληροφοριών από τους 

χρήστες. Τα μέσα φιλτραρίσματος ασφάλειας και περιεχομένου 

θα διδαχτούν και θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας πλοήγησης. 

Σερφάρισμα με ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

α) Σελιδοδείκτες (στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox) 

 

1) Πώς μπορώ να προσθέσω σελιδοδείκτη σε μια σελίδα; 

Για να προσθέσετε τον σελιδοδείκτη σε μια σελίδα, απλώς κάντε 

κλικ στο αστέρι στη γραμμή διευθύνσεων. 

 

 

Το αστέρι θα γίνει μπλε όταν η σελίδα είναι αποθηκευτεί και θα 

εμφανιστεί ένα παράθυρο, ώστε να μπορείτε να ονομάσετε, να 

μετακινήσετε ή να προσθέσετε ετικέτες στον σελιδοδείκτη σας. 



   

  
 

 

102 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

Σημείωση: Εάν το αστέρι λείπει από τη γραμμή διευθύνσεων, 

κάντε κλικ στο κουμπί μενού Ενέργειες σελίδας (Page actions ) 

(3 κουκκίδες). 

 
 

 

Κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση μενού για αποθήκευση αυτής 

της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Προσθήκη (Add) 

στη γραμμή διευθύνσεων. 

Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε όλες τις ανοιχτές καρτέλες 

ταυτόχρονα: Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις καρτέλες, 

επιλέξτε Επιλογή όλων των καρτελών (Select All Tabs) από το 

μενού περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ σε 

οποιαδήποτε καρτέλα και επιλέξτε Σελιδοδείκτης καρτελών 

(Bookmark Tabs )…. Δώστε ένα όνομα στο νέο φάκελο 

σελιδοδεικτών και επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα το 

αποθηκεύσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη 

σελιδοδεικτών (Click Add Bookmarks) για ολοκλήρωση. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση 

πληκτρολογίου Ctrl + Shift + D για να προσθέσετε σελιδοδείκτη 

σε όλες τις ανοιχτές καρτέλες. 
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1) Πώς μπορώ να αλλάξω το όνομα ή την τοποθεσία ενός 

σελιδοδείκτη; 

Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη σας, 

κάντε κλικ στο αστέρι για δεύτερη φορά για να ανοίξετε το 

πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία αυτού του σελιδοδείκτη (Edit 

This Bookmark dialog box).  

 

 

Στο πλαίσιο Επεξεργασία αυτού του σελιδοδείκτη (Edit This 

Bookmark box) μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές 

τις λεπτομέρειες: 

Όνομα: Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζει το Firefox για το 

σελιδοδείκτη στα μενού.  
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Φάκελος: Επιλέξτε σε ποιον φάκελο θα αποθηκεύσετε τον 

σελιδοδείκτη σας επιλέγοντας έναν από το αναπτυσσόμενο 

μενού (για παράδειγμα, το Μενού σελιδοδεικτών ή τη Γραμμή 

εργαλείων σελιδοδεικτών). Σε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού 

μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επιλογή (Choose) ... για να 

εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους φακέλους σελιδοδεικτών. 

Ετικέτες (Tags): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να 

σας βοηθήσουν να αναζητήσετε και να οργανώσετε τους 

σελιδοδείκτες σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 

στην ενότητα Ετικέτες σελιδοδεικτών - Κατηγοριοποιήστε τους 

σελιδοδείκτες για να τους βρείτε εύκολα. 

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί 

Τέλος (Done) για να κλείσετε το πλαίσιο. 

Εάν δεν θέλετε να δείτε αυτόν τον επεξεργαστή κατά την 

αποθήκευση ενός σελιδοδείκτη, καταργήστε το σημάδι 

επιλογής από το πρόγραμμα επεξεργασίας Εμφάνιση (Show 

editor) κατά την αποθήκευση. 

1) Πώς μπορώ να βρω τους σελιδοδείκτες μου; 

Για να βρείτε μια σελίδα που έχετε προσθέσει σελιδοδείκτη, 

απλώς ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομά της στη γραμμή 

διευθύνσεων. Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί μια λίστα 

ιστοσελίδων που έχετε προσθέσει σελιδοδείκτες, που έχετε 

επισημάνει και που έχετε επισκεφθεί. Οι σελίδες με 

σελιδοδείκτες θα έχουν ένα αστέρι δίπλα τους. Απλώς κάντε 

κλικ σε μία από τις σελίδες και θα μεταφερθείτε εκεί αμέσως. 

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Αυτόματη 

συμπλήρωση γραμμής διευθύνσεων στον Firefox - Αναζήτηση 

σελιδοδεικτών, ιστορικού και καρτελών. 
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Μπορείτε να προβάλετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλους 

τους σελιδοδείκτες σας από την Πλευρική γραμμή (Sidebar) του 

Firefox, το κουμπί Μενού (Menu) σελιδοδεικτών στη γραμμή 

εργαλείων (toolbar), εάν το προσθέσατε και από τη γραμμή 

μενού- Μενού σελιδοδεικτών, εάν είναι ενεργοποιημένη η 

γραμμή Μενού. 

