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Εισαγωγικό Σηµείωµα 
 
Το δεύτερο τεύχος του ενηµερωτικού µας δελτίου φτάνει σε εσάς στις αρχές του καλοκαιριού, που 
για την εκπαιδευτική κοινότητα συµπίπτει µε την κορύφωση της εξεταστικής περιόδου. Σε αναµονή 
της ανακοίνωσης της βαθµολογίας των υποψηφίων για είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και µε 
τις ενδοσχολικές εξετάσεις σε εξέλιξη η συντακτική οµάδα του Ψηφίου εύχεται σε όλους τους εξε-
ταζόµενους καλά αποτελέσµατα. 
 
Στο τεύχος Ιουνίου, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο για την τρέχουσα σχολική χρονιά, θα βρείτε  
θέµατα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών γενι-
κότερα και ευελπιστούµε  να σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον παρέχοντάς σας χρήσιµη πληροφόρη-
ση. 
 
Πιο συγκεκριµένα στο τρέχον τεύχος µπορείτε: 
- να ενηµερωθείτε για την νέα εποχή στο ∆ιαδίκτυο στην οποία µας οδηγούν ερευνητικοί φορείς  
όπως η µη κερδοσκοπική κοινοπραξία Internet2 αλλά και πρωτοποριακές τεχνολογίες που βρίσκο-
νται ένα βήµα πριν την καθολική εφαρµογή τους όπως η νέα έκδοση (v6) του πρωτοκόλλου IP µε 
βάση το οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία όλων των συσκευών που είναι συνδεδεµένες στο ∆ια-
δίκτυο. 
- να γνωρίσετε το εναλλακτικό Λειτουργικό Σύστηµα Linux, που διατίθεται δωρεάν και τις διαφο-
ρετικές διανοµές του που είναι διαθέσιµες προς χρήση       

- να πληροφορηθείτε για τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, 
του πλέον απαραίτητου αξεσουάρ κάθε ταξιδευτή του καλοκαιριού και όχι µόνο  

- να διαβάσετε ψήγµατα έκπληξης για την επιστήµη της πληροφορικής µε τον εύγλωττο τίτλο 
«Πληροφορισµοί»  

- να αναστοχαστείτε  µε αφορµή χαρακτηριστικά παραδείγµατα, πως η καινοτόµος σκέψη αλλά και 
η επιµονή στη λύση ενός προβλήµατος συνέβαλε στην πρόοδο του πολιτισµού µας 

- να διατηρήσετε το µυαλό σας σε φόρµα προσπαθώντας να επιλύσετε εκπαιδευτικές σπαζοκεφα-
λιές  

- να ακολουθήσετε τα βήµατα που σας περιγράφουµε έτσι ώστε  να χρησιµοποιήσετε τις εναλλα-
κτικές e-mail διευθύνσεις που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο προς τις σχολικές µονάδες 
αλλά και προς τους εκπαιδευτικούς  που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχει. 
Τέλος στην ενότητα Τεχνικές Συµβουλές οι υπεύθυνοι εργαστηρίων πληροφορικής µπορούν να 
συµβουλευτούν µία λίστα µε ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου το εργαστήριο 
πληροφορικής να είναι έτοιµο προς χρήση στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. 

 
Ολοκληρώνοντας, η συντακτική οµάδα του Ψηφίου ευχαριστεί όλους εσάς που αφιερώσατε λίγο 
από τον πολύτιµο χρόνο σας και επικοινωνήσατε µαζί µας καταθέτοντας τις προτάσεις σας για τη 
βελτίωση του ενηµερωτικού µας δελτίου. Περιµένουµε πάντα τη γνώµη σας  έτσι ώστε το Ψηφίο,  
ανανεωµένο τόσο ως προς την εµφάνιση, όσο και ως προς το περιεχόµενο να είναι πάλι κοντά σας 
µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
Σας ευχόµαστε καλό καλοκαίρι. 
 
 
 

                                                                                               Θοδωρής Πάνος 
Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 1ου Γραφείου  

                                                                                                               ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας 
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1  INTERNET 2 –  Προς το ∆ιαδίκτυο 
του µέλλοντος 

[Πάνος Θοδωρής – Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  1ου 
Γραφείου  Β/θµιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας] 

 
 

Στα τέλη Απριλίου του 
2007 µία ερευνητική 
οµάδα του Internet2, την 
οποία συντόνιζαν επι-
στήµονες από το Πανε-
πιστήµιο του Τόκυο, 
κατέρριψε  2 φορές το 

ρεκόρ ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων σε 2 µέ-
ρες. Την πρώτη µέρα οι ερευνητές ανακοίνωσαν 
ότι κατάφεραν να µεταδώσουν δεδοµένα σε α-
πόσταση 30.000 χλµ. περίπου µε ρυθµό 7,67 
Gbps/sec (981,76 MegaByte/sec) ακολουθώντας 
το µονοπάτι Τόκυο-Σικάγο-Άµστερνταµ-Σιάτλ-
Τόκυο. Τη δεύτερη µέρα χρησιµοποίησαν µία 
τροποποιηµένη έκδοση του πρωτοκόλλου 
TCP/IP και χρησιµοποιώντας το ίδιο µονοπάτι 
των 30.000 χλµ περίπου πέτυχαν ρυθµό µετάδο-
σης δεδοµένων 9,08 Gbps  (1.162 MegaByte / 
sec), το οποίο πλησιάζει το όριο των 10 Gbps  
του  Internet2.     
 
