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Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που 
δίνει την δυνατότητα λήψης, επεξεργασίας και κοινοποίησης 
φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να 
μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους τους 
(followers) ή με επιλεγμένη ομάδα φίλων, να σχολιάζουν και να 
δηλώνουν ότι μια δημοσίευση τους αρέσει.



  

Ιστορία

Η δημοφιλής εφαρμογή δημιουργήθηκε από δύο 
απόφοιτους του Πανεπιστημίου του Στάντφορντ, τους 
Κέβιν Σίστρομ και Μάικ Κρίγκερ και ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2010. Μόλις δύο μήνες αργότερα, τον 
Δεκέμβριο του 2010, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
χρηστών έφτασε το 1.000.000. Σήμερα η εφαρμογή 
μετράει 20 δισεκατομμύρια φωτογραφίες από όλο τον 
κόσμο και 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.[1] Το 
όνομα της προέρχεται από τον συνδυασμό της λέξης 
Instant (στιγμιαίο) και telegram (τηλεγράφημα). Tο 2012 η 
εφαρμογή αγοράστηκε από το Facebook, προς ένα 1 
δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.



  

Τρόπος λειτουργίας 

Ο χρήστης μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία μέσω της εφαρμογής ή να 
χρησιμοποιήσει κάποια που έχει ήδη αποθηκευμένη στο τηλέφωνό του. Πριν την 
κοινοποιήσει μπορεί να εφαρμόσει εφέ και φίλτρα, να επισημάνει άλλους χρήστες 
στις δημοσιεύσεις του (tag), να προσθέσει περιγραφή και τοποθεσία και να την 
κοινοποιήσει κατευθείαν στο Facebook, στο Twitter, στο Flickr, στο Tumblr και 
στο Foursquare.

Οι φωτογραφίες έχουν τετράγωνο σχήμα, παρόμοιο με το καρέ των 
φωτογραφικών μηχανών Kodak Instamatic και Polaroid. Οι χρήστες μπορούν να 
τις επεξεργαστούν και να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα μέσω ειδικά 
σχεδιασμένων φίλτρων και ειδικών εργαλείων επεξεργασίας. H δυνατότητα 
εγγραφής και ο διαμοιρασμού βίντεο ενσωματώθηκε στο Instagram τον Ιούνιο 
του 2013. Η εγγραφή βίντεο υποστηρίζεται προς το παρόν μόνο στις εφαρμογές 
iPhone και Android. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο είναι το ένα λεπτό με 
ελάχιστο χρόνο τα τρία δευτερόλεπτα.                         

● Πληροφοριες απο wikipedia



  

Dropbox
● Δημιουργός Dropbox, Inc.

● Πρώτη έκδοση Σεπτέμβριος 2012

● Τελευταία έκδοση 3.6.9

● Τύπος Online backup service

● Λειτουργικό Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android, 
Windows Phone, Symbian OS, BlackBerry OS, MeeGo

● Γραμμένο σε Python, Go

● Διαθέσιμο σε 17 γλωσσες 

Το Dropbox είναι μια εφαρμογή αποθηκευτικού νέφους ή με άλλα 
λόγια μια υπηρεσία που επιτρέπει την αποθήκευση, τον 
συγχρονισμό και την κοινή χρήση αρχείων μεταξύ διαφορετικών 
συσκευών που ο χρήστης έχει επιλέξει να συνδέσει στο λογαριασμό 
του. Η υπηρεσία προσφέρει από 2GB έως 16GB δωρεάν 
αποθηκευτικού χώρου ενώ είναι διαθέσιμη σε Windows, Mac, 
Linux, iPhone, iPad, Android και BlackBerry.



