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1. ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1.1 Οι πιο δημοφιλής μηχανές αναζήτησης
Google
Η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης. Μια αμερικανική εταιρεία που κατέχει σταθερά την πρώτη
θέση. Περίπου τα δύο τρίτα όλων των χρηστών χρησιμοποιούν το Google.
Bing
Το Bing είναι μια προσπάθεια της Microsoft να αμφισβητήσει την Google σχετικά με τη μηχανή
αναζήτησης. Παρά τις έντονες προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να φτάσουν τον ίδιο αριθμό χρηστών
με την Google.
Yahoo
Το Yahoo υποστηρίζεται από το Bing από το 2011. Σήμερα είναι η τέταρτη δημοφιλέστερη μηχανή
αναζήτησης. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης
Οι πιο πάνω μηχανές αναζήτησης καταγράφουν τις δραστηριότητες των χρηστών τους και
χρησιμοποιούν διαφημίσεις για να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία τους. Αν θέλετε να τα αποφύγετε
όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις που δεν καταγράφουν τις δραστηριότητες των
χρηστών τους ή δεν έχουν διαφημίσεις στους ιστότοπους τους.

Ένα από αυτά είναι το

https://duckduckgo.com/ το οποίο δίνει έμφαση στην προστασία του απορρήτου του χρήστη και
αποφεύγει το φιλτράρισμα εξατομικευμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Βρείτε άλλες κοινές μηχανές αναζήτησης:
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό (Microsoft Edge, Google Chrome ή άλλο)
ΒΗΜΑ 2: Ανοίξτε μία από τις παραπάνω μηχανές αναζήτησης (ή κάποια άλλη)
ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στην αναζήτηση.

1.2 Επιλογή και ορισμός της κύριας μηχανής αναζήτησης
Για να έχετε αποτελέσματα από τη μηχανή αναζήτησης που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την τυπική μηχανή
αναζήτησης στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν παρατίθεται
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παρακάτω, ελέγξτε τους πηγές βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων
αναζήτησης.
Βοήθεια

Google

Chrome

–

ρύθμιση

προεπιλεγμένης

μηχανής

αναζήτησης:

https://support.google.com/websearch/answer/464

Google Chrome
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το Google Chrome.
ΒΗΜΑ 2: Στην επάνω δεξιά πλευρά, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα (More)

Εικόνα 1: Περισσότερες ρυθμίσεις στο
Google Chrome

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή
Ρυθμίσεις (Settings)

Εικόνα 2: Ρυθμίσεις στο Google
Chrome

ΒΗΜΑ 4: Κάτω από την Μηχανή αναζήτησης (Search engine), μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε
διάφορες μηχανές αναζήτησης
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Εικόνα 3: Επιλογή μεταξύ μηχανών αναζήτησης στο
Google Chrome

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε τη μηχανή αναζήτησης που θέλετε να είναι η κύρια σας.
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Microsoft Edge
ΒΗΜΑ 1: Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge το πρώτο βήμα είναι να μεταβείτε στη μηχανή
αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
ΒΗΜΑ 2: Στη συνέχεια, κοιτάξτε πάνω δεξιά και κάντε κλικ στο Περισσότερα (More) (...) και έπειτα
στο Ρυθμίσεις (Settings).

Εικόνα 4: Ρυθμίσεις στο Microsoft
Edge Σύνθετες ρυθμίσεις (Advanced
την ενότητα

ΒΗΜΑ 3: Εντοπίστε
settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ
στην επιλογή Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων (View Advanced settings).
ΒΗΜΑ 4: Κάτω από το Change the search engine (Search in address bar with), κάντε κλικ στην
επιλογή Αλλαγή μηχανής αναζήτησης (Change the search engine).
ΒΗΜΑ 5: Για να ολοκληρώσετε, επιλέγετε τη μηχανή αναζήτησης που θέλετε ως την προεπιλεγμένη
μηχανή αναζήτησης.
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Firefox
ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το Firefox.
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο "γρανάζι" (cog wheel icon)

Εικόνα 5: Ρυθμίσεις στο Firefox

ΒΗΜΑ 3: Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων αναζήτησης (Change Search
Settings).
ΒΗΜΑ 4: Κάτω από την Προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης (Default Search Engine) επιλέγετε και
ρυθμίζετε την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.