1) Πώς μπορώ να οργανώσω τους σελιδοδείκτες μου; 

Το παράθυρο Βιβλιοθήκη σας επιτρέπει να προβάλλετε και να 

οργανώνετε όλους τους σελιδοδείκτες σας. Για να ανοίξετε το 

παράθυρο Βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών (Bookmarks Library): 

Κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλιοθήκη στη γραμμή εργαλείων 

σας. (Εάν δεν το βλέπετε εκεί, κάντε κλικ στο κουμπί μενού 

(menu) και, στη συνέχεια,  κάντε κλικ στη Βιβλιοθήκη 

(Library). Κάντε κλικ στους Σελιδοδείκτες (Bookmarks) και, στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή Εμφάνιση όλων των 

σελιδοδεικτών (Show All Bookmarks) στο κάτω μέρος. 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια 

συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε γρήγορα τη 

βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών σας. 

Από προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες που δημιουργείτε θα 

βρίσκονται στο φάκελο Άλλοι σελιδοδείκτες (Other Bookmarks). 

Επιλέξτε το στην πλαϊνή γραμμή του παραθύρου Βιβλιοθήκη 

(Library) για να δείτε τους σελιδοδείκτες που έχετε 

δημιουργήσει. Κάνοντας διπλό κλικ σε έναν σελιδοδείκτη θα 

τον ανοίξει. 
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Δείτε αυτά τα άρθρα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 

διαχείρισης μιας τεράστιας λίστας σελιδοδεικτών: 

Ταξινομήστε τους σελιδοδείκτες σας για να βρείτε γρήγορα 

αυτούς που θέλετε 

Χρησιμοποιήστε φακέλους σελιδοδεικτών για να οργανώσετε 

τους σελιδοδείκτες σας 

1) Πώς διαγράφω έναν σελιδοδείκτη; 

Ενώ βρίσκεστε στο παράθυρο της Βιβλιοθήκης (Library), 

μπορείτε να σύρετε σελιδοδείκτες σε άλλους φακέλους, όπως ο 

φάκελος Μενού σελιδοδεικτών (Bookmarks Menu). Αυτοί οι 

σελιδοδείκτες θα εμφανιστούν στη συνέχεια στη πλευρική 

γραμμή (Sidebar) του Firefox και στη γραμμή μενού (Menu bar) 

ή στο μενού Σελιδοδείκτες γραμμής εργαλείων (toolbar 

Bookmarks menu). Οι σελιδοδείκτες στο φάκελο Γραμμές 

εργαλείων σελιδοδεικτών (Bookmarks Toolbar folder) θα 

εμφανιστούν στη Γραμμή εργαλείων σελιδοδεικτών 

(Bookmarks Toolbar), εάν είναι ενεργοποιημένος. 
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2) Πώς μπορώ να προσθέσω το κουμπί Μενού σελιδοδεικτών 

(Bookmarks Menu button ) στη γραμμή εργαλείων (toolbar); 

Το κουμπί Μενού σελιδοδεικτών (Bookmarks Menu button) δεν 

εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το προσθέσετε 

στη γραμμή εργαλείων (toolbar) χρησιμοποιώντας το κουμπί 

Βιβλιοθήκη (Library):  

Κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλιοθήκη  και, στη συνέχεια, κάντε 

κλικ στην επιλογή Σελιδοδείκτες (Bookmarks). 

Κάντε κλικ στο Εργαλεία σελιδοδεικτών (Bookmarking Tools). 

Κάντε κλικ στο μενού Προσθήκη σελιδοδεικτών (Add Bookmarks 

Menu) στη γραμμή εργαλείων (Toolbar). 

Το κουμπί Μενού σελιδοδεικτών (Bookmarks Menu)  θα 

πρέπει να εμφανίζεται δίπλα στο κουμπί Βιβλιοθήκη (Library). 

 

Για να αφαιρέσετε το κουμπί, επαναλάβετε τα παραπάνω 

βήματα και, αφού κάνετε κλικ στα Εργαλεία σελιδοδεικτών 

(Bookmarking Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση μενού 

(Remove Bookmarks Menu) σελιδοδεικτών από τη γραμμή 

εργαλείων (Toolbar). 
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1) Πώς να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων 

σελιδοδεικτών 

Η γραμμή εργαλείων σελιδοδεικτών (Bookmarks Toolbar) είναι 

ένα βολικό μέρος για να προσθέσετε τους αγαπημένους σας 

σελιδοδείκτες. 

Για να ενεργοποιήσετε τη Γραμμή εργαλείων σελιδοδεικτών 

(Bookmarks Toolbar): 

Κάντε κλικ στο κουμπί μενού (menu) και επιλέξτε 

Προσαρμογή (Customize). 

Επιλέξτε Γραμμές εργαλείων (Toolbars) από το αναπτυσσόμενο 

μενού στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Επιλέξτε Γραμμή εργαλείων σελιδοδεικτών (Bookmarks 

Toolbar). 

Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Done) όταν τελειώσετε. 

Τρόπος χρήσης λέξεων-κλειδιών με σελιδοδείκτες (Bookmarks):  

Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στους σελιδοδείκτες 

(Bookmarks) σας είναι με τη χρήση λέξεων-κλειδιών. 

