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ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Όλα τα µαθητικά net-books, έχουν προεγκατεστηµένα δύο λειτουργικά συστήµατα σε δύο χωριστά
διαµερίσµατα (partitions): Windows XP και Linux Ubuntu. Κατά την εκκίνησή τους (boot) εµφανίζεται
το µενού εκκίνησης (boot loader), Σε ορισµένα net-books (π.χ. Acer), προεπιλεγµένη (default) επιλογή
εκκίνησης είναι το λειτουργικό Linux. Σε αυτή τη περίπτωση σε πολύ µικρό χρόνο (συνήθως 3 µε 5
δευτερόλεπτα), όταν παρουσιάζεται το µενού εκκίνησης, πρέπει να επιλέξουµε µε τα βέλη την επιλογή
«Microsoft Windows XP», αλλιώς το net-book ξεκινά το λειτουργικό «Linux».
Αν θέλουµε να αλλάξουµε την προεπιλογή εκκίνησης και το net-book να φορτώνει το λειτουργικό
«Microsoft Windows XP» και µόνο σε περίπτωση που θέλουµε να εκκινήσουµε το «Linux» να το
επιλέγουµε από τα βέλη, πρέπει να κάνουµε τα παρακάτω:
1. Αφήνουµε το net-book, να ξεκινήσει το λειτουργικό «Linux Ubuntu»
2. Όταν παρουσιαστεί η κεντρική οθόνη του λειτουργικού, πατήστε τα πλήκτρα «ALT + F2» και
στο παράθυρο διαλόγου που θα παρουσιαστεί γράψτε:
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
3. Θα σας ζητήσει κωδικό όπου δίνετε τον κωδικό χρήστη (αυτόν µε τον οποίο
συνδέεστε στο Ubuntu). Μετά από λίγο θα εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο (το
Gedit, o κειµενογράφος) όπου θα εµφανίζεται το κείµενο του menu.lst
δηλαδή κάτι σαν το παρακάτω:
# menu.lst - See: grub(Cool, info grub, update-grub(Cool
#
&nbsp ; ; ; grub-install(Cool, grub-floppy(Cool,
#
&nbsp ; ; ; grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#
&nbsp ; ; ; and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default
0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout
5
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4. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η γραµµή
default 0 (είναι υπογραµµισµένη στο προηγούµενο κείµενο εντολών)
(ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ # ή ##)
Αυτή τη γραµµή πρέπει να την αλλάξετε σε, π.χ.
default 1
ή
default 2
ανάλογα µε το ποια 'σειρά εµφάνισης' έχουν τα Windows στο ίδιο αρχείο menu.lst. Για να βρείτε
αυτή τη σειρά εµφάνισης πηγαίνετε παρακάτω στο ίδιο αρχείο όπου θα δείτε γραµµές σαν κι
αυτές:
## ## End Default Options ##
title Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/hda2 ro quiet
splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-26-386
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386 (recovery mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/hda2 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-26-386
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Microsoft Windows XP
root (hd0,0)
Εδώ πρέπει να µετρήσετε (ξεκινώντας από το 0 και όχι το 1) τις διαφορετικές γραµµές που
ξεκινούν µε «title» που υπάρχουν µέχρι τη γραµµή που λέει «title Microsoft Windows XP».
Στο παραπάνω παράδειγµα, υπάρχουν δύο εγγραφές για το Ubuntu (άρα µετράω 0, 1) και
αµέσως µετά ακολουθούν τα Windows (που άρα είναι το 2).
Στο παράδειγµα αυτό λοιπόν (το δικό σας menu list µπορεί να είναι λίγο διαφορετικό) αρκεί να
τροποποιήσετε τη γραµµή default που λέγαµε σε: default 2
5. Αν θέλετε να αλλάξετε το χρόνο αναµονής για επιλογή λειτουργικού µπορείτε να αλλάξετε την
γραµµή timeout 5 (βρίσκεται λίγο παρακάτω από τη γραµµή default). Ο αριθµός που θα
γράψετε δηλώνει το χρόνο αναµονής σε δευτερόλεπτα για επιλογή λειτουργικού συστήµατος
στο boot menu.
6. Κατόπιν πατάτε Ctrl+S και κλείνετε το παράθυρο.
7. Κάνοντας reboot, τα Windows θα είναι πλέον προεπιλεγµένη (default) επιλογή.
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ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ UBUNTU (Linux)
Όταν για πρώτη φορά εκκινήσετε το λειτουργικό «Linux Ubuntu» σε κάποιο σηµείο σας ζητά να
εισάγετε κωδικό. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον θυµάστε γιατί αλλιώς δεν µπορείτε να µεταβάλετε
την σειρά εκκίνησης των λειτουργικών που περιέγραψα παραπάνω ή να αλλάξετε ρυθµίσεις του
«Linux». Το µενού επιλογής των λειτουργικών ελέγχεται από τον «Grub loader», που είναι
εγκατεστηµένος στο «MBR» (master boot record) του σκληρού δίσκου.
Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:
1. Επανεκκινήστε το net-book και στο µενού εκκίνησης επιλέξτε µε τα βέλη:
Edubuntu 9….. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Απλώς επιλέξτε χωρίς να πατήσετε «Enter»
2. Πατήστε το πλήκτρο «e» που µας επιτρέπει να επεξεργαστούµε τις περιεχόµενες εντολές. Η
οθόνη σας θα µοιάζει µε την παρακάτω:

3. Επιλέξτε πάλι µε τα βέλη, τη γραµµή που ξεκινά «kernel /boot/……….» και ξαναπατήστε το
πλήκτρο «e». Η οθόνη σας θα µοιάζει µε την παρακάτω:

4. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο «Backspace» (←), διαγράψτε το «ro quiet splash» και στη θέση
του πληκτρολογήσετε «rw init=/bin/bash» και στη συνέχεια πατήστε «Enter»
5. Θα επανέλθετε στην προηγούµενη οθόνη και τώρα πατήστε το πλήκτρο «b» για να ξεκινήσετε
(boot), µε αυτή την επιλογή. Το σύστηµα θα ξεκινήσει και αφού από την οθόνη περάσουν
πολλές γραµµές µε «διάφορα», στο τέλος θα σταθεροποιηθεί µε τον κέρσορα να αναβοσβήνει
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στο κάτω µέρος της οθόνης. Πληκτρολογήστε τώρα «passwd» ακολουθούµενο από το όνοµα
χρήστη (user name σας), πχ passwd computer. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ passwd και
user name
6. Στη σειρά που θα εµφανιστεί «Enter new UNIX password:», γράψτε τον καινούργιο κωδικό
που θέλετε και πατήστε «Enter». Προσοχή στην πληκτρολόγηση του κωδικού, στην οθόνη
δεν βλέπετε τίποτα!!!!
7. Στη νέα σειρά που θα εµφανιστεί «Retype new UNIX password:», ξαναπληκτρολογήστε τον
κωδικό που βάλατε και πατήστε «Enter». Πάλι στην οθόνη δεν βλέπετε τίποτα
8. Αν έχει πληκτρολογηθεί σωστά δύο φορές ο ίδιος κωδικός θα δείτε στην οθόνη:
«passwd: password updated successfully»
9. Στη νέα σειρά που θα εµφανιστεί «root@(none):/# », πληκτρολογήστε «sync» και πατήστε
«Enter»
10. Στη νέα σειρά που θα εµφανιστεί «root@(none):/# », πληκτρολογήστε «reboot -f» και πατήστε
«Enter». ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ reboot και -f
11. Το σύστηµά σας θα επανεκκινήσει και τώρα µπορείτε να σηµειώσετε κάπου τον νέο κωδικό για
να µην ξαναχρειαστεί να επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα
Σηµείωση : Σε περίπτωση που δεν θυµάστε το όνοµα χρήστη, ώστε να το γράψετε στο βήµα 5,
µπορείτε να το βρείτε ξεκινώντας το «Linux» και επιλέγοντας από το µενού «Σύστηµα – ∆ιαχείριση
συστήµατος – Χρήστες και Οµάδες». Στο παράθυρο «Ρυθµίσεις χρήστη» βλέπεται όλα τα ονόµατα των
χρηστών που έχουν οριστεί για το συγκεκριµένο net-book.
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (AD-HOC) ΜΕΤΑΞΥ
NET-BOOKS (ΧΩΡΙΣ ROUTER)
Τι στοιχεία των Windows χρειάζονται για ένα δίκτυο
Ανεξάρτητα από τον τύπο δικτύου, στον οποίο συνδέετε γενικότερα έναν υπολογιστή µε τα Windows,
πρέπει να κάνετε µερικά βήµατα για να τον ρυθµίσετε. Ειδικότερα πρέπει να ρυθµίσετε τον «πελάτη»
και το «πρωτόκολλο» που χρησιµοποιεί το δίκτυο. Αν για παράδειγµα θέλετε επίσης να κάνετε κοινή
χρήση των πόρων σας (πχ αρχείων, εκτυπωτών κλπ), πρέπει να εγκαταστήσετε µια «υπηρεσία». Τρεις
είναι οι τύποι στοιχείων δικτύου:
1. Πελάτης – καθορίζει τον τύπο δικτύου
2. Υπηρεσία – δίνει τη δυνατότητα κοινής χρήσης των πόρων στον υπολογιστή
3. Πρωτόκολλο – καθορίζει τον τρόπο που µεταφέρονται οι πληροφορίες µέσα στο δίκτυο