Εικόνα
6:
Προεπιλεγμένη
Αναζήτησης στο Firefox

Μηχανή
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1.3 Πως δουλεύουν γενικά οι μηχανές αναζήτησης
Οι μηχανές αναζήτησης έχουν δύο βασικές λειτουργίες: να ανιχνεύσουν και να δημιουργούν ένα ευρετήριο
έτσι ώστε να παρέχουν στους χρήστες αναζήτησης μια ταξινομημένη λίστα των ιστότοπων που έχουν
προσδιορίσει ως τις πιο σχετικές. Για να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο, η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί
ένα πρόγραμμα που ονομάζεται " ανιχνευτής ιστού (web crawler)". Αυτό το πρόγραμμα περιηγείται
αυτόματα στον ιστό και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε.
Κάθε φορά που ένας ανιχνευτής ιστού επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, δημιουργεί ένα αντίγραφο αυτού και
προσθέτει τη διεύθυνση URL του (διεύθυνση ιστού) στο ευρετήριό του. Μετά από αυτό, ο ανιχνευτής ιστού
σαρώνει τα περιεχόμενα της σελίδας, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία αντιγραφής -> ευρετηρίαση ->
ακολουθώντας τους συνδέσμους. Συνεχίζει, δημιουργώντας ένα όλο και μεγαλύτερο ευρετήριο όσο το
δυνατόν περισσότερων ιστοσελίδων.

Πως οι μηχανές αναζήτησης επιφέρουν αποτελέσματα;
Οι μηχανές αναζήτησης ταξινομούν τα αποτελέσματα για να σας δείξουν αυτά που θεωρούν ότι είναι τα πιο
χρήσιμα. Το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικούς Αλγόριθμους κατάταξης μηχανών αναζήτησης
(Search Engine Ranking Algorithms). Με απλά λόγια, αυτά είναι κομμάτια λογισμικού που έχουν αρκετούς
κανόνες που αναλύουν τι αναζητά ο χρήστης και ποιες πληροφορίες πρέπει να επιστραφούν. Αυτοί οι
κανόνες και αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ευρετήριό τους.
Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανές αναζήτησης θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους σε διαφορετική σειρά, ή
μπορεί ακόμη και να παρουσιάσουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα εντελώς.

Επομένως, είναι

σημαντικό να συγκρίνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης από διαφορετικές μηχανές αναζήτησης,

Αποτελέσματα αναζήτησης και διαφημίσεις
Όταν χρησιμοποιείτε μια μηχανή αναζήτησης, αναφέρονται δύο τύποι αποτελεσμάτων:
αποτελέσματα αναζήτησης και διαφημίσεις. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται ως

Εικόνα 7: Σύμβολο
Διαφήμισης σε
αποτελέσματα
αναζήτησης

σύνδεσμοι στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης και δεν αποτελούν μέρος διαφημιστικού
προγράμματος.

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται κάτω από μια ετικέτα "Διαφημίσεις" και ενδέχεται να

τοποθετηθούν σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από τα δωρεάν αποτελέσματα αναζήτησης.
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1.4 Επαναπροσδιορισμός αποτελεσμάτων ιστού
Εάν θέλετε να προσδιορίσετε καλύτερα τα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
σύμβολα ή συγκεκριμένες λέξεις ή να συνδυάσετε συγκεκριμένες λέξεις. Ανάλογα με την μηχανή αναζήτησης
που χρησιμοποιείτε, είναι επίσης σημαντικό να βάλετε μαζί τις λέξεις και τα σύμβολα. Για παράδειγμα:



Η Αναζήτηση Google συνήθως αγνοεί τη στίξη που δεν ανήκει σε έναν παροχέα αναζήτησης.
Μην τοποθετείτε διαστήματα μεταξύ του συμβόλου ή της λέξης και του όρου αναζήτησης.

Η αναζήτηση για @twitter θα λειτουργήσει, αλλά η αναζήτηση @[κενό διάαστημα]twitter
δεν θα λειτουργήσει.
Κοινές τεχνικές αναζήτησης
Αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τοποθετήστε το

“@” (σύμβολο παπάκι) μπροστά από μια λέξη για να αναζητήσετε κάτι στα

κοινωνικά μέσα. Για παράδειγμα: @sweden
Αναζήτηση hashtag
Τοποθετήστε “#” (σύμβολο hash) μπροστά από μια λέξη. Για παράδειγμα: #camping
Εξαίρεση λέξεων από την αναζήτησή σας
Τοποθετήστε το σύμβολο “-“ (σύμβολο μείον) μπροστά από μια λέξη που θέλετε να αφήσετε έξω από
την αναζήτηση σας. Για παράδειγμα: jaguar ταχύτητα -αυτοκίνητο
Αναζήτηση για ακριβή αντιστοίχιση
Τοποθετήστε μια λέξη ή φράση μέσα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα: "μεγαλύτερο έργο της ΕΕ".
Αναζήτηση συγκεκριμένου ιστότοπου
Τοποθετήστε
“site:”
μπροστά
από
παράδειγμα: site:youtube.com ή site:.gov.

ένα

ιστότοπο

ή

ένα

τομέα.

Για

Αναζήτηση χαρακτήρων μπαλαντέρ ή άγνωστων λέξεων
Τοποθετήστε ένα σύμβολο “*” (σύμβολο αστερίσκου) στην λέξη ή φράση που θέλετε να αφήσετε ένα
σύμβολο υποκατάστασης. Για παράδειγμα: "το πιο βαρύ * στον κόσμο".
Αναζήτηση εντός εύρους αριθμών
Τοποθετήστε “..” (δύο τελείες) μεταξύ δύο αριθμών. Για παράδειγμα: τσάντα €100..€200
Συνδυάστε αναζητήσεις
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Τοποθετήστε "Ή" ανάμεσα σε κάθε ερώτημα αναζήτησης. Για παράδειγμα: samsung Ή huawei
Αναζήτηση σχετικών ιστότοπων
Τοποθετήστε ”related (σχετικά):” μπροστά από μια διεύθυνση ιστού που ήδη γνωρίζετε.