Αντιστοιχίστε μια λέξη-κλειδί σε έναν σελιδοδείκτη 

(bookmark) 

Ανοίξτε το παράθυρο της βιβλιοθήκης (library) και επιλέξτε το 

σελιδοδείκτη (bookmark). 

Κάντε κλικ στο πεδίο λέξεων-κλειδιών (keyword) στο κάτω 

μέρος του παραθύρου. 

Πληκτρολογήστε την επιθυμητή λέξη-κλειδί. 
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Η λέξη-κλειδί μπορεί να περιέχει γράμματα, ψηφία και ειδικούς 

χαρακτήρες (για παράδειγμα: - _ '",.:; = / \ () [] {}! & @ ~). Δεν 

πρέπει να περιέχει κενά και δεν πρέπει να ξεκινά ή να τελειώνει 

με αυτούς τους  χαρακτήρες:? * ^ $% # + 

Η λέξη-κλειδί δεν πρέπει να είναι ίδια με τη λέξη-κλειδί της 

μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν μια μηχανή 

αναζήτησης έχει τη λέξη-κλειδί @γ, η λέξη-κλειδί του 

σελιδοδείκτη (bookmark) δεν μπορεί να είναι @γ, αλλά μπορεί 

να είναι γ. 

Εάν η επιλεγμένη λέξη-κλειδί είχε ήδη αντιστοιχιστεί σε άλλο 

σελιδοδείκτη (bookmark), ο παλιός σελιδοδείκτης θα 

αντικατασταθεί από τον νέο. 

Σημείωση: Εκτός της βιβλιοθήκης (library), μπορείτε να 

αποκτήσετε πρόσβαση στο πεδίο λέξεων-κλειδιών από το 

μενού περιβάλλοντος (context menu) κάνοντας δεξί κλικ στον 

σελιδοδείκτη (bookmark) και, στη συνέχεια, επιλέγοντας 

Ιδιότητες (Properties). 

Χρησιμοποιήστε μια λέξη-κλειδί για να ανοίξετε έναν 

σελιδοδείκτη 

Απλώς πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί στη γραμμή 

διευθύνσεων και πατήστε Enter. 

1) Πρόσθετες πηγές 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να 

αξιοποιήσετε στο έπακρο τους σελιδοδείκτες (bookmarks) σας: 

• Ετικέτες σελιδοδεικτών (bookmarks) - Κατηγοριοποιήστε τους 

σελιδοδείκτες  (bookmarks) για εύκολη εύρεση 
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• Μοιραστείτε  τους σελιδοδείκτες ( bookmarks) , καρτέλες και 

πολλά άλλα με έναν άλλο υπολογιστή ή κινητή συσκευή με το 

Συγχρονισμό (Sync) 

Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης; 

Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να πάρετε τους σελιδοδείκτες 

(bookmarks) σας μαζί σας: 

• Εισαγωγή δεδομένων από άλλο πρόγραμμα περιήγησης 

• Επαναφέρετε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) από το 

αντίγραφο ασφαλείας ή μετακινήστε τους σε άλλον 

υπολογιστή 

α) Ασφαλής περιήγηση 

Σύμφωνα με το Wikipedia, 

«Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ένας κλάδος της ασφάλειας 

του υπολογιστή που δεν σχετίζεται μόνο με το Διαδίκτυο, συχνά 

περιλαμβάνει την ασφάλεια του προγράμματος περιήγησης και 

τον Παγκόσμιο Ιστό [απαιτείται παραπομπή], αλλά και την 

ασφάλεια του δικτύου, όπως ισχύει  σαν σύνολο για άλλες 

εφαρμογές ή λειτουργικά συστήματα. Στόχος του είναι να 

θεσπίσει κανόνες και μέτρα για χρήση κατά των επιθέσεων 

μέσω του Διαδικτύου. [1] Το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει ένα μη 

ασφαλές κανάλι για την ανταλλαγή πληροφοριών, το οποίο 

οδηγεί σε υψηλό κίνδυνο εισβολής ή απάτης, όπως ηλεκτρονικό 

ψάρεμα, [2] διαδικτυακοί ιοί, trojans, worms και άλλα. 

Χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι για την προστασία της 

μεταφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 

κρυπτογράφησης και της μηχανικής από την αρχή. Η τρέχουσα 
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εστίαση είναι στην πρόληψη και στην προστασία σε πραγματικό 

χρόνο από γνωστές και νέες απειλές.  

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο σε αυτό που μπορείτε να 

κάνετε στο διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο καθιστά δυνατή την 

γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία σε όλο τον 

κόσμο και πολλά άλλα. Δυστυχώς, το Διαδίκτυο φιλοξενεί 

επίσης ορισμένους κινδύνους, όπως κακόβουλο λογισμικό, 

spam και ηλεκτρονικό ψάρεμα. Αν θέλετε να παραμείνετε 

ασφαλείς στο διαδίκτυο, θα πρέπει να κατανοήσετε αυτούς 

τους κινδύνους και να μάθετε πώς να τους αποφεύγετε. » 

 

