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Γνωρίζω το υπολογιστή Γνωρίζω το υπολογιστή 
ως ενιαίο σύστημαως ενιαίο σύστημα

 Ψηφιακός ΚόσμοςΨηφιακός Κόσμος

 Το Εσωτερικό του Υ. Σ.Το Εσωτερικό του Υ. Σ.

 ΠολυμέσαΠολυμέσα

 Δίκτυα Η / ΥΔίκτυα Η / Υ



    



    

Ψηφιακός ΚόσμοςΨηφιακός Κόσμος



    

Ψηφιακό – ΑναλογικόΨηφιακό – Αναλογικό

 Με τον όρο Με τον όρο ΨηφιακόΨηφιακό εννοούμε  εννοούμε 
ένα σύστημα που παίρνει ένα σύστημα που παίρνει 
διακριτές τιμές.διακριτές τιμές.

 Με τον όρο Με τον όρο ΑναλογικόΑναλογικό  
αναφερόμαστε σε ένα σύστημα αναφερόμαστε σε ένα σύστημα 
που παίρνει συνεχόμενες τιμές.που παίρνει συνεχόμενες τιμές.



    

Ψηφιακό (αγγλιστί Ψηφιακό (αγγλιστί digitaldigital))

Ψηφίον σημαίνει πετραδάκι Ψηφίον σημαίνει πετραδάκι 
(χαλίκι). (χαλίκι). 

Ο όρος χρησιμοποιείται και στα Ο όρος χρησιμοποιείται και στα 
μαθηματικά για να χαρακτηρίσει μαθηματικά για να χαρακτηρίσει 
τα σύμβολα των αριθμών.τα σύμβολα των αριθμών.



    

Ο Η / Υ ως ψηφιακή μηχανή Ο Η / Υ ως ψηφιακή μηχανή 

 Ο Η / Υ ως ψηφιακή μηχανήΟ Η / Υ ως ψηφιακή μηχανή
 Δεκαδικό και Δυαδικό σύστημα Δεκαδικό και Δυαδικό σύστημα 

αρίθμησηςαρίθμησης
 Αναπαράσταση συμβόλωνΑναπαράσταση συμβόλων



    

Δυαδικό ΣύστημαΔυαδικό Σύστημα



    

Κώδικας Κώδικας ASCIIASCII

Η ανάγκη να κωδικοποιήσουμε όμοια σε 
όλους του υπολογιστές το σύνολο των 
συμβόλων δημιούργησε τον κώδικα ASCII.

Κάθε ένας από τους 256 χαρακτήρες 
αντιστοιχεί σε μια ξεχωριστή αλληλουχία 
από 0 και 1 (δηλ. ένα byte)



    

Αναπαράσταση εικόνωνΑναπαράσταση εικόνων



    

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις /  / ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

 Σε ποιο πρόβλημα έδωσε λύση Σε ποιο πρόβλημα έδωσε λύση 
ο μαθηματικός ο μαθηματικός LeibnizLeibniz και πώς;  και πώς; 

 Πόσους χαρακτήρες χωράει ένα Πόσους χαρακτήρες χωράει ένα 
CDCD, ένα , ένα USB Flash Memory USB Flash Memory των των 
4 GB4 GB και ένας σκληρός δίσκος  και ένας σκληρός δίσκος 
500 500 GBGB;;

 Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια 
τα μειονεκτήματα από την τα μειονεκτήματα από την 
αποθήκευση τραγουδιών σε αποθήκευση τραγουδιών σε 
ψηφιακή μορφή;ψηφιακή μορφή;



    

Το Εσωτερικό του ΥπολογιστήΤο Εσωτερικό του Υπολογιστή



    



    

Μητρική ΚάρταΜητρική Κάρτα

MoMother ther boboard (Mobo)ard (Mobo)
Η ραχοκοκαλιά του συστήματος.Η ραχοκοκαλιά του συστήματος.
Πάνω της συνδέονται οι Πάνω της συνδέονται οι 

περισσότερες συσκευές του Η/Υπερισσότερες συσκευές του Η/Υ
Περιλαμβάνει ειδικές θύρες, Περιλαμβάνει ειδικές θύρες, 

τυπωμένους διαύλους και τυπωμένους διαύλους και 
υποδοχές για κάρτες, υποδοχές για κάρτες, 
τροφοδοσία, μπαταρία, κ.ά.τροφοδοσία, μπαταρία, κ.ά.