Για

παράδειγμα: related (σχετικά):facebook.com
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Σύνθετες επιλογές αναζήτησης στο Google
Το Google (όπως και άλλες μηχανές αναζήτησης) έχει επίσης αρκετές επιλογές για να βελτιώσει τα
αποτελέσματα αναζήτησης.

Μπορείτε να επιλέξετε ποια αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίζονται

επιλέγοντας μία από τις επιλογές κάτω από τη γραμμή αναζήτησης, για παράδειγμα Εικόνες (Images). Ακόμα
περισσότερες επιλογές αναζήτησης στο google, βρίσκονται στην περιοχή Ρυθμίσεις (Settings).
ΒΗΜΑ 1: Στο Google κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).

Εικόνα
8:
Διασύνδεση
αναζήτησης της Google

μηχανής

Σε αυτή την ενότητα η Google σάς δίνει επιλογές για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα αναζήτησης, πολύ
παρόμοιες με τις τεχνικές αναζήτησης που αναφέρονται πιο πάνω.
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετη αναζήτηση (Advanced search).
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Εικόνα 9: Σύνθετη Αναζήτηση στο Google

1.5 Κριτική πηγής και αξιολόγηση πληροφοριών
Η κριτική πηγών είναι όταν αξιολογείτε τις πηγές πληροφοριών, για παράδειγμα πληροφορίες από έγγραφα,
άτομα, ομιλίες, δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται
για την απόκτηση γνώσεων. Ανάλογα με το σκοπό, μια πληροφορία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο
έγκυρη, αξιόπιστη ή σχετική από άλλες πηγές. Κριτική πηγής είναι όταν εξετάζετε την εγκυρότητα, την
αξιοπιστία και τη συνάφεια των πηγών.

1.6 Αξιολόγηση εγκυρότητας και σχετικότητας ων διαδικτυακών πληροφοριών
Πληροφορίες στους ιστότοπους
Όταν πρέπει να κρίνεται μια πηγή, είναι σημαντικό να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ;


Είναι μια αρχή; Είναι ένας οργανισμός;



Είναι μια εταιρεία; Πρόκειται για ιδιώτη;



Είναι κάποιος που γνωρίζει το θέμα;



Είναι κάποιος που εμπιστεύεστε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ;


Για να σας ενημερώσει για κάτι; Για να ξεγελάσει κάποιον;



Για να διαδώσει μια γνώμη;



Για να πουλήσει κάτι; Για να ψυχαγωγήσει;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ;


Διαθέτει στοιχεία επικοινωνίας;



Διαθέτει λειτουργικούς συνδέσμους;



Διαθέτει αξιόπιστες πηγές αναφοράς;



Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία επισκόπηση ή ενημέρωση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ;


Έχετε συγκρίνει τις πληροφορίες στη σελίδα με αυτά που ήδη γνωρίζετε;



Έχετε συγκρίνει τις πληροφορίες στη σελίδα σε άλλες πηγές;
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Πληροφορίες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Ρωτήστε τον εαυτό σας, πριν ‘μιλήσετε’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή πριν να κοινοποιήσετε άλλο
υλικό:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποιος μιλάει;


Κάποιος που γνωρίζετε;



Κάποιος που εμπιστεύεστε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Γιατί μιλάει αυτό το άτομο;


Για να σας πει κάτι;



Για να σας κάνει να νιώσετε κάτι;



Για να σας κάνει να αγοράσετε κάτι;



Για να σας χαροποιήσει;



Για να σας εκφοβίσει;



Για να είναι κακός;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ρωτήστε τον εαυτό σας πριν κοινοποιήσετε κάποιο υλικό


Είναι αλήθεια;



Είναι σημαντικό για εσάς; Για άλλους;



Είναι καλό για εσάς; Για άλλους;
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2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αυτό το θέμα στοχεύει να διδάξει στους ηλικιωμένους με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες πώς να
αποθηκεύουν και να οργανώνουν δεδομένα πληροφοριών σε προσωπικές συσκευές ή υπηρεσίες cloud. Οι
γενικές αρχές συνδυάζονται με παραδείγματα από τις πιο κοινές υπηρεσίες cloud, όπως το Google Drive, το
Drive One και το Drop Box.

