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Kοινοπραξία

Περιγραφή ενότητας
Η πρώτη ενότητα, στοχεύει να σας εξοικειώσει με τον
ψηφιακό κόσμο παρέχοντας ορισμούς, παραδείγματα και
περιγραφές που σχετίζονται με τον αλφαβητισμό δεδομένων.
Σε αυτήν την ενότητα θα κατανοήσετε μερικές συγκεκριμένες
ορολογίες, όπως: διεύθυνση ιστού, πρόγραμμα περιήγησης,
Drive κ.λπ.
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Υπο-Ενότητα 1: Έννοιες του Διαδικτύου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλώς ορίσατε στον ψηφιακό κόσμο!
Η υπο-ενότητα 1 έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις κύριες πτυχές της περιήγησης στο Διαδίκτυο με
τρόπο που είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικός και κατανοητός.
Στις πρώτες διαφάνειες θα ανακαλύψετε τις βασικές ορολογίες που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή
ζωή. Πιστεύουμε ότι πριν από τη λειτουργία σε υπολογιστή και στο Διαδίκτυο είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε τις συγκεκριμένες ορολογίες. Αυτοί οι όροι μπορεί να φαίνονται αρκετά περίπλοκοι στην
αρχή, αλλά καθώς μπαίνετε όλο και περισσότερο σε αυτό το θέμα, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα
είναι πολύ πιο απλά από ό, τι φαίνονται.
Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος και ελπίζουμε
να σας προσφέρουμε μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο!
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Γιατί είναι σημαντικό το
Διαδίκτυο;
Σήμερα, το Διαδίκτυο έγινε πολύ
σημαντικό στις ζωές μας.
Ξεκινώντας από την προσωπική
χρήση και τελειώνοντας με τις
πιο ισχυρές επιχειρήσεις, το
Διαδίκτυο έχει αλλάξει πολλές
πτυχές της ζωής μας.
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Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου είναι:

• Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες - το Διαδίκτυο παρέχει πληροφορίες σε όλους τους τομείς (πολιτική, διοίκηση, αθλητισμός,
•
•
•
•
•
•
•

γεωργία, καιρός, νομικές πληροφορίες - νόμοι, αποφάσεις κ.λπ.) που παρουσιάζονται σε όλες τις μορφές: ειδήσεις, άρθρα, εικόνες,
βίντεο κ.λπ.
Επικοινωνία με δημόσια ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες - εύρεση στοιχείων επικοινωνίας, δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους
μέσω: e-mail, φόρμες επικοινωνίας σε ιστότοπους.
Επικοινωνία με συγγενείς και φίλους όπως στο τηλέφωνο αλλά δωρεάν.
Εκπαίδευση - πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα (μερικά από αυτά δωρεάν)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και διαφήμιση - η δυνατότητα εύρεσης και αγοράς των προϊόντων που χρειάζεστε στη χαμηλότερη τιμή της
αγοράς. Η δυνατότητα πώλησης διαφορετικών προϊόντων μόνοι σας, ως νομικό πρόσωπο ή ακόμα και ως άτομο.
Κοινή γνώμη - έχετε την ευκαιρία να ακούσετε προσφέροντας τη γνώμη σας για διαφορετικά νέα, άρθρα, φόρουμ, διαφορετικούς
ιστότοπους κ.λπ., διαχειρίζοντας τον δικό σας ιστότοπο / ιστολόγιο, όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε κάποιες πληροφορίες
θέλετε.
Μαθαίνοντας χρήσιμα πράγματα για την καθημερινή ζωή - μέσω βίντεο, σεμιναρίων, παρουσιάσεων, που είναι διαθέσιμα σε
όλους στο Διαδίκτυο.
Εξοικονόμηση χρόνου - μέσω του Διαδικτύου πολλά προβλήματα επιλύονται πολύ γρηγορότερα, μερικές χρήσιμες πληροφορίες
μπορούν να βρεθούν μόνο σε απόσταση ενός κλικ.
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Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ευρείας περιοχής που συνδέει συστήματα υπολογιστών σε όλο τον κόσμο.
Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ο οποίος είναι
μεταξύ εσάς και του Διαδικτύου.
Το WWW είναι το "World Wide Web". Δεν είναι συνώνυμο του Διαδικτύου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ή απλά «ο Ιστός» είναι ένα
υποσύνολο του Διαδικτύου. Ο Ιστός αποτελείται από σελίδες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας ένα
πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
Ενα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, ή απλά «πρόγραμμα περιήγησης» είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση και
προβολή ιστότοπων. Τα κοινά προγράμματα περιήγησης ιστού περιλαμβάνουν τον Microsoft Internet Explorer, το Google Chrome,
το Mozilla Firefox και το Apple Safari.
Το URL σημαίνει "Uniform Resource Locator". Η διεύθυνση URL είναι η διεύθυνση μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή αρχείου στο
Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL του ιστότοπου Digitalise Me είναι http://www.digitaliseme.eu
Μια μηχανή αναζήτησης περιέχει εκατομμύρια ιστότοπους στον Ιστό, έτσι ώστε οι χρήστες του Διαδικτύου να βρίσκουν εύκολα
ιστότοπους με τις πληροφορίες που αναζητούν. Οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να εντοπίσουν σχετικούς ιστότοπους όταν οι
χρήστες εισάγουν όρους αναζήτησης ή φράσεις. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μηχανών αναζήτησης είναι: Google, Bing, Baidu.
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Η δομή μιας διεύθυνσης Ιστού
Οπως είπαμε νωρίτερα, μια διεύθυνση ιστού ονομάζεται URL.
Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη διαδικτυακή διεύθυνση του Digitalise Me Project.
Η διεύθυνση αυτής της σελίδας είναι "https://digitaliseme.eu/en/about" και περιλαμβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία:
http: // - το πρόθεμα URL, το οποίο καθορίζει το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην τοποθεσία
Digitaliseme.eu– το όνομα του διακομιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή
/ en / about - η διαδρομή προς τον κατάλογο ή το αρχείο
Μπορείτε να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL πληκτρολογώντας τη στη γραμμή διευθύνσεων του
προγράμματος περιήγησης ιστού. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια διεύθυνση URL ιστότοπου γραμμένη σε
μια επαγγελματική κάρτα για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εταιρείας. Ωστόσο, τα περισσότερα URL εμφανίζονται
αυτόματα όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ή ανοίγετε έναν σελιδοδείκτη.
Εάν το όνομα διακομιστή στη διεύθυνση URL δεν είναι έγκυρο, το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να εμφανίσει
σφάλμα "Ο διακομιστής δεν βρέθηκε (Server not found)". Εάν η διαδρομή στη διεύθυνση URL είναι λανθασμένη, ο
διακομιστής ενδέχεται να ανταποκριθεί με σφάλμα (error) 404.
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Τομείς και τύποι τομέων
Το όνομα τομέα είναι ένα μοναδικό όνομα που προσδιορίζει έναν ιστότοπο / μια διεύθυνση ιστού. Για παράδειγμα, το
όνομα τομέα του Digitalise Me Project είναι "digitaliseme.eu" Κάθε ιστότοπος έχει ένα όνομα τομέα που χρησιμεύει ως
διεύθυνση, το οποίο χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον ιστότοπο.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, το όνομα τομέα εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος
περιήγησης ιστού. Ορισμένα ονόματα τομέα προηγούνται από το "www" (το οποίο δεν αποτελεί μέρος του ονόματος
τομέα), ενώ άλλα παραλείπουν το πρόθεμα "www".
Ολα τα ονόματα τομέα έχουν ένα επίθημα τομέα, όπως .com, .eu, .net ή .org.
Το επίθημα τομέα βοηθά στον προσδιορισμό του τύπου του ιστότοπου που αντιπροσωπεύει το όνομα τομέα.
Για παράδειγμα:
Τα ονόματα τομέα ".com" χρησιμοποιούνται συνήθως από εμπορικούς ιστότοπους,
Οι ιστότοποι ".org" χρησιμοποιούνται συχνά από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Το ".net" είναι ιστότοποι που σχετίζονται με το δίκτυο - υπηρεσίες διαδικτύου και τεχνολογία
Το ".eu" είναι ο τομέας ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) για την Ευρωπαϊκή Ενωση
".dk" (Δανία) ή ".se" (Σουηδία) είναι ένας κωδικός χώρας που βοηθά στον προσδιορισμό της τοποθεσίας και του κοινού
του ιστότοπου.
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Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο;
Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι:
Πρώτον - ένας υπολογιστής, ένας φορητός υπολογιστής, ένα tablet ή ένα smartphone
Δεύτερον - σύνδεση στο Διαδίκτυο (συνήθως εγκατεστημένη από πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου)
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, σας συνιστούμε πλήρως να επικοινωνήσετε με έναν εθνικό Πάροχο Υπηρεσιών
Διαδικτύου για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συνδέσεων που διατίθενται στην περιοχή σας, το κόστος, τις
λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη δόση και τη διαμόρφωση του τηλεφώνου ή του δικτύου λογισμικού στον υπολογιστή σας. !
Μετά από αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης από την επιφάνεια εργασίας για να "σερφάρετε στον
Ιστό".
Υπάρχει μια ποικιλία προγραμμάτων περιήγησης, αλλά οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι:
Microsoft Edge (www.microsoft.com) Safari (www.apple.com)
Firefox (www.mozilla.org)
Chrome (www.google.com/chrome)
συνήθως προεγκατεστημένο σε
υπολογιστές με Windows
συνήθως προεγκατεστημένο
που προσφέρουν
που προσφέρουν
σε συσκευές Mac
πρόσθετες δυνατότητες
πρόσθετες δυνατότητες