Τι σηµαίνει όµως Internet2; Είναι το όνοµα της 
αµερικανικής µη κερδοσκοπικής κοινοπραξίας 
µε αντικείµενο την προηγµένη δικτύωση (ad-
vanced networking), η οποία αποτελείται από 
200 και πλέον πανεπιστήµια και ερευνητικά κέ-
ντρα. Κατά συνέπεια Internet2 δεν είναι το όνοµα 
ενός νέου δικτύου που προορίζεται να διαδεχθεί 
το  σηµερινό ∆ιαδίκτυο όπως εσφαλµένα αναφέ-
ρεται από κάποια ΜΜΕ.  Η κοινοπραξία 
Internet2 διαχειρίζεται ένα δίκτυο κορµού υψη-
λής απόδοσης και ταχύτητας  που  χρησιµοποιεί-
ται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευ-
νητικούς σκοπούς που ονοµάζεται Abilene Net-
work, όνοµα που το δανείστηκε από την οµώνυ-
µη πόλη του Κάνσας από όπου ξεκίνησε η δηµι-
ουργία του σιδηροδροµικού δικτύου για τη ∆ύ-
ση.  
Οι στόχοι δηµιουργίας του δικτύου αυτού είναι: 
• ∆ηµιουργία εφαρµογών αιχµής (π.χ. εικονικά 

εργαστήρια, ψηφιακές βιβλιοθήκες, εκπαί-
δευση από απόσταση κλπ.) µε χρήση καινο-

τόµων και πειραµατικών τεχνικών καθώς και 
δικτυακών υποδοµών υψηλής απόδοσης οι 
οποίες δεν υπάρχουν στα υπάρχοντα εµπορι-
κά δίκτυα. 

• Η ανάπτυξη και η δοκιµή εξελιγµένων υπη-
ρεσιών όπως για παράδειγµα η νέα έκδοση 
του πρωτοκόλλου IP (IPv6, για την οποία 
µπορείτε να διαβάσετε ένα µικρό αφιέρωµα 
στο επόµενο άρθρο του περιοδικού µας), τε-
χνικές πολυεκποµπής (IP Multicast), ασφά-
λειας δεδοµένων κλπ.  

• Παροχή στους ερευνητές ενός πλούσιου πα-
κέτου δικτυακών δεδοµένων τα οποία θα εί-
ναι διαθέσιµα από ένα υψηλής απόδοσης δί-
κτυο. 

Μέλος της κοινοπραξίας Internet2 στην Ελλάδα 
αποτελεί το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολο-
γίας (Ε.∆.Ε.Τ.). Το Ε.∆.Ε.Τ. έχει συνυπογράψει 
συµφωνίες συνεργασίας  µε το δίκτυο Abilene 
και την κοινοπραξία των αµερικανικών πανεπι-
στηµίων U.C.A.I.D. (University Corporation for 
Advanced Internet Development), µε βάση τις 
οποίες θα έχει πρόσβαση στο δίκτυο Abilene και 
θα µετέχει σε κοινά πειράµατα µε τους ευρωπαϊ-
κούς και αµερικανικούς φορείς που συµµετέχουν 
στο νέο δίκτυο. Παράλληλα το Ε.∆.Ε.Τ. έθεσε 
σε λειτουργία το νέας γενιάς Εθνικό ∆ίκτυο 
Κορµού για την Έρευνα και την Εκπαίδευση, 
Ε∆ΕΤ2, το οποίο παρέχει στους τελικούς χρή-
στες του (ΑΕΙ - ΤΕΙ & ερευνητικά κέντρα της 
χώρας) υψηλού επιπέδου δικτυακές υπηρεσίες 
σε υψηλές ταχύτητες (1-2,5 Gbps). Το Ε∆ΕΤ2 
παρέχει πλέον πανελλαδική κάλυψη και υλοποι-
είται παράλληλα µε την αναβάθµιση του Πανευ-
ρωπαϊκού Ερευνητικού - Εκπαιδευτικού ∆ικτύου 
νέας γενιάς GEANT που φιλοδοξεί να αποτελέ-
σει την ευρωπαϊκή απάντηση στο δίκτυο 
Abilene.  
 

 Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα : 
http://www.internet2.edu/ 
(Ο δικτυακός τόπος της κοινοπραξίας Inter-
net2) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet2  
Άρθρο για την κοινοπραξία Internet2 από την 
Wikipedia 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  
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http://tinyurl.com/zj2xv  
(Άρθρο για το δίκτυο Abilene από την 
Wikipedia) 
 

http://tinyurl.com/ysbv8d  
(Παρουσίαση του δικτύου Ε∆ΕΤ2 από το δι-
κτυακό χώρο του Ε.∆.Ε.Τ.) 
 

http://tinyurl.com/34buyb  
Παρουσίαση Internet2 – Ε∆ΕΤ2 από την πύλη 
«∆ικτυωθείτε – go online» 
 
 

2) IPv6 (Πρωτόκολλο IP/Έκδοση 6)  
∆ιευθύνσεις για τα επόµενα 150 χρόνια  

[Νταούλας Νικόλαος – Τεχνικός Υπεύθυνος 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ   Ν.Εύβοιας] 

 
Ως Πρωτόκολλο Επι-
κοινωνίας ορίζουµε 
ένα σύνολο από κανό-
νες οι οποίοι είναι 
συµφωνηµένοι από 
όλα τα επικοινωνού-
ντα µέρη και εξυπηρε-

τούν τη µεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών. 
Για την  επικοινωνία µεταξύ των υπολογιστών 
και όλων των συσκευών που συνδέονται στο ∆ι-
αδίκτυο χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο IP 
(Internet Protocol). Με βάση το πρωτόκολλο αυ-
τό κάθε υπολογιστής και συσκευή που συνδέεται 
στο ∆ιαδίκτυο αποκτά µία µοναδική διεύθυνση 
που ονοµάζεται ∆ιεύθυνση IP.  
 