  

Ιστορία

● Η εταιρία Dropbox, Inc., ιδρύθηκε το 2007 στο 
San Francisco από τους Drew Houston και Arash 
Ferdowsi, φοιτητές του MIT. Η εφαρμογή 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 
2008 ενώ τον Οκτώβριο του 2011 έγινε διαθέσιμο 
στην αγορά το Dropbox for Business, μια υπηρεσία 
που παρέχει τόσο διοικητικό έλεγχο στο εργασιακό 
περιβάλλον όσο και διαθέσιμο χώρο για τη 
συνεργασία των εργαζομένων. Σήμερα, το 
Dropbox προσμετρά 200 εκατομμύρια χρήστες 
παγκοσμίως ενώ υπολογίζεται ότι ένα 
δισεκατομμύριο αρχεία αποθηκεύεται σε αυτό 
καθημερινά.

πληρο



  

Τρόπος λειτουργίας

● Κάθε νέος χρήστης καλείται να εγκαταστήσει το λογισμικό του Dropbox στον 
υπολογιστή του έχοντας πρώτα δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα 
της υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ένας ειδικός φάκελος 
με το όνομα Dropbox δημιουργείται στον υπολογιστή. Μέσα σε αυτόν το φάκελο 
ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει αρχεία σε διαφορετικούς φακέλους, να 
δημιουργήσει καινούριους, να ανοίξει και να τροποποιήσει αρχεία ενώ 
παράλληλα το λογισμικό παρακολούθησης του Dropbox αναπαράγει τις ενέργειες 
αυτές στους υπόλοιπους συνδεδεμένους υπολογιστές. Επίσης, καθώς το Dropbox 
είναι διαθέσιμο τόσο για υπολογιστές όσο και για φορητές συσκευές, ο χρήστης 
δύναται να έχει πρόσβαση στα αρχεία του ανά πάσα στιγμή όπου και αν 
βρίσκεται. Παράλληλα οι ανωτέρω ενέργειες είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν 
και μεταξύ των συσκευών δύο ή και περισσοτέρων χρηστών με την προϋπόθεση 
ότι είναι όλοι τους μέλη ενός κοινού φακέλου. Αντίγραφα των αρχείων 
αποθηκεύονται επίσης και στον διακομιστή της υπηρεσίας στο διαδίκτυο, ώστε σε 
περίπτωση βλάβης ή απώλειας της συσκευής να υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης 
των αρχείων ενώ παρέχεται και ένα διάστημα τριάντα ημερών μέσα στις οποίες 
διαγραμμένα από τον χρήστη αρχεία ή παλαιότερες εκδοχές τροποποιημένων 
αρχείων μπορούν να ανακτηθούν. 



  

MSN Hotmail

● Δημιουργός : Microsoft

● Τελευταία έκδοση : Κύκλος 
2, 13 Αυγούστου 2007

● Κατηγορία : Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στο διαδίκτυοTo Windows Live Hotmail είναι μια δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο της οικογένειας 
υπηρεσιών Windows Live από τη Microsoft. Πρωτοδημιουργήθηκε από τον Jack Smith και τον Sabeer Bhatia και 
κυκλοφόρησε το 1996.Το Hotmail περιήλθε το 1997 στην κατοχή της Microsoft.

 Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο, κυκλοφόρησε σε ήδη υπάρχοντες χρήστες του Hotmail στην Ολλανδία στις 9 
Νοεμβρίου του 2006, ενώ κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 7 Μαΐου του 2007.

Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 5 GB, χαρακτηριστικά ασφαλείας,τεχνολογία Ajax και συνεργάζεται με το Windows 
Live Messenger, τα Spaces, το Ημερολόγιο του Windows Live και τις Επαφές του Windows Live. Φιλοξενεί περίπου 
250 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και διατίθεται σε 35 διαφορετικές γλώσσες.



  

Ιστορία

● Το Hotmail ήταν μέρος της οικογένειας υπηρεσιών 
του MSN πριν να εισέλθει στην οικογένεια 
υπηρεσιών του Windows Live. Η είσοδος στο 
MSN Hotmail ήταν δυνατή ενόσω το Windows 
Live Hotmail βρισκόταν σε ανάπτυξη και ήταν 
διαθέσιμες και οι δύο υπηρεσίες. Από την επίσημη 
κυκλοφορία του Windows Live Hotmail, οι 
χρήστες αναγκάζονται να αναβαθμίσουν σε αυτό.



