
 

  
 

      

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ.  

ΘΕΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικοί πρόσβασης 

ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ Μέλη ΔΕΠ από συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Περίπου μια ώρα 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ Ένας αριθμός μελών ΔΕΠ από όλους τους κλάδους είναι πρόθυμοι να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους για κωδικούς πρόσβασης και διαχείριση 
κωδικών πρόσβασης 

ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Παραδίδεται σε διαδικτυακή βάση χρησιμοποιώντας το Blackboard 
Collaborate 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Να ενημερώσει τα μέλη ΔΕΠ για δύο λογισμικά εργαλεία για την διαχείριση 
κωδικών πρόσβασης. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

- να γνωρίζουν για φορητά λογισμικά 
- να γνωρίζουν πώς να επιλέγουν κωδικό πρόσβασης 
- να μάθουν να μην χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό 
πρόσβασης παντού 
- να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των 
κωδικών πρόσβασης 
- να γνωρίσουν λογισμικά διαχείρισης κωδικών 
πρόσβασης. 
 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

- να μπορούν να χρησιμοποιούν φορητά λογισμικά 
- να μπορούν να διαλέγουν ισχυρούς κωδικούς 
πρόσβασης 
- να μπορούν να διαχειριστούν κωδικούς πρόσβασης 
χρησιμοποιώντας φορητά λογισμικά 
- να μπορούν να γεμίζουν αυτόματα online φόρμες με 
διαπιστευτήρια 
- να μπορούν να διαχειρίζονται κωδικούς πρόσβασης 
χρησιμοποιώντας online μέσα 
 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, οι χρήστες έχουν πλήθος 
από λογαριασμούς και χρειάζεται να θυμούνται ένα 
σχετικά μεγάλο αριθμό κωδικών πρόσβασης.  
Για την εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας, 
εφαρμογές διαχείρισης κωδικών πρόσβασης 
διευκολύνουν το καθημερινά login και logout των 
χρηστών με την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης 
προσπάθειας σε ένα κλικ του ποντικιού. 
Χρησιμοποιώντας μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να 



 

  
 

      

θεωρηθεί μία χρήσιμη δεξιότητα που οι χρήστες πρέπει 
να έχουν. Μαθαίνοντας και χρησιμοποιώντας λογισμικά 
διαχείρισης κωδικών πρόσβασης είναι μια δεξιότητα για 
να δουλεύουν γρηγορότερα και την ίδια στιγμή να είναι 
και ασφαλής.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικών εργαλείων συνοδευόμενη από επίδειξη 
χρήσης των εν λόγω εργαλείων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
/ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τη πλατφόρμα Blackboard Collaborate για να 
συναντηθούμε στο διαδίκτυο (οπότε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι το 
κύριο μέλημα). Μια παρουσίαση PowerPoint θα είναι ο βασικός οδηγός του 
εργαστηρίου. Θα περιέχει σύντομες λεπτομέρειες για κάθε 
εργαλείο/υπηρεσία και θα ακολουθήσει επίδειξη των κύριων 
χαρακτηριστικών του λογισμικού ή της υπηρεσίας. 
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν στον ιστότοπο του έργου becom 
όπου μπορούν να βρουν σχετική τεκμηρίωση και άλλο υλικό (όπως επίδειξη 
βίντεο). Επιπλέον, το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με κάποια 
τεκμηρίωση και τα σχετικά βίντεο θα διατεθούν στους συμμετέχοντες με τη 
μορφή ενός κοινόχρηστου συνδέσμου google drive, όπου μπορούν να δουν 
και να κατεβάσουν οτιδήποτε τους αρέσει ή βρίσκουν ενδιαφέρον. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να παρέχει κάποιες εισαγωγικές 
γνώσεις σχετικά με λογισμικά που οι συμμετέχοντες ενδέχεται να γνωρίζουν 
ή να μην γνωρίζουν. Όλα τα εργαλεία που παρουσιάζονται σχετίζονται με το 
αντικείμενο και έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν ή/και να βελτιώσουν 
τις καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με την ψηφιακή επικοινωνία. 
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσίαση του εργαστηρίου θα 
μαγνητοσκοπηθεί και θα τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να μπορούν να την ξαναδούν στη δική 
τους ώρα. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το λογισμικό «KeePass» θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη της 
λειτουργίας και των σχετικών χαρακτηριστικών του λογισμικού 
διαχείρισης κωδικών πρόσβασης. Αυτή η δωρεάν εφαρμογή 
διατίθεται σε φορητή έκδοση και οι χρήστες θα μπορούν να την 
εξάγουν και να την χρησιμοποιούν. Η χρήση θα συνεπάγεται τη 
δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί ως η 
κύρια αποθήκη λογισμικού διαπιστευτηρίων. Η ίδια η βάση 
δεδομένων θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης από έναν 
επιλεγμένο «κύριο κωδικό πρόσβασης». Ο χρήστης χρειάζεται μόνο 
να θυμάται αυτόν τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσει πρόσβαση 
σε κάθε άλλο κωδικό πρόσβασης στο αποθετήριο. Η εφαρμογή 
παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εγγραφών διαπιστευτηρίων 
(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL, του ονόματος χρήστη, 



 

  
 

      