Η πιο διαδεδοµένη έκδοση του πρωτοκόλλου IP 
που χρησιµοποιείται σήµερα  είναι η IPv4 (Έκ-
δοση 4). Η συγκεκριµένη έκδοση όµως αδυνατεί 
πια να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες ∆ιαδι-
κτύωσης καθώς σχεδιάστηκε στις αρχές της δε-
καετίας του 80. Η νέα βελτιωµένη έκδοση IPv6 
ξεπερνά τους υπάρχοντες περιορισµούς διασύν-
δεσης και  ανοίγει νέες προοπτικές καθώς εξα-
πλώνεται η χρήση της στο ∆ιαδίκτυο. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της έκδοσης  
IPv6, που οδηγεί στην υιοθέτησή της, είναι το 
µεγάλο εύρος διευθύνσεων που παρέχει. Πιο συ-
γκεκριµένα η έκδοση IPv4 παρέχει περίπου 4,3 
δισεκατοµµύρια διευθύνσεις ενώ ο πληθυσµός 
της γης είναι 6,5 δις. ∆εν είναι αρκετές λοιπόν 
αν αντιστοιχίσουµε ένα προσωπικό υπολογιστή 
σε κάθε άτοµο. Επιπλέον βάση µελετών διαφαί-
νεται ότι το 2011 µε 2012 θα στερέψουν οι διευ-
θύνσεις µε δεδοµένο ότι θα υπάρχει η ανάγκη 10 
συσκευών δικτύωσης ανά άτοµο. Έτσι η έκδοση 
IPv6 παρέχει 5x1028 

διευθύνσεις για κάθε άτοµο 

από τα 6,5 δις που φτάνει σήµερα ο πληθυσµός 
της γης. Αυτό θα επιτρέψει ή θα διευκολύνει 
σηµαντικά τη διασύνδεση στο ∆ιαδίκτυο προ-
σωπικών συσκευών (π.χ. κινητά τηλέφωνα 3ης 
γενιάς, κάµερες, φωτογραφικές µηχανές), αισθη-
τήρων κάθε µορφής (π.χ. µετεωρολογικών αι-
σθητήρων, αισθητήρων σε γραµµές παραγωγής), 
οικιακών συσκευών (π.χ. συστήµατα θέρµανσης, 
τηλεοράσεις), συστηµάτων πλοήγησης σε µέσα 
µεταφοράς (π.χ. αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα), 
κλπ. Παράλληλα, το IPv6 θα επιτρέψει την α-
πρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτη-
τας διασύνδεσης σε κινούµενους χρήστες, βελ-
τιώνοντας την "κινητικότητα" (mobility) των 
χρηστών και διευκολύνοντας την αδιάλειπτη πε-
ριαγωγή (roaming) µεταξύ ασύρµατων δικτύων 
(802.11) και δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
(GSM/GPRS, UMTS) Ο τεράστιος αυτός αριθ-
µός  επίσης µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα 
επαρκούν οι διευθύνσεις για τουλάχιστον 100 µε 
150 χρόνια ακόµα και αν το κατοικίδιό µας φέ-
ρει  µια συσκευή δικτύωσης. 
 
Το κρίσιµο σηµείο πλέον, γύρω από το οποίο 
γίνονται πολλές συζητήσεις διεθνώς, είναι φυσι-
κά η οµαλή µετάβαση στην αναβαθµισµένη έκ-
δοση του πρωτοκόλλου. ∆ιαφαίνεται ότι γενικά 
οι αλλαγές που εισάγει η έκδοση 6 δεν είναι τό-
σο ριζικές και κυριαρχεί η άποψη αρχικά να υ-
λοποιηθεί για κάποια χρόνια σε συνδυασµό µε 
την προγενέστερή της. Για την ακρίβεια ήδη 
χρησιµοποιείται  σε µικρό ποσοστό πειραµατικά. 
Μικρές αλλαγές θα χρειαστούν στις εφαρµογές 
του υπολογιστή µας ενώ κάποιες σηµαντικότε-
ρες αλλαγές θα χρειαστούν σε δικτυακές συ-
σκευές (π.χ. δροµολογητές). Τέλος, η νέα έκδο-
ση του πρωτοκόλλου εισάγει  καλύτερες τεχνι-
κές ασφαλείας. 
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα : 
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6  
Άρθρο για το  IPv6 από την wikipedia  
 

http://www.grnet.gr/ipv6  
Παρουσίαση του IPv6 από τον Ε.∆.Ε.Τ.  
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1) Το λειτουργικό σύστηµα Linux 
και οι διανοµές του 

[Οικονοµάκος Ηλίας – Εκπαιδευτικός Πληροφορι-
κής 3ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας] 

 
Το Linux είναι ένα δηµοφι-
λές εναλλακτικό λειτουργι-
κό σύστηµα (Λ.Σ.) που δια-
νέµεται δωρεάν ή µε πάρα 
πολύ µικρό κόστος σε σχέ-
ση µε άλλα εµπορικά Λ.Σ. 
Έχει δηµιουργηθεί από εκα-
τοντάδες εθελοντές προ-