Τι είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου
Το πρωτόκολλο είναι η «γλώσσα» που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής στο δίκτυο. Σε ένα υπολογιστή
µπορούν να είναι περισσότερα από ένα πρωτόκολλα εγκατεστηµένα, έτσι να εξασφαλίζεται η
επικοινωνία σε πολλές «γλώσσες». (πχ πρακτικά χρειάζεται διαφορετική «γλώσσα» για την επικοινωνία
µέσω διαδικτύου και διαφορετική για επικοινωνία µεταξύ τους)
Συνήθως χρησιµοποιούνται τρία πρωτόκολλα:
1. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Εξασφαλίζει την επικοινωνία µέσω
Internet
2. IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange). Λειτουργεί πολύ καλά
σε οµάδες εργασίας
3. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) Είναι το απλούστερο πρωτόκολλο, αλλά
χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση που οι συσκευές routing δεν χρησιµοποιούνται για να
συνδέσουν πολλά τµήµατα των δικτύων.
Σε κάθε υπολογιστή σήµερα σχεδόν πάντα είναι εγκατεστηµένο το πρωτόκολλο TCP/IP που είναι
απαραίτητο για τη πρόσβαση του υπολογιστή στο Internet.

Τρόποι δικτύωσης υπολογιστών
Υπάρχουν δύο τρόποι δικτύωσης µεταξύ υπολογιστών:
•
•

Ο ενσύρµατος µε χρήση καλωδίων (πχ σύνδεση µέσω παρόχων στο Internet, τοπικά δίκτυα
αιθουσών υπολογιστών σχολείων κλπ)
Ο ασύρµατος χωρίς χρήση καλωδίων (απαιτεί όµως να υπάρχει και στους δύο υπολογιστές
ασύρµατη κάρτα δικτύου)
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Κατηγορίες δικτύων
Τοπικά ∆ίκτυα
Τα τοπικά δίκτυα ή και LAN (local area networks) είναι δίκτυα που συνδέουν υπολογιστές σε κοντινές
αποστάσεις, π.χ. από υπολογιστές που βρίσκονται σε ένα δωµάτιο µέχρι υπολογιστές που απέχουν
µερικά χιλιόµετρα µεταξύ τους. Χρησιµοποιούνται συνήθως για να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές
και σταθµούς εργασίας σε γραφεία εταιρειών, εργοστάσια, πανεπιστήµια κ.λπ.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία τοπικών ασύρµατων δικτύων µικρής εµβέλειας (περίπου 10 µέτρων) είναι
τα δίκτυα ad hoc που στα ελληνικά πολλές φόρες αποδίδονται ως οµότιµα.

Μητροπολιτικά δίκτυα
Ένα µητροπολιτικό δίκτυο ή και MAN (metropolitan area network) είναι µια µεγαλύτερη εκδοχή ενός
τοπικού δικτύου καθώς καλύπτει µεγαλύτερες αποστάσεις, π.χ. από µια οµάδα γειτονικών γραφείων
µιας εταιρείας έως µια πόλη.

∆ίκτυα ευρείας περιοχής
Τα δίκτυα ευρείας περιοχής ή WAN (wide area network) καλύπτουν µεγάλες γεωγραφικές περιοχές, π.χ.
από σύνδεση µεταξύ διαφορετικών πόλεων µέχρι µιας ολόκληρης ηπείρου και µπορούν να συνδέσουν
ακόµη και περισσότερα από ένα τοπικά δίκτυα καθώς και οµάδες τοπικών δικτύων. Τα περισσότερα
δίκτυα ευρείας περιοχής χρησιµοποιούν τηλεφωνικά δίκτυα ή τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους.

∆ιαδίκτυα
Τα διαδίκτυα είναι δίκτυα ευρείας περιοχής τα οποία καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές µίας ή
περισσοτέρων ηπείρων διασυνδέοντας επιµέρους δίκτυα. Σε ένα διαδίκτυο µπορεί να συνυπάρχουν
διασυνδεδεµένοι υπολογιστές και δίκτυα που χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και λειτουργικά
συστήµατα. Το Internet είναι το µεγαλύτερο τέτοιου είδους δίκτυο.