του κωδικού πρόσβασης, του κωδικού πρόσβασης TTL και άλλων). Τα 
χαρακτηριστικά του λογισμικού που αξίζει να αναφερθούν (και θα 
παρουσιαστούν) περιλαμβάνουν: 

a. Δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών (ομαδοποιήσεων) 
διαπιστευτηρίων, επομένως διευκολύνεται η γρήγορη εύρεση 
ενός συνόλου διαπιστευτηρίων ανά σχετική κατηγορία (π.χ. 
email, αγορές, διαδίκτυο, τράπεζες κ.λπ.). 

b. Η δυνατότητα αυτόματης πληκτρολόγησης που επιτρέπει στο 
χρήστη να χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήρια χωρίς καμία 
πληκτρολόγηση. 

c. Ο προληπτικός έλεγχος ισχύος κωδικού πρόσβασης. Όταν 
δημιουργείται μια καταχώριση και εισάγεται ο κωδικός 
πρόσβασης, το λογισμικό θα ελέγξει την ισχύ και θα το 
υποδείξει στον χρήστη ώστε να είναι ενήμερος. 

d. Η δυνατότητα δημιουργίας κωδικών πρόσβασης. Το λογισμικό 
παρέχει μια μονάδα δημιουργίας κωδικών πρόσβασης την 
οποία οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να 
δημιουργήσουν πολύ ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (μήκους 
έως 64 χαρακτήρες), οι οποίοι μπορούν ακόμη και να 
προσαρμοστούν ώστε να περιλαμβάνουν ή να εξαιρούν 
ορισμένους χαρακτήρες, σύμβολα, ψηφία κ.λπ. 

2. Το λογισμικό «LastPass» θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την επίδειξη 
της λειτουργίας ενός διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης κωδικών 
πρόσβασης. Το LastPass διατίθεται ως εφαρμογή, αλλά είναι επίσης 
διαθέσιμο ως πρόσθετο/επέκταση προγράμματος περιήγησης 
(browser extension). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν σε 
οποιαδήποτε συσκευή, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε 
πολλές συσκευές (τηλέφωνο, υπολογιστής εργασίας, οικιακός 
υπολογιστής, tablet, κ.λπ.) εάν πραγματοποιηθεί μια αγορά. Η 
εκπαίδευση θα δείξει τη χρήση της επέκτασης Google Chrome του 
LastPass. Ενεργοποιώντας την επέκταση, οι χρήστες μπορούν να 
δημιουργήσουν το προσωπικό τους «θησαυροφυλάκιο» που θα 
αποθηκεύει τις καταχωρίσεις των διαπιστευτηρίων τους. Το 
θησαυροφυλάκιο είναι online και προστατεύεται από έναν κύριο 
κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες χρειάζεται μόνο να θυμούνται τον 
κύριο κωδικό πρόσβασης για να έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό 
θησαυροφυλάκιο. Η χρήση της επέκτασης είναι σχετικά εύκολη, 
καθώς παρέχει τη δυνατότητα απλά να πληκτρολογήσετε το γνωστό 
όνομα του συνόλου διαπιστευτηρίων και στη συνέχεια να κάνετε κλικ 
στην «εκκίνηση» για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο του 
προγράμματος περιήγησης, να συμπληρώσετε αυτόματα τα 
διαπιστευτήρια και να συνδεθείτε ώστε να είστε έτοιμοι για χρήση. 
Χρήσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναφερθούν περιλαμβάνουν: 

a. Η πρόκληση κωδικού πρόσβασης, ένας μηχανισμός που 
ελέγχει περιοδικά εάν ο ίδιος κωδικός πρόσβασης 
χρησιμοποιείται για περισσότερους από έναν ιστότοπους και 
ειδοποιεί τον χρήστη για το γεγονός, προτείνοντας μια 
αλλαγή 



 

  
 

      

b. Προληπτικός έλεγχος κωδικού πρόσβασης που 
πραγματοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει τον 
κωδικό πρόσβασης για ένα σύνολο διαπιστευτηρίων. Η 
εφαρμογή ελέγχει την ισχύ του κωδικού πρόσβασης και 
χρησιμοποιεί μια γραμμή ένδειξης που θα μετατραπεί από 
κόκκινο, σε κίτρινο σε πράσινο για να υποδείξει μια επιλογή 
από χειρότερο προς τον καλύτερο κωδικό πρόσβασης. 

c. Το LastPass παρέχει επίσης ένα πρόγραμμα δημιουργίας 
κωδικών πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 
δημιουργία νέων καταχωρήσεων. Οι κωδικοί πρόσβασης 
μπορούν να προσαρμοστούν, συμπεριλαμβάνοντας ή 
εξαιρώντας κάτι και μπορούν να έχουν μήκος έως και 99 
χαρακτήρες. 

d. Τα σύνολα διαπιστευτηρίων μπορούν να προστεθούν, να 
επεξεργαστούν και να διαγραφούν όπως αναμένεται. Τα 
διαπιστευτήρια που είναι σχετικού τύπου (π.χ. 
διαπιστευτήρια αγορών για eBay ή amazon) μπορούν να 
ομαδοποιηθούν για να διευκολύνεται η εύρεση 
καταχωρήσεων. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Φορητά λογισμικά, εξάγοντας από αρχειοθετημένα αρχεία, επιλογή κωδικού 
πρόσβασης, ισχύς κωδικού πρόσβασης, λογισμικά διαχείρισης κωδικών 
πρόσβασης, δημιουργία κωδικού πρόσβασης 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