γραµµατιστές που συνεργάστηκαν µεταξύ τους, 
µε πρώτο βασικό δηµιουργό τον Φιλανδό Linus 
Torvalds, και για τη δηµιουργία του ακολούθη-
σαν τις αρχές του ΕΛ/ΛΑΚ1.  
Η ευκολία του είναι ότι όποιος θέλει να το δοκι-
µάσει µπορεί να το κάνει µε τη χρήση ενός 
LiveCD. Το LiveCD είναι ένα CD ή DVD-ROM 
το οποίο µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για 
την εκκίνηση του υπολογιστικού συστήµατος µε 
Linux χωρίς να δηµιουργηθεί πρόβληµα στο υ-
πολογιστικό σύστηµα και στο ήδη εγκατεστηµέ-
νο Λ.Σ. Για τη δηµιουργία του LiveCD απαιτεί-
ται το κατάλληλο αρχείο (iso file) από το δηµι-
ουργό της διανοµής του Linux που θέλουµε να 
δοκιµάσουµε και ένα λογισµικό εγγραφής οπτι-
κών δίσκων. Επίσης το Linux παρέχει τη δυνα-
τότητα να το έχετε πάντα µαζί σας σε flash µνή-
µη (usb stick) εφόσον βέβαια δεν θα µπορείτε να 
το αποχωριστείτε…. 
Το Linux έχει γραφικό παραθυρικό περιβάλλον 
για να είναι φιλικό στο χρήστη και  αρκετές δια-
νοµές του είναι πλήρως εξελληνισµένες. Η χρή-
ση του είναι αρκετά εύκολη λόγω των συναφών 
εικονιδίων και λειτουργιών που έχει µε τα αντί-
στοιχα εµπορικά Λ.Σ. Επίσης αναγνωρίζει µε 
ευκολία τις περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτή, 
κάρτα δικτύου, κάρτα γραφικών κλπ) που έχει το 
υπολογιστικό σύστηµα και δεν απαιτεί να βρού-
µε drivers ή να κάνουµε ρυθµίσεις για τις περι-
φερειακές συσκευές.  
Παρόλο που είναι Λ.Σ. περιέχει όλο το απαραί-
τητο ΕΛ/ΛΑΚ λογισµικό (επεξεργαστή  
 

                                                 
1 ΕΛ/ΛΑΚ = Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού 
Κώδικα («Ψηφίο»-Τεύχος 1-σελ.8) 

κειµένου, φυλλοµετρητή, αναπαραγωγής ή-
χου/βίντεο κλπ) που χρειάζεται ένας µέσος χρή-
στης για να µπορέσει να το χρησιµοποιήσει εύ-
κολα, άµεσα και παραγωγικά χωρίς να χάνει το 
χρόνο του στην αναζήτηση ή αγορά του απαραί-
τητου λογισµικού. 
 
Τι είναι οι διανοµές του Linux; 
Όπως προαναφέρθηκε το Linux είναι ΕΛ/ΛΑΚ 
λογισµικό και µπορεί ο οποιοσδήποτε, αρκεί βέ-
βαια να έχει τις κατάλληλες γνώσεις, να πάρει τη 
βασική δοµή του και να την τροποποιήσει ή να 
την βελτιώσει δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρό-
πο τη δική του διανοµή. Υπάρχουν αρκετές δια-
νοµές για να διαλέξουµε αυτή που µας αρέσει ως 
προς το γραφικό περιβάλλον και ως προς το λο-
γισµικό το οποίο περιέχει (εκπαιδευτικό, επι-
στηµονικό, γενικής χρήσης, κλπ). 
Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των δυ-
νατοτήτων κάθε διανοµής θα βρείτε στις διευ-
θύνσεις: 
http://www.hellug.gr/links/distributions  
 
http://tinyurl.com/2rdd5x  
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα : 
www.hellug.gr 
Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας.  
 

http://www.linux.gr/index.php  
Ο ελληνικός κόσµος του Linux. 
 
 

2)  Ποια Ψηφιακή Φωτογραφική Μη-
χανή να επιλέξω;. 

[Λάζαρης Στέλιος – Τεχνικός Υπεύθυνος  
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ   Ν.Εύβοιας] 

 
Το καλοκαίρι 
είναι προ των 
πυλών και όλοι 
µας κάνουµε 
σχέδια για τις 
καλοκαιρινές 

µας εξορµήσεις. 
Ένα από τα πιο 
σηµαντικά αξε-
σουάρ κάθε τα-

ξιδευτή είναι η φωτογραφική µηχανή. Με την 
έλευση των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
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η λήψη φωτογραφιών έχει γίνει µια εύκολη και 
διασκεδαστική διαδικασία, µέσω πλήρως αυτο-
µατοποιηµένων λειτουργιών. 
Για την επιλογή της κατάλληλης φωτογραφικής 
µηχανής θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ορισµένες 
παραµέτρους, τις οποίες περιγράφουµε στη συ-
νέχεια: 
 
Αριθµός Mega pixels. Καθορίζει την ανάλυση 
της φωτογραφίας σε pixels. Οι περισσότερες 
φωτογραφικές µηχανές κυµαίνονται από 4 έως 
10 Mpixels. Όσο µεγαλύτερη είναι η ανάλυση, 
τόσο µεγαλύτερη σε µέγεθος µπορεί να είναι η 
εκτύπωση σε χαρτί, αλλά αυξάνεται επίσης και 
το µέγεθος του αρχείου (δηλαδή απαιτείται µε-
γάλος αποθηκευτικός χώρος). Πάντως, µια ανά-
λυση µεγαλύτερη ή ίση των 4 Mpixels καλύπτει 
τις περισσότερες ανάγκες για εκτύπωση µέχρι 
και µεγέθους σελίδας Α4. 
 