2.1 Επιλογή συσκευών αποθήκευσης
ΒΗΜΑ 1: Αποφασίστε πώς να συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή / ψηφιακή
συσκευή
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι ποιες διεπαφές / συνδέσεις έχει ο υπολογιστής σας.
Οι πιο κοινές διεπαφές για συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης είναι:
o USB (Universal Serial Bus)

Εικόνα 10: Διεπαφές USB

o S-ATA (Universal Serial Bus)

Εικόνα 11: Διεπαφή S-ATA

o

Κάρτες Μνήμης (αρκετές επιλογές)
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Εικόνα 12: Παράδειγμα Καρτών Μνήμης
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o Μονάδες Flash
Μια μονάδα flash USB είναι μια συσκευή αποθήκευσης δεδομένων που περιλαμβάνει μνήμη flash
με ενσωματωμένη διασύνδεση USB. Είναι μικρό, κινητό και επανεγγράψιμο. Οι μονάδες USB
flash χρησιμοποιούν το πρότυπο USB και υποστηρίζονται από σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
όπως Windows, MacOS και άλλα Λειτουργικά συστήματα.

Οι μονάδες Flash μπορούν να

διαβαστούν από πολλά άλλα συστήματα, όπως το Xbox One, PlayStation 4, συσκευές
αναπαραγωγής DVD, συστήματα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων και σε πολλές φορητές συσκευές,
όπως τα smartphones και οι υπολογιστές tablet.

Εικόνα 13: Παραδείγματα Μονάδων USB
Flash

o Ασύρματες συνδέσεις (Wifi, Bluetooth)
Όταν πρόκειται για ασύρματες λύσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να δείτε ποιες συνδέσεις έχει η
μονάδα σας. Μπορεί να υπάρχει λογότυπο, αλλά πρέπει να ελέγξετε στο λογισμικό της μονάδας
(λειτουργικό σύστημα, για παράδειγμα windows 10), για να δείτε τι είναι διαθέσιμο.

Εικονίδια Wifi: Παραδείγματα

Εικόνα 14: Εικονίδια Wifi

Εικονίδια Bluetooth: Παραδείγματα
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Εικόνα 15: Εικονίδια Bluetooth

o Μέσα οπτικής αποθήκευσης (CD, DVD, Blu-ray)
Η οπτική αποθήκευση αποθηκεύει δεδομένα σε οπτικά αναγνώσιμο μέσο.

Τα δεδομένα

καταγράφονται κάνοντας σημάδια σε ένα μοτίβο που μπορεί να διαβαστεί με τη βοήθεια φωτός,
συνήθως μια δέσμη φωτός λέιζερ εστιασμένη με ακρίβεια σε ένα περιστρεφόμενο οπτικό δίσκο.
Ο χώρος αποθήκευσης κυμαίνεται από ένα CD-ROM που μπορεί να αποθηκεύσει 700 MB
(megabytes) έως 128 GB (Gigabytes) σε δίσκο Blu-ray τεσσάρων επιπέδων.

Εικόνα 16: Λογότυπα οπτικών μέσων αποθήκευσης

ΒΗΜΑ 2: Χώρος και ταχύτητα αποθηκευτικής μονάδας
Εάν ο χώρος αποθήκευσης είναι ο πιο σημαντικός
παράγοντας, μια καλή επιλογή είναι ένας εξωτερικός σκληρός
δίσκος (HDD) ή ένας σκληρός δίσκος SSD (Solid State Disk).
Αυτά είναι διαθέσιμα και με συνδέσεις USB και S-ATA, με το
S-ATA να είναι το ταχύτερο. Ωστόσο, το S-ATA δεν είναι τόσο
δημοφιλής

για φορητούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές

όπως το SMART-TV: s.
Figure 17: Portable USB Hard Drive

ΒΗΜΑ 3: Μεταφορά αρχείων σε άλλες συσκευές
Εάν μεταφέρετε από μια μονάδα σε μια άλλη, είναι σημαντικό να σκεφτείτε ποια μπορεί να είναι η
μονάδα λήψης και ποιες συνδέσεις μπορεί να έχει. Αν ψάχνετε για μια λύση αποθήκευσης που
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μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιστάσεις, το USB θα είναι η σωστή
επιλογή.

ΒΗΜΑ 4: Πόσο σημαντική είναι να είναι φορητό και το φυσικό του μέγεθος;
Εάν το μέγεθος της συσκευής αποθήκευσης είναι κρίσιμο, οι μονάδες USB flash ή κάρτες μνήμης είναι
μια καλή επιλογή. Για άλλη μια φορά, το USB είναι το πιο συνηθισμένο λόγω του ότι η μνήμη έρχεται
σε πολλές παραλλαγές. Ωστόσο, εάν έχετε για παράδειγμα μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, θα
μπορούσατε να επιλέξετε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζεται τόσο από την κάμερα όσο και από τον
υπολογιστή σας.