Ποια δίκτυα µας χρειάζονται µε τα σηµερινά δεδοµένα στα σχολεία
Σήµερα σχεδόν όλα τα σχολεία της χώρας µας είναι συνδεδεµένα στο Internet µέσω του Πανελλήνιου
Σχολικού ∆ικτύου. Η ταχύτητα που έχει χορηγηθεί στο κάθε σχολείο, όπου υπάρχει δυνατότητα
γραµµής DSL είναι 2Μbps, ενώ σε αρκετά επαρχιακά σχολεία που δεν υπάρχει η δυνατότητα γραµµής
DSL η σύνδεση γίνεται µέσω modem (ISDN ή απλού) µε πολύ χαµηλότερες ταχύτητες. Με αυτές τις
συνθήκες ακόµα και στα σχολεία µε γραµµές DSL η ταχύτητα πρόσβασης δεν µπορεί να θεωρηθεί
ικανοποιητική. Κατά συνέπεια η εγκατάσταση ασύρµατων routers ή access points, έτσι ώστε να µπορεί
να διαµοιραστεί το Internet σε όλους τους χώρους του σχολείου ή σε κάποιες αίθουσες (πχ οι µαθητές
της Α΄ Γυµνασίου να έχουν πρόσβαση στο Internet µέσω των net-books), θα οδηγήσει σε πολύ χαµηλές
αποκρίσεις όλων των δικτυωµένων υπολογιστών του σχολείου µέχρι και το πλήρες «µπλοκάρισµα»
τους. Κατά συνέπεια δεν θα µπορούν να πάρουν ή να στείλουν τα σχολεία την ηλεκτρονική τους
αλληλογραφία κλπ. Επίσης δεν έχουν αξιολογηθεί οι έρευνες για το κατά πόσο επιβλαβής
µακροπρόθεσµα είναι για την υγεία όλων µας η παραµονή σε χώρους µε διαφόρων ειδών ακτινοβολίες.
Θα µπορούσαµε όµως, χωρίς καθόλου κόστος, µε τη δηµιουργία µικρών τοπικών ασύρµατων δικτύων
(ad hoc) να διαµοιράζουµε αρχεία και δεδοµένα µε τους µαθητές ενός τµήµατος.
Επίσης θα µπορούσαµε τέλος αν το κρίνουµε απαραίτητο να δίνουµε τη δυνατότητα χρήσης του Internet
µέσα στη τάξη στους µαθητές για όση ώρα επιλέξουµε, µε τη χρήση συσκευής Access point.
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Τι είναι τα δίκτυα ad-hoc
Ένα δίκτυο ad-hoc είναι µια προσωρινή σύνδεση µεταξύ υπολογιστών και συσκευών που
χρησιµοποιείται για έναν συγκεκριµένο σκοπό, όπως για την κοινή χρήση εγγράφων σε µια συνάντηση
ή ο διαµοιρασµός αρχείων. Επίσης, προσωρινά µπορείτε να µοιραστείτε µια σύνδεση Internet µε άλλα
άτοµα, ώστε αυτά τα άτοµα να µην χρειάζεται να ρυθµίσουν τις δικές τους συνδέσεις Internet. Τα
δίκτυα ad-hoc µπορούν να είναι µόνο ασύρµατα, εποµένως θα πρέπει να έχετε εγκατεστηµένο στον
υπολογιστή σας έναν προσαρµογέα ασύρµατου δικτύου για να δηµιουργήσετε ή να συµµετέχετε σε ένα
δίκτυο ad hoc (Όλα τα net-books και τα laptops έχουν προσαρµογείς ασύρµατου δικτύου). Το δίκτυο ad
hoc καταργείται αυτόµατα αφού αποσυνδεθούν όλοι οι χρήστες από αυτό ή όταν το άτοµο που το
δηµιούργησε αποσυνδεθεί και δεν είναι πλέον προσβάσιµο στους άλλους χρήστες του δικτύου, εκτός αν
κατά τη δηµιουργία του επιλέξετε να το κάνετε µόνιµο δίκτυο.

∆ηµιουργία δικτύου ad-hoc
Εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων των Windows
Σε κάθε net-book ή laptop σήµερα, σχεδόν πάντα, είναι εγκατεστηµένα τέσσερα στοιχεία:
1. Πρόγραµµα-πελάτης για ∆ίκτυα της Microsoft
2. Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft
3. Πακέτο χρονοδιαγράµµατος QoS
4. Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)
Πρώτα ελέγχουµε αν τα παραπάνω 4 στοιχεία είναι εγκατεστηµένα κάνοντας τα εξής:

1. Κάνουµε «αριστερό κλικ» στο «έναρξη»
(Από εδώ και στο εξής χάριν συντοµίας το
«αριστερό κλικ» θα γράφεται «κλικ»)
2. Επιλέγουµε µε το ποντίκι «Θέσεις
δικτύου» και κάνουµε «κλικ»

3. Ανοίγει το παράθυρο «Θέσεις δικτύου»
στο
οποίο
επιλέγουµε
«Προβολή
συνδέσεων δικτύου» κάνοντας «κλικ»
πάνω του
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4. Στο παράθυρο «Συνδέσεις δικτύου»,
κάνουµε «δεξί κλικ» πάνω στο εικονίδιο
«Ασύρµατη σύνδεση δικτύου», και
επιλέγουµε την τελευταία επιλογή του
µενού «Ιδιότητες», που ανοίγει, κάνοντας
«κλικ» πάνω της

5. Στο παράθυρο «Ιδιότητες: Ασύρµατη σύνδεση
δικτύου», ελέγχουµε αν όλα τα 4 στοιχεία που
προανέφερα είναι εγκατεστηµένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να αναγράφονται στο
πλαίσιο που φαίνεται δίπλα και να είναι
µαρκαρισµένο το κουτάκι µπροστά σε κάθε
στοιχείο. Αν αναγράφονται στο πλαίσιο
περισσότερα στοιχεία δεν µας απασχολεί. (πχ
µερικά προγράµµατα Antivirus εγκαθιστούν τα
δικά τους στοιχεία). Για να δούµε όλα τα στοιχεία
µετακινούµε τη δεξιά µπάρα ελέγχου. Σε
περίπτωση που κάποιο λείπει το σηµειώνουµε και
θα το εγκαταστήσουµε στο παρακάτω βήµα.
Τέλος προσέχουµε να είναι µαρκαρισµένα τα δύο
κάτω κουτάκια

6. Πρέπει να εγκαταστήσουµε το «Πρωτόκολλο
µεταφοράς συµβατό NWLink IPX/SPX/NetBIOS»
καθώς και όποιο στοιχείο έλειπε στο προηγούµενο
βήµα. Στο παράθυρο που έχουµε στην οθόνη µας
κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «Εγκατάσταση»
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7. Εµφανίζεται το παράθυρο «Επιλογή τύπου για το
στοιχείο του δικτύου» που βλέπετε δίπλα, όπου
επιλέγουµε «Πρωτόκολλο» και κάνουµε «κλικ» στο
κουµπί «Προσθήκη».

8. Στη συνέχεια στο παράθυρο που εµφανίζεται
επιλέγουµε «Πρωτόκολλο µεταφοράς συµβατό
NWLink/IPX/SPX/NetBIOS», και πατάµε το κουµπί
«ΟΚ»

9. Περιµένουµε για λίγο (1 µε 2 λεπτά) ανάλογα µε τον
υπολογιστή, χρονικό διάστηµα που το net-book
«φαίνεται» να µην κάνει τίποτα, µέχρις ότου
ξαναεµφανιστεί το παράθυρο «Ιδιότητες: Ασύρµατη
σύνδεση δικτύου», στο οποίο ελέγχουµε αν έχουν
εγκατασταθεί τα στοιχεία «Πρωτόκολλο µεταφοράς
συµβατό NWLink/IPX/SPX/NetBIOS» και «NWLink
NetBIOS», όπως φαίνεται δίπλα, και στη συνέχεια
επιλέγουµε τη καρτέλα «Ασύρµατα δίκτυα».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είναι µαρκαρισµένα όλα τα κουτάκια.
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Προσθήκη δικτύου
1. Στη καρτέλα «Ασύρµατα δίκτυα», κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «Προσθήκη» και στο παράθυρο
που ανοίγει στο πλαίσιο «Όνοµα δικτύου (SSID)», πληκτρολογούµε το όνοµα που θέλουµε να
έχει το δίκτυο που δηµιουργούµε. Καλό είναι να χρησιµοποιούµε αγγλικούς χαρακτήρες, ώστε
να αναγνωρίζεται χωρίς προβλήµατα και από υπολογιστές που έχουν εγκατεστηµένα τα αγγλικά
Windows. Επίσης το όνοµα να µην υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες. (πχ Gymn). Μαρκάρουµε το
κουτάκι «Σύνδεση ακόµα και όταν το δίκτυο δεν εκπέµπει» και επίσης επιλέγουµε από τα drop
dawn menu:
a. «Έλεγχος ταυτότητας δικτύου» - «Ανοικτή» και
b. «Κρυπτογράφηση δεδοµένων» - «Απενεργοποιηµένο»
Τέλος µαρκάρετε το κουτάκι «Αυτό είναι ένα δίκτυο υπολογιστή-προς-υπολογιστή (ad hoc)».
Παρατήρηση: Αν επιλέξτε στην «Κρυπτογράφηση δεδοµένων» - «WEP», τότε πρέπει να
ξεµαρκάρετε το κουτάκι «Αυτόµατη παροχή δικτύου» και να πληκτρολογήσετε στα πλαίσια «Κλειδί
δικτύου» και Επιβεβαίωση κλειδιού δικτύου» δύο φορές τον κωδικό που θέλετε να έχει το δίκτυο
που δηµιουργείτε. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει τον ίδιο κωδικό να δώσετε και σε αυτούς που
θέλουν να συνδεθούν µε το συγκεκριµένο δίκτυο (πχ στους µαθητές). Καλύτερα να το αποφεύγετε.
Όλα τα βήµατα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.
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2. Στη συνέχεια επιλέγουµε τη καρτέλα «Σύνδεση»
και ξεµαρκάρουµε το κουτάκι «Αυτόµατη σύνδεση,
όταν το δίκτυο είναι διαθέσιµο» και πατάµε το
κουµπί «ΟΚ». Στο παράθυρο «Σύνδεση ασύρµατου
δικτύου» που εµφανίζεται κάνουµε «κλικ» στο
κουµπί «Συνέχεια»