    

Μητρική ΚάρταΜητρική Κάρτα



    

Κεντρική Μονάδα Κεντρική Μονάδα 
Επεξεργασίας (Επεξεργαστής)Επεξεργασίας (Επεξεργαστής)
CCentral entral PProcessing rocessing UUnit (C.P.U.)nit (C.P.U.)
Το μυαλό και η καρδιά του Το μυαλό και η καρδιά του 

συστήματος. συστήματος. 
Το σημαντικότερο εξάρτημα, που Το σημαντικότερο εξάρτημα, που 

επιτελεί την εκτέλεση των επιτελεί την εκτέλεση των 
εντολών.εντολών.

Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας 
(επομένως και βασικό στοιχείο (επομένως και βασικό στοιχείο 
απόδοσης όλου του Η/Υ) το απόδοσης όλου του Η/Υ) το Hz.Hz.



    

ΕπεξεργαστήςΕπεξεργαστής



    

Μνήμη Τυχαίας ΠροσπέλασηςΜνήμη Τυχαίας Προσπέλασης

RRandom andom AAccess ccess MMemory (RAM)emory (RAM)
Το πρόχειρο του επεξεργαστή.Το πρόχειρο του επεξεργαστή.
Αποτελείται από ολοκληρωμένα Αποτελείται από ολοκληρωμένα 

κυκλώματα (κυκλώματα (chipchip), όπου γίνεται ), όπου γίνεται 
η προσωρινή αποθήκευση των η προσωρινή αποθήκευση των 
στοιχείων που χειρίζεται η ΚΜΕστοιχείων που χειρίζεται η ΚΜΕ

Όταν πάψει να τροφοδοτείται ο Όταν πάψει να τροφοδοτείται ο 
Η/Υ χάνει και τα δεδομένα της.Η/Υ χάνει και τα δεδομένα της.

Μονάδα μέτρησης το Μονάδα μέτρησης το byte (8 bit)byte (8 bit)..



    

Μνήμη Μνήμη RAMRAM



    

Μνήμη Μόνο για ΑνάγνωσηΜνήμη Μόνο για Ανάγνωση

RRead ead OOnly nly MMemory (ROM)emory (ROM)
Η μνήμη αυτή χρησιμοιείται Η μνήμη αυτή χρησιμοιείται 

κυρίως την αποθήκευση του κυρίως την αποθήκευση του 
BIOS (Basin Input / Output BIOS (Basin Input / Output 
System)System)

Δεν χάνει τα δεδομένα της με την Δεν χάνει τα δεδομένα της με την 
διακοπή παροχής ηλεκτρικού διακοπή παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος.ρεύματος.



    

Μνήμη Μνήμη ROMROM



    

ΚάρτεςΚάρτες

 Κάρτα ΓραφικώνΚάρτα Γραφικών
 Κάρτα ΉχουΚάρτα Ήχου
 Κάρτα ΔικτύουΚάρτα Δικτύου
 Κάρτα Κάρτα MODEMMODEM
 Κάρτα Κάρτα USBUSB
 Κάρτα Τηλεόρασης / Κάρτα Τηλεόρασης / 

ΡαδιοφώνουΡαδιοφώνου
 Κάρτα Κάρτα videovideo
 Κάρτα Κάρτα Blue Tooth Blue Tooth / Υπερύθρων/ Υπερύθρων



    

Εσωτερικές ΚάρτεςΕσωτερικές Κάρτες [1][1]



    

Εσωτερικές ΚάρτεςΕσωτερικές Κάρτες [2][2]



    

ΤροφοδοτικόΤροφοδοτικό

Δίδει το ρεύμα στο σύστημα Δίδει το ρεύμα στο σύστημα 
(απαραίτητο για την λειτουργία (απαραίτητο για την λειτουργία 
του).του).

Μετατρέπει το εναλλασσόμενο Μετατρέπει το εναλλασσόμενο 
ρεύμα σε συνεχές.ρεύμα σε συνεχές.

