
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
• Πλοήγηση
• Αποθήκευση Ιστοσελίδας
• Αποθήκευση Εικόνας
• Προσθήκη στα Αγαπημένα
• Ιστορικό

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.

2. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 
(http://www.tmth.edu.gr/).

3. Μεταβείτε  στη  Επιστήμη & Τεχνολογία πατώντας την κατάλληλη θερμή λέξη (σύνδεσμο). 
Παρατηρήστε ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας άλλαξε.

4. Μεταβείτε στους Υπολογιστές πατώντας την κατάλληλη θερμή λέξη (σύνδεσμο). Παρατηρήστε 
πάλι ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας άλλαξε.

5. Μεταβείτε στις Αριθμομηχανές με οδοντωτούς τροχούς     πατώντας την κατάλληλη θερμή λέξη 
(σύνδεσμο). Παρατηρήστε πάλι ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας άλλαξε.

6. Κατά  την  γνώμη  σας  όλες  οι  σελίδες  που  επισκεφθήκατε  αποτελούν  τμήματα  της  ίδιας 
ιστοσελίδας ή διαφορετικές ιστοσελίδες που ανήκουν στον ίδιο ιστότοπο; 

7. Αποθηκεύστε την τρέχουσα ιστοσελίδα στον προσωπικό σας φάκελο.

8. Αποθηκεύστε την εικόνα με την αριθμομηχανή του Pascal στον προσωπικό σας φάκελο.

9. Επιστρέψτε  στην  Πρώτη  σελίδα  του  ιστοτόπου  του  Τεχνολογικού  Μουσείου  Θεσσαλονίκης 
πατώντας διαδοχικά το κουμπί 

10. Δημιουργήστε στα Αγαπημένα έναν Φάκελο με το Ονοματεπώνυμο σας.

11. Προσθέστε στον φάκελο που δημιουργήσατε στα Αγαπημένα την διεύθυνση της Ιστοσελίδας 
που βλέπετε.

12. Με την βοήθεια του Ιστορικού μεταβείτε στην Ιστοσελίδα Noesis   – Υπολογιστές  .

13. Χρησιμοποιώντας τις διάφορες συνδέσεις που υπάρχουν στην  Ιστορία και  Τεχνολογία των 
Υπολογιστών  προσπαθήστε  να  απαντήσετε  τις  παρακάτω  ερωτήσεις  (σημειώστε  τις 
απαντήσεις σας σε ένα φύλλο χαρτί):

a. Πόσο μήκος καλωδίων χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογιστή MARK-1;

b. Πόσο ζύγιζε ο υπολογιστής ENIAC;

c. Ποιος δημιούργησε την σειρά μοντέλων Ζ;

d. Ποιο είναι το βασικό δομικό στοιχείο της 1ης γενιάς Υπολογιστών;

e. Ποιο το χαρακτηριστικό της 2ης γενιάς Υπολογιστών;

f. Τι χαρακτηρίζει την 3η γενιά Υπολογιστών;

g. Τι σημαίνει ο όρος LAN που αφορά τα τοπικά δίκτυα;

h. Ποιος είναι ο αγγλικός όρος για τον όρο ΠΟΛΥΜΕΣΑ;

i. Ποιος εφεύρε την Μηχανή των Πινάκων;

j. Ποιες μηχανές προσπάθησε να δημιουργήσει ο Babbage (απλώς να τις αναφέρετε);
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