  

Διαθέσιμες Γλώσσες

Το Hotmail διατίθεται στις παρακάτω γλώσσες: 
αραβικά, βουλγαρικά, κινέζικα (παραδοσιακά και 
απλοποιημένα), κροατικά, τσέχικα, δανικά, 
αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ελληνικά, εβραϊκά, ουγγρικά, ιαπωνικά, 
ιταλικά, κορεατικά, λετονικά, λιθουανικά, 
νορβηγικά, πολωνικά, πορτογαλικά (επίσης 
πορτογαλικά της Βραζιλίας), ρουμανικά, ρωσικά, 
σερβικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά, 
σουηδικά, τάι, τουρκικά και ουκρανικά. Παρέχεται 
μερική υποστήριξη για τα αραβικά, τα εβραϊκά, τα 
ταμίλ και τα ινδικά. 



  

Google Drive

● Αυθεντικός συντάκτης Google 
Drive, Inc

● Συγγραφέας Google Inc.

● Αρχική έκδοση 24 Απριλίου 2012, 
πριν 4 χρόνια

● Στάδιο ανάπτυξης Ενεργό

● Λειτουργικό   Microsoft Windows, 
OS X , Chrome OS ,Android , IOS

● Διαθεσιμότητα Αγγλικά και πολλές 
άλλες

Το Google Drive είναι υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων που παρέχεται από την Google 
κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου του 2012, και επιτρέπει την χρήση αποθηκευτικού νέφους, τον διαμοιρασμό 
αρχείων και την συνεργατική επεξεργασία από τον χρήστη. Τα αρχεία που μοιράζονται δημόσια στο Google 
Drive μπορούν να αναζητηθούν με μηχανές αναζήτησης.

Το Google Drive είναι το "σπίτι" των Google Docs, μια σουίτας γραφείου με εφαρμογές παραγωγικότητας, 

που προσφέρει την συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και άλλων.



  

Τρόπος λειτουργίας

● Το Google Drive προσφέρει σε όλους τους χρήστες 
του έναν αρχικό online χώρο αποθήκευσης 15 GB 
(αρχικά ήταν 5GB), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τις τρεις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες: το 
Google Drive, το Gmail και της Φωτογραφίες του 
Google+. Ο χρήστης μπορεί να λάβει επιπλέον 
χώρο αποθήκευσης, ο οποίος μοιράζεται μεταξύ 
Picasa και Google Drive, από 100 GB μέχρι και 
16TB μέσω της καταβολής μηνιαίας συνδρομής 
(US4.99$ το μήνα για 100GB). Ο χρήστης με τον 
πληρωμένο αποθηκευτικό χώρο δεν λαμβάνει 
δωρεάν χώρο μαζί με τον πληρωμένο χώρο.



  

Facebook

● Τύπος  : Διαδίκτυο
● Ίδρυση : 4 

Φεβρουαρίου του 2004
● Έδρα : Μένλο Πάρκ, 

Καλιφόρνια
● Σημαντικά πρόσωπα  : 

Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Εντουάρντο Σάβεριν

Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 
2004. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να 
τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Όλοι έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται μέσω πανεπιστημίου, θέσεων 
απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών. Η εγγραφή είναι δωρεάν, και όπως έχει δηλώσει ο 
δημιουργός του «είναι δωρεάν και θα είναι για πάντα».