Φακός. Άλλο ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό 
µιας φωτογραφικής µηχανής είναι ο φακός που 
χρησιµοποιεί. Εκεί πρωταγωνιστούν οι παραδο-
σιακές εταιρείες φωτογραφικών µηχανών, οι ο-
ποίες κατασκευάζουν φακούς για πολλές δεκαε-
τίες και έχουν αναπτύξει σηµαντική τεχνογνωσία 
από την εποχή των αναλογικών φωτογραφικών 
µηχανών. Σηµαντικό λοιπόν είναι να εξετάσετε 
αν ο φακός που διαθέτει η µηχανή είναι επώνυ-
µος ή όχι.  
 
∆υνατότητα Zoom. Μετριέται σε πόσες φορές 
µπορεί να µεγεθυνθεί η εικόνα, ώστε τα αντικεί-
µενά της να έρθουν πιο κοντά. ∆ιακρίνεται σε 
οπτικό και ψηφιακό zoom. Στην ουσία µόνο το 
οπτικό zoom είναι πραγµατικό, γιατί το ψηφιακό 
zoom µεγεθύνει την εικόνα χρησιµοποιώντας 
τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, οι οποίες αλλοι-
ώνουν την ποιότητα. Γενικά είναι προτιµητέο το 
οπτικό zoom να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτε-
ρο. Μεγάλες τιµές zoom όπως 6x ή 10x συνα-
ντώνται σε πιο ογκώδεις µηχανές και όχι στις 
compact µηχανές που είναι και η πλειονότητα 
των µηχανών.  
 
Οπτικός Σταθεροποιητής Εικόνας. Η µεγαλύ-
τερη διαγνωσµένη αδυναµία των περισσοτέρων 
ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών είναι η φω-
τογράφιση µε χαµηλό φωτισµό, κυρίως σε βρα-
δινές λήψεις. Μέχρι πρότινος η µοναδική λύση 
ήταν είτε ένα «χαρισµατικό» σταθερό χέρι ή η 
χρήση ενός τρίποδα ώστε να στερεοποιηθεί η 
µηχανή. Πλέον σήµερα κυκλοφορούν νέα µο-
ντέλα µηχανών που ενσωµατώνουν οπτικό στα-
θεροποιητή εικόνας, ο οποίος χρησιµοποιώντας 

αισθητήρες κίνησης καταφέρνει να αντισταθµί-
σει τις κινήσεις του χεριού µας, µειώνοντας ή 
εξαλείφοντας εντελώς τις «κουνηµένες» λήψεις.  
 
Αυτονοµία µπαταρίας. Η µπαταρία της µηχα-
νής είναι ένας παράγοντας που συχνά παραµε-
λείται, όµως είναι η κινητήρια δύναµη µιας µη-
χανής. Οι µηχανές διακρίνονται σε δύο κατηγο-
ρίες: εκείνες που χρησιµοποιούν κλασσικές ΑΑ 
µπαταρίες (µίας χρήσης ή επαναφορτιζόµενες) 
και αυτές που χρησιµοποιούν ειδικού τύπου 
µπαταρία λιθίου. Η προτεινόµενη λύση είναι οι 
µηχανές µε µπαταρίες λιθίου, γιατί αυτές έχουν 
πάντα µεγαλύτερη αυτονοµία και πολύ µικρότε-
ρο µέγεθος σε σχέση µε τις µπαταρίες ΑΑ.. Μο-
ναδικό µειονέκτηµα είναι ότι οι µπαταρίες λιθίου 
είναι σαφώς πιο ακριβές από τις ΑΑ και δεν εί-
ναι άµεσα αντικαταστάσιµες, όπως µια µπαταρία 
ΑΑ που µπορεί κάποιος να βρει ακόµα και στο 
περίπτερο.  
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα : 
http://tinyurl.com/2afmzv   
(Επεξήγηση τεχνικών όρων) 
 

http://tinyurl.com/333s2r  
http://www.steves-digicams.com/ 
http://www.dpreview.com/ 
(Παρουσίαση χαρακτηριστικών και σύγκριση 
ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών) 
 

http://tinyurl.com/l27j2  
Άρθρο της Wikipedia για την ψηφιακή φωτο-
γράφιση. 
 

http://tinyurl.com/qn3x2  
Οδηγίες, συµβουλές και τεχνικές για καλύτε-
ρες φωτογραφίες. 
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«Πληροφορισµοί» 
(Πληροφορική & Αυτοµατισµός) 

[Αράπογλου Αριστείδης- Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ 
∆/νσης ∆/µιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας] 

 
• Το βήµα-κλειδί προς την Πληροφορική έγινε 

3.700 χρόνια πριν, όταν οι Λαοί της Μεσογεί-
ου αλφαβητοποίησαν τη γραπτή γλώσσα. Η 
αλφαβητική γλώσσα σηµατοδότησε ένα τερά-
στιο βήµα στην ανθρώπινη επεξεργασία πλη-
ροφοριών: ήταν ψηφιακή. Η γραφή µε αλφά-
βητο είναι ένας από τους δύο πιο µεγάλους 
θριάµβους της ψηφιακής κωδικοποίησης των 
πληροφοριών. Ο άλλος ήταν, προφανέστατα η 
αρίθµηση.  
Η λέξη ψηφιοποίηση προέρχεται από τη λέξη 
«Ψηφίον», όπως και ο τίτλος του παρόντος ε-
νηµερωτικού δελτίου.  Ο Henry G.Liddell-
Robert Scott παραθέτει:  
Ψηφίον: το υποκοριστικό του ψήφος, µικρό 
λιθάριον, χαλίκι. 
Ψήφος: Λιθαράκι στρογγυλεµένο και λια-
σµένο από την τριβή, που βρίσκεται στις κοί-
τες των ποταµών ή στις ακτές της θάλασσας, 
«χαλίκι», «ψηφίδα».  