Η παρουσίαση PowerPoint θα παρουσιάσει στους 
συμμετέχοντες τι θα ακολουθήσει. Ένας σύντομος 
απολογισμός θα δειχθεί σχετικά με: 
- κωδικούς πρόσβασης γενικά 
- το λογισμικό KeePass 
- το λογισμικό LastPass 
 
Στους συμμετέχοντες θα γνωστοποιηθεί επίσης ο 
ιστότοπος από το έργο becom για παραπάνω σχετικό 
υλικό. Το υλικό θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ένα 
φάκελο google-drive.. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΦΑΣΗ 1. 
Θα μιλήσουμε εν συντομία για φορητά λογισμικά και θα 
εξηγήσουμε στους χρήστες πως να αποσυμπιέσουν και 
να τρέξουν από οποιαδήποτε τοποθεσία 
 
Ακολούθως θα δείξουμε την χρήση του λογισμικού 
‘KeePass’.   

- Θα δείξουμε στους συμμετέχοντες πως να 
βρούνε και να λάβουν το λογισμικό, πώς να το 
αποσυμπιέσουν και να το τρέξουν. 

- Θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό για την 
δημιουργία μια βάση δεδομένων και για την 
προστασία της με ένα ‘ειδικά επιλεγμένο’ 
κυρίως κωδικό πρόσβασης. Θα υποδειχθεί πως 



 

  
 

      

μπορούμε να έχουμε παραπάνω από μία βάση 
δεδομένων (αλλά μόνο μία την φορά) 

- Θα δημιουργηθεί μια καταχώρηση 
(διαπιστευτηρίων) για να δείξουμε την 
διαδικασία. Κατά την διάρκεια θα δείξουμε 
επίσης και το προληπτικό μηχανισμό επιλογής 
κωδικού πρόσβασης 

- Μια καινούργια ομάδα κατηγορία θα 
δημιουργηθεί για να δείξουμε την διαδικασία 
και μια δεύτερη καταχώρηση διαπιστευτηρίων 
θα γίνει στην καινούργια ομάδα. Κατά τη 
διάρκεια της επίδειξης θα δείξουμε και την 
αυτόματη δημιουργία κωδικού πρόσβασης 

- Όταν οι καταχωρήσεις γίνουν, θα 
χρησιμοποιηθούν για αν ανοίξουμε το URLκαι 
να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία 
αυτόματης πληκτρολόγησης του λογισμικού. 

 
ΦΑΣΗ 2. 
Θα παρουσιάσουμε το λογισμικό LastPass. Θα 
επισκεφτούμε τον ιστότοπο της εταιρείας και θα 
δείξουμε πώς να αποκτήσετε το λογισμικό ή το 
βοηθητικό πρόγραμμα προσθήκης/επέκτασης. 
 
Στη συνέχεια, θα δείξουμε τη χρήση του «LastPass» και 
πιο συγκεκριμένα: 

- θα δείξουμε πως να δημιουργήσουν έναν 
λογαριασμό και στη συνέχεια να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο 

- θα δημιουργήσουμε μια καταχώρηση (ένα 
σύνολο διαπιστευτηρίων) για να επιδείξουμε τη 
διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας θα επιδείξουμε τη δυνατότητα 
προληπτικού ελέγχου κωδικού πρόσβασης. 

- Θα δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία για την 
επίδειξη της διαδικασίας και ένα δεύτερο 
σύνολο διαπιστευτηρίων θα προστεθεί στη νέα 
ομαδοποίηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
δημιουργίας θα δείξουμε τη δυνατότητα 
δημιουργίας (αυτόματων) κωδικών πρόσβασης 

- Μόλις δημιουργηθούν οι καταχωρίσεις, θα 
χρησιμοποιηθούν για την επίδειξη της 
εκκίνησης του ιστότοπου και της αυτόματης 
σύνδεσης. 

- Επίσης, θα δείξουμε τη χρήση του LastPass όταν 
χρησιμοποιείται μια αναγνωρισμένη διεύθυνση 
URL και πώς μπορεί ο χρήστης απλώς να κάνει 
κλικ σε ένα κουμπί για να συμπληρώσει 
αυτόματα τη φόρμα 



 

  
 

      

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση των 
εννοιών που σχετίζονται με κωδικούς πρόσβασης, 
επιλογή και διαχείριση κωδικών πρόσβασης. Ελπίζουμε 
ότι τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν θα κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και θα είναι ένα 
σημείο εκκίνησης για να διευκολυνθούν στην 
διαχείριση κωδικών πρόσβασης  
 
Πριν από το πέρας του εργαστηρίου έχει ετοιμαστεί ένα 
φύλλο εργασίας για να 

1. Βοηθήσει να επισημανθούν τα κύρια σημεία 
κάθε εφαρμογής στους συμμετέχοντες 

2. Παρέχει ένα σύνολο ερωτήσεων 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για να 
συνειδητοποιήσουν τι έχουν μάθει 

3. Παρέχει ένα σύνολο εργασιών που στοχεύουν 
στο να κάνουν τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν το λογισμικό και να εξασκούν 
όσα έχουν μάθει 

(το φύλλο εργασίας βρίσκεται στις επόμενες σελίδες) 
 
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
ερωτηθούν εάν είναι πρόθυμοι να δώσουν σχόλια 
σχετικά με την εκπαίδευση. Η ανατροφοδότηση θα είναι 
εθελοντική και ανώνυμη. Μια μικρή φόρμα Google έχει 
ετοιμαστεί και θα διατεθεί στους συμμετέχοντες για να 
μας πουν τη γνώμη τους σχετικά με την εργαλειοθήκη. 
την παράδοση και άλλα. 
 