  

Ιστορία
● Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ίδρυσε το Facebook ως μέλος του 

Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν 
μόνο οι φοιτητές του Χάρβαρντ ενώ αργότερα επεκτάθηκε για 
την Ivy League (χαρακτηρισμός μιας ομάδας οκτώ ελίτ 
πανεπιστημίων των ΗΠΑ). Το όνομα της ιστοσελίδας προέρχεται 
από τα έγγραφα παρουσίασης των μελών πανεπιστημιακών 
κοινοτήτων μερικών Αμερικάνικων κολεγίων και 
προπαρασκευαστικών σχολείων που χρησιμοποιούσαν οι 
νεοεισερχόμενοι σπουδαστές για να γνωριστούν μεταξύ τους. Tο 
2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές 
συγκεκριμένων λυκείων και μέλη ορισμένων μαθητικών 
κοινοτήτων, ενώ το 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε 
άνθρωπο του πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 
χρόνια.



  

Τρόπος Λειτουργίας

● Το Facebook είχε το 2013 πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Επίσης, 
το Facebook είναι ένα από τα δημοφιλέστερα sites για ανέβασμα φωτογραφιών με 
πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με αφορμή τη 
δημοτικότητά του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε θέματα 
που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές απόψεις των ιδρυτών του. 
Ωστόσο η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη κοινωνική περιοχή 
δικτύωσης σε πολλές αγγλόφωνες χώρες.[εκκρεμεί παραπομπή] Το Facebook 
είναι ένας καλός τρόπος δικτύωσης με φίλους και γνωστούς. Παρά το ότι ενέχει 
κινδύνους (κυρίως για παραβίαση προσωπικών δεδομένων), ο προσεκτικός 
χρήστης δεν έχει πρόβλημα. Το Facebook ακόμα παρέχει παιχνίδια και υπάρχει η 
δυνατότητα ανεβάσματος φωτογραφιών και βίντεο.

●

● Σύμφωνα με την comscore, το Facebook είναι το κορυφαίο σε επισκεψιμότητα 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πέρασε το Myspace τον Απρίλιο του 2008. 
Σύμφωνα με τους ανεξάρτητους παρόχους στοιχείων επισκεψιμότητας Alexa και 
SimilarWeb, το Facebook είναι δεύτερο και πρώτο σε επισκεψιμότητα αντίστοιχα, 
έχει την υψηλότερη επισκεψιμότητα ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
έχοντας περισσότερους από 20 δισεκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα για το Μάιο 
του 2015.



  

Skype

● Το Skype είναι μια δημοφιλής εφαρμογή VoIP με εκατομμύρια χρήστες από όλον 
τον κόσμο. Αρχικά ήταν για επικοινωνία από Η/Υ σε Η/Υ. Πλέον προσφέρει 
κλήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε δίκτυο τηλεφωνίας 
(σταθερής και κινητής) με υψηλές χρεώσεις, Instant Messenger, μη δυνατή 
αποστολή SMS και αρχείων και αποτυχία συνδιάσκεψης. Διατίθεται σε εκδόσεις 
για Windows, Mac και Linux όπως επίσης και για τις πλατφόρμες φορητών 
συσκευών Android, iOS και Symbian. Παλαιότερα ήταν διαθέσιμο και για 
Windows Mobile, αλλά η έκδοση αυτή έχει διακοπεί. H σύνδεση που παρέχει 
μεταξύ των χρηστών γίνεται μέσω Peer-to-Peer άμεσων συνδέσεων, χωρίς την 
διαμεσολάβηση διακομιστών. Για να στείλετε SMS αλλά και για να 
τηλεφωνήσετε σε κινητά τηλέφωνα χρειάζεται πρώτα να αγοράσετε μονάδες 
SkypeOut. Η τελευταία έκδοση για Windows είναι η 6.16.0.105 η οποία 
κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου 2014. Η τελευταία έκδοση για Linux είναι η 4.2.0.13 
η οποία κυκλοφόρησε στις 29 Ιανουαρίου 2014.



  

Όλες οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την 
βικιπαίδεια. 



  

 ΟΜΑΔΑ Β'

● ΚΟΛΥΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
● ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
● ΤΕΡΙΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
● ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
● ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
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