Παρέχει τάσεις 5 και 12 Παρέχει τάσεις 5 και 12 VoltVolt  
(κατάλληλες για την λειτουργία (κατάλληλες για την λειτουργία 
του συστήματος).του συστήματος).



    

Συσκευές ΑποθήκευσηςΣυσκευές Αποθήκευσης
 Σκληρός Δίσκος (Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Hard Disk 

Drive - HDDDrive - HDD))  : Μαγνητικό και : Μαγνητικό και 
βασικότατο μέσο αποθήκευσηςβασικότατο μέσο αποθήκευσης

 Οπτικά Μέσα ΑποθήκευσηςΟπτικά Μέσα Αποθήκευσης
 CD (Compact Disk)CD (Compact Disk) – … 750  – … 750 MBMB
 DVD (Digital Video Disk) DVD (Digital Video Disk) – – 4.4.7 7 GBGB
 Blu-Ray Disk – 25 GBBlu-Ray Disk – 25 GB

 Floppy DiskFloppy Disk : Επίσης μαγνητικό  : Επίσης μαγνητικό 
(απαρχαιωμένο) μέσο (απαρχαιωμένο) μέσο 
αποθήκευσης αποθήκευσης 



    

Θύρες ΣύνδεσηςΘύρες Σύνδεσης

Η Μητρική Κάρτα παρέχει θύρες Η Μητρική Κάρτα παρέχει θύρες 
(ειδικές υποδοχές) για να (ειδικές υποδοχές) για να 
συνδέονται οι περιφερειακές συνδέονται οι περιφερειακές 
συσκευές (εισόδου και εξόδου) συσκευές (εισόδου και εξόδου) 
με την κεντρική μονάδα.με την κεντρική μονάδα.

Υπάρχουν διαφορετικές θύρες (με Υπάρχουν διαφορετικές θύρες (με 
σειριακή ή παράλληλη μετάδοση σειριακή ή παράλληλη μετάδοση 
των δεδομένων) που των δεδομένων) που 
διαφοροποιήθηκαν  παράλληλα διαφοροποιήθηκαν  παράλληλα 
με την εξέλιξη της τεχνολογίαςμε την εξέλιξη της τεχνολογίας



    

Θύρα Θύρα USBUSB

Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος 
((UUniversal niversal SSerial erial BBus) : σύστημα us) : σύστημα 
διαύλου που χρησιμοποιείται για διαύλου που χρησιμοποιείται για 
την επικοινωνία του Η/Υ με την επικοινωνία του Η/Υ με 
περιφερειακά συστήματα. περιφερειακά συστήματα. 

Απαιτεί λιγότερο χώρο και μπορεί Απαιτεί λιγότερο χώρο και μπορεί 
επίσης να παρέχει ενέργεια σε επίσης να παρέχει ενέργεια σε 
απλές συσκευές.απλές συσκευές.

Οι περιφερειακές συσκευές και τα Οι περιφερειακές συσκευές και τα 
χαρακτηριστικά τους χαρακτηριστικά τους 
αναγνωρίζονται ευκολότερα.αναγνωρίζονται ευκολότερα.



    

Συσκευές Συσκευές USBUSB

Δηλαδή συσκευές που συνδέονται Δηλαδή συσκευές που συνδέονται 
με θύρα με θύρα USBUSB … …

  



    

Θύρα Θύρα PS / 2PS / 2

IBM Personal System / 2IBM Personal System / 2



    

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις /  / ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

 Σε τι χρησιμεύει η θύρα Σε τι χρησιμεύει η θύρα USBUSB; ; 
Πολλές συσκευές (κινητά Πολλές συσκευές (κινητά 
τηλέφωνα, τηλέφωνα, mp3 players, video mp3 players, video 
camerascameras) συνδέονται με έναν ) συνδέονται με έναν 
Η/Υ μέσω αυτής της θύρας. Η/Υ μέσω αυτής της θύρας. 
Γιατί;  Γιατί;  

 Τι αποθηκεύεται στη μνήμη Τι αποθηκεύεται στη μνήμη 
ROMROM;;

 Τι γνωρίζετε για το Τι γνωρίζετε για το UPSUPS;;



    

ΠολυμέσαΠολυμέσα



    