Ας ξεκινήσουμε κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο.
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Αφού κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο, θα εμφανιστεί μία από τις παρακάτω εικόνες.

Συγχαρητήρια! Εχετε ξεκινήσει την πλοήγηση στο Διαδίκτυο!
Το επόμενο βήμα είναι να εισαγάγετε τις πληροφορίες που αναζητάτε στο "πλαίσιο αναζήτησης". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την προεγκατεστημένη μηχανή αναζήτησης (δείτε τη δεξιά εικόνα) ή μπορείτε να προκαθορίσετε μια άλλη μηχανή αναζήτησης
(δείτε την εικόνα στην αριστερή πλευρά).
Ο πιο συνηθισμένος ιστότοπος για αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι www.google.com και εάν αναζητάτε από
πληροφορίες γραμμένες στη δική σας γλώσσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επέκταση της χώρας σας, οπότε για παράδειγμα
για τα Πορτογαλικά μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον σύνδεσμο www.google .pt Ξέρετε ήδη πώς να χρησιμοποιήσετε τις
επεκτάσεις, καθώς το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη διαφάνεια.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Τι είναι η επιφάνεια εργασίας;
Οπως είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, το εικονίδιο του προγράμματος περιήγησης βρίσκεται στην επιφάνεια
εργασίας. Ας μάθουμε πώς φαίνεται η επιφάνεια εργασίας και ποια άλλα στοιχεία είναι προσβάσιμα από την επιφάνεια
εργασίας.
Η επιφάνεια εργασίας είναι η κύρια περιοχή της οθόνης που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας και συνδέεστε. Τα
κύρια προγράμματα ή οι φάκελοι εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε αντικείμενα
στην επιφάνεια εργασίας σας, όπως αρχεία ή φακέλους και να τα οργανώσετε όπως θέλετε.
Στα Windows, η επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει μια γραμμή εργασιών, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης
από προεπιλογή. Σε Mac, η επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει μια γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης και το Dock
στο κάτω μέρος.
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Κοινοί τύποι εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας
Ενα αρχείο υπολογιστή - είναι μια πηγή υπολογιστή για την εγγραφή δεδομένων σε μια συσκευή αποθήκευσης υπολογιστή.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων υπολογιστή, σχεδιασμένοι για διαφορετικούς σκοπούς.
Ενα αρχείο μπορεί να σχεδιαστεί για να αποθηκεύει μια εικόνα, ένα γραπτό μήνυμα, ένα βίντεο,
ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή διαφόρων ειδών δεδομένων.
Οι κοινοί τύποι αρχείων παρουσιάζονται στην εικόνα.
Ενας φάκελος - έχει τον ίδιο σκοπό με έναν φυσικό φάκελο - για την αποθήκευση εγγράφων.
Οι φάκελοι έχουν σχεδιαστεί για την οργάνωση αρχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες σε ένα
φάκελο "Εικόνες", τα αρχεία ήχου σας σε ένα φάκελο "Μουσική" και τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου σε ένα φάκελο "Εγγραφα". Οι φάκελοι
μπορούν επίσης να αποθηκεύουν υποφακέλους, οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν επιπλέον αρχεία και φακέλους. Ενα εικονόγραμμα φακέλου,
μοιάζει με αυτό:
ή
Εφαρμογή - ή πρόγραμμα εφαρμογής, είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που εκτελείται στον υπολογιστή. Η λέξη "εφαρμογή" χρησιμοποιείται
επειδή κάθε πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή για τον χρήστη. Για παράδειγμα: προγράμματα περιήγησης ιστού, προγράμματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χάρτες, ημερολόγια, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, παιχνίδια και βοηθητικά προγράμματα είναι όλες
εφαρμογές. Στις ακόλουθες ενότητες θα περιγραφεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
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Κοινοί τύποι εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας
Ο εκτυπωτής - είναι μια συσκευή εξόδου που εκτυπώνει έντυπα έγγραφα. Αυτό περιλαμβάνει έγγραφα κειμένου, εικόνες ή
συνδυασμό και των δύο. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στον εκτυπωτή σας από τον υπολογιστή, απλώς αναζητήστε τα
ακόλουθα εικονίδια:

Ενα πρόγραμμα οδήγησης (Driver)- είναι ένα στοιχείο λογισμικού που επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα και σε μια
συσκευή να επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως στο ακόλουθο σχήμα:

Συντομεύσεις - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε συνδέσμους σε προγράμματα σε οποιονδήποτε φάκελο: επιτραπέζιο ή
άλλες τοποθεσίες στον υπολογιστή. Μια συντόμευση στα Windows έχει ένα μικρό βέλος στην κάτω αριστερή γωνία του
εικονιδίου. Τα αρχεία συντόμευσης τελειώνουν με επέκταση αρχείου .lnk. Μια συντόμευση είναι χρήσιμη για πιο εύκολη
πρόσβαση σε προγράμματα λογισμικού ή αρχεία, χωρίς να χρειάζεται να σκάβετε φακέλους στον υπολογιστή για να τον
βρείτε ή χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξετε τη λίστα Εναρξη (Start ) στη λίστα Προγράμματα (Programs) για να βρείτε ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
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Κάδος Ανακύκλωσης ή Κάδος απορριμμάτων - Εάν διαγράψετε ένα αρχείο ή φάκελο, θα τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης / Κάδος
απορριμμάτων. Τα στοιχεία αποθηκεύονται προσωρινά στον Κάδο Ανακύκλωσης προτού διαγραφούν οριστικά από τον χρήστη.
Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης είτε σύροντάς τα στο εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης είτε κάνοντας δεξί κλικ
σε ένα στοιχείο και επιλέγοντας "Διαγραφή" από το αναδυόμενο μενού.
Μπορείτε να ανοίξετε τον Κάδο Ανακύκλωσης κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε τα αρχεία από
τον Κάδο Ανακύκλωσης, όπως σε ένα φάκελο.
Στην αριστερή πλευρική γραμμή του παραθύρου, υπάρχει μια ενότητα "Εργασίες κάδου ανακύκλωσης" που περιλαμβάνει τις επιλογές
"Αδειασμα του κάδου ανακύκλωσης" και "Επαναφορά όλων των στοιχείων". Εάν επιλέξετε "Αδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης", όλα τα
στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης θα διαγραφούν οριστικά. Εάν θέλετε μόνο να διαγράψετε ένα στοιχείο, μπορείτε να το επιλέξετε,
πατήστε Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να το διαγράψετε. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η επαναφορά των
διαγραμμένων στοιχείων. Κατά καιρούς, συνιστάται να αδειάζετε τον Κάδο Ανακύκλωσης επειδή ελευθερώνει χώρο στο δίσκο για άλλα
αρχεία.
Εάν επιλέξετε "Επαναφορά όλων των στοιχείων", τα αρχεία θα τοποθετηθούν ξανά στην αρχική τους θέση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
αντικείμενα ξεχωριστά και να τα επαναφέρετε στους προηγούμενους φακέλους τους.
ή
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Υπο-Ενότητα 1: Έννοιες του Διαδικτύου

Πώς να τακτοποιήσετε εικονίδια
Για να τακτοποιήσετε εικονίδια κατά όνομα, τύπο, ημερομηνία ή μέγεθος, κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή στην
επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ταξινόμηση κατά". Κάντε κλικ στην εντολή που δείχνει πώς θέλετε να
τακτοποιήσετε τα εικονίδια (κατά όνομα, μέγεθος, τύπο, κ.λπ.). Εάν θέλετε τα εικονίδια να τακτοποιηθούν αυτόματα,
κάντε κλικ στο Προβολή (View) και επιλέξτε Αυτόματη διάταξη (Auto Arrange). Εάν θέλετε να τακτοποιήσετε τα
εικονίδια μόνοι σας, κάντε ξανά κλικ στο Αυτόματη διάταξη (Auto Arrange) για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής.

Πώς να αφαιρέσετε εικονίδια
Ορισμένα εικονίδια είναι συντομεύσεις σε προγράμματα στον υπολογιστή σας. Εάν δεν θέλετε μια συντόμευση στην
επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο και μετά σύρετέ την στον Κάδο Ανακύκλωσης. Αυτή η ενέργεια καταργεί
μόνο τη συντόμευση και όχι το πρόγραμμα στο οποίο δείχνει. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο και,
στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο Διαγραφή (Delete) για να καταργήσετε μια συντόμευση από την επιφάνεια εργασίας
σας. Ορισμένα εικονίδια, όπως το δίκτυό μου (my network), ο Κάδος ανακύκλωσης και ο υπολογιστής μου δεν μπορούν
να διαγραφούν.
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Πώς να μετακινήσετε ένα εικονίδιο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 μεθόδους για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο από ένα φάκελο σε άλλο:
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε Αποκοπή (Cut). Μεταβείτε στο φάκελο στον
οποίο θέλετε να μετακινήσετε το έγγραφο, κάντε δεξί κλικ σε έναν κενό χώρο σε αυτόν το φάκελο και επιλέξτε
Επικόλληση (Paste). Το εικονίδιο θα μετακινηθεί αυτόματα. Εάν θέλετε να διατηρήσετε και ένα αντίγραφο του
εγγράφου στον τρέχοντα φάκελο, επιλέξτε Αντιγραφή (Copy) αντί για Αποκοπή (Cut).
Μεταφορά και απόθεση - ανοίξτε τους δύο φακέλους: το φάκελο στον οποίο βρίσκεται το εικονίδιο και το φάκελο στον
οποίο θέλετε να το μετακινήσετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού για να
"πιάσετε" το αντικείμενο. "Σύρετε" το αντικείμενο στην επιθυμητή θέση μετακινώντας το δείκτη σε αυτό. " Ρίξτε " το
αντικείμενο απελευθερώνοντας το κουμπί.
Πώς να επιλέξετε πολλά εικονίδια
Εάν θέλετε να επιλέξετε περισσότερα εικονίδια, πατήστε το κουμπί CTRL (έλεγχος) στο πληκτρολόγιό σας
και κρατήστε το πατημένο κατά την επιλογή των εικονιδίων. Τα επιλεγμένα εικονίδια θα επισημανθούν όπως στην δεξιά
εικόνα.
Δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να τα αντιγράψετε όλα αυτά.
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Υπο-Ενότητα 1: Έννοιες του Διαδικτύου

Πώς να κάνετε τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας μεγαλύτερα ή μικρότερα:
Για Windows και Mac τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας εμφανίζονται σε ένα προκαθορισμένο μέσο μέγεθος. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να τα βλέπετε αρκετά καθαρά για να κάνετε κλικ σε κάθε εικονίδιο στο οποίο θέλετε ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση.
Ακολουθούν τα βήματα για το πώς να κάνετε τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας μεγαλύτερα για να τα δείτε καλύτερα ή
μικρότερα, ώστε να μπορούν να χωρέσουν περισσότερα στην οθόνη σας:
Για Windows: Κάντε δεξί κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα εάν έχετε οθόνη αφής)
κάπου σε ένα ελεύθερο χώρο στην επιφάνεια εργασίας.
Δεξί κλικ στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View).
Οι τρεις πρώτες επιλογές που θα δείτε είναι
Μεγάλα εικονίδια, μεσαία εικονίδια και μικρά εικονίδια.
Η τρέχουσα προβολή υποδεικνύεται από μια μαύρη κουκκίδα μπροστά από το όνομα.
Κάντε κλικ στο μέγεθος που θέλετε και τα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας θα αλλάξουν ανάλογα.
Για Mac: Κάντε δεξί κλικ κάπου σε έναν ελεύθερο χώρο στην επιφάνεια εργασίας.
Δεξί κλικ στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση επιλογών προβολής (Show View ). Και θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.
Χρησιμοποιώντας το ποντίκι μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος του εικονιδίου μετακινώντας τον κέρσορα
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη γραμμή μέτρησης μεγέθους εικονιδίου.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 3

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών

Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτή η ενότητα περιέχει ένα υπόβαθρο για
περιήγηση και αναζήτηση πληροφοριών στο
Διαδίκτυο.
Σε αυτή την υπο-ενότητα θα ερευνήσουμε τις
επιλογές και τις ρυθμίσεις που μπορεί να
προσφέρει ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Περιγράφονται πολλές πρακτικές
δραστηριότητες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας στη σελίδα της μηχανής
αναζήτησης, προκειμένου να σας βοηθήσουν
να πλοηγηθείτε ανεξάρτητοι.

Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών

Διαφορές μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης ιστού και μιας μηχανής αναζήτησης

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις ιστοσελίδες και στα αρχεία HTML. Είναι το εργαλείο
που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο. Μερικά από τα δημοφιλέστερα είναι: Microsoft Edge, Safari,
Mozilla, Chrome και Opera.
Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείται για αναζήτηση ορισμένων πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Είναι ένας
ιστότοπος μέσω του οποίου μπορείτε να αναζητήσετε το διαθέσιμο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, πληκτρολογώντας τις
επιθυμητές λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης εξετάζει μέσω του ευρετηρίου της για σχετικές
ιστοσελίδες και τις εμφανίζει με τη μορφή λίστας. Μερικά από τα δημοφιλέστερα είναι: Google, Bing, Yahoo, Baidu.

Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών

Πώς να ανοίξετε και να κλείσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού;
Σύντομη ανακεφαλαίωση:
1. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών. Απλά πρέπει να ψάξετε
το αντιπροσωπευτικό εικονίδιο.

2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο και θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.

3. Για να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κάντε κλικ στο κουμπί X που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία.
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Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών
Τώρα που είστε σίγουροι για το πώς να ανοίξετε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε τις
επιλογές που μπορούν να μας προσφέρουν τα προγράμματα περιήγησης ιστού:

α) Ανοίξτε μια ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο
Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, πρώτα ελαχιστοποιήστε το πραγματικό παράθυρο,
κάνοντας κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται στην πλάγια εικόνα.
Το τρέχον παράθυρο Διαδικτύου θα ελαχιστοποιηθεί στη γραμμή εργασιών και μπορείτε
να ανοίξτε ένα νέο παράθυρο κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Διαδικτύου.

β) Κλείστε ένα παράθυρο Διαδικτύου
Για να κλείσετε ένα παράθυρο Διαδικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί X που εμφανίζεται
στην επάνω δεξιά γωνία.
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Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών

γ) Ανοίξτε μια ιστοσελίδα σε μια νέα καρτέλα
Για ταυτόχρονη περιήγηση σε πολλές σελίδες, πατήστε το κουμπί + στη γραμμή στο
το πάνω μέρος της εικόνας.
Θα γράφει"νέα καρτέλα".

δ) Ανανέωση ιστοσελίδας / διακοπή φόρτωσης ιστοσελίδας
Η ανανέωση μιας σελίδας σημαίνει την ενημέρωσή της σελίδας με την τελευταία έκδοση
των πληροφοριών αυτής της σελίδας. Μπορείτε να ανανεώσετε τη σελίδα σας
κάνοντας κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται στην εικόνα δεξιά. Από την άλλη
πλευρά, εάν μια σελίδα χρειάζεται πολύ χρόνο για να φορτωθεί, μπορείτε να
σταματήσετε τη διαδικασία φόρτωσης κάνοντας κλικ στην ίδια θέση.
Αυτή τη φορά αντί για το κουμπί Ανανέωση (Refresh), θα εμφανιστεί ένα κουμπί X.
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Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών
ε) Κλείσιμο καρτελών
Εάν ανοίχτηκαν πάρα πολλές καρτέλες, μπορείτε να τις κλείσετε ξεχωριστά κάνοντας
κλικ στο X που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη καρτέλα.
Εάν θέλετε να κλείσετε όλες τις καρτέλες που ανοίγουν στο παράθυρο,
θα πρέπει να κάνετε κλικ στο X που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία.
στ) Εμφάνιση διευθύνσεων URL που επισκεφτήκατε προηγουμένως
Εάν είχατε κλείσει μια ιστοσελίδα κατά λάθος, μην πανικοβληθείτε!
Μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε σε αυτήν τη σελίδα κάνοντας κλικ στο σύμβολο
(όπως υποδεικνύεται στην κάτω δεξιά εικόνα).
Θα εμφανιστεί μια νέα αναδυόμενη γραμμή. Κάντε κλικ στο Ιστορικό (History) και τα
Πρόσφατα Κλειστά (Recently Closed ) θα εμφανιστούν τις σελίδες που επισκεφθήκατε
τελευταίως. Για να επιστρέψετε σε μια σελίδα που επισκεφθήκατε, πρέπει απλώς να την
επιλέξετε από τη λίστα και να κάνετε κλικ σε αυτήν. Εάν θέλετε να επισκεφθείτε
ξανά έναν ιστότοπο στον οποίο επισκεφθήκατε πριν από λίγες ημέρες ή εβδομάδες,
μπορείτε να το κάνετε κάνοντας κλικ στο κουμπί Ιστορικό (History)
(πάνω από τα Πρόσφατα κλειστά (Recently closed)).
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Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
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ζ) Διαχειριστείτε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας
Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Ιστορικό (History), θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.
Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτήν τη σελίδα και να αναζητήσετε ιστότοπους που επισκεφτήκατε προηγουμένως. Μπορείτε να
καθοδηγήσετε την αναζήτησή σας λαμβάνοντας υπόψη την ημέρα ή την ώρα που έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπο που αναζητάτε.
η) Διαγραφή ιστορικού περιήγησης
Εάν θέλετε να διαγράψετε το ιστορικό των ιστότοπων που επισκεφτήκατε, απλά πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση
δεδομένων περιήγησης (Clear browsing data) . Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο και θα έχετε την επιλογή να διαγράψετε το
ιστορικό από την τελευταία ώρα, την τελευταία ημέρα, τον τελευταίο μήνα ή το ιστορικό όλων των περιόδων.
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Ρύθμιση σελίδας εκκίνησης προγράμματος περιήγησης ιστού
Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να ανοίξετε οποιαδήποτε σελίδα ως σελίδα εκκίνησης.
Συνιστάται συνήθως να δημιουργήσετε μια μηχανή αναζήτησης ως σελίδα εκκίνησης.
Τα βήματα για τη δημιουργία μιας αρχικής σελίδας είναι:
1.
2.
3.
4.