1) Υιοθέτηση ασφαλέστερης νοοτροπίας 

Οι υπολογιστές συχνά μας δίνουν μια ψευδή αίσθηση 

ασφάλειας. Σε τελική ανάλυση, κανείς δεν μπορεί να σας 

βλάψει φυσικά μέσω μιας οθόνης υπολογιστή. Αλλά για να 

παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, θα θελήσετε να 

ακολουθήσετε μια πιο προσεκτική προσέγγιση. Εδώ είναι ένας 

τρόπος να το σκεφτείτε: Αντιμετωπίστε το Διαδίκτυο όπως θα 

κάνατε σε ένα εμπορικό κέντρο. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν ένα εμπορικό κέντρο 

ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μέρος. Μπορείτε να πάτε εκεί για να 

ψωνίσετε και να συναντήσετε φίλους. Υπάρχουν όμως και μικρά 

πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να παραμείνετε 

ασφαλείς, ακόμα κι αν δεν το σκέφτεστε πολύ συχνά. Για 

παράδειγμα, πιθανώς δεν θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας 

ξεκλειδωμένο ή δεν θα δώσετε τον αριθμό της πιστωτικής σας 

κάρτας σε έναν ξένο. 
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Εφαρμόστε την ίδια νοοτροπία όποτε είστε συνδεδεμένοι. Δεν 

πρέπει να φοβάστε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο, αλλά να 

θυμάστε ότι συνοδεύεται από πολλούς από τους ίδιους 

κινδύνους που θα αντιμετωπίζατε στον πραγματικό κόσμο. 

Μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για αυτούς τους 

κινδύνους, ώστε να μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι χωρίς να 

θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. 

2) Δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης 

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να 

οτιδήποτε κάνετε στον Ιστό, από τον έλεγχο του email σας έως 

τις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές. Και ενώ είναι 

απλούστερο να χρησιμοποιείτε έναν σύντομο, εύκολο να 

θυμάστε κωδικό πρόσβασης, αυτό μπορεί επίσης να 

δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας στο 

διαδίκτυο. Για να προστατέψετε τον εαυτό σας και τις 

πληροφορίες σας, θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς 

πρόσβασης που είναι μεγάλοι, ισχυροί και που είναι δύσκολο 

να μαντέψει κάποιος άλλος, διατηρώντας τους σχετικά 

εύκολους ώστε να τους θυμάστε. 

 

3) Λειτουργίες ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας 

Ο υπολογιστής σας αντιμετωπίζει διαφορετικές απειλές κάθε 

φορά που περιηγείστε στον Ιστό, συμπεριλαμβανομένων ιών, 

κακόβουλου λογισμικού και spyware. Τα καλά νέα είναι ότι το 

πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web διαθέτει πολλές 

ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας για την προστασία του 

υπολογιστή σας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις πιο 

σημαντικές δυνατότητες που πρέπει να γνωρίζετε, καθώς και 
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μερικές απλές συμβουλές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

για να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο. 
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4) Αποφυγή ανεπιθύμητων μηνυμάτων και ηλεκτρονικού 
ψαρέματος (phishing) 

Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως τα άμεσα μηνύματα στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το Διαδίκτυο είναι ένα ουσιαστικό 
εργαλείο επικοινωνίας. Δυστυχώς, είναι επίσης δημοφιλές 
στους απατεώνες και τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο. Για 
να προστατευτείτε από απάτες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, κακόβουλο λογισμικό και κλοπή ταυτότητας, 
θα πρέπει να καταλάβετε πώς να αναγνωρίζετε και να 
αποφεύγετε δυνητικά επικίνδυνο περιεχόμενο στα 
εισερχόμενά σας, συμπεριλαμβανομένων των απόπειρων 
ανεπιθύμητου και ηλεκτρονικού ψαρέματος. 

 

5) Αποφύγετε κακόβουλο λογισμικό 

Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας από τους πιο 
συνηθισμένους κινδύνους για τον υπολογιστή σας όταν είστε 
συνδεδεμένοι, αλλά είναι εύκολο να το αποφύγετε. Η 
ανάπτυξη ασφαλών και έξυπνων συνηθειών περιήγησης 
μπορεί να σας προστατεύσει από κακόβουλο λογισμικό και 
άλλες απειλές, όπως ιούς. Η ασφάλεια του υπολογιστή σας και 
η εκμάθηση του τρόπου αναγνώρισης και αποφυγής ύποπτων 
συνδέσμων είναι οι βασικές αρχές των ασφαλών συνηθειών 
περιήγησης. 

6) Κατανόηση της παρακολούθησης του προγράμματος 
περιήγησης 

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, αφήνετε ένα 
αρχείο με τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, μαζί με κάθε 
κλικ. Για την παρακολούθηση αυτών των πληροφοριών, πολλοί 



   

  
 

 

115 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

ιστότοποι αποθηκεύουν ένα μικρό κομμάτι δεδομένων - 
γνωστό ως cookie - στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Εκτός 
από τα cookie, πολλοί ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιούν 
τους λογαριασμούς χρηστών σας για την παρακολούθηση της 
δραστηριότητας περιήγησης. Παρόλο που αυτός ο τύπος 
παρακολούθησης του προγράμματος περιήγησης δεν αποτελεί 
σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο, είναι 
σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο παρακολούθησης και 
χρήσης των δεδομένων σας στο διαδίκτυο. 

