Το arpanet στις αρχές του

 Στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να

πειραματίζονται με τη διασύνδεση απομακρυσμένων
υπολογιστών μεταξύ τους.
 To 1969:Το δίκτυο ARPANET γεννιέται με πόρους του

προγράμματος ARPA (Advanced Research Project
Agency)
 Σκοπός: Η σύνδεση του Υπουργείου με

στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς

 1973:ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα,το Internetting

Project (Πρόγραμμα Διαδικτύωσης) προκειμένου να
ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιμοποιεί κάθε
δίκτυο για να διακινεί τα δεδομένα του.

 Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς ανόμοιων δικτύων και η

ομοιόμορφη διακίνηση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο άλλο.

 Το Internet Protocol (IP) (Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης), είναι

μια νέα τεχνική που αργότερα θα ονομαστεί Internet

 Διαφορετικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το κοινό πρωτόκολλο

IP μπορούν να συνδέονται και να αποτελούν ένα διαδίκτυο.

 Το 1983: το πρωτόκολλο

TCP/IP (δηλ. ο συνδυασμός
των TCP και IP)
αναγνωρίζεται ως πρότυπο
από το Υπουργείο Άμυνας
των ΗΠΑ
 ARPANET, το οποίο
επιβαρύνεται πολύ από τις
πολλές συνδέσεις χωρίζετε
σε δύο τμήματα :

 1985:το National Science

Foundation (NSF) δημιουργεί
ένα δικό του γρήγορο
δίκτυο, το NSFNET
χρησιμοποιώντας το
πρωτόκολλο TCP/IP,
προκειμένου να συνδέσει
πέντε κέντρα υπερυπολογιστών μεταξύ τους και
με την υπόλοιπη
επιστημονική κοινότητα.

 Το 1990, το ARPANET πλέον


Το ΜΙLNET και το νέο ARPANET

Το πρώτο ήταν στρατιωτικές
επικοινωνίες) και το δεύτερο ήταν για
χρήση αποκλειστικά από την
πανεπιστημιακή κοινότητα και
συνέχιση της έρευνας στη
δικτύωση).

καταργείται.

 Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το

World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε
από τον Tim Berners-Lee.

 Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών σε

μορφή πολυμέσων (multimedia) που βρίσκονται
αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές του Internet σε
ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασής τους σε ηλεκτρονικές
σελίδες, στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί κανείς
χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

 To γραφικό αυτό περιβάλλον έκανε την εξερεύνηση του

Internet προσιτή στον απλό χρήστη. Παράλληλα, εμφανίζονται
στο Internet διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε
εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service
Providers - ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για
όλους.

 Το 1995, το NSFNET καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο

του μεταφέρεται σε εμπορικά δίκτυα.

Ίντερνετ ή διαδίκτυο είναι η δυνατότητα να συνδέονται δύο ή
περισσότεροι Η/Υ. Το διαδίκτυο αποτελείται από Ηardware
δηλ. υπολογιστές καλώδια, routers και switches.

To WEB είναι απλά μια από τις πολλές εφαρμογές του διαδικτύου

 1 Φυσικό (Physical) π.χ. Χαλκός, Λέϊζερ, Οπτική Ίνα.

2 Συνδέσμου (Link) π.χ. Ethernet, Frame relay, ATM
3 Δικτύου (Network) π.χ. IP (IPv4 ή IPv6), ICMP, IGMP, X.25, CLNP,
ARP, OSPF, RIP, IPX, DDP
4 Μεταφοράς (Transport) π.χ. TCP, UDP, RTP, SPX, ATP
5 Συνεδρίας (Session) π.χ. ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, Netbios, ASP
6 Παρουσίασης (Presentation) π.χ. XDR, ASN.1, SMB, AFP
7 Εφαρμογής (Application) π.χ. HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet,
NFS

Ο Server (εξυπηρετητής) είναι ένας υπολογιστής που
έχει τον κεντρικό έλεγχο ενός δικτύου, παρέχοντας
βασικές υπηρεσίες στους χρήστες του. Σε ένα τοπικό
δίκτυο ο server για λόγους ασφαλείας επιτρέπει την
πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες,
παραχωρώντας τους λειτουργίες ανάλογα με τα
δικαιώματα που έχουν. Το διαδίκτυο σήμερα
υπολογίζεται να περιλαμβάνει πάνω από 75
εκατομμύρια servers σε όλο τον κόσμο με πρώτη στον
αριθμό την google.