Βασικές έννοιες κεφαλαίουΒασικές έννοιες κεφαλαίου
 ΠολυμέσαΠολυμέσα
 Ανάλυση εικόναςΑνάλυση εικόνας
 Αναλογικό – Ψηφιακό σήμαΑναλογικό – Ψηφιακό σήμα
 Βάθος χρώματος (Βάθος χρώματος (R - G - BR - G - B))
 ΑλληλεπίδρασηΑλληλεπίδραση
 ΕικονοστοιχείοΕικονοστοιχείο
 ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία
 Ψηφιοποίηση εικόνας - ήχου Ψηφιοποίηση εικόνας - ήχου 



    

Τι είναι τα ΠολυμέσαΤι είναι τα Πολυμέσα

 Ποιες είναι οι πολυμεσικές Ποιες είναι οι πολυμεσικές 
εφαρμογές;εφαρμογές;

 Τι χαρακτηριστικά έχουν;Τι χαρακτηριστικά έχουν;

 Γραμμικό τρόπος σύνδεσης Γραμμικό τρόπος σύνδεσης 
πληροφοριών (βιβλία)πληροφοριών (βιβλία)

 Μη γραμμικός (ιστοσελίδες)Μη γραμμικός (ιστοσελίδες)

 Αλληλεπίδραση χρήστη – Η/ΥΑλληλεπίδραση χρήστη – Η/Υ



    

Εικόνα και ΨηφιοποίησηΕικόνα και Ψηφιοποίηση [1] [1]

 Εικονοστοιχεία (Εικονοστοιχεία (pixelspixels))

 Ανάλυση εικόνας (Ανάλυση εικόνας (πλήθος πλήθος 
εικονοστοιχείων σε μια εικονοστοιχείων σε μια 
καθορισμένη διάστασηκαθορισμένη διάσταση))

 Βασικά χρώματαΒασικά χρώματα



    

Εικόνα και ΨηφιοποίησηΕικόνα και Ψηφιοποίηση [2] [2]

 ΧρώμαΧρώμα ( (κάθε εικονοστοιχείο κάθε εικονοστοιχείο 
έχει ένα μόνο χρώμα, που έχει ένα μόνο χρώμα, που 
αντιστοιχίζεται σε τρεις αντιστοιχίζεται σε τρεις 
δυαδικούς αριθμούς – δηλαδή δυαδικούς αριθμούς – δηλαδή 
σε τρία χρώματασε τρία χρώματα  RR –  – GG –  – BB))

 ΒάθοςΒάθος  ΧρώματοςΧρώματος ( (κάθε χρώμα κάθε χρώμα 
παίρνει τιμή συνήθως από 0 έως παίρνει τιμή συνήθως από 0 έως 
255 – δηλαδή 256 διαφορετικές 255 – δηλαδή 256 διαφορετικές 
«εντάσεις» - 1 «εντάσεις» - 1 byte = 8 bit – byte = 8 bit – 
2288=256=256))



    

Ζωγραφική (Ζωγραφική (MicrosoftMicrosoft))



    



    



    

Ψηφιοποίηση ΉχουΨηφιοποίηση Ήχου
 Η διαδικασία της μετατροπής Η διαδικασία της μετατροπής 

του ήχου από αναλογική μορφή του ήχου από αναλογική μορφή 
((συνεχόμενες τιμέςσυνεχόμενες τιμές) σε ψηφιακή ) σε ψηφιακή 
μορφή (μορφή (διακριτές τιμέςδιακριτές τιμές) και ) και 
τούμπλαλιν πραγματοποιείται τούμπλαλιν πραγματοποιείται 
από την από την κάρτακάρτα  ήχουήχου..

 Η ψηφιοποίηση γίνεται με Η ψηφιοποίηση γίνεται με 
δειγματοληψίαδειγματοληψία. Επιλέγονται . Επιλέγονται 
κάποιες χρονικές στιγμές και η κάποιες χρονικές στιγμές και η 
συχνότητα του ηχητικού συχνότητα του ηχητικού 
κύματος αντιστοιχίζεται σε κύματος αντιστοιχίζεται σε 
δυαδικό αριθμό.δυαδικό αριθμό.