Το ψηφίο  αποτελεί ένα από τα πρώτα εργα-
λεία αρίθµησης («αριθµείν δια λιθάριον»). 
Παρόµοια ο αντίστοιχος Αγγλικός όρος digit, 
(digital, digitize) προέρχεται από το λατινικό 
Digita που σηµαίνει δάκτυλα. Το δάκτυλα των 
χεριών µας είναι από τα πρώτα εργαλεία αρίθ-
µησης. Τα δέκα δάκτυλα των χεριών αντιστοι-
χούν στα δέκα σύµβολα του δεκαδικού συστή-
µατος αρίθµησης.  
Σήµερα µεγάλη πλειοψηφία της ανθρώπινης 
καταγεγραµµένης γνώσης είναι κωδικοποιηµέ-
νη µε διακριτούς συµβολικούς (δηλαδή ψηφι-
ακούς) κωδικούς που χρησιµοποιούν 10 αριθ-
µούς, 24    ( ή περίπου τόσα) γράµµατα και µε-
ρικά σύµβολα στίξης.  Η µετατροπή των 
γραµµάτων και των αριθµών σε µία πιο κα-
τάλληλη µορφή (µε 0 και 1) για την επεξεργα-
σία των δεδοµένων από τους υπολογιστές είναι 
συγκριτικά αµελητέα µπροστά  στην αρχική 
ιδέα ψηφιοποίησης της ανθρώπινης γνώσης. 
Αρκεί ο κάθε χαρακτήρας από τους 10+24 χα-
ρακτήρες να αναπαρασταθεί από ένα αντίστοι-
χο συνδυασµό από 0 και 1 (αναπαράσταση σε 

δυαδικό σύστηµα). Για να γεννηθεί η ανάγκη 
αυτή πέρασαν σχεδόν 3.500 χρόνια. 

 
• Τον 10ο αιώνα, ο Μεγάλος Βεζίρης της Περ-
σίας έπαιρνε ολόκληρη την προσωπική του βι-
βλιοθήκη (117.000 τόµοι) µαζί του, όπου κι αν 
πήγαινε. Μάλιστα, τους τόµους µετέφεραν κα-
µήλες, οι οποίες είχαν εκπαιδευτεί προηγουµέ-
νως να βαδίζουν µε ...αλφαβητική σειρά. Στις 
µέρες µας µία ανάλογη µετακίνηση δε θα α-
παιτούσε τόσο κόπο.  Η ίδια βιβλιοθήκη θα 
µπορούσε να µεταφερθεί σε µερικά DVD (20-
30 ανάλογα µε τις σχέδια που θα περιείχε)! 
Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι η αίσθηση που 
σου χαρίζει ένα χαρτόδετο βιβλίο µπορεί εύ-
κολα να αντικατασταθεί.  

  
• Τόσες  πολλές από τις έξυπνες ιδέες του αν-
θρώπου αποδεικνύεται ότι  είναι  παλιά  τε-
χνάσµατα  της  φύσης.   Πάρτε  για παράδειγ-
µα τις οπτικές  ίνες.  Το 1951, οι επιστήµονες 
κατασκεύασαν ίνες που µοιάζουν µε  γυαλί  
για  να  δεσµεύουν  το  φως και να το µεταδί-
δουν υπό γωνία. Αποδείχτηκε ότι τα σφουγγά-
ρια που υπάρχουν στα βαθιά νερά της Θάλασ-
σας Ρος στην Ανταρκτική κάνουν το ίδιο 
πράγµα εδώ και αιώνες.  Από αυτά τα γιγα-
ντιαία  σφουγγάρια,  που  βρίσκονται  σε  νερά  
µε  βάθος µέχρι και τριάντα  µέτρα, προεξέ-
χουν βελόνες από ίνες οι οποίες δεσµεύουν το 
φως και  µπορούν  να  το µεταφέρουν ακόµη 
και σε γωνία µε κλίση περίπου 90 µοιρών,  στα  
φωτοσυνθετικά  άλγη που υπάρχουν στον πυ-
ρήνα του σώµατος του  σφουγγαριού.  Πειρά-
µατα έχουν δείξει ότι συγκεντρώνεται ακόµη 
και το  φως  που πέφτει υπό γωνία, πράγµα 
που δείχνει πως και οι πλευρικές βελόνες  του 
σφουγγαριού είναι επίσης ικανές να τροφοδο-
τούν τα άλγη µε φως. 

 

Σχετικά µε την καινοτοµική σκέψη και 
την εµµονή στην επίλυση προβλήµατος. 