3. Τέλος στο παράθυρο «Ιδιότητες: Ασύρµατη
σύνδεση δικτύου», όπου φαίνεται το δίκτυο που
µόλις δηµιουργήσαµε, πατάµε «ΟΚ»
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∆ηµιουργία εικονιδίου «Θέσεις δικτύου» στην Επιφάνεια εργασίας
Για να έχουµε τόσο εµείς όσο και οι µαθητές εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου καλό είναι αν
δεν υπάρχει να δηµιουργήσουµε στην επιφάνεια εργασίας όλων των net-books (καθηγητή και µαθητών)
το εικονίδιο «Θέσεις δικτύου». Για να το δηµιουργήσουµε κάνουµε τα παρακάτω βήµατα:
1. Σε ένα άδειο τµήµα της επιφάνειας εργασίας πατάµε «δεξί κλικ» και επιλέγουµε «Ιδιότητες»
κάνοντας «κλικ» πάνω του. Εµφανίζεται το παράθυρο «Ιδιότητες: Οθόνη» που βλέπετε δίπλα.
Κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «Προσαρµογή επιφάνειας εργασίας» και στο νέο παράθυρο
«Στοιχεία επιφάνειας εργασίας» που θα εµφανιστεί, µαρκάρουµε το κουτάκι «Θέσεις δικτύου»
και στη συνέχεια πατάµε «ΟΚ»

2. Στο παράθυρο «Ιδιότητες: Οθόνη» κάνουµε «κλικ» στα
κουµπιά «Εφαρµογή» και «ΟΚ» µε τη σειρά.

3. Στην επιφάνεια εργασίας µας εµφανίζεται το εικονίδιο «Θέσεις
δικτύου» που µας δίνει κατευθείαν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες
δικτύου του κάθε υπολογιστή.
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Έλεγχος οµάδας εργασίας
Το τελευταίο που πρέπει να ελέγξουµε και αν χρειαστεί να ρυθµίσουµε είναι ότι όλα τα net-books
πρέπει να ανήκουν στην ίδια «Οµάδα εργασίας».
Ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα:

1. Κάνουµε «δεξί κλικ» στο εικονίδιο «Ο Υπολογιστής
µου» και επιλέγουµε «Ιδιότητες» κάνοντας «κλικ»
πάνω του. Θα εµφανιστεί το παράθυρο που βλέπετε
δίπλα

2. Επιλέγουµε τη καρτέλα «Όνοµα υπολογιστή» και
ελέγχουµε αν η «Οµάδα εργασίας» είναι η
WORKGROUP, που είναι η εξ ορισµού οµάδα
εργασίας από την αρχική εγκατάσταση των Windows
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3. Σε περίπτωση που δεν είναι, κάνουµε «κλικ» στο
κουµπί «Αλλαγή» και στο παράθυρο «Αλλαγές
ονόµατος
υπολογιστή»
που
εµφανίζεται
πληκτρολογούµε στο πλαίσιο «Οµάδα εργασίας», µε
κεφαλαία WORKGROUP, και τέλος πατάµε το
πλήκτρο «ΟΚ». Το net-book θα ζητήσει
επανεκκίνηση. Αφού επανεκκινήσει η διαδικασία έχει
ολοκληρωθεί.
Παρατήρηση: Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να
ορίσουµε όποιο όνοµα οµάδας θέλουµε. Καλό όµως
είναι να αφήνουµε την οµάδα «WORKGROUP», που
είναι κοινή εξ ορισµού σε όλους τους υπολογιστές µε
λειτουργικό Windows. Επίσης στο ίδιο παράθυρο
µπορούµε να αλλάξουµε και το όνοµα του υπολογιστή.
Το όνοµα είναι αυτό που αναγνωρίζεται από το δίκτυο.
Μπορείτε να πείτε οι µαθητές να γράψουν το επίθετό
τους (καλό είναι στα αγγλικά, ώστε να τους
αναγνωρίζετε εύκολα στο δίκτυο, όπως θα περιγράψω παρακάτω)

Τι πρέπει να κάνουν οι µαθητές στα προσωπικά τους net-book
Οι µαθητές το µόνο που πρέπει να κάνουν, είναι να ελέγξουν την «Οµάδα εργασίας» στα net-books
τους, όπως περιέγραψα παραπάνω. Επίσης αφού συνδεθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο «ad hoc» που
δηµιουργήσαµε, καλό είναι να κάνουν µια ακόµα ρύθµιση που περιγράφεται στο µεθεπόµενο βήµα,
ώστε να συνδέονται αυτόµατα κάθε φορά που θα το ενεργοποιούµε.

Λειτουργία του τοπικού δικτύου «ad hoc», για πρώτη φορά µέσα σε µια σχολική
τάξη
Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσουµε το δίκτυο σε µια σχολική τάξη θα πρέπει να κάνουµε τα εξής
στο προσωπικό µας net-book:
1. Στη «Γραµµή εργασιών» δεξιά, υπάρχει το εικονίδιο «Ασύρµατη
σύνδεση δικτύου». Κάνουµε «δεξί κλικ» πάνω του και επιλέγουµε
«Προβολή διαθέσιµων ασύρµατων δικτύων». Στο παράθυρο «Ασύρµατη σύνδεση δικτύου» που
θα εµφανιστεί, επιλέγουµε το δίκτυο που δηµιουργήσαµε κάνοντας «κλικ» πάνω του και πατάµε
το κουµπί «Σύνδεση».
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2. Ζητάµε από τους µαθητές να κάνουν ακριβώς το ίδιο. (Το όνοµα δικτύου που δηµιουργήσαµε θα
φαίνεται σε όλους τους υπολογιστές των µαθητών)
3. Μετά από λίγο χρόνο (θα χρειαστούν 1 µε 2 λεπτά), κάθε φορά που κάνουµε «κλικ» στο
εικονίδιο «Θέσεις δικτύου», θα βλέπουµε στο παράθυρο που ανοίγει όλους τους υπολογιστές
που είναι συνδεδεµένοι.

