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Smart Vrilissia

Μη χάσετε το 
επόμενο τεύχος!

Ψηφιακές Εφαρμογές για όλους τους πολίτες
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Wί-Fί είναι ο τρόπος που ο 
ηλεκτρονικός σου υπολογιστής 
«συνομιλεί» με άλλους υπολογιστές, 
χωρίς να υπάρχουν καλώδια που 
τους συνδέουν μεταξύ τους. 

Δηλαδή έχουμε ασύρματη 
πρόσβαση στο ίντερνετ και 
μπορούμε να συνδεθούμε με 
άλλους φορητούς υπολογιστές 
(laptop), έξυπνα τηλέφωνα (smart-

phone), ταμπλέτες (tablet), έξυπνες 
τηλεοράσεις και άλλες έξυπνες 
συσκευές, αυτοκίνητα, κ.λπ. 

Το wi-fi προστατεύεται με κωδικό 
πρόσβασης. 

Πολλά μέρη έχουν «ανοιχτό» 
τον κωδικό, δηλαδή μπορείς 
να συνδεθείς απευθείας (δεν 
χρειάζεσαι κωδικό).

Ο Phil Belanger, ιδρυτικό 
μέλος της Wi-Fi Alliance, που 
συμμετείχε στη διαδικασία 
επιλογής του ονόματος για το 
«Wi-Fi», λέει ότι αυτές οι δυο 
λέξεις δεν σημαίνουν τίποτα. Γι 
αυτό σκέφτηκαν να συνδέσουν 
το όνομα με μια έννοια που να 
βγάζει νόημα και να μείνει στη 
μνήμη των καταναλωτών. 

Έτσι προέκυψε το Wi-Fi να 
συνδέεται με την έννοια 
«Wireless Fidelity», δηλαδή 
«Ασύρματη Πιστότητα». Αν και 
το «fi» προέρχεται από το παλιό 
hi-fi που χρησιμοποιούσαμε για 
τα ηχοσυστήματα. 

Κάπως έτσι επιλέχθηκε, για 
λόγους εμπορικούς για να 
παραπέμπει το Wi-Fi, που δεν 
είναι καν αρκτικόλεξο.

Διαδίκτυο (Internet): Παγκόσµιο 
δίκτυο στο οποίο είναι 
συνδεδεµένοι εκατοµµύρια 
υπολογιστές. Μέσω αυτών 
µπορούµε να δούµε αρχεία 
και ιστοσελίδες ή να 
επικοινωνήσουµε. Στο Διαδίκτυο 
µπορείς, επίσης, να:
• Βλέπεις ειδήσεις και να 

διαβάζεις εφηµερίδες και 
περιοδικά από όλο τον 
κόσµο.

• Επισκέπτεσαι ηλεκτρονικά 
µουσεία σε κάθε γωνιά της 
γης.

• Βρίσκεις πληροφορίες κάθε 
είδους.

• Μεταφέρεις στον 
υπολογιστή σου διάφορα 
προγράµµατα, παιχνίδια και 
µουσική. 

Δίκτυο (Network): Οµάδα 
υπολογιστών που επικοινωνούν 
µεταξύ τους µέσω καλωδίου ή 
ασύρµατα.

Κωδικός πρόσβασης 
(Password): Οµάδα γραµµάτων, 
αριθµών ή και τα δυο µαζί, που 
χρησιµοποιείται σαν κλειδί για 
την πρόσβαση σε υπολογιστές, 
λειτουργίες ή και αρχεία. 
Είναι ένα είδος ηλεκτρονικής 
ταυτότητας, γι΄ αυτό και 
κρατάµε τον κωδικό αυτό πάντα 
µυστικό.

ΛΕΞΙΚΟ
για να μιλάς ψηφιακά

Digital 
Gossip

Ασφαλής πλοήγηση

WHAT?Το ίντερνετ προέκυψε από 
την ανάγκη επικοινωνίας 
των ανθρώπων και είναι ένα 
απέραντο δίκτυο που συνδέει 
+ διασυνδέει ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές όπου κι αν 
βρίσκονται. 

Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 
επικοινωνίας για όλους, αρκεί 
να έχουμε τον έλεγχο και να 
το αξιοποιούμε έξυπνα και 
προσεχτικά.

To Συμβούλιο της Ευρώπης, ο 
επιφανέστερος οργανισμός 
προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής 
ηπείρου, δημιούργησε ένα 
οδηγό με εύκολα βήματα για 
να βοηθήσετε το παιδί σας 
να γίνει Ψηφιακός Πολίτης. 

https://rm.coe.int/-/16809e74db

https://www.newsbeast.gr/weird/
arthro/2926395/giati-to-asirmato-internet-
legete-wi-fi

http://ebooks.edu.gr/ebooks/ikou_html-
apli/indexd_05.html

Έχεις τρελαθεί; 
Θα κολλήσουν 
τον κωδικό;;;

Θέλει κωδικό!  
Τον βλέπεις κάπου 

κολλημένο;

ΣΤΟ ΚΑΦΕ

Σας παρακαλώ ποιος 
είναι ο κωδικός;
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Μπήκαμε

Έχεις wifi?

Σύνδεση στο 
ίντερνετ, λέω!!!

Όχι δεν έχω 
ακόμα φάει.

Πάμε  
στο καφέ; 

Από πότε 
πίνεις καφέ;

Να τραβήξω 
ίντερνετ Ντίνο!!!

Θα πάρεις το 
ίντερνετ του 
ανθρώπου;;;