[Αράπογλου Αριστείδης- Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ 
∆/νσης ∆/µιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας] 

 
Ο Ντεκάρτ ανακάλυψε το "Σύστηµα Συντεταγ-
µένων", παρατηρώντας µια µύγα να περπατάει σ' 
ένα ταβάνι µε πλακάκια. Από την ανακάλυψη 
της αρχής της άνωσης από τον Αρχιµήδη µέσα 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ  
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στο λουτρό του µέχρι τη θεωρία της σχετικότη-
τας του Αϊνστάιν, από τον έλεγχο της φωτιάς 
µέχρι τη δηµιουργία των λέιζερ, η καινοτοµική 
σκέψη -µία ξαφνική, φαινοµενικά  στιγµή έ-
µπνευσης- διαµόρφωσε και έδωσε ώθηση στον 
πολιτισµό µας. Αν το αιφνίδιο γεγονός και η α-
ναλαµπή γνώσης είναι στιγµές κλειδιά στην και-
νοτοµική σκέψη (το νερό ξεχειλίζει στο λουτρό 
του Αρχιµήδη), η µακρά έρευνα µε µικρή πρόο-
δο έχει επίσης τη συνεισφορά της. 
 Μερικές φορές η µακρά έρευνα κάνει κάποιον 
να εξοικειωθεί τόσο πολύ µε το πρόβληµα που 
εξετάζει, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 
το αιφνίδιο γεγονός, όταν αυτό συντελείται. Ό-
πως σηµειώνει ο Λουί Παστέρ, «Η τύχη ευνοεί 
τον έτοιµο νου». Η άποψη αυτή ενισχύεται και 
από τον S.Papert που ισχυρίζεται ότι ένας από 
τους βασικούς παράγοντες στη µάθηση είναι η 
διάθεση σηµαντικού χρόνου στην επίλυση ενός 
προβλήµατος, τονίζοντας ότι η  εµµονή στην ε-
πίλυση ενός προβλήµατος, προσφέρει στο λύτη 
βαθιά γνώση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
µετά την επίλυση του προβλήµατος µία έξαρση 
από αλλεπάλληλες γνωστικές συνδέσεις λαµβά-
νουν χώρα..  
Καθώς βρισκόµαστε στη καρδιά της εξεταστικής 
περιόδου, µε τις καλοκαιρινές διακοπές να αρχί-
ζουν να διακρίνονται στον ορίζοντα, επιλέξαµε η 
στήλη να κλείσει µε δύο παιχνίδια επίλυσης 
προβλήµατος για «εποικοδοµητική χαλάρωση»! 
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι εξ άλλου συµβάλλει 
από κάθε άποψη στην µάθηση, ανάλογα βέβαια 
µε τα εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία εκδηλώ-
νεται.  
Παιχνίδι επίλυσης προβλήµατος 
Σχεδιάστε τέσσερις ευθείες γραµµές που να περ-
νούν και από τις εννέα κουκίδες στο διάγραµµα 
που ακολουθεί, χωρίς να σηκώσετε το µολύβι 
από το  χαρτί.       
 
 
 
 
 
 
 

Παιχνίδι λογικής 
Κάποιος φέρνει ένα παλιό νόµισµα στο ∆ιευθυ-
ντή ενός µουσείου και το προσφέρει προς πώλη-
ση. Στο νόµισµα είναι αποτυπωµένο «540 π.Χ». 
Αντί να σκεφτεί την αγορά ο ∆ιευθυντής του 
µουσείου κάλεσε την αστυνοµία. Γιατί; 
 
Θα βρείτε τις λύσεις στο τέλος του παρόντος 
τεύχους. 
 
 

●           ●           ● 
 
●           ●           ● 
 
●           ●           ● 
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1)  Καλοκαιρινές Εργασίες Συντήρησης 
Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής 
και Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) 
[Σταθόπουλος Πέτρος – Τεχνικός Υπεύθυνος 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  Ν.Εύβοιας] 

 
Ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών που πλη-
σιάζουν,  προτείνεται µια λίστα από ενέργειες τις 
οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει Υπεύθυ-
νοι του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ ώστε να εξασφαλιστεί η 
εύρυθµη λειτουργία του  κατά το νέο σχολικό 
έτος. Πιο συγκεκριµένα: 
Ι) Ενηµέρωση του Λειτουργικού Συστήµατος 
και του λογισµικού εφαρµογών µε τις πιο πρό-
σφατες ενηµερώσεις (Updates / Patches / Service 
Packs). 
 
ΙΙ) Ενηµέρωση λογισµικού αντιµετώπισης κακό-
βολου λογισµικού (Antivirus – Antispyware) 
εξυπηρετητή – σταθµών εργασίας   
 
ΙΙΙ) Έλεγχος (Full System Scan) και καθαρισµός 
κακόβουλου λογισµικού που πιθανόν εντοπιστεί. 
Σε περίπτωση που τα προγράµµατα αντιµετώπι-
σης κακόβουλου λογισµικού που διαθέτει το 
σχολικό εργαστήριο δεν  εξαλείψουν τις  απειλές  
υπάρχουν  on-line εργαλεία καθαρισµού κακό-
βουλου λογισµικού στο ∆ιαδίκτυο που µπορού-
µε να βρούµε κάνοντας αναζήτηση βάση του 
ονόµατος του ιού. Μία λίστα µε εργαλεία και 
προγράµµατα προστασίας από κακόβουλο λογι-
σµικό θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ 
Αθήνας : 
http://www.edu.teiath.gr/help-htm/boitheia.htm 
 
ΙV) Εκκαθάριση (διαγραφή) µη χρήσιµων αρ-
χείων και φακέλων µαθητών από τους   σκλη-
ρούς δίσκους των σταθµών εργασίας.  
 