 

  

Ανδρέας Γκροντούδης 

(Andreas Grondoudis) 

  



 

  
 

      

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ 1. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ KEY PASS 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ένα φορητό, δωρεάν λογισμικό 

2. Το αποσυμπιέζεις και το τρέχεις από οπουδήποτε (ακόμα και από 

USB stick) 

3. Δημιουργούμε μια βάση δεδομένων από διαπιστευτήρια που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε 

4. Χρησιμοποιούμε ένα κωδικό πρόσβασης για να έχουμε πρόσβαση σε 

όλους τους άλλους μας κωδικούς πρόσβασης 

5. Ελέγχει την ισχύ από κωδικούς πρόσβασης και μπορεί να 

δημιουργήσει πολύ ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης 

6. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόματη πληκτρολόγηση (αλλά 

χρειάζεται προσοχή) 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Χρειάζεται το ‘KeePass’ εγκατάσταση στο κομπιούτερ; 

 Ναι  

 Όχι  

2. Υποστηρίζει το ‘KeePass’ πολλαπλές βάσεις δεδομένων; 

 Ναι  

 Όχι  

3. Μετά που θα ρυθμιστεί, τι χρειάζεται να δώσουμε για να έχουμε 

πρόσβαση στο ‘KeePass’; 

 Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

 Τον κυρίως κωδικό πρόσβασης 

 Σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων 

 Ένα κλειδί dongle USB 

4. Προσφέρει το ‘KeePass’ πεδίο για την φύλαξη URL για ένα σετ 

διαπιστευτηρίων; 

 Ναι  

 Όχι  

 Μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες από ομάδες 

5. Πως δημιουργείται ένας κωδικός πρόσβασης;  



 

  
 

      

 Απλά σου παρουσιάζεται ένα κωδικός πρόσβασης για να 

χρησιμοποιήσεις 

 Έχεις επιλογές από αυτόματα δημιουργημένους κωδικούς 

πρόσβασης 

 Μπορείς να ανοίξεις το password generator και να 

προσαρμόσεις τι θα χρησιμοποιηθεί 

 Όλα τα παραπάνω 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

1. Κάντε λήψη και αποσυμπίεση της τελευταίας έκδοσης του KeePass 

2. Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων για την ‘δουλειά’ και μία 

δεύτερη για ΄προσωπική’ χρήση 

Χρησιμοποιώντας την ‘προσωπική’ βάση  

3. Δημιουργήστε μια ομάδα ‘Social Media’ 

4. Μέσα στην ‘Social Media’, εισάγετε μια καταχώρηση για τα 

διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook  

5. Χρησιμοποιήστε την ‘Facebook’ καταχώρηση, επισκεφτείτε το URL 

και μετά δοκιμάστε μια αυτόματη πληκτρολόγηση για να κάνετε login 

6. Στην ομάδα ‘general’ δημιουργείστε μια καταχώρηση για ένα 

φανταστικό λογαριασμό eBay και χρησιμοποιήστε το password 

generator για να δημιουργήσετε ένα κωδικό πρόσβασης 

χρησιμοποιώντας ένα 40-bit hex key. Σημειώστε το κωδικό εδώ: 

__________________________ 

7. Δημιουργείστε άλλη μία καταχώρηση για ένα φανταστικό 

λογαριασμό στην Amazon, χρησιμοποιήστε το password generator 

και δημιουργείστε ένα διαμορφωμένο κωδικό πρόσβαση με 9 

χαρακτήρες που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφαλαία και μικρά 

γράμματα, αριθμούς, το σύμβολο υπογράμμισης (underscore) και τα 

ειδικά σύμβολα. Σημειώστε το κωδικό εδώ: 

_____________________________ 

 

  



 

  
 

      

 

ΜΕΡΟΣ 1. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ LASTPASS 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ένα λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για μία 

συσκευή (ή αγορά χρειάζεται για χρήση σε παραπάνω συσκευές) 

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόγραμμα περιήγησης (browser)  / 

επέκταση για να θυμάται κωδικούς πρόσβασης ιστότοπων 

3. Χρησιμοποιεί το online θησαυροφυλάκιο, χρήση ενός κωδικού 

πρόσβασης για πρόσβαση σε όλους τους άλλους κωδικούς 

πρόσβασης.  

4. Ελέγχει την ισχύ του κωδικού πρόσβασης, περιοδικά ελέγχει για 

διπλούς κωδικούς πρόσβασης (ο ίδιος κωδικός για παραπάνω από 

ένα σετ διαπιστευτηρίων), μπορεί να δημιουργήσει πολύ ισχυρούς 

κωδικούς πρόσβασης 

5. Μπορεί να ξεκινήσει περιηγήσεις σε ιστότοπους και αν συμπληρώσει 

αυτόματα και να κάνει login αυτόματα με ένα κλικ. 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Μπορεί το ‘LastPass Free’ να χρησιμοποιηθεί σε παραπάνω από μία 

συσκευές; 

 Ναι 

 Όχι 

2. Υποστηρίζει το ‘LastPass’ πολλαπλές βάσης δεδομένων; 