2.2 Επιλογή αποθήκευσης cloud στο διαδίκτυο
ΒΗΜΑ 1: Χωρητικότητα αποθήκευσης, τιμολόγηση και ασφάλεια
Τι είδους αρχεία θα αποθηκεύσετε; Εάν έχετε κυρίως έγγραφα, οι περισσότερες υπηρεσίες
(συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν) είναι επαρκείς. Εάν αποθηκεύετε μεγαλύτερα αρχεία, όπως
εικόνες ή βίντεο, πρέπει να υπολογίσετε πόσα και πόσο μεγάλα είναι. Όλοι οι παροχείς υπηρεσιών
cloud έχουν διαφορετικό είδος τιμολόγησης και παρέχουν διαφορετικά είδη αποθηκευτικών ποσών.
Όταν λέει ‘ελεύθερη’, υπάρχει πάντα μια ανώτερη χωρητικότητα αποθήκευσης. Ελέγξτε την ποσότητα
της ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης για να δείτε αν αυτό είναι αρκετό για εσάς. Εάν όχι,
ελέγξτε πόσα πρέπει να πληρώσετε ανά GB (gigabyte) ή TB (terabyte) και πόσο συχνά (ανά έτος ή
μήνα).

Όταν πρόκειται για επιλογές και λειτουργίες ασφαλείας: Οι δωρεάν επιλογές αποθήκευσης έχουν ένα
βασικό σύστημα ασφαλείας το οποίο βασίζεται στον υπολογιστή σας με προγράμματα ασφαλείας. Οι
λύσεις εμπορικής αποθήκευσης, συνήθως περιλαμβάνονται σε πακέτο με λογισμικό ασφαλείας και
επιλογές για άλλο λογισμικό (antivirus, επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις, υπολογιστικό φύλλο,
επεξεργασία εικόνων και άλλα).
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ΒΗΜΑ 2: Διαθεσιμότητα και συγχρονισμός
Πώς θα χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική σας υπηρεσία cloud; Θα την χρησιμοποιείτε μόνοι σας ή θα
μοιράζεστε αρχεία με φίλους, οικογένεια, συναδέλφους; Είναι σημαντικό να έχετε την ίδια υπηρεσία
ιδιωτικού cloud με τον εργοδότη ή τον οργανισμό σας; Σε ποιες ψηφιακές συσκευές θα
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία cloud στο διαδίκτυο; Ελέγξτε εάν το σύστημα cloud είναι συμβατό και
διαθέσιμο για τα συστήματα και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε (tablet, smart phones, PC, MAC).
Οι περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης cloud στο διαδίκτυο διαθέτουν λειτουργίες
συγχρονισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε τα αρχεία σας αποθηκευμένα στο διαδίκτυο "στο cloud".
Όταν συγχρονίζετε τα αρχεία σας, θα έχετε πρόσβαση σε αυτά από διαφορετικές συσκευές. Για
παράδειγμα, κατά τη δημιουργία ενός αρχείου στο χώρο αποθήκευσης cloud, ένα "τοπικό αντίγραφο"
θα αντικατοπτριστεί / θα δημιουργηθεί στην τοπική συσκευή σας.

Ορισμένοι παροχείς σας

επιτρέπουν επίσης να δημιουργείτε τοπικά αντίγραφα που μεταφορτώνονται / συγχρονίζονται
αυτόματα με το χώρο αποθήκευσης του cloud.

Εικόνα 18: Συγχρονισμός μεταξύ Αποθηκευτικού χώρου του Cloud Storage και
Φυσικών Συσκευών

ΒΗΜΑ 3: Συγκρίνετε τους παροχείς αποθήκευσης cloud

Έπειτα (απαντώντας στις ερωτήσεις / οδηγός βήμα προς βήμα), ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε
είναι να διαβάσετε ηλεκτρονικά άρθρα / τεστ.

Ο ευκολότερος τρόπος να τα βρείτε είναι να

χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησής σας.
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Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε επιλογή αποθήκευσης cloud στο διαδίκτυο (choosing online cloud
storage).
Χρησιμοποιήστε τις ικανότητές σας στην κριτική πηγών για να επιλέξετε μια έγκυρη και αξιόπιστη
πηγή. Μια καλή πηγή μπορεί να είναι ένα άρθρο γραμμένο από ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ή κάτι
παρόμοιο.

2.3 Δημιουργία ατομικού συστήματος οργάνωσης
Μία από τις απλούστερες και πιο αγνοημένες πτυχές της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας
ψηφιακού περιεχομένου, είναι η οργάνωση των ψηφιακών αρχείων σας. Όλος ο χρόνος που πρέπει
να περάσετε ψάχνοντας για αρχεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο παραγωγικές και δημιουργικές
εργασίες. Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να
διατηρείτε τα ψηφιακά αρχεία σας οργανωμένα σε φακέλους για εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση.
Η εστίαση θα γίνει στους φακέλους και τους καταλόγους του σκληρού σας δίσκου ή της υπηρεσίας
cloud σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows, αλλά οι ίδιες γενικές έννοιες θα ισχύουν και
στα περισσότερα άλλα λειτουργικά συστήματα τεκμηρίωσης. Ως επί το πλείστων, η δομή καταλόγου
χρηστών είναι η ίδια και οι στρατηγικές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και στο Mac.
Τρεις κύριοι στόχοι για το σύστημα οργάνωσης αρχείων σας



Εύκολο στην Αρχειοθέτηση – Δεν θέλετε το σύστημά σας να είναι ένας τεράστιος, ιεραρχικός
λαβύρινθος. Θέλετε να είναι γρήγορη και εύκολη η αποθήκευση αρχείων, έτσι ώστε το σύστημά σας
να μην προκαλεί τριβή.