    



    



    

Nero Wave Editor [1]Nero Wave Editor [1]



    

Nero Wave Editor [2]Nero Wave Editor [2]



    

Nero Wave Editor [3]Nero Wave Editor [3]



    

Ερωτήσεις Ερωτήσεις / / ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

 Να βρείτε πληροφορίες για τις Να βρείτε πληροφορίες για τις 
Ευφυείς Τεχνολογίες Ευφυείς Τεχνολογίες 
Επικοινωνίας Ανθρώπου και Επικοινωνίας Ανθρώπου και 
Η/Υ (Η/Υ (www.unipi.grwww.unipi.gr))

 Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο 
www.ime.grwww.ime.gr του Ιδρύματος  του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού. Μείζονος Ελληνισμού. 
Εξερευνήστε τις εφαρμογές Εξερευνήστε τις εφαρμογές 
πολυμέσων στην Αρχαία πολυμέσων στην Αρχαία 
Ελλάδα.Ελλάδα.

http://www.unipi.gr/
http://www.ime.gr/


    

Ερωτήσεις Ερωτήσεις / / 
ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

((συνέχειασυνέχεια))
 Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 

των των Microsoft WindowsMicrosoft Windows  
Ζωγραφική :Ζωγραφική :
 Δοκιμάστε διαφορετικούς Δοκιμάστε διαφορετικούς 

χρωματικούς συνδυασμούς χρωματικούς συνδυασμούς 
χρησιμοποιώντας αριθμούς για χρησιμοποιώντας αριθμούς για 
την «ποσότητα» των τριών την «ποσότητα» των τριών 
βασικών χρωμάτωνβασικών χρωμάτων

 Γράψτε / ζωγραφίστε κάτι και Γράψτε / ζωγραφίστε κάτι και 
κάντε κάντε zoomzoom (μεγέθυνση) (μεγέθυνση)



    

Ερωτήσεις Ερωτήσεις / / 
ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

((συνέχειασυνέχεια))
 Ποιες οι χρήσεις των Ποιες οι χρήσεις των 

πολυμέσων;πολυμέσων;
 Πόσο σημαντικά κρίνετε ότι είναι Πόσο σημαντικά κρίνετε ότι είναι 

τα πολυμέσα στην τα πολυμέσα στην 
καθημερινότητά μας;καθημερινότητά μας;

 Ποια τα πολυμέσα που Ποια τα πολυμέσα που 
χρησιμοποιείτε εσείς χρησιμοποιείτε εσείς 
περισσότερο. Πώς αποκτάτε περισσότερο. Πώς αποκτάτε 
πρόσβαση σε αυτά;πρόσβαση σε αυτά;



    

Δίκτυα ΥπολογιστώνΔίκτυα Υπολογιστών



    

Βασικές έννοιες κεφαλαίουΒασικές έννοιες κεφαλαίου

 Δίκτυο Η/ΥΔίκτυο Η/Υ
 Πρωτόκολλο ΕπικοινωνίαςΠρωτόκολλο Επικοινωνίας
 Τοπικό ΔίκτυοΤοπικό Δίκτυο
 Δίκτυο Ευρείας ΠεριοχήςΔίκτυο Ευρείας Περιοχής
 Διαδίκτυο Διαδίκτυο 
 Εξυπηρετητής – ΠελάτηςΕξυπηρετητής – Πελάτης
 Πάροχος Υπηρεσιών ΔιαδικτύουΠάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου



    

Δίκτυο πόλεωνΔίκτυο πόλεων



    

Δίκτυο καταστημάτωνΔίκτυο καταστημάτων



    

ΔίκτυαΔίκτυα Ηλεκτρονικών  Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών ΣυστημάτωνΥπολογιστικών Συστημάτων

 Μια ομάδα Η/Υ που Μια ομάδα Η/Υ που 
επικοινωνούν μεταξύ τους επικοινωνούν μεταξύ τους 
(ενσύρματα ή ασύρματα με τη (ενσύρματα ή ασύρματα με τη 
χρήση καλωδίων, κεραιών, χρήση καλωδίων, κεραιών, 
συσκευών μετατροπής σήματος συσκευών μετατροπής σήματος 
και δικτύωσης)και δικτύωσης)



    

Δίκτυα Η/ΥΔίκτυα Η/Υ

 Τοπικά (Τοπικά (LLocal ocal AArea rea NNetworketwork))