7) Κατανόηση του απορρήτου των κοινωνικών μέσων 

Οι ιστότοποι κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Instagram 

και το Twitter έχουν καταστήσει ευκολότερο από ποτέ το να 

μοιράζεστε πράγματα στο διαδίκτυο. Αλλά το να μοιράζεσαι 

κάτι στα κοινωνικά μέσα είναι λίγο διαφορετικό από άλλα είδη 

διαδικτυακής επικοινωνίας. Σε αντίθεση με τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα άμεσα μηνύματα, τα οποία 

είναι σχετικά ιδιωτικά, τα πράγματα που μοιράζεστε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο δημόσια, πράγμα που σημαίνει 

ότι θα τα βλέπουν συνήθως πολλοί άλλοι. 
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«Αναζήτηση στον Ιστό!» - Δύσκολο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα βιώσουν 

διαδικτυακές αναζητήσεις μέσω προηγμένων ερευνών και 

διαδικασιών. Θα διερευνήσουν επίσης περιεχόμενο 

πολυμέσων, πραγματοποιώντας λήψεις στους υπολογιστές 

τους και οργανώνοντας αυτά τα δεδομένα σε δομές φακέλων. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν γρήγορα 

γεγονότα στο Google, πώς να προσαρμόζουν αυτήν τη μηχανή 

αναζήτησης, τι είναι και πώς να χρησιμοποιούν τη λειτουργία 

αυτόματης συμπλήρωσης. Θα χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να 

βελτιώσετε την αναζήτησή τους, φιλτράροντάς την με κριτήρια 

και επίσης χρησιμοποιώντας αυτόματη διόρθωση για να 

αποφύγετε ορθογραφικά λάθη στη διαδικασία αναζήτησης. 

Θα μάθετε επίσης πώς να χρησιμοποιείτε τη μηχανή 

αναζήτησης για να βρείτε υπηρεσίες και αγαθά κοντά στην 

τοποθεσία τους και πώς να κάνετε απλούς υπολογισμούς και 

μετατροπές μεταξύ συγκλίνων μονάδων μέτρησης. 

Θα διερευνηθούν επίσης συνώνυμα, ανώνυμα, νοήματα, 

γραμματική, πρόγνωση καιρού και απόσταση μεταξύ 

τοποθεσιών. 

Αναζήτηση στον Ιστό 

α) Αναζήτηση, αναζήτηση και αναζήτηση… 

Αυτές τις μέρες, οι μηχανές αναζήτησης έχουν γίνει απίστευτα 

αποτελεσματικές για να σας φέρουν τα αποτελέσματα που 

θέλετε. Ωστόσο, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου μπορεί 

να χρειαστεί να αναζητήσετε πολύ συγκεκριμένες 
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πληροφορίες που δεν μπορεί να βρει μια κανονική αναζήτηση. 

Εκεί έρχεται η Σύνθετη αναζήτηση της Google. 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν από τη σελίδα 

αποτελεσμάτων αναζήτησης Google κάνοντας κλικ στις 

Ρυθμίσεις (Settings) και επιλέγοντας Σύνθετη αναζήτηση 

(Advanced Search). Από εκεί, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με 

πολλούς τρόπους, από την εύρεση αποτελεσμάτων που 

περιέχουν μια ακριβή λέξη ή φράση έως τη μείωση των 

αποτελεσμάτων σας ανά γλώσσα ή επίπεδο ανάγνωσης.

 

 

 

1) Χρήση γρήγορων γεγονότων με το Google 

Τα γρήγορα γεγονότα είναι κόλπα που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να λάβετε απαντήσεις σε κοινές 
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ερωτήσεις, όπως επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, 

αναζήτηση, αθλητικών αποτελεσμάτων ή μετατροπή 

μετρήσεων. Απλώς πληκτρολογήστε το ερώτημά σας στο 

πλαίσιο αναζήτησης, όπως 5 μίλια έως χιλιόμετρα ή 79 + 481 

και η απάντηση θα εμφανιστεί στην κορυφή της σελίδας 

αποτελεσμάτων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές 

τις ισχυρές αναζητήσεις, ανατρέξτε στο μάθημά μας σχετικά με 

τις κρυφές λειτουργίες της Αναζήτησης Google. 
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2) Τρόποι προσαρμογής του Google 

Εάν σας αρέσει πραγματικά το Google, υπάρχουν πολλά 

πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να κάνετε την εμπειρία 

σας πιο προσωπική. 

 

Παράδειγμα: 

 

 

Ορίστε την τοποθεσία σας. Η τοποθεσία που έχετε στο αρχείο 

στο Google (την πόλη, την πολιτεία και τον ταχυδρομικό σας 

κώδικα) θα βοηθήσει ώστε να βρεθεί αποτελέσματα 

αναζήτησης που είναι πιο συναφή με τον τόπο διαμονής σας. Το 

Google είναι αρκετά καλό στο να εντοπίζει αυτόματα την 

τοποθεσία σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια 

αναζήτηση. Ωστόσο, εάν αυτό αποτύχει μπορείτε να ορίσετε 

μόνοι σας την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με αυτήν τη λειτουργία, επισκεφθείτε τη σελίδα 

"Ενημέρωση της τοποθεσίας σας" στο Google.  
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Κάντε το Google την αρχική σας σελίδα. Η αρχική σας σελίδα 

είναι το πρώτο πράγμα που βλέπετε όταν ανοίγετε το 

πρόγραμμα περιήγησής σας (ή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί 

Αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησής σας). Εάν θέλετε, 

μπορείτε να κάνετε το Google την αρχική σας σελίδα, η οποία 

είναι μια εξαιρετική επιλογή αν μπαίνετε στον ιστότοπο συχνά 

μέσα στην ημέρα. Για να μάθετε πώς, μεταβείτε στο Google και 

στο Make Google your homepage article (κάντε Google το ως 

αρχική σελίδα σας). 