Εύκολο στην Εύρεση – Θέλετε το σύστημά σας να διευκολύνει την εύρεση του αρχείου ή του φακέλου
που χρειάζεστε, είτε αναζητώντας φακέλους είτε χρησιμοποιώντας την αναζήτηση.



Επαναχρησιμοποιήσιμο – Όπου είναι δυνατόν, θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε πρότυπα, τα οποία
υποστηρίζουν τους δύο προηγούμενους στόχους.

Ρύθμιση του προεπιλεγμένου φακέλου εγγράφων (Windows 10)

ΒΗΜΑ 1: Άνοιγμα του Εξερευνητή αρχείων (File Explorer)
ΒΗΜΑ 2: Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Έγγραφα (Documents)
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ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties)

Εικόνα 19: Ιδιότητες στον Εξερευνητή
Αρχείων

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσία (Location)
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ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση (Move) ...

Εικόνα 20: Μενού Ιδιοτήτων στον Εξερευνητή Αρχείων
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ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε τη νέα θέση στον φάκελο Έγγραφων (Documents)

Εικόνα 21: Επιλογή Τυπικού Φακέλου Εγγράφων

ΒΗΜΑ 7: Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή φακέλου (Select Folder)
ΒΗΜΑ 8: Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply)
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Δημιουργία του δικού σας συστήματος οργάνωσης αρχείων
ΒΗΜΑ 1: Περιορίστε τον αριθμό των αρχείων στην επιφάνεια εργασίας σας
Είναι καλό να διατηρείτε την επιφάνεια εργασίας σας όσο το δυνατόν πιο καθαρή. Μερικές φορές,
μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε ένα ή δύο αρχεία στην επιφάνεια εργασίας σας για
προσωρινή αποθήκευση, αν τα χρησιμοποιείτε τακτικά, δεν χρειάζεται να τα αρχειοθετήσετε ακόμα.
ΒΗΜΑ 2: Περιορίστε την δημιουργία φακέλων
Κατά τη δημιουργία φακέλων, να σκέφτεστε μινιμαλιστικά. Τα περισσότερα αρχεία και έγγραφα
μπορούν να χωρέσουν κάπου στην ιεραρχία / δομή σας, αν έχετε κάνει καλή δουλειά για την αρχική
χαρτογράφηση τους. Γενικά, δημιουργήστε νέους φακέλους (φακέλους ιεραρχικού επιπέδου στα
Έγγραφα) αν βρίσκετε τον εαυτό σας, να αποθηκεύει επανειλημμένα παρόμοια αρχεία στο ίδιο μέρος.
Θα καταλάβετε πότε είναι καιρός να δημιουργήσετε ένα άλλο επίπεδο στην ιεραρχία αντί να
δημιουργήσετε ένα τεράστιο εκτεταμένο πολύ-επίπεδο δέντρο πριν το χρειαστείτε.
ΒΗΜΑ 3: Ονομάστε τα αρχεία και φακέλους σας στρατηγικά
Όταν οργανώνετε τα αρχεία σας για να είναι "Εύκολο να τα βρείτε", μια κεντρική αρχή αποφασίζει για
το πώς ονομάζετε τους φακέλους και τα αρχεία σας. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο.
Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να σκεφτείτε πότε (σε ποιες καταστάσεις) θα
χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά αρχεία. Επίσης, σκεφτείτε ποιες λέξεις πιθανώς θα χρησιμοποιήσετε
όταν προσπαθείτε να βρείτε τα εν λόγω αρχεία.
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Παράδειγμα:
Σκεφτείτε την αποθήκευση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Πιστεύετε ότι το ηλεκτρική
λογαριασμός.pdf είναι ένα καλό όνομα; Πιθανώς όχι.
Ο Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος του Ιουλίου.pdf δεν είναι και πολύ καλύτερος.
Όταν ονομάζετε το λογαριασμό, σκεφτείτε πώς μπορείτε να το αναζητήσετε. Πιθανώς:
•

Ανά ημερομηνία (θέλω τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο του 2019)

•

Ανά εταιρεία (θέλω το λογαριασμό XXXXCorp)

•

Ανά τύπο εγγράφου (θέλω να βρω έναν λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας)

Ένα καλό όνομα θα σας επιτρέψει να δείτε τα αρχεία σε ένα φάκελο και αμέσως να γνωρίζετε τι είναι
το κάθε αρχείο χωρίς να το ανοίξετε. Θα σας έδινε στοιχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
κάνετε αναζήτηση.
Έτσι ένα καλό όνομα αρχείου θα μπορούσε να είναι 2019-07 XXXXCorp ΛογαριασμόςΗλεκτρικού.pdf
Η ίδια ιδέα ισχύει και για τους φακέλους. Δεν είναι χρήσιμο να έχετε πολλούς φακέλους που
ονομάζονται Τιμολόγια μέσα σε άλλους φακέλους. Θα ήταν καλύτερο να ονομάσετε το φάκελο
XXXXCorp Τιμολόγια (ακόμα και αν βρίσκεται μέσα σε ένα κύριο φάκελο XXXXCorp), ώστε να μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα για να το αναζητήσετε αργότερα. Είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο
εύκολο να το βρείτε μέσο του πληκτρολόγιου.