Το Domain Name System ή DNS (Σύστημα Ονομάτων Τομέα)
είναι ένα σύστημα με το οποίο αντιστοιχίζονται οι διευθύνσεις
IP σε ονόματα τομέων (Domain Names). Τα ονόματα τομέων
όπως και οι διευθύνσεις IP που αναπαριστούν είναι μοναδικά,

έχουν μια ιεραρχία και διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά.

 Ο Router είναι συσκευή στην οποία συνδέονται περισσότεροι του

ενός ηλεκτρονικοί υπολογιστές ενός δικτύου. Ο δρομολογητής
αναλαμβάνει τη μεταβίβαση των δεδομένων από και προς τον
κατάλληλο υπολογιστή του δικτύου, με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια που θέτει ο διαχειριστής του, όπως διεύθυνση IP, κανόνες
NAT† , κ.ά.

Ομάδα εργασίας 3
Η νέα γενιά του web2.0

Το 1989 εφευρέθηκε το web από τον Tim Berners–lee.
Η πρώτη του εφαρμογή είναι το web 1.0. Μόνο γνώστες της
γλώσσας HTML μπορούν να ανεβάζουν περιεχόμενο στο
διαδίκτυο.
Οι απλοί χρήστες του web μπορούν μόνο να επιλέξουν
πληροφορίες που θέλουν, χωρίς να μπορούν να σχολιάσουν ή
να δημιουργήσουν δικό τους περιεχόμενο.
Το web 1.0 προβάλει μια πραγματικότητα
όπως την
αντιλαμβανόταν ο εκδότης της κάθε πληροφορίας –
περιεχομένου

 Ο όρος web2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει την νέα

γενιά του παγκοσμίου ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και
μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του διαδικτύου να
μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online.
 Επίσης
μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες
χωρίς
εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Η
φράση web2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004.
 Λέγεται ότι είναι ένας τρόπος σχεδίασης των ιστοσελίδων και
επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει τόσο το περιβάλλον της
σελίδας όσο και να παρέμβει στο περιεχόμενο της. Τέλος
χαρακτηριστικές εφαρμογές τουweb2.0 είναι τα κοινωνικά
μέσα (social media) τα wiki και τα blog

RSSS FEEDS(ροές δεδομένων)

Web CMS design and hosting. (Weebly, Webnode, google pages)
Social Networks

Microblogging
Blogs

Wikis (συνεργατικοί χώροι/ ιστότοποι των αποίκων το περιεχόμενο διαμορφώνεται
από πολλούς χρήστες)
Web Applications (εφαρμογές διαδικτύου –προγράμματα που βελτιώνουν τη
λειτουργικότητα ενός ιστότοπου )
Tags –Folksonomy (προσθήκη λεξικού – κλειδιών για την περιγραφή περιεχομένου)
Connecting

Social Bookmarking
Search Engines

Open Communication
Sharing files, photostream
Pod casts, vid casts

 Το web3.0 βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο

παρόλο που υπάρχουν μεμονωμένες εφαρμογές. Με το
web3.0 θα μπορούμε να έχουμε μια ψηφιακή
προσωπική συλλογή με ότι έχουμε συγκεντρώσει και
κάθε συναλλαγή μας με το σύστημα θα έχει τη θέση της
στο δικό μας ψηφιακό χώρο.
 Οι φίλοι μας από το facebook θα μπορούν να

συναντήσουν τους φίλους μας στο twitter καθώς
συστήματα και εφαρμογές θα επικοινωνούν.

 οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες . Η αναζήτηση αλλά

και ο συσχετισμός της πληροφορίας αποκτά νέες
δυναμικές επιτρέποντας ερωτήματα φυσικής γλώσσας
(semantic web)
 Η κοινωνική αναζήτηση οδηγεί στην εξατομίκευση της
πληροφορίας
 Η μορφή παράδοσης της πληροφορίας αυτονομείται
πλήρως από το περιεχόμενο και επιτρέπει την
παρουσίαση σε διαφορετικές μορφές μέσα από
διαφορετικά κανάλια και διαφορετική (xml, semantic
web)

 Ερωτηματικό πως θα οργανωθεί η πληροφορία
 Θα σερφάρουμε ή θα το κάνει για εμάς η μηχανή;
 Το web θα είναι ίδιο για όλους;

 Το web 3.0 όταν μπορέσει να εφαρμοστεί με τη μορφή

που το οραματίζονται οι εμπνευστές του , θα είναι άλλη
μια τεχνολογική επανάσταση γιατί θα αλλάξει ριζικά
τον τρόπο που θα επικοινωνούμε, θα εργαζόμαστε και
θα αλληλεπιδρούμε γενικότερα .

Ο σημασιολογικός ιστός (Semantic Web) είναι η εξέλιξη του
ιστού όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα (Syntactic Web).
Απώτερος στόχος είναι η βελτιωμένη αναζήτηση, η εκτέλεση
σύνθετων διεργασιών και η εξατομίκευση της πληροφορίας
σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Εμπνευστής του είναι ο Tim Berners Lee που υπήρξε και ο
εφευρέτης του σημερινού Web το 1989 και στη συνέχεια
ιδρυτής της κοινοπραξίας W3C που έχει σαν στόχο την
ανάπτυξη των προδιαγραφών, των συνεργασιών και της
τεχνολογίας του Web και του Σημασιολογικού Ιστού.

Γενική περιγραφή
Η υπηρεσία «η-τάξη» αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που υποστηρίζει
και ενισχύει την κλασσική διδασκαλία και τη διαδικασία της μάθησης που
πραγματοποιείται καθημερινά μέσα σε κάθε σχολική τάξη.

επιπρόσθετες πληροφορίες για το μάθημα όπως:
• Περιγραφή / Στόχοι
• Περιεχόμενο μαθήματος
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Βοηθήματα
• Ανθρώπινο δυναμικό
• Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης.

Ασκήσεις

Στην επιλογή αυτή θα βρείτε ασκήσεις που έχει δημιουργήσει ο
καθηγητής σας για να προσπαθήσετε να τις λύσετε και να δείτε τη
βαθμολογία σας.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης στοχεύει στην
παροχή
ενός
εναλλακτικού εκπαιδευτικού μέσου που ενισχύει την κλασσική
διδασκαλία
των μαθημάτων, μέσα από το πρίσμα των ΤΠΕ. Πιο
συγκεκριμένα,
σε
μια
εποχή που οι τεχνολογικές εξελίξεις διαπερνούν κάθε πτυχή της
ανθρώπινης δραστηριότητας, η υπηρεσία ηλεκτρονικής
διαχείρισης
της
τάξης επιτρέπει στο σχολείο να ανοίξει ένα κανάλι
επικοινωνίας
με
τους
μαθητές μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό.

Στέλιος Σκουρλής, Δημήτρης Πουλιάσης , Γεωργία Μπράχο

Σε αυτή την ομάδα
θα σας
παρουσιάσουμε την
εφαρμογή wiki του
«Web 2.0».