Επιπλέον ρυθµίσεις που καλό είναι να γίνουν
Στο net-book του καθηγητή
Καλό είναι να κάνουµε ακόµα µια ρύθµιση ώστε να εξασφαλίσουµε ότι, όποιο αρχείο θέλουµε να
«στείλουµε» στους µαθητές να µην µπορούν να µας το διαγράψουν από τον δικό µας net-book.
1. Κάνουµε διπλό «κλικ» στο εικονίδιο «Ο Υπολογιστής µου» στην επιφάνεια εργασίας και στη
συνέχεια «δεξί κλικ» στο εικονίδιο «Κοινόχρηστα έγγραφα». Επιλέγουµε «Κοινή χρήση και
ασφάλεια…» και κάνουµε «κλικ» πάνω του

2. Στο νέο παράθυρο «Ιδιότητες: Κοινόχρηστα έγγραφα», φροντίζουµε να είναι µαρκαρισµένο το
κουτάκι «Κοινή χρήση του φακέλου στο δίκτυο» και να είναι ΞΕΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ το κουτάκι
«Οι χρήστες δικτύου µπορούν να αλλάξουν αρχεία»
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Αυτές οι ρυθµίσεις δίνουν τη δυνατότητα να µπορούν οι µαθητές να «παίρνουν» όποια αρχεία
τοποθετούµε στον κοινόχρηστο φάκελο, µε τη διαδικασία «Αντιγραφή-Επικόλληση», χωρίς να
µπορούν να µας τα διαγράψουν.
Σηµείωση: Αν όµως θέλουµε να µας στείλουν µόνοι τους οι µαθητές κάποιο αρχείο, πρέπει να
δηµιουργήσουµε ένα άλλο φάκελο στον υπολογιστή µας (πχ «Homework») στον σκληρό δίσκο «C»
και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως προηγουµένως, να µαρκάρουµε και τα δύο κουτάκια.
Μετά λέµε στους µαθητές τα αρχεία που θέλουµε να µας στείλουν να τα στέλνουν στο συγκεκριµένο
φάκελο (στο παράδειγµά µας, στο φάκελο «Homework»).

Στο net-book του µαθητή
Από τους µαθητές ζητάµε αφού για πρώτη φορά συνδεθούν µε δίκτυο να κάνουν τα παρακάτω:
1. Στη «Γραµµή εργασιών» δεξιά, υπάρχει το εικονίδιο «Ασύρµατη
σύνδεση δικτύου». Κάνουµε «δεξί κλικ» πάνω του και επιλέγουµε
«Προβολή διαθέσιµων ασύρµατων δικτύων». Στο παράθυρο «Ασύρµατη σύνδεση δικτύου» που
θα εµφανιστεί, επιλέγουµε το δίκτυο που δηµιουργήσαµε κάνοντας «κλικ» πάνω του και µετά
κάνουµε «κλικ» στην επιλογή «Αλλαγή της σειρά των προτεινόµενων δικτύων»

2. Στο παράθυρο «Ιδιότητες: Ασύρµατη σύνδεση δικτύου» επιλέγουµε το ασύρµατο δίκτυο
«Gymn» ή όπως το έχουµε ονοµάσει, κάνοντας «κλικ» πάνω του, και στη συνέχεια κάνουµε
«κλικ» στο κουµπί «Ιδιότητες»
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3. Στο παράθυρο «Gymn ιδιότητες» προσέχουµε να είναι ξεµαρκαρισµένο το κουτάκι «Σύνδεση
ακόµα και όταν το δίκτυο δεν εκπέµπει» αλλιώς το ξεµαρκάρουµε. Στη συνέχεια ανοίγουµε τη
καρτέλα «Σύνδεση», κάνοντας «κλικ» στο αντίστοιχο κουµπί. Στο νέο παράθυρο µαρκάρουµε το
κουτάκι «Αυτόµατη σύνδεση, όταν αυτό το δίκτυο είναι διαθέσιµο» και κάνουµε «κλικ» στο
κουµπί «ΟΚ». Τα βήµατα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες

Οι παραπάνω ενέργειες που δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν (εκτός αν ξερυθµιστεί κάποιο net book
από λάθος µαθητή), δίνουν τη δυνατότητα της αυτόµατης σύνδεσης στο δίκτυο ad hoc που
δηµιουργήσαµε, όλης της τάξης, κάθε φορά που το ενεργοποιούµε στον δικό µας υπολογιστή.

Χρήση του τοπικού δικτύου ad hoc
Μπορούµε τώρα πολύ εύκολα να «στέλνουµε» ή να «παίρνουµε» αρχεία από τους µαθητές της τάξης
κάθε φορά που ενεργοποιούµε το τοπικό ad hoc δίκτυο. Αρκεί να αντιγράφουµε όποιο αρχείο θέλουµε
να πάρουν οι µαθητές στον φάκελο «κοινόχρηστα έγγραφα» του net-book µας. Οι µαθητές κάνοντας
διπλό «κλικ» στο εικονίδιο «Θέσεις δικτύου» θα «βλέπουν» τον κοινόχρηστο φάκελο του δικού µας
net-book και ανοίγοντάς τον θα µπορούν µε τη διαδικασία «Αντιγραφή-Επικόλληση» να αποθηκεύουν
στον δικό τους υπολογιστή, ότι έχουµε τοποθετήσει µέσα σε αυτόν. Επίσης οι µαθητές µπορούν να µας
στέλνουν ότι τους ζητήσουµε, το οποίο τους λέµε να το αποθηκεύουν στον δεύτερο κοινόχρηστο
φάκελο που δηµιουργήσαµε και αναφέρεται στην σηµείωση στη σελίδα 18.
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)
Η πρώτη και πιο διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου (Internet) στην εκπαίδευση, είναι η άντληση
κειµενικού και οπτικοακουστικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές µπορούν εύκολα να
επισκεφθούν ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακά µουσεία, να προσπελάσουν τόσο
ειδησεογραφικές, όσο και εξειδικευµένες, ανά γνωστικό αντικείµενο, δικτυακές πύλες (portals), κ.ο.κ.
Αυτή η δυνατότητα αίρει ανυπέρβλητες δυσκολίες τις οποίες αντιµετώπιζε η εκπαιδευτική κοινότητα
για πολλά χρόνια.
Το ∆ιαδίκτυο, λοιπόν, προσφέρει άµεση πρόσβαση σε µεγάλης κλίµακας πληροφορία συµπεριλαµβανοµένων µαθησιακών πόρων και σχεδίων µαθηµάτων που έχουν δηµιουργήσει
εκπαιδευτικοί από όλα τα σηµεία του πλανήτη - που µπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της
διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί κι οι µαθητές που καλούνται να αξιοποιήσουν το Internet ως πηγή πληροφοριών και
µαθησιακών πηγών πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψουν τις πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν ως
προς την παιδαγωγική τους αξία και την καταλληλότητά τους και στη συνέχεια να τις ενσωµατώσουν
στη διδασκαλία.
¨Όλα τα σχολεία της χώρας, όπως προανέφερα, διαθέτουν πρόσβαση στο Internet και κατά συνέπεια τον
απαραίτητο εξοπλισµό γι’ αυτό το σκοπό. Στόχος του συγκεκριµένου κειµένου είναι να δώσει οδηγίες
πώς µπορούµε να συνδεθούµε στο Internet χρησιµοποιώντας και εµπλουτίζοντας τον υπάρχοντα
εξοπλισµό και συγχρόνως µε ποιό τρόπο µπορούµε να ελέγξουµε κατά το δυνατό, την αλόγιστη χρήση
του Internet, µε την υπάρχουσα σηµερινή κατάσταση των σχολείων (δηλαδή τη χαµηλή ταχύτητα
πρόσβασης).