Υπηρεσίες Συγχρονισμού Αρχείων
Οι υπηρεσίες συγχρονισμού (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ενσωματωμένες στα Windows
10 και macOS) είναι εκπληκτικά εργαλεία για να έχετε πρόσβαση στα έγγραφά σας μεταξύ
διαφορετικών συσκευών και να είστε σε θέση να είστε παραγωγικοί οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.
Είναι επίσης πολύ καλές για την κοινοποίηση εγγράφων με άλλους.
Οι ίδιες δομές και στρατηγικές που χρησιμοποιείτε στο τοπικό σύστημα αρχείων σας, μπορούν να
συγχρονιστούν στο cloud, εάν τοποθετήσετε τη δομή φακέλων στον ειδικό φάκελο για την υπηρεσία
της επιλογής σας.
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Δημιουργία δομής για φακέλους
ΒΗΜΑ 1: Επιλογή προεπιλεγμένου φακέλου εγγράφων
Κατά την αποθήκευση και την οργάνωση των προσωπικών σας εγγράφων, θα χρησιμοποιήσετε
πιθανώς το φάκελο \username\Documents στον υπολογιστή σας.

Αν τυχαίνει να κάνετε

επαγγελματικές και προσωπικές εργασίες στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε δύο
φακέλους για να διαχωρίσετε τα προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία.
Εάν χρησιμοποιείτε Dropbox, θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό:
•

\Dropbox \Business – (\Dropbox \Επαγγελματικά)

•

\Dropbox \Personal – (\Dropbox \Προσωπικά)

Αν δεν χρησιμοποιείτε το Dropbox, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
•

\Documents \Business – (\Dropbox \Επαγγελματικά)

•

\Documents \Personal – (\Dropbox \Επαγγελματικά)

Dropbox

Documents

Business

Business

Private

Private

Εικόνα 22: Παράδειγμα Βασικής δομής Φακέλων
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ΒΗΜΑ 2: Προσωπικά Έγγραφα
Πώς ταξινομείτε τα προσωπικά σας έγγραφα είναι ως επί το πλείστων θέμα του πώς ταξινομείτε
διανοητικά τη ζωή σας.

Μια πολύ βασική διάσπαση θα μπορούσε να είναι η Εκπαίδευση, οι

Εργοδότες, η Οικογένεια, τα Οικονομικά, η Υγεία, το Σπίτι, οι Αγορές, τα Ταξίδια και το Όχημα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να υπάρχει και αριθμός υποφακέλων. Για παράδειγμα, αν
έχετε παιδιά και έχετε έγγραφα που σχετίζονται με τους γονείς σας, μπορεί να θέλετε να χωρίσετε το
φάκελο Οικογένεια:
•

\Documents \Family \Danielsson – (\Έγγραφα \Οικογένεια \Danielsson) (Οι γονείς μου)

•

\Documents \Family \Lans – (\Έγγραφα \Οικογενεια \Lans) (Η γυναίκα μου)

•

\Documents \Family \Children – (\Έγγραφα \Οικογενεια \Παιδιά)

Θα μπορούσατε επίσης να τα διαχωρίσετε ανά τομείς ζωής, όπως:
•

\Documents \finances – (\Έγγραφα \οικονομικά)

•

\Documents \social – (\Έγγραφα \κοινωνικά)

•

\Documents \play – (\Έγγραφα \παιχνίδι)