Το πρώτο wiki δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε
στον Ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον Ward
Cunningham. Αυτός εφηύρε το όνομα και την έννοια wiki
και κατασκεύασε την πρώτη μηχανή wiki. Το Wiki αυτό
είναι ευρύτερα γνωστό ως Wiki Wiki Web.Δημιουργήθηκε
στην κοινότητα για να διευκολύνει τη συνεργασία πολλών
προγραμματιστών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο το
αρχικό wiki πρέπει να λέγεται Wiki (με κεφαλαίο) ή
WikiWikiWeb.

Ο Cunningham εμπνεύστηκε τον όρο wiki από τα «wiki
wiki» δηλαδή τα «γρήγορα» λεωφορεία πυκνών
δρομολογίων στον αερολιμένα της Χονολουλού. Το wiki
Wiki ήταν η πρώτη χαβανέζικη λέξη που έμαθε στην πρώτη
επίσκεψή του στα νησιά, όταν τον κατεύθυνε ο πράκτορας
αερολιμένων για να πάρει το λεωφορείο wiki wiki μεταξύ
των τερματικών. Ο Cunningham δήλωσε: «επέλεξα το wikiwiki ως παρηχητικό υποκατάστατο για το «γρήγορα» και με
αυτόν τον τρόπο απέφυγα την ονομασία quick-web».

Τα περισσότερα wikis επιτρέπουν
την πρόσβαση των χρηστών χωρίς
κανέναν απολύτως περιορισμό.
Έτσι όλοι έχουν το δικαίωμα να
συμβάλουν στη συγγραφή του
περιεχομένου της ιστοσελίδας
χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασία
εγγραφής/σύνδεσης
όπως
συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες
συζητήσεων π.χ. στα περισσότερα
forum. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές
περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να
ελεγχθεί η εγκυρότητα των
πληροφοριών των wiki σελίδων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
WIKI

MANAGE WIKI

•Wiki είναι ένας τύπος ιστοτόπου
που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να
δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις
σελίδες του. Σε ένα Wiki, διάφορα
άτομα μπορούν να γράφουν μαζί (όχι
ταυτοχρόνως).
•Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία
πολλών ατόμων για τη συγγραφή
ενός έργου. Αν ένα άτομο κάνει
κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να
το διορθώσει. Μπορεί επίσης να
προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα,
πράγμα που επιτρέπει την συνεχή
βελτίωση και ενημέρωση.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η λειτουργία των κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Twitter, MSN κ.α.) είναι ένα
επίκαιρο θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς ανθρώπους και οι απόψεις για το αν

επιδρά θετικά ή αρνητικά στη ζωή μας διίστανται.
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων. Πρώτα πρώτα,

είναι ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας για όλους τους ανθρώπους και ειδικά τους
νέους. Λόγω του λιγοστού ελεύθερου χρόνου οι νέοι καταφεύγουν στο διαδίκτυο για να

επικοινωνήσουν με τους φίλους τους και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία να εκφράσουν πιο
εύκολα τα συναισθήματά τους και να ξεδιπλώσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, κάτι που

δυσκολεύονται να κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, για τους νέους οι οποίοι
κατοικούν σε επαρχίες, έξω από την πόλη, λόγω των λιγοστών δυνατοτήτων να

συναντηθούν και να συναναστραφούν με άτομα της ηλικίας τους, η επικοινωνία μέσω
των κοινωνικών δικτύων αποτελεί λύση στο πρόβλημά τους.