Γενικά περί απαιτήσεων ενός δικτύου σε ένα σχολείο
Το διπλανό σχήµα περιγράφει αρκετά καλά τις
απαιτήσεις ενός δικτύου, που συνδέει ένα χώρο
εργασίας που αποτελείται από σταθερούς
υπολογιστές, δικτυακό εκτυπωτή και δύο
Access
points
(συσκευές
ασύρµατης
επικοινωνίας) που επιτρέπουν σε φορητούς
υπολογιστές να συνδεθούν µεταξύ τους και µε
το Internet.
Στο σχήµα αυτό το τµήµα από το συννεφάκι
του Internet µέχρι το Ethernet switch or hub,
υπάρχει σήµερα σε όσα σχολεία έχουν σύνδεση
στο Internet, η στη µορφή που βλέπεται ή σε
πιο απλή µορφή ενός ISDN modem που µε ένα
καλώδιο δικτύου συνδέεται µε τον έναν και
µοναδικό
υπολογιστή
(στη
χειρότερη
περίπτωση) που µπορεί να συνδεθεί στο
Internet.
Κοινός τόπος και στις δύο περιπτώσεις είναι
να έχουµε τουλάχιστον µια πόρτα Ethernet
RJ-45 (θέση δικτύου), στην οποία µπορούµε
να συνδέσουµε ένα υπολογιστή.

RJ-45
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Τι απαιτείται από εξοπλισµό
Πρέπει να εξετάσουµε δύο βασικά περιπτώσεις (Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι και οι µοναδικές)

Περίπτωση 1
Ένα µικρό σε µέγεθος σχολείο (τάξη-τµήµα) µε τις αίθουσες διδασκαλίας να βρίσκονται περιµετρικά
στο σηµείο που υπάρχει η ελεύθερη θέση RJ-45 ή να το «βλέπουν» (πχ το σηµείο σε ένα γραφείο και
απέναντι στο διάδροµο οι τρεις αίθουσες)
Σε αυτή τη περίπτωση µπορεί να συνδεθούν µε τη σειρά στη πόρτα RJ-45 µια συσκευή ethernet switchhub και µια συσκευή Access point. Το switch-hub, δίνει τη δυνατότητα, αναλόγως του µεγέθους του να
συνδεθούν κατευθείαν µε αυτό µερικοί υπολογιστές µε καλώδια και το Access point δίνει τη
δυνατότητα της αυτόµατης ασύρµατης σύνδεσης όσων φορητών υπολογιστών βρίσκονται στην
εµβέλεια κάλυψης της κεραίας τους. Συνήθως σε ανοικτό χώρο η εµβέλεια φτάνει τα 250 µε 300 µέτρα,
αλλά όταν είναι τοποθετηµένη µέσα σε ένα κτίριο πέφτει κατακόρυφα και στις καλύτερες περιπτώσεις
δεν ξεπερνά τα 30 µέτρα και µε την προϋπόθεση να µην µεσολαβούν µεταξύ ποµπού και δεκτή
µεσότοιχοι ή τοιχία από µπετόν. Στη παρακάτω εικόνα βλέπετε τις απαιτούµενες συσκευές.

Switch-hub µε 5 πόρτες Ethernet (RJ-45)
Μπορούν να συνδεθούν µέχρι 4 υπολογιστές
µε το Internet

Access point
Έχει στο πίσω µέρος µία
πόρτα Ethernet για
σύνδεση στο δίκτυο.

Περίπτωση 2
Ένα σχολείο µε πολλά τµήµατα, µε τις αίθουσες διδασκαλίας σε
αποστάσεις από το σηµείο που υπάρχει η ελεύθερη θέση RJ-45 ή
οι αίθουσες να βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους.
Ο εξοπλισµός που απαιτείται είναι αυτός αναφέρθηκε στη
περίπτωση 1 µε τη διαφορά ότι θα πρέπει να προστεθούν τόσα
Access points όσα απαιτούνται για να καλυφθούν ασύρµατα όλες
οι αίθουσες. Σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται και καλωδίωση, µε
καλώδια UTP, ώστε όλα τα Access points να συνδεθούν µε το
switch-hub που µπορεί να έχει και περισσότερες πόρτες Ethernet,
όπως βλέπετε στην διπλανή εικόνα (Στο εµπόριο κυκλοφορούν και
µε 16 ή 24 πόρτες).
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ΜΕ

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ

ή

∆ΕΥΤΕΡΗ

Όλα τα net-books, όπως και τα laptops έχουν σε κάποια πλαϊνή πλευρά
τους δεύτερη έξοδο (VGA) για οθόνη. Σε αυτή µπορούµε να
συνδέσουµε µια δεύτερη οθόνη. Αυτό µερικές φορές µας διευκολύνει,
ειδικά όταν θέλουµε να επεξεργαστούµε κάποιο αρχείο κειµένου ή
φωτογραφίας και οι λίγες ίντσες της οθόνης του net-book, δεν µας
βοηθούν στην επεξεργασία. Επίσης µπορούµε να συνδέσουµε ένα βιντεοπροβολέα ώστε να
παρουσιάσουµε ότι θέλουµε σε ένα ακροατήριο.
Σε αυτή τη περίπτωση συνδέουµε το net-book µε τη συσκευή που µας ενδιαφέρει χρησιµοποιώντας το
κατάλληλο καλώδιο:

•

VGA αρσενικό σε αρσενικό, αν πρόκειται να συνδέσουµε
βιντεπροβολέα

•

VGA αρσενικό σε θηλυκό, αν πρόκειται να συνδέσουµε
δεύτερη οθόνη (συνήθως παρέχεται µε την οθόνη)

Στη συνέχεια πρέπει να ενεργοποιήσουµε την δεύτερη οθόνη στο netbook. Αυτό γίνεται πολύ απλά κρατώντας συνεχώς πατηµένο το
πλήκτρο «Fn» και πατώντας συγχρόνως το πλήκτρο «F5»
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Σηµειώση: Σε ορισµένα µοντέλα net-books µπορεί το πλήκτρο «F5», να µην αλλάζει
τις οθόνες. Αυτό συµβαίνει γιατί κάθε εταιρεία χρησιµοποιεί το δικό της συνδυασµό. Σε
αυτή τη περίπτωση αναζητούµε το πλήκτρο που έχει το σύµβολο των δύο οθονών όπως
βλέπεται στην εικόνα.
Κάθε φορά που πατάµε το πλήκτρο «F5» ενώ κρατάµε συνεχώς πατηµένο το «Fn», στην οθόνη του
net-book, βλέπουµε τους συνδυασµούς οθόνης που επιλέγουµε. Επιλέγουµε τις δύο οθόνες όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και ελευθερώνουµε όλα τα πλήκτρα. Έτσι ότι βλέπουµε στην οθόνη
του net-book προβάλλεται και από τον βιντεοπροβολέα.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ NET-BOOK ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΧΕΙΑ
Για να συνδέσουµε το net-book µε εξωτερικά ηχεία, αρκεί να συνδέσουµε το βύσµα των ηχείων στην
υποδοχή εξόδου ακουστικών (συνήθως πράσινο χρώµα) που βρίσκεται σε ένα πλευρό του net-book,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Παρατήρηση: Προτιµήστε τα κλασικά ηχεία υπολογιστή (µε πρίζα) και όχι αυτά που τροφοδοτούνται µε
ρεύµα µέσω της USB. Ο λόγος είναι ότι τα δεύτερα καταναλώνουν πολύ από τη µπαταρία του net-book και
κατά συνέπεια µειώνεται αρκετά ο χρόνος διάρκειας της λειτουργίας του χωρίς τροφοδοτικό.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ NET-BOOK
∆ύο σηµαντικές παρατηρήσεις:
• Το ορατό πλαίσιο της οθόνης των net-books, είναι µέχρι 11,6 ίντσες, αρκετά µικρότερο από
αυτό των laptops ή των κλασικών οθονών 19 ιντσών
• Τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά λογισµικά έχουν σχεδιαστεί να εκτελούνται σε συστήµατα
µε οθόνες αναλογίας διαστάσεων 4:3 και όχι 16:9
Σαν αποτέλεσµα παρατηρείται το φαινόµενο σε ορισµένα λογισµικά, να µην είναι ορατό όλο το
παράθυρο της εφαρµογής και να µην υπάρχουν πλευρικές µπάρες ελέγχου µετακίνησης πάνω-κάτω.
Έτσι γίνεται πολύ δύσκολη η επιλογή µε το ποντίκι του µενού της εφαρµογής, ειδικά όταν αυτό είναι
τοποθετηµένο στο κάτω µέρος του παράθυρου και δεν φαίνεται στην οθόνη.
Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µέσα από τις επιλογές του λειτουργικού των Windows. Τα βήµατα που
ακολουθούµε είναι:

1. Κάνουµε «δεξί κλικ» σε ένα άδειο χώρο της επιφάνειας
εργασίας και από το µενού που βλέπουµε επιλέγουµε
«Ιδιότητες» και στο παράθυρο «Ιδιότητες: Οθόνη» που
παρουσιάζεται επιλέγουµε τη καρτέλα «Ρυθµίσεις»

2. Στη καρτέλα «Ρυθµίσεις» επιλέγουµε το κουµπί «Για προχωρηµένους» και στο νέο παράθυρο
«Ιδιότητες: Οθόνη ...» που ανοίγει επιλέγουµε το κουµπί «Οθόνη», όπως βλέπετε στις παρακάτω
εικόνες:
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3. Στο παράθυρο που ανοίγει ΞΕΜΑΡΚΑΡΟΥΜΕ το
κουτάκι «Απόκρυψη µη εµφανίσιµων καταστάσεων
λειτουργίας» και πατάµε το κουµπί «ΟΚ»

4. Στο αρχικό παράθυρο «Ιδιότητες: Οθόνη» που
επανερχόµαστε, παρατηρούµε ότι τώρα µπορούµε να
επιλέξουµε µετακινώντας τον κέρσορα, στο τµήµα
«Ανάλυση οθόνης», διάφορες αναλύσεις. Επιλέγουµε
την ανάλυση «1024 X 768 pixels» και πατάµε το
κουµπί «ΟΚ»

5. Τώρα κάθε φορά που µετακινούµε το ποντίκι µας στο πάνω µέρος της οθόνης µας ή αντίστοιχα
στο κάτω και το σπρώχνουµε προσπαθώντας να το βγάλουµε έξω από το ορατό πλαίσιο,
παρατηρούµε ότι το ορατό µας πλαίσιο µετακινείται πάνω-κάτω. ∆ηλαδή αυτό που κάθε φορά
βλέπουµε είναι ένα «παράθυρο» της συνολικής επιφάνειας εργασίας µας. Αυτό συµβαίνει γιατί
µε την ανάλυση που επιλέξαµε στον οριζόντιο άξονα έχουµε τα 1024 pixels, αλλά στον
κατακόρυφο δεν «χωρούν» στη µικρή οθόνη τα 768 pixels αλλά λιγότερα. Τώρα σε όλα τα
λογισµικά θα είναι ορατό ολόκληρο το παράθυρο της εφαρµογής και απλώς θα χρειάζεται η
µετακίνηση του ορατού πλαισίου µε το ποντίκι.
6. Τέλος οποιαδήποτε στιγµή µπορούµε να επανέλθουµε στις αρχικές συνθήκες ανάλυσης της
οθόνης, εφαρµόζοντας τα βήµατα 1 έως 3 και ξαναµαρκάρωντας το κουτάκι «Απόκρυψη µη
εµφανίσιµων καταστάσεων λειτουργίας»
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ NET-BOOK
Το εκπαιδευτικό λογισµικό που περιλαµβάνεται στα µαθητικά net-books για να χρησιµοποιηθεί πρέπει
πρώτα να αποσυµπιεστεί. Κάθε λογισµικό το αποσυµπιέζουµε σε ανεξάρτητο φάκελο στο κάθε netbook, είτε χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα αποσυµπίεσης που περιλαµβάνεται στο λειτουργικό
Windows, είτε κάποιο κατάλληλο πρόγραµµα αποσυµπίεσης το οποίο πρέπει να το εγκαταστήσουµε. Τα
πιο διαδεδοµένα προγράµµατα αποσυµπίεσης είναι τα WinZip, WinRar και το 7-zip. Τα δύο πρώτα
είναι shareware, που σηµαίνει ότι µας επιτρέπεται η χρήση τους αλλά για περιορισµένο διάστηµα ή
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους παρουσιάζουν ενοχλητικά προειδοποιητικά παράθυρα για αγορά
τους. Αυτά τα δύο µόνο αν τα αγοράσουµε µπορούµε να τα χρησιµοποιούµε χωρίς τα ενοχλητικά
παράθυρα. Το τελευταίο είναι ελεύθερο λογισµικό από τα πολύ καλά και µπορούµε να το
«κατεβάσουµε» και να το εγκαταστήσουµε ελεύθερα στον υπολογιστή µας. Στην ιστοσελίδα του 2ου
ΕΚΦΕ (http://2ekfe.ira.sch.gr) και στο τµήµα «Χρήσιµα», υπάρχουν για όλα σχετικά links, από όπου
µπορείτε να τα κατεβάσετε.

Τρόπος αποσυµπίεσης λογισµικών µε το πρόγραµµα αποσυµπίεσης των Windows
Για να αποσυµπιέσουµε το λογισµικό ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα:
1. Κάνουµε «διπλό κλικ» στο εικονίδιο «Εκπαιδευτικό υλικό» που υπάρχει στην επιφάνεια
εργασίας µας. Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο, ανοίγουµε τον φάκελο που περιέχει το Εκπαιδευτικό
λογισµικό και κάνουµε «διπλό κλικ» στο εικονίδιο που περιέχει µε τίτλο «Index». (∆εν έχουν
όλες οι εταιρίες δηµιουργήσει συντόµευση στην «Επιφάνεια εργασίας»)

2. Στην οθόνη µας (µετά από µια σχετική
καθυστέρηση) θα εµφανιστεί το παράθυρο
που βλέπετε δίπλα και κάνουµε «κλικ»
πάνω στη λέξη «Λογισµικά»

3. Στο νέο παράθυρο που εµφανίζεται
επιλέγουµε το λογισµικό που µας
ενδιαφέρει κάνοντας «κλικ» πάνω του
(στο κείµενο, όχι στα κόκκινα γράµµατα)
πχ «κλικ» στο «Εκπαιδευτικό λογισµικό
(CD ROM) Φυσική ….» (το 7 στη λίστα)
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4. Εµφανίζεται το παράθυρο που βλέπετε
δίπλα
στο
οποίο
ΧΩΡΙΣ
ΝΑ
ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, κάνουµε «κλικ»
στο µενού «Αρχείο» και επιλέγουµε
«Εξαγωγή όλων…»

5. Ανοίγει ο «Οδηγός εξαγωγής συµπιεσµένων
φακέλων» και κάνουµε «κλικ» στο
«Επόµενο»

6. Στο νέο παράθυρο κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «Αναζήτηση» και στη συνέχεια επιλέγουµε στο
παράθυρο που ανοίγει, «Τοπικός δίσκος (C)» και κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «∆ηµιουργία νέου
φακέλου»
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7. Ονοµάζουµε τον φάκελο όπως θέλουµε (πχ CD_Physics), όπως βλέπετε στις εικόνες και στη
συνέχεια κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «ΟΚ»

8. Εµφανίζεται το παράθυρο που βλέπετε στο οποίο πατάµε το κουµπί «Επόµενο»