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας σας.
Επάνω δεξιά, πατήστε το σύμβολο
Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις (Settings) και θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στην ενότητα "Μηχανή αναζήτησης
(Search engine)".
5. Κάντε κλικ στην αναδυόμενη γραμμή και επιλέξτε την επιθυμητή μηχανή αναζήτησης
(Search engine).
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Τρόπος δημιουργίας / προβολής / διαγραφής σελιδοδεικτών
Ενας σελιδοδείκτης είναι μια αποθηκευμένη συντόμευση που κατευθύνει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε μια
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αποθηκεύει τον τίτλο και τη διεύθυνση της αντίστοιχης σελίδας. Η αποθήκευση
σελιδοδεικτών σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες σας τοποθεσίες στον Ιστό.
Τα βήματα για τη δημιουργία ενός σελιδοδείκτη είναι:
Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο από
την επιφάνεια εργασίας σας.
Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτη.
3. Κάντε κλικ στο σύμβολο
4. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες (Bookmarks) και θα εμφανιστεί ένα νέο αναδυόμενο εικονίδιο.
5. Κάντε κλικ στο "Σελιδοδείκτης σε αυτής της σελίδα (Bookmark this page)" και πατήστε
"Τέλος (Done)". Η σελίδα θα είναι εμφανίζεται στην επάνω γραμμή εργαλείων, ακριβώς
Κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.
(όπως υποδεικνύεται από το βέλος στην εικόνα)
Για να δείτε έναν σελιδοδείκτη, απλώς κάντε κλικ στον τίτλο.
Για να διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο και επιλέξτε "Διαγραφή (Delete)".
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Πώς να βρείτε συγκεκριμένο περιεχόμενο όπως: α) Εικόνες β) Ειδήσεις γ) Βίντεο δ) Περισσότερα
Εάν έχετε εκτελέσει τη Δραστηριότητα 1 που παρουσιάστηκε νωρίτερα,
πιθανώς παρατηρήσατε τα κουμπιά που εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης:
Ολα (All), εικόνες (Images), χάρτες (Maps), βίντεο (Videos) και άλλα (More).
Αυτά τα κουμπιά έχουν το ρόλο του φιλτραρίσματος των πληροφοριών που αναζητάτε
Εάν θέλετε να δείτε μόνο εικόνες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα,
κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνες (Images) και αν θέλετε να δείτε βίντεο που
σχετίζονται με αυτό το θέμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στα βίντεο (Videos) και ούτω καθεξής.
Για πιο προηγμένο φιλτράρισμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Περισσότερα (More).
Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με: αγορές, βιβλία, πτήσεις
ή οικονομικά.
Απλά δοκιμάστε τα!
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Υπο-Ενότητα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών
Τρόπος εκτύπωσης εγγράφων
Τόσο οι ιστοσελίδες όσο και τα έγγραφα που δημιουργούμε στην excel ή στο power point, μπορούν να εκτυπωθούν.
Αρχικά, πρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή ή τον φορητό υπολογιστή σας. Εάν δεν μπορείτε να το
συνδέσετε μόνοι σας, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού στην περιοχή σας.
Αφού βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σωστά συνδεδεμένος,
μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.
Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο
από την επιφάνεια εργασίας σας.
Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτη.
3. Κάντε κλικ στο σύμβολο
4. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση (Print) και θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.
5. Μια άλλη μέθοδος θα ήταν να πατήσετε ταυτόχρονα τα Ctrl και P
κουμπιά στο πληκτρολόγιό σας.
5. Στα νέα ανοιχτά παράθυρα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου
πριν από την εκτύπωση.
6. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση (Print), όπως υποδεικνύεται από το βέλος στην
εικόνα και το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε μια κόλλα χαρτί.

Θέμα 2: Περιήγηση και αναζήτηση
πληροφοριών
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες βοήθειας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού
Εχετε κολλήσει κάποια στιγμή κατά την αναζήτηση στο Διαδίκτυο;
Κανένα πρόβλημα!
Τα προγράμματα περιήγησης στον Ιστό παρέχει βοήθεια για τα
πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο Διαδίκτυο.
Πατήστε το σύμβολο και επιλέξτε Βοήθεια (Help), αντί να κάνετε κλικ στο
Κέντρο βοήθειας (Help Center).
Θα εμφανιστεί μια λίστα με κοινά ζητήματα (όπως στην εικόνα δεξιά).
Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στο θέμα που σχετίζεται με το
πρόβλημά σας και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται από τους
τεχνικούς ειδικούς.
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ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών

Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτή η υπο-ενότητα
περιγράφει τη σημασία
της αξιολόγησης και του
φιλτραρίσματος των
διαδικτυακών
πληροφοριών.
Περιγράφει επίσης τον
τρόπο εκτέλεσης της
Προηγμένης αναζήτησης
και τον τρόπο χρήσης
μιας σειράς πληροφοριών
εκτός σύνδεσης.

Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών

Τα δεδομένα είναι από πού προέρχονται οι πληροφορίες: οι ποσότητες, οι χαρακτήρες ή τα σύμβολα στα οποία εκτελούνται οι
λειτουργίες από έναν υπολογιστή. Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από την επεξεργασία δεδομένων μας παρέχουν κάποιες
επιπλέον γνώσεις. Αυτό ονομάζεται πληροφορίες.
Οι πληροφορίες είναι αυτό που θέλουμε να μάθουμε και προέρχονται από τη συλλογή δεδομένων.
Οι πληροφορίες εξαλείφουν την αβεβαιότητα που αισθάνεται κάποιος μπροστά σε συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις,
προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, να επιλύουν προβλήματα και να ξεπερνούν τα
εμπόδια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να αναπτυχθούν αυτές οι απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία για τη
συλλογή, αποθήκευση και αξιολόγηση δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθούν πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια
μετατρέπονται σε γνώση.
Ο γραμματισμός δεδομένων είναι η ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης, δημιουργίας και επικοινωνίας των δεδομένων ως
πληροφοριές.
Ο πληροφοριακός γραμματισμός είναι ένα "σύνολο ολοκληρωμένων ικανοτήτων που περιλαμβάνει την ανακλαστική ανακάλυψη
πληροφοριών, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παράγονται και εκτιμώνται οι πληροφορίες και τη χρήση των
πληροφοριών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και την ηθική συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης", που ορίζονται από το The
Association of College & Research Libraries.
.
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Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
Πληροφορίες φιλτραρίσματος
Στο προηγούμενο θέμα παρουσιάστηκαν οι τρόποι με
τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένους
τύπους πληροφοριών χρησιμοποιώντας τη μηχανή
Google: εικόνες, βίντεο, χάρτες και ούτω καθεξής. Η
χρήση αυτών των στοχευμένων αναζητήσεων θα σας
βοηθήσει να αποφύγετε τις πολλές μαζεμένες
πληροφορίες. Η διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια ονομάζεται
φιλτράρισμα πληροφοριών.
"Ενα σύστημα φιλτραρίσματος πληροφοριών είναι ένα
σύστημα που αφαιρεί περιττές ή ανεπιθύμητες
πληροφορίες από μια ροή πληροφοριών
χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες ή
μηχανογραφημένες μεθόδους πριν από την παρουσίαση
σε έναν ανθρώπινο χρήστη."
(Βικιπαίδεια)

Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
Κριτική αξιολόγηση των διαδικτυακών πληροφοριών
Οι πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά μεταβλητές. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι
οποιοσδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο μπορεί να δημοσιεύσει δεδομένα και αυτό το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει ποτέ να πάρουμε μια διαδικτυακή πηγή ως 100% αξιόπιστη.
Είναι σημαντικό να αξιολογείτε προσεκτικά τις πληροφορίες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο, επειδή δεν είναι όλες οι
διαδικτυακές πηγές εξίσου αξιόπιστες, πολύτιμες ή ακριβείς.
Πρέπει πάντα να αξιολογείτε κριτικά μια πηγή για να ελέγξετε την αξιοπιστία και την ακρίβεια της πριν τη
χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε σωστές και αξιόπιστες πληροφορίες.
Πώς να αξιολογήσετε κριτικά τις διαδικτυακές πληροφορίες
Μια γνωστή στρατηγική για τον έλεγχο της ποιότητας των πηγών είναι η δοκιμή CRAAP. Το τεστ επικεντρώνεται σε
πέντε βασικές πτυχές που μπορούν να υποδείξουν την ποιότητα μιας πηγής και περιλαμβάνει ερωτήσεις που πρέπει να
ζητήσει μια πηγή για να αξιολογήσει την ποιότητά της. Θα μάθετε περισσότερα για αυτό το τεστ στην Ενότητα 5 Αλφαβητισμός μέσων.

Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
Τρόπος χρήσης της Προηγμένης αναζήτησης
Περιορίστε τα αποτελέσματα αναζήτησης για σύνθετες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας τη σελίδα Προηγμένης αναζήτησης. Για
παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε ιστότοπους που ενημερώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ή εικόνες που είναι ασπρόμαυρες.
Ας δούμε πώς να κάνετε μια Προηγμένη αναζήτηση:
Γράψτε το κείμενο που αναζητάτε, στο πλαίσιο αναζήτησης Google και
πατήστε Enter.
2. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις (Settings) (όπως υποδεικνύεται από το βέλος
στην εικόνα).
3. Επιλέξτε Προηγμένη αναζήτηση.
4. Στην ενότητα "Εύρεση σελίδων με (Find pages with )", εισαγάγετε τους όρους
αναζήτησης.
5. Στην ενότητα "Στη συνέχεια, περιορίστε τα αποτελέσματά σας κατά
(Then narrow your results by" )", επιλέξτε τα φίλτρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα φίλτρα.
6. Κάντε κλικ στη Προηγμένη αναζήτηση.
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Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
Σύνθετα φίλτρα αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Ιστοσελίδες
Γλώσσα, περιοχή
Τελευταία ενημέρωση ημερομηνίας
Ιστότοπος ή τομέας
Πού εμφανίζονται οι όροι αναζήτησης στη σελίδα
Ασφαλής αναζήτηση
Επίπεδο ανάγνωσης
Τύπος αρχείου
Δικαιώματα χρήσης (βρείτε σελίδες που έχετε άδεια χρήσης)
Εικόνες
Μέγεθος, Χρώμα
Αναλογία απεικόνισης
Τύπος (πρόσωπο, κινούμενα σχέδια κ.λπ.)
Ιστότοπος ή τομέας
Τύπος αρχείου
Ασφαλής αναζήτηση
Δικαιώματα χρήσης (βρείτε εικόνες που έχετε άδεια χρήσης)

Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
Τρόπος χρήσης λέξεων-κλειδιών για πληροφορίες αναζήτησης στο διαδίκτυο
Η βελτιστοποίηση λέξεων-κλειδιών, αλλιώς γνωστή ως έρευνα λέξεων-κλειδιών, είναι η πράξη της έρευνας, της ανάλυσης και
της επιλογής των καταλληλότερων λέξεων-κλειδιών για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τις μηχανές αναζήτησης.
Οι λέξεις-κλειδιά είναι οι λέξεις που εισάγετε στα πλαίσια αναζήτησης βάσης δεδομένων. Αντιπροσωπεύουν τη βάση του
θέματος που ψάχνετε και είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή για να περιγράψουν το θέμα. Είναι πολύ
σημαντικό, οπότε επιλέξτε τις σωστές λέξεις-κλειδιά, διαφορετικά μπορεί να έχετε δυσκολίες στην εύρεση των άρθρων που
χρειάζεστε.
Συμβουλές για να επιλέξετε τις καλύτερες λέξεις-κλειδιά για την αναζήτησή σας:
- Προσδιορισμός των κύριων εννοιών του θέματος σας
- Βρείτε συνώνυμα ή ανώνυμα που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψετε το θέμα σας
- Εάν το θέμα σας έχει επίσης συντομογραφίες, μπορείτε επίσης να τις δοκιμάσετε.
Μην αποθαρρύνεστε εάν δεν βρείτε τα καλύτερα αποτελέσματα από την πρώτη σας αναζήτηση. Μπορεί να χρειαστούν
μερικές προσπάθειες για να προσδιοριστεί ποιες λέξεις-κλειδιά λειτουργούν καλύτερα για το θέμα σας. Σίγουρα, αφού
εκτελέσετε πολλές αναζητήσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις-κλειδιά, θα βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 3: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση
πληροφοριών
Κύριοι τύποι αρχείων και οι χρήσεις τους
Πιθανότατα έχετε ακούσει πολλούς χρήστες υπολογιστών να συζητούν για διάφορους τύπους ακρωνύμων όπως .doc,
.pdf, .jpg και δεν γνωρίζατε τι σημαίνουν αυτοί οι κωδικοί.
Εδώ μπορείτε να βρείτε τους πιο συνηθισμένους τύπους αρχείων και τις επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται για κάθε ένα
από αυτά:
Microsoft Word Document - .doc or .docx
Microsoft Excel Document - .xls
Για να δημιουργήσετε έγγραφα κειμένου (γράμματα κ.λπ.).
Για να δημιουργήσετε πίνακες και να οργανώσετε αριθμητικά
δεδομένα.
Adobe Acrobat Reader - .pdf
Power Point Presentations - .ppt
Για προβολή, χειρισμό, εκτύπωση και διαχείριση αρχείων
Για να δημιουργήσετε διαδραστικές παρουσιάσεις
Εικόνες - .jpg or .jpeg
Για προβολή και εκτύπωση εικόνων
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης διαφορετικών εργασιών χρησιμοποιώντας αυτά τα έγγραφα,
συμβουλευτείτε:
Ενότητα 3 - Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, Θέμα 2 - Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
Αποθήκευση Αρχείων στο
Διαδίκτυο – Περιγραφή του
Google Drive

Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive

Αυτή η υπο-ενότητα παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο αποθήκευσης
πληροφοριών στο διαδίκτυο,
χρησιμοποιώντας ειδικά το
Google Drive.

Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων
Η διαδικτυακή αποθήκευση δεδομένων αναφέρεται στην πρακτική αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων με
πρόσβαση τρίτων μέσω του Διαδικτύου. Είναι μια εναλλακτική λύση για την παραδοσιακή τοπική αποθήκευση (όπως
δίσκοι ή μονάδες κασέτας) και φορητή αποθήκευση (όπως οπτικά μέσα ή μονάδες ﬂash). Οι πιο συνηθισμένοι τύποι
διαδικτυακής αποθήκευσης δεδομένων είναι: Google Drive, Dropbox, Microsoft One Drive ή Apple ICloud Drive.
Google Drive
Το Google Drive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud και, όπως κάθε υπηρεσία αποθήκευσης
cloud, κύριος σκοπός της είναι να επεκτείνει την ικανότητά σας να αποθηκεύετε αρχεία πέρα
από τα όρια του σκληρού δίσκου σας.
Το Google Drive μπορεί να αποθηκεύσει οποιοδήποτε είδος αρχείου: φωτογραφίες, βίντεο,
.pdfs, αρχεία Microsoft Oﬃce και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε συνημμένα
email που σας αποστέλλονται μέσω του Gmail απευθείας στο Google Drive, γεγονός που σας
εξοικονομεί από την ανάγκη να κάνετε τη μετακίνηση χειροκίνητα.
Μπορείτε να εγγραφείτε στο Google Drive δημιουργώντας έναν λογαριασμό Google, ο οποίος
όχι μόνο σας παρέχει πρόσβαση στο Drive, αλλά και στο Gmail, στο Google Play και σε πολλές
άλλες υπηρεσίες Google.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Για να χρησιμοποιήσετε το Google Drive, πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google και να
συνδεθείτε.
Μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης του λογαριασμού Google: https://accounts.google.com/signup.
1. Κάντε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού (Create account.).
2. Εισαγάγετε το όνομα και το επώνυμό σας.
3. Στο πεδίο "Ονομα χρήστη (Username)", εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.
4. Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε κλικ στο Επόμενο (Next).
5. Προαιρετικό: Προσθέστε και επαληθεύστε έναν αριθμό τηλεφώνου για τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε την
ημερομηνία γέννησής σας και το φύλο σας.
Κάντε κλικ στο Επόμενο (Next).
6. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους Ορους και Προϋποθέσεις (Terms and Conditions). Κάντε κλικ στο "Δημιουργία
λογαριασμού".
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Drive, κάντε κλικ στο Google Apps που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά
γωνία της οθόνης σας.
Θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές. Επιλέξτε "Drive" (όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά).
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Οι καρτέλες πλοήγησης στο αριστερό περιθώριο είναι για:
• Ο δίσκος μου (My Drive): αποκτήστε πρόσβαση στα αποθηκευμένα αρχεία
σας
• Κοινή χρήση με εμένα (Shared with Me): πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία
• Πρόσφατα (Recent): πρόσβαση σε αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν
πρόσφατα
• Με αστέρι (Starred): προβολή αρχείων με ετικέτα
• Κάδος (Bin): αποκτήστε πρόσβαση στον κάδο ανακύκλωσης
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backups): πρόσβαση στα αντίγραφα
ασφαλείας σας
• Αναβάθμιση χώρου αποθήκευσης (Upgrade Storage): αγοράστε
περισσότερο χώρο αποθήκευσης στο cloud
Η καρτέλα "Ο δίσκος μου (My Drive)" είναι ο κεντρικός κόμβος του Google Drive.
Περιέχει το κύριο αποθετήριο για αρχεία που ανεβάζετε στο Google Cloud.
Λειτουργεί σαν φάκελος που περιέχει τόσο αρχεία όσο και υποφακέλους.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Πώς να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο στο Google Drive
1. Κάντε κλικ στο Ο δίσκος μου (My Drive) και επιλέξτε Νέος φάκελος (New folder).

2. Γράψτε το όνομα του νέου φακέ

φακέλου και κάντε κλικ
στο Δημιουργία (Create).

3. Ο νέος φάκελος θα εμφανιστεί στην ενότητα Ο δίσκος μου (My Drive ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό κάνοντας
διπλό κλικ στο όνομα του φακέλου.
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Πώς να ανεβάσετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο
1. Για να ανεβάσετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο Ο δίσκος μου (|My Drive) και επιλέξτε Μεταφόρτωση αρχείων
(Upload Files).
2. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
ανεβάσετε από τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο Ανοιγμα (Open) και το
το αρχείο θα προστεθεί
στο Drive σας.

3. Εάν θέλετε να ανεβάσετε ένα αρχείο στο φάκελο που έχετε ήδη δημιουργήσει, ανοίξτε το φάκελο και κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό
διάστημα. Οι ίδιες επιλογές με αυτές του βήματος 1, θα εμφανιστούν σε εσάς.
Για να ανεβάσετε ένα φάκελο, κάντε ξανά κλικ στο Ο δίσκος μου (|My Drive) και επιλέξτε Μεταφόρτωση αρχείων (Upload Files).
Ακολουθήστε τα ίδια βήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως και αντί να ανεβάσετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας, αυτή τη φορά
θα ανεβάσετε έναν ολόκληρο φάκελο από τον υπολογιστή σας.
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Διαφορετικές ενέργειες που σχετίζονται με έγγραφα στο Google Drive
1.
2.

3.
4.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Google Drive, κάντε διπλό κλικ στο αντίστοιχο έγγραφο. Εάν το έγγραφο βρίσκεται
σε φάκελο, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο έγγραφο.
Για να μετακινήσετε ένα έγγραφο από ένα φάκελο σε άλλο, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να
μετακινήσετε, κάντε κλικ στο Μετακίνηση σε (Move to) και επιλέξτε ή δημιουργήστε ένα φάκελο, στη συνέχεια
κάντε κλικ στο Μετακίνηση (Move) ή κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε
και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στοιχείο τον φάκελο και αφήστε τον.
Για να μετονομάσετε ένα έγγραφο, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε, κάντε κλικ στην
επιλογή Μετονομασία (Rename) και γράψτε στο πλαίσιο το νέο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ok.
Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σας, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αντιγράψετε,
κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου (Make a copy) και το αντίγραφο θα είναι διαθέσιμο στον ίδιο
φάκελο με το όνομα Αντιγραφή.. (Copy of..)
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Διαφορετικές ενέργειες που σχετίζονται με έγγραφα στο Google Drive
5. Για να διαχειριστείτε τις εκδόσεις ενός εγγράφου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να ανεβάσετε μια
νέα έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εκδόσεων (Manage Versions) και επιλέξτε Ανεβάστε νέες εκδόσεις
(Upload new versions). Επιλέξτε το ενημερωμένο αρχείο που θέλετε να προσθέσετε από τον υπολογιστή σας.
6. Για να αφαιρέσετε ένα έγγραφο, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή
Κατάργηση (remove) και το έγγραφο θα αφαιρεθεί αυτόματα.
7. Για να προσθέσετε ένα έγγραφο στη λίστα αγαπημένων σας, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε,
κάντε κλικ στο Προσθήκη (Add) στο αστέρι και το έγγραφο θα προστεθεί αυτόματα στην ενότητα με το αστέρι.
8. Για λήψη ενός εγγράφου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να κατεβάσετε, κάντε κλικ στο Λήψη (Download)
και το έγγραφο θα ληφθεί στον υπολογιστή σας στο φάκελο Λήψεις (Downloads).
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Διαφορετικές ενέργειες που σχετίζονται με φακέλους στο Google Drive
7. Για να ανοίξετε ένα φάκελο στο Google Drive, κάντε διπλό κλικ στον αντίστοιχο φάκελο. Θα εμφανιστούν οι υποφάκελοι ή τα
έγγραφα από αυτόν τον φάκελο.
8. Για να μετακινήσετε ένα φάκελο, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε, κάντε κλικ στο Μετακίνηση σε
(Move to) και επιλέξτε ή δημιουργήστε ένα φάκελο, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση (Move) ή κάντε κλικ και
κρατήστε πατημένο το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στοιχείο πάνω από το φάκελο και
αφήστε τον .
9. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε, κάντε κλικ στην επιλογή
Μετονομασία (Rename) και γράψτε στο πλαίσιο το νέο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ok.
10. Για να αφαιρέσετε έναν φάκελο, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση
(Remove) και ο φάκελος θα αφαιρεθεί αυτόματα.
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Διαφορετικές ενέργειες που σχετίζονται με φακέλους στο Google Drive
5. Για να προσθέσετε ένα φάκελο στη λίστα αγαπημένων σας, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε,
κάντε κλικ στο Προσθήκη (add) στο αστέρι και ο φάκελος θα προστεθεί αυτόματα στην ενότητα με το αστέρι.
6. Για λήψη ενός φακέλου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να κατεβάσετε, κάντε κλικ στο Λήψη (download) και
ο φάκελος θα ληφθεί στον υπολογιστή σας στο φάκελο Λήψεις (downloads).
7. Για να αλλάξετε το χρώμα ενός φακέλου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην
επιλογή Αλλαγή χρώματος (Change Colour) και επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτόν το φάκελο,
το χρώμα θα αλλάξει αυτόματα.
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Υπο-Ενότητα 4: Αποθήκευση αρχείων
στο Διαδίκτυο - Google Drive
Τρόπος κοινοποίησης εγγράφου ή φακέλου
Για να μοιραστείτε ένα έγγραφο / φάκελο, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να μοιραστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή
χρήση (Share) και θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο. Γράψτε στο πλαίσιο τη διεύθυνση e-mail του ατόμου με το οποίο θέλετε να
μοιραστείτε το αντικείμενο και κάντε κλικ στο Τέλος (Done). Το αντίστοιχο άτομο θα λάβει πρόσκληση για πρόσβαση στο έγγραφο
/ φάκελο από εσάς.
Πώς να αποκτήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο
Μπορείτε να δώσετε σε άλλα άτομα έναν σύνδεσμο για το φάκελό σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προσθέσετε διευθύνσεις
email όταν μοιράζεστε το φάκελό σας.
Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να μοιραστείτε, κάντε κλικ στο Λήψη συνδέσμου (Get link ) και θα εμφανιστεί ένα νέο
παράθυρο. Αλλάξτε την επιλογή Περιορισμένο (Restricted) με την επιλογή Οποιος διαθέτει σύνδεσμο (Anyone with a the link ) και
κάντε κλικ στο Αντιγραφή συνδέσμου (Copy Link), ώστε να μπορείτε να στείλετε το σύνδεσμο στα άτομα που θέλετε να
μοιραστείτε το στοιχείο.
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Γλωσσάριο (1)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ευρείας περιοχής
που συνδέει συστήματα υπολογιστών σε όλο τον κόσμο.
Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, πρέπει να έχετε
πρόσβαση σε έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ο
οποίος ενεργεί μεσάζων μεταξύ εσάς και του Διαδικτύου.