V) Ανασυγκρότηση (Defrag) σκληρών δίσκων 
εξυπηρετητή- σταθµών εργασίας.   
 
VΙ) ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
(IMAGE) από τον εξυπηρετητή και ένα σταθµό 
εργασίας. 

 
VI Ι) Αποκοπή του υπολογιστικού εξοπλισµού 
(εξυπηρετητή, σταθµών εργασίας οθονών, εκτυ-
πωτών, σαρωτών) από την ηλεκτρική παροχή. 
Προσοχή: ο εξοπλισµός στο Ικρίωµα / Rack 
πρέπει να παραµείνει συνδεδεµένος στην ηλε-
κτρική παροχή.  
 
VII Ι) Έλεγχος για την ενηµέρωση των βιβλίων 
του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για τις όποιες βλάβες και γενι-
κότερα αλλαγές υλικού που έχουν λάβει χώρα 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. 
Ενηµέρωση του ∆/ντη του σχολείου για την λει-
τουργική κατάσταση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. 
 
Το Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  είναι στη διάθεση σας 
για  οποιαδήποτε διευκρίνιση για την αντιµετώ-
πιση τυχόν δυσλειτουργιών που εντοπιστούν. 
(http://srv-dide.eyv.sch.gr/keplinet.htm) 
 
 

2) ∆ηµιουργία εναλλακτικής  διεύθυν-
σης  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-

mail) στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
(Π.Σ.∆.) 

[Λάζαρης Στέλιος – Τεχνικός Υπεύθυνος 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν.Εύβοιας] 

 
Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο παρέχει στην 
εκπαιδευτική κοινότητα ένα πλήθος διαδικτυα-
κών υπηρεσιών. Μια από αυτές είναι το ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Ένα πρόβληµα 
που αντιµετωπίζουν συχνά οι σχολικές µονάδες 
είναι ότι το e-mail που τους έχει δοθεί από το 
ΠΣ∆ είναι δύσκολο να αποµνηµονευθεί, καθώς 
είναι µακροσκελές. Το τυπικό e-mail ενός σχο-
λείου είναι:  

mail@onoma-sxoleioy.nomos.sch.gr 
Το ΠΣ∆, κατανοώντας την ανάγκη για πρακτικές 
διευθύνσεις e-mail, προσφέρει σε όλους τους 
χρήστες (σχολικές µονάδες και εκπαιδευτικούς) 
τη δυνατότητα χρήσης έως δύο επιπλέον διευ-
θύνσεις e-mail, από τις οποίες η µία έχει ήδη δη-
µιουργηθεί και προτείνεται από το ΠΣ∆. Έτσι, 
π.χ. αντί για mail@ onoma-sxoleioy.eyv.sch.gr 
µπορείτε να χρησιµοποιηθεί  e-mail της µορφής 
onoma-sxoleioy@sch.gr. Η διαδικασία αυτή 
περιγράφεται στη συνέχεια.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
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Στην κεντρική σελίδα του ΠΣ∆ 
(http://www.sch.gr) πατάµε στην επιλογή 
mySch. 

 
Στην επόµενη σελίδα δίνουµε τα προσωπικά µας 
στοιχεία (Όνοµα χρήστη και Κωδικός) στο 
πλαίσιο Υπηρεσίες Ανώνυµου Χρήστη και πα-
τάµε το κουµπί Είσοδος, ώστε να µεταβούµε 
στην προσωπική µας σελίδα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην περίπτωση σχολικής µονάδας, θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε το όνοµα χρήστη και κωδικό 
που έχει αποδοθεί από το Π.Σ.∆. 
Από το δεξί µενού επιλέγουµε : 
Ο λογαριασµός µου και ύστερα την επιλογή  
 

Στοιχεία λογαριασµού από το διπλανό πλαίσιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην τρίτη υποενότητα της εµφανιζόµενης σελί-
δας θα βρείτε την επιλογή Εναλλακτικές e- 
mail διευθύνσεις, όπου µπορείτε να δείτε την 
εναλλακτική διεύθυνση που έχει οριστεί από το 
ΠΣ∆ αλλά και να δηµιουργήσετε ακόµα µία. Για 
την αποθήκευση των νέων ρυθµίσεών µας πατά-
µε το κουµπί Ενηµέρωση ρυθµίσεων στο κάτω 
µέρος της σελίδας. 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το εναλ-
λακτικό e-mail θα πρέπει να είναι περιγραφικό 
του σχολείου και του τόπου στον οποίο ανήκει, 
ώστε να αποφευχθεί περίπτωση σύγχυσης µε άλ-
λο σχολείο, π.χ. 1lykchalk ή gymdrosiaseyv. 
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Παιχνίδι επίλυσης προβλήµατος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παιχνίδι λογικής 

 
Γιατί ο εκπρόσωπος του µουσείου κάλεσε την 
αστυνοµία; Εάν το νόµισµα ήταν αυθεντικό, ο 
κατασκευαστής του νοµίσµατος, δουλεύοντας 
στο 540 π.Χ., δεν έπρεπε να ξέρει ότι ο Χριστός 
θα γεννιόταν 
 
 
 
. 

 
Όλες οι ονοµασίες προϊόντων που περιλαµβάνονται  στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο αναφέρονται για λόγους  αναγνώρισης και είναι είτε εµπορικά σήµατα 
είτε σήµατα κατατεθέντα  των  εταιριών στις οποίες ανήκουν 
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