 Ναι 

 Όχι 

3. Επιπρόσθετα στους κωδικούς πρόσβασης, τι άλλες πληροφορίες 

μπορεί το ’LastPass’ να παρακολουθεί; (επιλέξτε όσες ισχύουν) 

 Τραπεζικούς λογαριασμούς 

 Λογαριασμούς κοινής ωφελείας 

 Διευθύνσεις 

 Κάρτες πληρωμών 

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι μία επιλογή για τον αυτόματη 

δημιουργία κωδικών πρόσβασης; (επιλέξτε όσα ισχύουν) 

 Κωδικοί πρόσβασης που είναι εύκολο να διαβαστούν 



 

  
 

      

 Κωδικοί πρόσβασης που είναι εύκολο να γραφούν 

 Κωδικοί πρόσβασης που είναι εύκολο να τους θυμόμαστε 

5. Μπορεί η ‘LastPass Free’ επέκταση να χρησιμοποιηθεί εκτός του 

προγράμματος περιήγησης (browser); 

 Ναι 

 Όχι 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

1. Επισκεφτείτε lastpass.com και κάντε εγγραφή και ένα νέο 

λογαριασμό 

2. and sign up for a free account 

3. διαμορφώστε το πρόγραμμα περιήγησης για να χρησιμοποιεί την 

LastPass επέκταση 

4. κάντε κλικ στο εικονίδιο της επέκτασης και διαλέξτε ‘open the vault’ 

5. αν δεν υπάρχει ήδη εκεί δημιουργήστε μια κατηγορία με το όνομα 

‘social media’ και μία άλλη με το όνομα ‘e-mails’ 

6. κλείστε το περιηγητή (για να κλείσει το θησαυροφυλάκιο) 

7. επισκεφτείτε το facebook.com και κάντε login στο λογαριασμό σας 

Το LastPass καταλαβαίνει ότι μια διαδικασία Login έλαβε χώρα και 

(αυτόματα) ρωτά αν θέλετε να δημιουργήσετε μια καινούργια καταχώρηση 

για το ιστότοπο και τα διαπιστευτήρια.  

8. Απαντήστε «Ναι» και διαμορφώστε την καταχώρηση δίνοντάς της 

ένα όνομα με νόημα και αναθέστε την στην κατηγορία ‘social media’ 

9. Κάντε Logout από το facebook και κλείστε το περιηγητή 

10. Ανοίξτε το περιηγητή, πατήστε στο εικονίδιο της επέκτασης και 

γράψτε «face» στο πεδίο έρευνας (search) και επιλέξτε την 

καταχώρηση που βρίσκεται 

Το LastPass ξεκινά την login σελίδα του facebook, χρησιμοποιεί την αυτόματη 

συμπλήρωση και σας κάνει login. 

11. Επαναλάβετε το βήμα 9 

12. Ανοίξτε το περιηγητή και κατευθυνθείτε στο facebook.com 

13. Στην σελίδα login που εμφανίζεται, κάντε κλικ το εικονίδιο του 

λογότυπου του LastPass  ( ) που εμφανίζεται στο τέλος του πεδίου 

login. 



 

  
 

      

14. (από το παράθυρο που βγαίνει) επιλέξτε την καταχώρηση που 

εμφανίζεται 

15. Εάν ο κωδικός πρόσβασης δεν συμπληρωθεί αυτόματα επαναλάβετε 

το βήμα με το εικονίδιο του λογότυπου ( ) και διαλέγοντας την 

καταχώρηση το LastPass σας κάνει login. 

16. Ανοίξτε το θησαυροφυλάκιο του LastPass, χρησιμοποιήστε το μενού 

«advanced options» και επιλέξτε «generate secure password» για να 

ανοίξτε τον online δημιουργό κωδικών πρόσβασης. 

17. Δημιουργήστε ένα κωδικό πρόσβασης με 10 χαρακτήρες μήκος που 

θα είναι «easy to say» χρησιμοποιώντας μόνο κεφαλαία γράμματα. 

Σημειώστε το κωδικό εδώ: _______________________________ 

 

 



 

  
 

      

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. 

ΘΕΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κρυπτογράφηση 

ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ Μέλη ΔΕΠ από συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Περίπου μια ώρα 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ Ένας αριθμός μελών ΔΕΠ από όλους τους κλάδους είναι πρόθυμοι να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε συμπιεσμένα αρχειοθετημένα αρχεία και 
κρυπτογράφηση 

ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Παραδίδεται σε διαδικτυακή βάση χρησιμοποιώντας το Blackboard 
Collaborate 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Να ενημερώσει το διδακτικό προσωπικό για μια σειρά από 
εφαρμογές/εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
κρυπτογράφηση αρχείων.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

− να γνωρίζουν τι σημαίνει συμπίεση ενός 
αρχείου 

− να καταλάβουν τι σημαίνει κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση 

− να μάθουν (τα βασικά) από συμμετρική και 
ασύμμετρη κρυπτογράφηση 

− να γνωρίζουν τι σημαίνει να υπογράφουν ή να 
επικυρώνουν ενός μηνύματος 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

− να μπορούν να δημιουργούν συμπιεσμένα 
αρχειοθετημένα αρχεία 

− να γνωρίζουν πως να προστατεύουν με κωδικό 
πρόσβασης ένα αρχειοθετημένο αρχείο 

− να μπορούν να αποσυμπιέζουν αρχειοθετημένα 
αρχεία που προστατεύονται από κωδικό 
πρόσβασης 

− να μπορούν να 
κρυπτογραφήσουν/αποκρυπτογραφήσουν 
χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση 

− να μπορούν να 
κρυπτογραφήσουν/αποκρυπτογραφήσουν 
χρησιμοποιώντας ασύμμετρη κρυπτογράφηση 

− να μπορούν να υπογράφουν/επικυρώνουν 
μηνύματα 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Σε αυτή την ψηφιακή εποχή, η ασφαλέστερη 
επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ως απαραίτητη 
δεξιότητα (soft skill) που οι άνθρωποι θα πρέπει να 
μπορούν αν χρησιμοποιούν. Το να γνωρίζεις πως να 



 

  
 

      

ασφαλίζεις μεταδόσεις είναι μια ικανότητα καλύτερης 
επικοινωνίας.  
 