Παράλληλα, μέσω των κοινωνικών δικτύων οι άνθρωποι έχουν άνετη πρόσβαση στην
πληροφορία.
Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι πιο ενδιαφέρουσα από ένα
βιβλίο ή μια εγκυκλοπαίδεια, επειδή εκεί υπάρχει εικόνα αλλά και ήχος.
Είναι γεγονός ότι οι νέοι σήμερα δεν παρακολουθούν συχνά δελτία ειδήσεων, δε
διαβάζουν εφημερίδες και αυτό έχει ως συνέπεια να μην ενημερώνονται επαρκώς
για τα επίκαιρα γεγονότα που διαδραματίζονται στον κόσμο. Αυτό το κενό ως ένα
σημείο αναπληρώνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Δηλαδή, καθώς οι νέοι ψυχαγωγούνται και συνομιλούν με άλλα άτομα, βρίσκουν
παράλληλα την ευκαιρία να ενημερωθούν για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που
επηρεάζουν χώρες και λαούς

Aπό την εισαγωγή τους, οι Ιστοσελίδες Κοινωνικών Δικτύων (ΙΚΔ, Social Network
Sites, SNSs), όπως το MySpace, το Facebook και το Bebo έχουν προσελκύσει το
ενδιαφέρον εκατομμυρίων χρηστών στον κόσμο, οι οποίοι έχουν προσθέσει τη
χρήση τους στις καθημερινές δραστηριότητές τους.
Υπάρχουν εκατοντάδες ΙΚΔ με διάφορες τεχνολογικές διευκολύνσεις που
υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Παρόλο που το τεχνολογικό
υπόβαθρο κάθε τέτοιας ιστοσελίδας είναι παρόμοιο, το περιβάλλον και η νοοτροπία
που δημιουργείται γύρω από κάθε ΙΚΔ διαφέρει.
Οι περισσότερες ιστοσελίδες υποστηρίζουν τη διατήρηση προ-υπαρχόντων
κοινωνικών δικτύων και σχέσεων, υπάρχουν, ωστόσο, άλλες που βοηθούν την
ανάπτυξη νέων γνωριμιών μεταξύ αγνώστων με βάση κοινά ενδιαφέροντα, απόψεις
ή δραστηριότητες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η μελέτη της θεματικής τριάδας «ταυτότητα- status – δύναμη» αντικατοπτρίζει τη δυναμική
της κοινωνικής οργάνωσης από τις αρχές της ανθρώπινης ιστορίας (Fraser & Dutta, 2008).
Η πρώτη φάση κάθε κοινωνικής οργάνωσης είναι η κατασκευή ατομικής και συλλογικής
ταυτότητας. Η δεύτερη φάση είναι η ανισότιμη κατανομή του κοινωνικού κεφαλαίου, που
επιφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα βάσει ιδιοτήτων του status (= κοινωνική θέση). Και
τρίτον, το κοινωνικό κεφάλαιο μεταφράζεται σε ισχύ σε διάφορες μορφές κυριαρχίας –
υλικής και συμβολικής, επειδή οι κοινωνίες διοικούνται από κάθε είδους οργανωτικές δομές
που κατανέμουν αγαθά, τα οποία βρίσκονται σε περίσσεια ή έλλειμμα.
τα greeklish σκοτώνουν την ελληνική γλώσσα
Καλημέρα, πώς είστε;
Φωνητικά greeklish: kalimera, pos iste;
Ορθογραφικά greeklish: kalhmera, pws eiste?
Δακτυλογραφώντας σαν το πληκτρολόγιο να είναι στα ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα είναι ρυθμισμένο στα αγγλικά: Kalhmera
pws eiste

Ο προφανής λόγος που το facebook δέχεται τέτοια λογοκρισία είναι το γεγονός ότι
ένας 19χρονος ξεκίνησε αθώα μια ιστοσελίδα γνωριμιών που εξυπηρετούσε μια
μικρή μάζα φοιτητών και μέσα σε λίγο καιρό αυτή η ιστοσελίδα έχει μετατραπεί σε
μια κολοσσιαία διεθνή εταιρία που απαρτίζετε πάνω από 300 υπαλλήλους και με
τρομερά μεγάλα κέρδη.
Ο ιδιοκτήτης Mark Zuckerberg είναι γνωστό ότι πρόσφατα απέρριψε μία
προσφορά ύψους 975 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ διαπραγματεύτηκε και πούλησε
ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1,6% της εταιρίας στην Microsoft