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Google. Δεν απαιτείται 

εγγραφή για τον δικό σας λογαριασμό Google για τη διεξαγωγή 

αναζήτησης Google. Ωστόσο, είναι κάτι που πρέπει να λάβετε 

υπόψη εάν ενδιαφέρεστε για οποιαδήποτε από τις πολλές 

υπηρεσίες που προσφέρει η Google. Για παράδειγμα, γνωρίζατε 

ότι το Gmail, το YouTube και το Blogger αποτελούν μέρος όλων 

των λογαριασμών Google; Εάν εγγραφείτε, μπορείτε ακόμη και 

να προσαρμόσετε την αρχική σας σελίδα Google. 

Οι μηχανές αναζήτησης δεν είναι τόσο ευαίσθητες και 

δυσκίνητες όσο ήταν κάποτε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

δεν πρέπει να ανησυχείτε για τη σύγχυση της Αναζήτησης 

Google, επειδή θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει, ακόμα κι αν 

της δώσετε λιγότερες πληροφορίες. 

1) Κρατήστε τα πράγματα απλά 

Όποτε αναζητάτε κάτι, διατηρείτε πάντα τα πράγματα απλά. 

Προσπαθήστε να αναζητήσετε μόνο λέξεις-κλειδιά και να είστε 

συγκεκριμένοι για να διατηρείτε τα αποτελέσματα σχετικά. 

Ας υποθέσουμε ότι χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε ένα 

βιντεοπαιχνίδι, οπότε πληκτρολογείτε το όνομά του και δεν το 
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βρίσκετε. Εάν αυτή η αναζήτηση δεν είναι αρκετή, προσθέστε 

μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά μέχρι να βρείτε αυτό που 

χρειάζεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρεις προτάσεις, 

αλλά δεν είναι απαραίτητες, επειδή η Google μπορεί να 

λειτουργήσει και μόνο με λέξεις-κλειδιά.

 

 

2) Χρησιμοποιήστε την Αυτόματη συμπλήρωση 

(Autocomplete) 

Καθώς πληκτρολογείτε στη γραμμή αναζήτησης, το Google 

χρησιμοποιεί αυτόματα μια λειτουργία που ονομάζεται 

Αυτόματη συμπλήρωση, η οποία προτείνει τα πιο δημοφιλή 

αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τον όρο αναζήτησης. 

Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές τις νέες ιδέες με τα 

πλήκτρα του ποντικιού ή του βέλους ή μπορείτε να συνεχίσετε 

να πληκτρολογείτε για να λάβετε διαφορετικές προτάσεις.

 

3) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εργαλεία (Tools) 

Για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, δοκιμάστε τη 

λειτουργία Εργαλεία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε εικόνες 

ακουστικών κιθάρων (Tools), αλλά θέλετε μόνο να δείτε 

πράσινες κιθάρες. Αφού κάνετε κλικ στο Εργαλεία (Tools), 
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επιλέξτε Χρώμα (Color) και, στη συνέχεια, το πράσινο 

τετράγωνο για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα. Εκτός από την 

ταξινόμηση κατά μέγεθος ή ημερομηνία δημοσίευσης, 

μπορείτε να κάνετε κλικ σε άλλες καρτέλες, όπως Ειδήσεις 

(News) και βίντεο (Videos), για να ταξινομήσετε αυτά τα 

αποτελέσματα με παρόμοιο τρόπο.

 

 

 

4) Προσέξτε για ορθογραφικά λάθη 

Εάν η ορθογραφία σας δεν είναι τέλεια, μην ανησυχείτε. Φτάνει 

να είναι κοντά με αυτό που μοιάζει στην πραγματικότητα, οι 

μηχανές αναζήτησης θα προσπαθήσουν να διορθώσουν τα 

λάθη σας. Ωστόσο, εάν θέλετε να αναζητήσετε μια λανθασμένη 

ή ασυνήθιστη ορθογραφία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 

να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο με ορθογραφικά λάθη κάτω από 

τη διορθωμένη ορθογραφία. Επίσης, οι περισσότερες μηχανές 

αναζήτησης αγνοούν την κεφαλαιοποίηση, τα σημεία στίξης και 

τη γραμματική, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για να 

κάνετε τα πράγματα τέλεια. 
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Θυμηθείτε ότι αν κάνετε λάθος, είναι εντάξει! Η ολοκλήρωση 
μιας μεμονωμένης αναζήτησης διαρκεί λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο, οπότε αναζητήστε ό, τι θέλετε, ακόμα κι αν δεν 
είστε σίγουροι ότι θα λάβετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Η Αναζήτηση Google είναι ένα εργαλείο που προορίζεται να 
χρησιμοποιείται όσο συχνά χρειάζεστε και μπορεί να χειριστεί 
σχεδόν ό, τι βάζετε σε αυτό. Απλώς θυμηθείτε αυτές τις 
συμβουλές και θα είστε εντάξει. 

