ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
για το Διαδίκτυο (Internet)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Καθημερινά 15:30-16:30 από Τρίτη 28/2/2006 έως Παρασκευή 3/3/2006
Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., Πτέρυγα Μασσαλίας, 3ος όροφος

Αντικείμενο Σεμιναρίου
1. Διαδίκτυο - Internet
1..1. Μόντεμ – διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση (modulation-demodulation)
1..2. Πρόσβαση στο Internet (ψηφιακά-αναλογικά σήματα)
1..3. Λειτουργία του διαδικτύου (LAN, WAN, τι χρειαζόμαστε για να συνδεθούμε)
1..4. ISDN και υπολογισμός κόστους σύνδεσης
2. Υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτύου
2..1. Παγκόσμιος Ιστός (εισαγωγή)
2..2. Hyperlinks
2..3. Web Pages (HTML), Web Browser (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox)
2..4. URL (ανάλυση της URL μιας ιστοσελίδας)
2..5. Webmaster, e-mail, IRC, FTP (αναφορά και σύντομη περιγραφή)
3. Ο φυλλομετρητής Internet Explorer
3..1. Εκκίνηση του Internet Explorer
3..2. Το περιβάλλον του Explorer (επεξήγηση των βασικών στοιχείων του παραθύρου του Explorer,
γραμμές εργαλείων, γραμμή κατάστασης, μενού, buttons κλπ. και εφαρμογή)
4. Το σύστημα βοήθειας του Internet Explorer
4..1. Περιεχόμενα, ευρετήριο, γραμμές εργαλείων, tips (επεξήγηση και εφαρμογή)
5. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό
5..1. Άνοιγμα σελίδας
5..2. Ιστορικό
5..3. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες με και χωρίς hyperlinks
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5..4.
5..5.
5..6.

Διακοπή φόρτωσης και ανανέωση περιεχομένων ιστοσελίδας
Επιμέρους δυνατότητες σε μια ιστοσελίδα (προβολή σε πλήρη οθόνη, εύρεση, αντιγραφή
δεδομένων)
Πλήκτρα και συνδυασμοί πλήκτρων του Explorer

6. Άλλες δυνατότητες του Internet Explorer
6..1. Αγαπημένα (προσθήκη και προσπέλαση ιστοσελίδας στα αγαπημένα, οργάνωση)
6..2. Απενεργοποίηση φόρτωσης εικόνων ιστοσελίδας και εμφάνιση αυτών
6..3. Αλλαγή αρχικής σελίδας
6..4. Αποθήκευση ιστοσελίδας στο δίσκο και άνοιγμά της απο αυτόν.
6..5. Επεξήγηση των υπόλοιπων ιδιοτήτων του Explorer
7. Αναζήτηση πληροφοριών στο Internet
7..1. Μηχανές αναζήτησης και μετα-μηχανές αναζήτησης (αναφορά στις πιο γνωστές και επεξήγηση
των λειτουργιών τους)
7..2. Αναζήτηση πληροφοριών με χρήση τελεστών και χαρακτήρα μπαλαντέρ
7..3. Αναζήτηση φράσεων
7..4. Αναζήτηση πληροφοριών με τον Internet Explorer
8. Εργασία χωρίς σύνδεση
8..1. Επιλογή ιστοσελίδας για εργασία χωρίς σύνδεση και ορισμός παραμέτρων
8..2. Προβολή ιστοσελίδας χωρίς σύνδεση και εργασία σε αυτή
8..3. Συγχρονισμός ιστοσελίδων (μεμονομένα και στο σύνολο)
8..4. Διαγραφή αποθηκευμένων ιστοσελίδων
8..5. Απενεργοποίηση της ρύθμισης «Διαθέσιμη χωρίς σύνδεση»
9. Εκτύπωση
9..1. Προεπισκόπηση εκτύπωσης
9..2. Εκτύπωση ιστοσελίδας ή αναφοράς αναζήτησης
10. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
10..1. Εισαγωγή (τι είναι, ποια η χρησιμότητά του κλπ.)
10..2. Δημιουργία e-mail account στο YAHOO!MAIL
10..3. Επεξήγηση δυνατοτήτων του YAHOO και “παιχνίδι με emails”
10..4. Outlook Express (αναφορά στις δυνατότητες του Outlook)
10..5. Αντιστοίχιση λογαριασμού του YAHOO!MAIL με το Outlook Express

2 Ώρες την Εβδομάδα

Διάρκεια Σεμιναρίου
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Έχετε δικαίωμα 1 μόνο απουσίας. Στο
πρώτο μάθημα πρέπει να προσέλθετε για να κατοχυρώσετε την θέση σας ειδάλλως θα
καλυφθεί η θέση σας από τους αναπληρωματικούς .

Δικαίωμα συμμετοχής
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Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχαίους. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής.
Έχουν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τις «Εφαρμογές της
Πληροφορικής στην Οικονομία»

Αξιολόγηση
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές εκπονούν εργασίες οι οποίες θα αξιολογούνται με
κλίμακα το 10. Χ ο ρ η γ ε ί τ α ι β ε β α ί ω σ η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς .

Αθήνα, Φεβρουάριος 2006
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