Επίσης, η συμπίεση και οι αρχειοθέτηση είναι κάτι που  
μπορεί επίσης να θεωρηθεί δεξιότητα (soft skill) καθώς 
η εξοικονόμηση χρόνου μετάδοσης και οι ασφάλεια 
μηνυμάτων είναι μια βελτίωση της επικοινωνίας. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικών εργαλείων συνοδευόμενη από επίδειξη 
χρήσης των εν λόγω εργαλείων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
/ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τη πλατφόρμα Blackboard Collaborate για να 
συναντηθούμε στο διαδίκτυο (οπότε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι το 
κύριο μέλημα). Μια παρουσίαση PowerPoint θα είναι ο βασικός οδηγός του 
εργαστηρίου. Θα περιέχει σύντομες λεπτομέρειες για κάθε 
εργαλείο/υπηρεσία και θα ακολουθήσει επίδειξη των κύριων 
χαρακτηριστικών του λογισμικού/εργαλείου. 
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν στον ιστότοπο του έργου becom 
όπου μπορούν να βρουν σχετική τεκμηρίωση και άλλο υλικό (όπως επίδειξη 
βίντεο). Επιπλέον, το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με κάποια 
τεκμηρίωση και τα σχετικά βίντεο θα διατεθούν στους συμμετέχοντες με τη 
μορφή ενός κοινόχρηστου συνδέσμου google drive, όπου μπορούν να δουν 
και να κατεβάσουν οτιδήποτε τους αρέσει ή βρίσκουν ενδιαφέρον. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να παρέχει κάποιες εισαγωγικές 
γνώσεις σχετικά με λογισμικά που οι συμμετέχοντες ενδέχεται να γνωρίζουν 
ή να μην γνωρίζουν. Όλα τα εργαλεία που παρουσιάζονται σχετίζονται με το 
αντικείμενο και έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν ή/και να βελτιώσουν 
τις καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με την ασφαλή ψηφιακή 
επικοινωνία. 
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσίαση του εργαστηρίου θα 
μαγνητοσκοπηθεί και θα τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να μπορούν να την ξαναδούν στη δική 
τους ώρα. 

 

PART 3. OF SCENARIO 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το εργαλείο «7zip file manager» θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη 
ορισμένων εννοιών που σχετίζονται με συμπιεσμένα αρχειοθετημένα 
αρχεία. καθώς και την κρυπτογράφηση αρχειοθετημένων αρχείων και 
/ ή ονόματα αρχείων μέσα σε αρχειοθετημένα αρχεία. Αυτή η δωρεάν 
εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη σε μηχανήματα του 
πανεπιστημίου και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
χρησιμοποιείται για γρήγορη δημιουργία, συμπίεση και αποσυμπίεση 
αρχειοθετημένων αρχείων. Η εκπαίδευση θα δείξει την ικανότητα του 
λογισμικού να κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί αρχειοθετημένα 
αρχεία χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση. 



 

  
 

      

2. Ένα δωρεάν μικρό εργαλείο ονομαζόμενο ‘FileBlender’ θα 
χρησιμοποιηθεί για την παρουσιαστεί την έννοια της συμμετρικής 
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης. Το λογισμικό είναι πολύ 
απλό στην χρήση προσφέροντας μια διεπαφή μεταφοράς και 
απόθεσης (drag-n-drop) και μετά προσφέροντας βοήθεια για το τί 
μπορεί να γίνει με το αρχείο (πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Το 
λογισμικό δίνει την δυνατότητα για δύο επιμέρους χαρακτηριστικές 
λειτουργείες: 

a. Την έννοια του φορητού λογισμικού (portable software) που 
δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να έχει και να χρησιμοποιεί 
ένα λογισμικό χωρίς να το εγκαταστήσει σε ένα μηχάνημα, 
αλλά να το τρέχει από ένα δίσκο USB (USB stick). 

b. Την έννοια της μετατροπής αρχείων. Αυτό το μικρό λογισμικό 
δύναται να μετατρέψει διαφορετικούς τύπους αρχείων σε 
εφάμιλλους τύπους ή και άλλους χρήσιμους τύπους αρχείων. 