 Ευρείας κλίμακαςΕυρείας κλίμακας
 WWide ide AArea rea NNetworketwork
 MMetropolitan etropolitan AArea rea NNetworketwork

 Διαδίκτυο (Διαδίκτυο (InternetInternet))



    

Δίκτυο και ΔρομολογητήςΔίκτυο και Δρομολογητής



    

ΠρωτόκολλαΠρωτόκολλα



    

Πρωτόκολλα ΕπικοινωνίαςΠρωτόκολλα Επικοινωνίας

 Το σύνολο των κανόνων για την Το σύνολο των κανόνων για την 
επίτευξη της επικοινωνίας (επίτευξη της επικοινωνίας (της της 
ανταλλαγής μηνυμάτων δηλαδήανταλλαγής μηνυμάτων δηλαδή) ) 
μεταξύ των υπολογιστικών μεταξύ των υπολογιστικών 
συστημάτων σε ένα δίκτυο.συστημάτων σε ένα δίκτυο.



    

Τρόπος σύνδεσηςΤρόπος σύνδεσης

 ΕνσύρματοςΕνσύρματος

 ΑσύρματοςΑσύρματος



    



    

Γιατί δημιουργήσαμε τα ΔίκτυαΓιατί δημιουργήσαμε τα Δίκτυα

 Επικοινωνία και ανταλλαγή Επικοινωνία και ανταλλαγή 
δεδομένωνδεδομένων

 Διαμοιρασμός εξοπλισμού Διαμοιρασμός εξοπλισμού 
(υλισμικού) και προγραμμάτων(υλισμικού) και προγραμμάτων

 Ασφάλεια δεδομένων / παροχή Ασφάλεια δεδομένων / παροχή 
υψηλής αξιοπιστίαςυψηλής αξιοπιστίας

 Εξοικονόμηση χρημάτωνΕξοικονόμηση χρημάτων
 Ευκολία επέκτασηςΕυκολία επέκτασης



    

Διεθνές ΔίκτυοΔιεθνές Δίκτυο

 Μοντέλο Πελάτη – ΕξυπηρετητήΜοντέλο Πελάτη – Εξυπηρετητή

 Ομότιμα δίκτυα (Ομότιμα δίκτυα (peer to peerpeer to peer))
 … … για για τοπικά δίκτυατοπικά δίκτυα



    

Σύνδεση στο Διαδίκτυο [1]Σύνδεση στο Διαδίκτυο [1]



    

Σύνδεση στο Διαδίκτυο [2]Σύνδεση στο Διαδίκτυο [2]

 Υπολογιστικό ΣύστημαΥπολογιστικό Σύστημα
 ModModulator – ulator – DemDemodulatorodulator
 Router (Router (ΔρομολογητήςΔρομολογητής))
 Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου 

((IInternet nternet SService ervice PProviderrovider))
 Προγράμματα περιήγησης και Προγράμματα περιήγησης και 

χρήσης εφαρμογών ιστούχρήσης εφαρμογών ιστού



    

Προστασία από απειλέςΠροστασία από απειλές

 Χρήση Αντιιικού ΛογισμικούΧρήση Αντιιικού Λογισμικού
 Χρήση Τείχους ΠροστασίαςΧρήση Τείχους Προστασίας

 Συχνές ΕνημερώσειςΣυχνές Ενημερώσεις
 Χρήση έμπιστου υλικού και Χρήση έμπιστου υλικού και 

ιστοσελίδωνιστοσελίδων



    

Ερωτήσεις Ερωτήσεις / / 
ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

 Τι γνωρίζετε για την ιστορία του Τι γνωρίζετε για την ιστορία του 
Διαδικτύου;Διαδικτύου;

 Ποια τα πλεονεκτήματα δικτύων Ποια τα πλεονεκτήματα δικτύων 
των υπολογιστών;των υπολογιστών;

 Όταν μετακομίσουμε σε ένα νέο Όταν μετακομίσουμε σε ένα νέο 
σπίτι, τι πρέπει να κάνουμε, τι σπίτι, τι πρέπει να κάνουμε, τι 
πρέπει να έχουμε, για να πρέπει να έχουμε, για να 
συνδεθούμε στο Διαδίκτυο;συνδεθούμε στο Διαδίκτυο;
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