Κρυφές δυνατότητες της Αναζήτησης Google 

Η Google μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να βρει 

έναν ιστότοπο. Στην πραγματικότητα, η μηχανή αναζήτησης 

έχει πολλές δυνατότητες που μπορούν να απλοποιήσουν την 

εμπειρία σας στο διαδίκτυο και ίσως να μην γνωρίζετε ότι αυτά 

τα εύχρηστα κόλπα υπάρχουν. 

Κοντά μου (Near me) 

Η συμπερίληψη της φράσης κοντά μου στις αναζητήσεις σας 

μπορεί να παρέχει κάθε είδους πληροφορίες. Απλώς 

πληκτρολογήστε κάτι όπως φαγητό κοντά μου (food near me), 

καφέ κοντά μου (coffee near me) ή φυσικό αέριο κοντά μου (gas 

near me) και η Google θα αναζητήσει κοντινά παραδείγματα. 
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Ακόμη και μια φράση όπως δροσερά μέρη κοντά μου (cool 

places near me) προσφέρει μοναδικά αποτελέσματα, οπότε μην 

διστάσετε να δοκιμάσετε νέες ιδέες. 

 

 

1) Αριθμομηχανές μαθηματικών και γεωμετρίας 

Για να λάβετε βοήθεια με τα μαθηματικά, εισαγάγετε ένα 

πρόβλημα στη γραμμή αναζήτησης, όπως 42 διαιρούμενο με 

11 ή 19 * 8, και η Google θα παρέχει τόσο την απάντηση όσο 

και μια αριθμομηχανή. 

Εάν η γεωμετρία σας προκαλεί πρόβλημα, πληκτρολογήστε 

επίλυση μαζί με ένα σχήμα όπως το τρίγωνο ή το ορθογώνιο. 

Αυτό θα εμφανίσει την αριθμομηχανή γεωμετρίας, από την 
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οποία μπορείτε να λύσετε πολλές πτυχές ενός σχήματος.

 

 

2) Μετατροπές 

Μπορείτε να μετατρέψετε πολλούς τύπους μέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένης της απόστασης, του βάρους και της 

θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 5 χιλιόμετρα 

σε μίλια ή 30 λίτρα σε γαλόνια για να λάβετε μια άμεση 

μετατροπή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 

συντομογραφίες, όπως f για Fahrenheit ή kg για κιλά, για να 
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περιορίσετε την πληκτρολόγηση σας στο ελάχιστο.

 

 

3) Ορισμοί και μεταφράσεις 

Για βοήθεια με τη γλώσσα και το λεξιλόγιο, πληκτρολογήστε 

define (καθορισμός) και οποιαδήποτε λέξη για να λάβετε έναν 

ορισμό που προέρχεται από το Oxford Dictionary, μαζί με 

κοινά συνώνυμα και ανώνυμα. 

Εάν χρειάζεστε έναν μεταφραστή γλώσσας, απλώς 

πληκτρολογήστε μετάφραση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 

μια λέξη ή φράση στην αναζήτηση και να λάβετε αμέσως την 

αγγλική έκδοση. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι μεταφράσεις δεν 

είναι πάντα τέλειες, οπότε διατηρήστε τα πράγματα απλά για 

να διασφαλίσετε ότι θα έχετε πιο ακριβή αποτελέσματα. 
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4) Καιρός 

Κάθε φορά που χρειάζεστε τον τοπικό καιρό, πληκτρολογήστε 

καιρό ή προσθέστε ένα όνομα μέρους για να λάβετε την 

πρόβλεψη για σχεδόν οποιοδήποτε μέρος στη Γη, από το 

Φοίνιξ έως το Όρος Έβερεστ.
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5) Απόσταση μεταξύ τόπων 

Για να βρείτε την απόσταση μεταξύ των μερών, εισαγάγετε 

δύο διαφορετικές τοποθεσίες με τη λέξη μεταξύ τους, για 

παράδειγμα raleigh to asheville. 

Εάν θέλετε οδηγίες οδήγησης για αυτήν τη διαδρομή, απλώς 

κάντε κλικ στο εικονίδιο Οδηγίες (Directions) στη γωνία.

 

 

α) Λήψη 

Εξερευνώντας το Διαδίκτυο, πιθανώς να έχετε αντιμετωπίσει 

τους όρους λήψης και μεταφόρτωσης. Λήψη σημαίνει λήψη 

δεδομένων ή αρχείου από το Διαδίκτυο στον υπολογιστή σας. 

Μεταφόρτωση σημαίνει αποστολή δεδομένων ή αρχείου από 

τον υπολογιστή σας κάπου στο Διαδίκτυο. 