3. Ένα δωρεάν μικρό εργαλείο ονομαζόμενο ‘gpg4usb’ θα 
χρησιμοποιηθεί για να δείξουμε την έννοια την ασύμμετρης 
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης καθώς επίσης και την 
υπογραφής/επικύρωσης μηνυμάτων. Το λογισμικό είναι λίγο πιο 
περίπλοκο στη χρήση του και παρέχει διάφορες σχετικές δυνατότητες. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό το λογισμικό είναι επίσης 
‘φορητό λογισμικό’ οπότε ο χρήστης μπορεί να το ‘τρέχει’ από ένα 
δίσκο USB (USB stick)  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αρχειοθετημένα αρχεία; συμπιεσμένα αρχειοθετημένα αρχεία; 
προστατεύοντας με κωδικό πρόσβασης αρχειοθετημένα αρχεία; συμμετρική 
κρυπτογράφηση; ασύμμετρη κρυπτογράφηση;  
 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα 
έχουν μια σύντομη εισαγωγή σε 
- αρχειοθέτηση και συμπίεση και αποσυμπίεση 
- συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογράφηση / 
αποκρυπτογράφηση 
 
Θα κατευθυνθούν επίσης στον ιστότοπο του έργου 
becom για να δουν πρόσθετο υλικό καθώς και σε ένα 
(mirror) google drive φάκελο που περιέχει το λογισμικό 
καθώς και τεκμηρίωση που εξηγεί τις παραπάνω 
έννοιες. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΦΑΣΗ 1. 
Θα μιλήσουμε για το διαχειριστή αρχειοθετημένων 
αρχείων 7zip και θα ενημερώσουμε όλους ότι είναι 
διαθέσιμο στα μηχανήματα του πανεπιστημίου. 
Αναμένεται ότι ορισμένοι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν 
ορισμένες (κάποιες περισσότερες από άλλες) 
δυνατότητες του λογισμικού. Προβλέπεται ότι οι 
περισσότεροι συμμετέχοντες δεν θα γνωρίζουν την 
προστασία με κωδικό πρόσβασης και τον διαχωρισμό 
μεγάλων αρχείων σε πολλαπλούς τόμους. 



 

  
 

      

 
θα δείξουμε την χρήση του λογισμικού και τις εργασίες 
που σχετίζονται με: δημιουργία συμπιεσμένων 
αρχειοθετημένων αρχείων; προστατεύοντας με κωδικό 
πρόσβασης αρχεία και / ή αρχειοθετημένα αρχεία; 
κρυπτογράφηση ονομάτων (από τα αρχεία) ώστε να 
παραμείνουν κρυμμένα τα περιεχόμενα από 
αρχειοθετημένα αρχεία. 
 
ΦΑΣΗ 2. 
Θα κάνουμε μια εισαγωγή στο fileblender. Θα δείξουμε 
πως να χρησιμοποιήσουμε ένα φορητό λογισμικό, 
αποσυμπιέζοντας και τρέχοντας το από οπουδήποτε.  
 
Πρωταρχικά θα δείξουμε την κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση οποιονδήποτε αρχείων 
χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση και τη 
drag-n-drop διεπαφή. Μετά, η περεταίρω λειτουργία 
μετατροπής του λογισμικού θα περιγραφεί, η οποία 
περιλαμβάνει μετατροπή βίντεο, μετατροπή ήχου, 
μετατροπή εικόνας, σύνδεση/διαίρεση PDF και πολλά 
άλλα. 
 
ΦΑΣΗ 3. 
Θα κάνουμε μια εισαγωγή στο λογισμικό gpg4ub το 
οποίο είναι επίσης φορητό οπότε θα αναφερθεί η 
έννοια ξανά. Τρεις πλευρές του λογισμικού χρειάζεται 
να αναδειχθούν έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πως 
να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Πρώτο είναι πως θα 
χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό για την δημιουργία 
ενός ζευγαριού κλειδιών (κωδικών) που θα 
χρησιμοποιηθούν για κρυπτογράφηση καθώς και πως 
θα διανέμουμε το δημόσιο κλειδί του χρήστη στις 
επαφές του. Δεύτερο, πως θα κρυπτογραφήσουμε 
κάποιο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το δημόσιο 
κλειδί μιας επαφής και να μεταδώσουμε με ασφάλεια. 
Τρίτο, είναι να υπογράψουμε ψηφιακά κάποιο 
περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του 
χρήστη και πως ο παραλήπτης θα επικυρώσει το 
μήνυμα. Οι τρεις λειτουργείες θα παρουσιαστούν με 
πρακτικά παραδείγματα με την συνεργασία ενός ή 
περισσοτέρων συμμετεχόντων.  
 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση των 
εννοιών που σχετίζονται με τα συμπιεσμένα 
αρχειοθετημένα αρχεία και συμμετρική / ασύμμετρη 
κρυπτογράφηση. Ελπίζουμε ότι τα λογισμικά που 
χρησιμοποιήθηκαν θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 



 

  
 

      

συμμετεχόντων και θα είναι ένα σημείο εκκίνησης για 
να κάνουν τις ψηφιακές του μεταδώσεις πιο ασφαλείς.  
 
Πριν από το πέρας του εργαστηρίου έχει ετοιμαστεί ένα 
φύλλο εργασίας για να 

1. Βοηθήσει να επισημανθούν τα κύρια σημεία 
κάθε εφαρμογής στους συμμετέχοντες 

2. Παρέχει ένα σύνολο ερωτήσεων 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για να 
συνειδητοποιήσουν τι έχουν μάθει 

3. Παρέχει ένα σύνολο εργασιών που στοχεύουν 
στο να κάνουν τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν το λογισμικό και να εξασκούν 
όσα έχουν μάθει 

(το φύλλο εργασίας βρίσκεται στις επόμενες σελίδες) 
 
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
ερωτηθούν εάν είναι πρόθυμοι να δώσουν σχόλια 
σχετικά με την εκπαίδευση. Η ανατροφοδότηση θα είναι 
εθελοντική και ανώνυμη. Μια μικρή φόρμα Google έχει 
ετοιμαστεί και θα διατεθεί στους συμμετέχοντες για να 
μας πουν τη γνώμη τους σχετικά με την εργαλειοθήκη. 
την παράδοση και άλλα. 
 