WWW

Το WWW σημαίνει "World Wide Web". Δεν είναι συνώνυμο
του Διαδικτύου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ή απλά «ο Ιστός»
είναι ένα υποσύνολο του Διαδικτύου. Ο Ιστός αποτελείται
από σελίδες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση
χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (WEB BROWSER)

Ενα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή απλά "πρόγραμμα
περιήγησης" είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για
πρόσβαση και προβολή ιστότοπων. Τα κοινά
προγράμματα περιήγησης ιστού περιλαμβάνουν το
Microsoft Internet Explorer, το Google Chrome, το Mozilla
Firefox και το Apple Safari.

URL

Το URL σημαίνει "Uniform Resource Locator." Η διεύθυνση
URL είναι η διεύθυνση μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή
αρχείου στο Διαδίκτυο.

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEARCH ENGINE)

Μια μηχανή αναζήτησης ευρετηριάζει εκατομμύρια
ιστότοπους στον Ιστό, έτσι ώστε οι χρήστες του
Διαδικτύου να βρίσκουν εύκολα ιστότοπους με τις
πληροφορίες που θέλουμε. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι
μηχανών αναζήτησης είναι: Google, Bing, Baidu.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ο εκτυπωτής - είναι μια συσκευή εξόδου που εκτυπώνει

Γλωσσάριο (2)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

DOMAIN

Το όνομα τομέα είναι ένα μοναδικό όνομα που
προσδιορίζει έναν ιστότοπο / μια διεύθυνση ιστού.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DESKTOP)

Η επιφάνεια εργασίας είναι η κύρια περιοχή της οθόνης
που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας και
συνδέεστε. Οπως και η επιφάνεια ενός γραφείου,
λειτουργεί ως χώρος εργασίας

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ενα αρχείο υπολογιστή - είναι μια πηγη υπολογιστή για
την εγγραφή δεδομένων σε μια συσκευή αποθήκευσης
υπολογιστή.

ΦΑΚΕΛΟΣ

Οι φάκελοι έχουν σχεδιαστεί για την οργάνωση αρχείων.
Ενας ψηφιακός φάκελος έχει τον ίδιο σκοπό με έναν
φυσικό φάκελο - για την αποθήκευση εγγράφων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή - ή πρόγραμμα εφαρμογής, είναι ένα
πρόγραμμα λογισμικού που εκτελείται στον υπολογιστή.

ΔΙΣΚΟΣ (DRIVER)

Πρόγραμμα οδήγησης - είναι ένα στοιχείο λογισμικού που
επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα και μια συσκευή να
επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Συντομεύσεις - σας επιτρέπουν να δημιουργείτε
συνδέσμους σε προγράμματα σε οποιονδήποτε φάκελο:
επιφάνεια εργασίας ή άλλες τοποθεσίες στον υπολογιστή

Γλωσσάριο (3)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ONLINE

Η διαδικτυακή αποθήκευση δεδομένων αναφέρεται στην
πρακτική αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων με
πρόσβαση τρίτων μέσω του Διαδικτύου.

GOOGLE DRIVE

Το Google Drive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud
και, όπως κάθε υπηρεσία αποθήκευσης cloud, κύριος
σκοπός της είναι να επεκτείνει την ικανότητά σας να
αποθηκεύετε αρχεία πέρα από τα όρια του σκληρού σας
δίσκου

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ (RECYCLE BIN/TRASH)

Ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα διαγραμμένα
αρχεία.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA)

Τα δεδομένα είναι από πού προέρχονται οι πληροφορίες:
οι ποσότητες, οι χαρακτήρες ή τα σύμβολα στα οποία
εκτελούνται οι λειτουργίες από έναν υπολογιστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFORMATION)

Τα αποτελέσματα που έχουμε από την επεξεργασία
δεδομένων που μας παρέχουν κάποιες επιπλέον γνώσεις.
Οι πληροφορίες είναι αυτό που θέλουμε να μάθουμε και
προέρχονται από την ταξινόμηση των δεδομένων.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA LITERACY)

Ο αλφαβητισμός δεδομένων είναι η ικανότητα
ανάγνωσης, κατανόησης, δημιουργίας και επικοινωνίας
δεδομένων ως πληροφορίες.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INFORMATION
LITERACY)

Η αλφαβητισμός πληροφοριών είναι ένα "σύνολο
ολοκληρωμένων ικανοτήτων που περιλαμβάνει την
ανακλαστική ανακάλυψη πληροφοριών, την κατανόηση
του τρόπου παραγωγής και αξιολόγησης των
πληροφοριών και τη χρήση πληροφοριών στη δημιουργία

Γλωσσάριο (4)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Οι λέξεις-κλειδιά είναι οι λέξεις που εισάγετε στα πλαίσια
αναζήτησης βάσης δεδομένων. Αντιπροσωπεύουν τη
βάση του θέματος που ψάχνετε και είναι οι λέξεις που
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή για να
περιγράψουν το θέμα.

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ενας σελιδοδείκτης είναι μια αποθηκευμένη συντόμευση
που κατευθύνει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε μια
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αποθηκεύει τον τίτλο και τη
διεύθυνση της αντίστοιχης σελίδας

Επικοινωνήστε μαζί μας

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit
aliseme.project/