9. Αρχίζει η εξαγωγή αρχείων και αφού γεµίσει η µπάρα, το παράθυρο θα µετασχηµατιστεί, όπως
βλέπετε στις παρακάτω εικόνες
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10. Κάνοντας «κλικ» στο κουµπί «Τέλος» θα ανοίξει στην οθόνη µας ο φάκελος µε τα
αποσυµπιεσµένα αρχεία του λογισµικού που αποσυµπιέσαµε. Κάνοντας «κλικ» στο εικονίδιο
«AutorunPro» αρχίζει η εκτέλεση της εφαρµογής. Με την ίδια διαδικασία µπορούµε να
αποσυµπιέσουµε όλα τα λογισµικά. Προσέχουµε όµως να επιλέγουµε διαφορετικό φάκελο
αποσυµπίεσης, όπως κάναµε στο βήµα 7, γιατί αλλιώς τα αρχεία του δεύτερου λογισµικού θα
αποσυµπιεστούν µέσα στον ίδιο φάκελο και σε πολλά λογισµικά υπάρχουν κοινά αρχεία που
αποσυµπιεστούν το ένα πάνω στο άλλο (πχ το αρχείο AutorunPro», είναι κοινό σε όλα σχεδόν τα
λογισµικά)

Η περιγραφείσα διαδικασία γίνεται µόνο µία φορά για κάθε λογισµικό και όποτε θέλουµε στο εξής
να το «τρέξουµε», ανοίγουµε τον αντίστοιχο φάκελο που το περιέχει και εκτελούµε το
«AutorunPro»
Σηµείωση: Σε ορισµένα λογισµικά, µετά την αποσυµπίεση των αρχείων, δεν θα δείτε εικονίδιο
«AutorunPro». Σε αυτή τη περίπτωση αφού αποσυµπιέσετε το λογισµικό, ανατρέξτε στις οδηγίες του
προγράµµατος που θα βρίσκονται σε κάποιο υποφάκελο του προγράµµατος.
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Εγκατάσταση και
αποσυµπίεσης 7-zip
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τρόπος

αποσυµπίεσης

λογισµικών

µε

το

πρόγραµµα

Αφού εγκαταστήσουµε το πρόγραµµα πρέπει πρώτα να το ρυθµίσουµε.
1. Το εκτελούµε επιλέγοντας µε τη σειρά «Έναρξη»-«Όλα τα προγράµµατα»-«7-Zip»-«7-Zip File
Manager» κάνοντας «κλικ» πάνω του. Επιλέγουµε από το µενού του προγράµµατος «Εργαλεία»«Ρυθµίσεις», όπως φαίνεται στην εικόνα:

2. Στο παράθυρο που ανοίγει κάνουµε «κλικ» στο κουµπί «Επιλογή όλων» και µετά στο κουµπί
«ΟΚ»

3. Κλείνουµε όλα τα παράθυρα.
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4. Εκτελούµε τα τρία πρώτα βήµατα όπως περιγράφηκαν στο τµήµα «Τρόπος αποσυµπίεσης
λογισµικών µε το πρόγραµµα αποσυµπίεσης των Windows» και τώρα το παράθυρο που θα
εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή µας θα έχει την µορφή:

5. Επιλέγουµε το κουµπί του µενού «Αποσυµπίεση» και στη συνέχεια στην οθόνη µας
εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο επιλέγουµε το κουµπί που βλέπετε δίπλα.
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6. Ανοίγει το παράθυρο «Αναζήτηση φακέλου» και πατάµε το κουµπί «∆ηµιουργία φακέλου» και
κάνουµε τα ίδια που περιέγραψα στο βήµα 7 στο τµήµα «Τρόπος αποσυµπίεσης λογισµικών µε
το πρόγραµµα αποσυµπίεσης των Windows»

7. Τέλος περιµένουµε να συµπληρωθεί η µπάρα αποσυµπίεσης και κλείνουµε όλα τα παράθυρα

8. Τώρα το λογισµικό που αποσυµπιέσαµε βρίσκεται σε πλήρη µορφή στο φάκελο που επιλέξαµε
και για να το εκτελέσουµε κάνουµε τα ίδια που περιέγραψα στο βήµα 10 στο τµήµα «Τρόπος
αποσυµπίεσης λογισµικών µε το πρόγραµµα αποσυµπίεσης των Windows»
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ OPEN OFFICE ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
WINDOWS
Το Open Office είναι πρόγραµµα ανοικτού κώδικα και δεν χρειάζεται άδεια για την χρήση του. Μπορεί
πολύ καλά να αντικαταστήσει το Microsoft Office.

Χρήση του Open Office
Είναι ένα ολοκληρωµένο πακέτο εφαρµογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Περιλαµβάνει επεξεργαστή
κειµένου (Writer), υπολογιστικό φύλλο (Calc), δηµιουργό παρουσιάσεων (Ιmpress) και πρόγραµµα
σχεδίασης (Draw). Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρµες (Microsoft Windows, Solaris, Linux, Μac OS).
∆ιαθέτει την ίδια λειτουργικότητα µε άλλα δηµοφιλή προγράµµατα εφαρµογών γραφείου (όπως το MS
Office) και έτσι αποτελεί την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, σχολεία και οργανισµούς, καθώς µπορούν να
το αποκτήσουν ελεύθερα. Το OpenOffice µπορεί να διαβάζει και να γράφει, µεταξύ άλλων, αρχεία Word,
Excel και Powerpoint.
Προσέχετε όµως όταν αποθηκεύεται αρχεία που δηµιουργείτε µε αυτό, να τα αποθηκεύετε ως αρχεία
Microsoft Office (επιλέγετε την κατάλληλη µορφή αρχείου στις επιλογές «Αποθήκευσης ως»). Εξ
ορισµού το πρόγραµµα αποθηκεύει τα αρχεία στη δικιά του µορφή και δεν µπορούν να αναγνωριστούν
από το Microsoft Office.

Εγκατάσταση του Open Office
∆εν χρειάζεται να κάνετε τίποτα από τα παρακάτω αν το πρόγραµµα είναι ήδη εγκατεστηµένο στα
Windows.
1. Απεγκαταστήστε την παλιά έκδοση που έχετε στο σύστηµα σας (αν υπάρχει)
2. Συνδεθείτε µε την ιστοσελίδα του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου (http://2ekfe.ira.sch.gr) και στο τµήµα
«Χρήσιµα», θα βρείτε το link για να «κατεβάσετε» το συµπιεσµένο αρχείο εγκατάστασης.
Επίσης µπορείτε να το προµηθευθείτε από το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου, αρκεί να έχετε ένα flash
memory µε ελεύθερο χώρο 140ΜΒ
Παρατήρηση: Επειδή υπάρχουν χωριστά partitions για τα λειτουργικά Windows και Linux το
πρόγραµµα πρέπει να εγκατασταθεί και στο partition των Windows.
3. Εκτελέστε το αρχείο .exe και ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράµµατος εγκατάστασης
4. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα στην επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος
http://el.openoffice.org

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στην ιστοσελίδα του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου (http://2ekfe.ira.sch.gr) και στο τµήµα «Χρήσιµα», θα
βρείτε τα links για να «κατεβάσετε» και άλλα χρήσιµα προγράµµατα καθώς επίσης και χρήσιµες
πληροφορίες για αυτά. (πχ το PDFCreator που είναι δωρεάν πρόγραµµα µετατροπής αρχείων Office σε
µορφή Acrobat (pdf), το aTubeCatcher που είναι δωρεάν πρόγραµµα σύλληψης αρχείων video από το
YouTube, το Daemon Tools που είναι πρόγραµµα δηµιουργίας εικονικού DVD-drive στον υπολογιστή
µας και πολλά άλλα)
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