Εικόνα 23:Παράδειγμα Δομής Φακέλων Προσωπικών Εγγράφων

Ο γενικός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να επιλέξετε μια δομή φακέλου που να
ταιριάζει με τον τρόπο που οργανώνετε διανοητικά τα πράγματα.
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ΒΗΜΑ 3: Επαγγελματικά Έγγραφα
Όπως τα προσωπικά σας έγγραφα, τα επαγγελματικά σας έγγραφα σας και ο τρόπος με τον οποίο τα
οργανώνετε θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επάγγελμα, τη βιομηχανία, την εταιρεία και τη
θέση εργασίας σας.
Αν βρίσκεστε σε μια μεγάλη οργάνωση, πιθανόν να εργάζεστε από μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου,
οπότε η δομή του καταλόγου θα είναι πιθανόν αρκετά ρυθμισμένη, οπότε δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε για αυτό πάρα πολύ.
Εάν είστε σε μικρή ομάδα ή οργάνωση και χτίζετε τη δομή σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να
συγκεντρώσετε τους ανθρώπους που θα εργαστούν με αυτά τα έγγραφα και να βρείτε μαζί τη δομή
την οποία θα ακολουθήσετε. Θα είναι πιο πιθανό να έχετε buy-in αν τα άτομα που είναι πιο
εξοικειωμένα με τα έγγραφα έχουν λόγο για το πώς είναι δομημένα.
Αν αποφασίσετε να αποθηκεύσετε κάποια έγγραφα τοπικά ή αν δεν εργάζεστε από μια κοινόχρηστη
μονάδα δίσκου, αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό που κάνετε. Για παράδειγμα, λέτε ότι
είστε επιχειρηματικός αναλυτής που εργάζεται σε ένα επαγγελματικό έργο. Η δομή του καταλόγου
σας θα μπορούσε να φαίνεται κάπως έτσι:

Εικόνα 24: Παράδειγμα Δομής Επαγγελματικών Εγγράφων
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Να θυμάστε ότι κάθε έργο θα έχει στη συνέχεια υποφακέλους που σχετίζονται με λογικές μονάδες
οργάνωσης.

Για παράδειγμα, τον τύπο εργασίας, τους ενδιαφερόμενους ή σε ποια άτομα θα

αναφέρετε.
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2.4 Χρήση του ατομικού σας συστήματος οργάνωσης
ΒΗΜΑ 1: Πώς να χρησιμοποιείτε τα μενού
Στα Windows, τα μενού είναι διαθέσιμα κάνοντας δεξί κλικ στο ποντίκι. Κάντε πρακτική σε αυτό
καθώς δημιουργείτε το προσωπικό σας σύστημα οργάνωσης.

Τα μενού έχουν διαφορετικές

επικεφαλίδες ανάλογα με το πού έχετε τον δείκτη του ποντικιού όταν κάνετε δεξί κλικ.

Όταν

δημιουργείτε φακέλους στα Windows, απλά κάντε δεξί κλικ στον Explorer μετά την εύρεση της
τοποθεσίας του φακέλου Έγγραφα (Documents). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο (New)
και επιλέξτε Φάκελος.

Εικόνα 25: Δεξί κλικ Μενού στο Windows 10
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ΒΗΜΑ 2: Πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αναζήτησης
Όλα τα συστήματα λειτουργίας φαίνονται διαφορετικά, αλλά το εικονίδιο αναζήτησης είναι ο τρόπος
για να βρείτε τα αρχεία σας. Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης, έχετε πρόσβαση στη
λειτουργία αναζήτησης.

Εικόνα 26: Εικονίδιο Αναζήτησης

ΒΗΜΑ 3: Πρακτική για την επαναχρησιμοποίηση αρχείων, φακέλων και δομών
Όταν επαναχρησιμοποιείτε, εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια.

Με ένα καλό σύστημα προσωπικής

οργάνωσης και δεξιότητα στη χρήση των μενού, είναι γρήγορο να δημιουργήσετε και να μετακινήσετε τα
αρχεία και τους φακέλους σας. Ιδιαίτερα χρήσιμες εντολές κατά την επαναχρησιμοποίηση αρχείων και
φακέλων είναι:
•

Αντιγραφή (Copy)

•

Επικόλληση (Paste)

•

Μετακίνηση (Move)

Αλλά να θυμάστε να κάνετε πρακτική πρώτα με ασήμαντα αρχεία. Η απώλεια σημαντικών αρχείων
και φακέλων σίγουρα θα σας απογοητεύσει.
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ΒΗΜΑ 4: Χρήση προτύπων φακέλων
Η προκαταρτική δημιουργία ενός πρότυπου φακέλου μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη με συνδυασμό
της δομής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στη συνέχεια, κάθε φορά που φτάνετε σε ένα νέο έτος,
ξεκινάτε ένα νέο έργο ή κάτι παρόμοιο, μπορείτε απλά να αντιγράψετε πάνω σε αυτό το πρότυπο
φακέλου.
Αυτό έχει δύο οφέλη:
o Εξοικονόμηση χρόνου. Με μερικά κλικ του ποντικιού ή πληκτρολογήσεις, έχετε δημιουργήσει
ολόκληρη το δικό σας δέντρο φακέλων.
o Επιβάλλει τη συνέπεια. Γνωρίζετε ότι οι φάκελοί σας θα ονομάζονται με τον ίδιο τρόπο κάθε
φορά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανότερο να αποθηκεύσετε τα πράγματα στο σωστό
μέρος και το καθιστά πολύ πιο εύκολο να βρείτε γρήγορα τα πράγματα με την αναζήτηση.
Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φακέλου, απλά ρυθμίστε τη δομή του δείγματος. Στη συνέχεια,
όταν το χρειάζεστε, μπορείτε να το αντιγράψετε στον Explorer στα Windows και να το επικολλήσετε
στον νέο φάκελο του πελάτη ή του έργου σας.
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