Αυτοί οι όροι περιγράφουν δραστηριότητες που μπορεί να 

έχετε ήδη μάθει πώς να κάνετε. Εάν έχετε ανοίξει ποτέ ένα  
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παραστατικό παράδειγμα σε ένα από τα σεμινάριά μας, έχετε 

κατεβάσει αυτό το αρχείο. Εάν έχετε μοιραστεί ποτέ μια 

φωτογραφία που τραβήξατε στο Facebook ή σε άλλο ιστότοπο 

κοινωνικών μέσων, έχετε ανεβάσει αυτήν τη φωτογραφία. 

Συνήθως, όταν κάνετε λήψη ενός αρχείου, θα ξεκινήσετε τη 

λήψη κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο προς αυτό το αρχείο. 

Πολλά από τα σεμινάρια μας περιέχουν συνδέσμους προς 

αρχεία, όπως αυτό:I am a link 

Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο, το πρόγραμμα περιήγησής σας 

θα σας ζητήσει να επιλέξετε μία από τις δύο μεθόδους για τη 

λήψη του αρχείου. 

• Το Open with θα κατεβάσει το αρχείο και θα το φορτώσει 

αμέσως στο καθορισμένο πρόγραμμα. 

• Το Save File θα το κατεβάσει και θα το αποθηκεύσει στον 

σκληρό σας δίσκο. 

 

 

Είτε έτσι είτε αλλιώς, μόλις κάνετε κλικ στο OK, ξεκινά η λήψη. 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δείξει την πρόοδο και τον 
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χρόνο που απομένει κατά τη λήψη.

 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, είτε το αρχείο θα αποθηκευτεί 

στον υπολογιστή σας είτε θα ανοίξει στο πρόγραμμα που 

επιλέξατε. 

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης δεν ξεκινούν πάντα αυτήν 

τη διαδικασία λήψης όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για ένα 

αρχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ 

στον σύνδεσμο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή 

Αποθήκευση συνδέσμου ως (Save Link As) και, στη συνέχεια, 

επιλέξτε μια τοποθεσία για λήψη του αρχείου. 

Συμπέρασμα 

 

Η συμμετοχή σε αυτόν τον εκπαιδευτικό κύκλο σίγουρα θα 

εμπλουτίσει τους εκπαιδευόμενους. Θα δοκιμάσουν ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων που θα τους επιτρέψουν να δουν, να 

ακούσουν και να μιλήσουν για την τεχνολογία και τα κύρια 

τεχνολογικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην κοινωνία 

σήμερα. Είναι επομένως σημαντικό να καταπολεμηθεί το 

γενετικό χάσμα στο πλαίσιο της πρόσβασης στην τεχνολογία 

και τη γνώση, από την άποψη της κοινωνικής ένταξης, με την 

άποψη ότι η πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που μας επιτρέπει 

η τεχνολογία είναι δικαίωμα όλων των πολιτών σε κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Φυσικά, η ενοποίηση των δεξιοτήτων που εργάζονται εδώ θα 

συμβεί με την καθημερινή επανάληψη αυτών των 
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διαδικασιών. Αλλά αυτό το διαμορφωτικό ερέθισμα θα είναι 

σίγουρα μια διαδικασία διευκόλυνσης για ένταξη στην 

τεχνολογία.  
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Επιπλέον υλικό: 

 https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/in

troducao-a-informatica-hardware-software (PT language) 

 https://openlab.citytech.cuny.edu/com-basics/hardware-guide/ 

(Eng language) 

 https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&metho

d=getFile (PT language) 

 https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-

impressora-no-windows-10/ (PT language) 

 https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-

informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-

Hardware/Hardware%20Basics.ppt (Eng language) 

 https://certificadocursosonline.com/cursos/curso-de-informatica/ 

(PT language) 

Οδηγίες / συμβουλές για εκπαιδευτές (Γενικά): 

• Γνωρίστε τους εκπαιδευόμενους σας και δείτε πώς μπορείτε να κάνετε έναν 

παραλληλισμό των θεμάτων με τις εμπειρίες / ανάγκες της ζωής τους 

• Σεβαστείτε τον ρυθμό κάθε μαθητή: τους χρόνους απόκρισης (λεκτική και 

εκτέλεση εργασιών) κάθε μαθητή 

• Προσαρμόστε την ομιλία και το λεξιλόγιο σας 

• Μιλάτε αργά 

• Υλικό υποστήριξης με μεγάλους και δυνατούς χαρακτήρες 

• Να είστε πρακτικοί και άμεσοι 

• Να μπορείτε να προσαρμόζεστε (στις απαιτήσεις των μαθητών) 

• Διοργανώστε μικρούς διαγωνισμούς 

• Εξηγήστε την αξία της εκμάθησης του υλικού του υπολογιστή και των 

βασικών λειτουργιών και πόσο χρήσιμα μπορεί να είναι στην καθημερινή 

ζωή. 

https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/introducao-a-informatica-hardware-software
https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/introducao-a-informatica-hardware-software
https://openlab.citytech.cuny.edu/com-basics/hardware-guide/
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&method=getFile
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&method=getFile
https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-impressora-no-windows-10/
https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-impressora-no-windows-10/
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-Hardware/Hardware%20Basics.ppt
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-Hardware/Hardware%20Basics.ppt
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-Hardware/Hardware%20Basics.ppt
https://certificadocursosonline.com/cursos/curso-de-informatica/