  

Ανδρέας Γκροντούδης  

(Andreas Grondoudis) 

  



 

  
 

      

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ 1. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ 7Z ΓΙΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ήδη εγκατεστημένο στα μηχανήματα του πανεπιστημίου 

2. Μπορεί να χειριστεί μεγάλος αριθμό (τύπων) από αρχειοθετημένα 

αρχεία (για αποσυμπίεση) 

3. Είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος «δεξί κλικ» ώστε να 

είναι εύκολα προσβάσιμο 

4. Μπορεί να δημιουργήσει συμπιεσμένα ή μη συμπιεσμένα 

αρχειοθετημένα αρχεία 

5. It uses strong symmetric encryption to protect archives and/or the 

contents therefore 

6. Χρησιμοποιεί δυνατή συμμετρική κρυπτογράφηση για την προστασία 

αρχειοθετημένων αρχείων και των περιεχομένων τους. 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Το 7zip μπορεί να δημιουργήσει αρχεία μόνο με την επέκταση .ZIP;  

 Ναι 

 Όχι  

2. Εκτός από .zip καί .7z, δώστε τα ονόματα από 3 άλλους τύπους από 

αρχειοθετημένα αρχεία που μπορεί το 7zip να ανοίξει και να 

αποσυμπιέσει αρχεία;  

1. _______,  

2. _______,  

3. _______  

3. Μπορεί το 7zip να προστατέψει ένα αρχειοθετημένο αρχείο, που 

δημιουργεί, με κωδικό πρόσβασης;  

 Ναι  

 Όχι  

4. Το 7zip μπορεί να μοιράζει αρχειοθετημένα αρχεία σε πολλαπλά 

αρχεία. Πως καθορίζεται το μέγεθος του κάθε επιμέρους αρχείου; 

 Είναι προδιαγεγραμμένο (fixed) 

 Μπορείτε να βάλετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος 

 Υπάρχουν διάφορες προδιαγεγραμμένες επιλογές μεγεθών 



 

  
 

      

 Υπάρχουν διάφορε προδιαγεγραμμένες επιλογές αλλά 

μπορείτε επίσης να βάλετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος 

5. Όταν ένα αρχειοθετημένο αρχείο είναι προστατευμένο με κωδικό, 

μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενο του; 

 Ναι  

 Όχι  

 Εξαρτάται από το εάν τα ονόματα των αρχείων έχουν 

κρυπτογραφηθεί 

6. Το 7zip είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος με το δεξί κλικ 

των windows. Μπορείτε να παραθέσετε δύο επιλογές που είναι 

διαθέσιμες από προεπιλογή όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν φάκελο 

που ονομάζεται event ή σε ένα αρχείο που ονομάζεται new_event 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

Και άλλα δύο όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης που 

ονομάζεται eventsHistory.zip 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

7. Όταν δημιουργούμε ένα αρχειοθετημένο αρχείο μπορούμε να 

επιλέξουμε το επίπεδο συμπίεσης. Από την παρακάτω λίστα, επιλέξτε 

όλα τα επίπεδα που θυμάστε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 Fast  Store  Usual 

 Turbo  Zero  Normal 

 Ultra   Maximum   Minimum 

   
 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Δημιουργία αρχειοθετημένων αρχείων 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας που 

ονομάζεται "αρχεία" που περιέχει πολλά αρχεία (.docx, .xlsx και .pdf) το 

μέγεθος των οποίων υπερβαίνει τα 50 MB (δείτε την σημείωση 1 πάνω σε 

                                                           
1 Αν έχετε ένα φάκελο (οποιανδήποτε φάκελο) στο κομπιούτερ σας, χρησιμοποιήστε τον οπότε μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τις εργασίες. Δεν χρειάζεται να είναι 50ΜΒ, μπορεί να είναι και μικρότερο. 



 

  
 

      

αυτό). Για τις ακόλουθες εργασίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον 

φάκελο και τα αρχεία του για προσθήκη στα αρχειοθετημένα-αρχεία. 

1. Χρησιμοποιήστε το μενού του δεξιού κλικ (context menu) και 

δημιουργείστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .ZIP. ονομάστε το αρχείο 

files1.zip 

2. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .7Ζ. ονομάστε το αρχείο 

files2.7z 

3. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .TAR το οποίο θα περιέχει 

το φάκελο files καθώς επίσης και τα δυο αρχεία  files1.zip και  

files2.7z. Ονομάστε αυτό το αρχείο files3.tar 

4. Δημιουργήστε ένα .ZIP αρχείο που θα χρησιμοποιεί ‘ultra’ συμπίεση. 

Ονομάστε το files4.ultra.zip 

5. Δημιουργήστε ένα .ZIP αρχείο που θα χρησιμοποιεί ‘store’ συμπίεση. 

Ονομάστε το files4.store.zip 

6. Τι μπορείτε να πείτε για τα μεγέθη των δύο τελευταίων αρχείων; 

 ________________________________________________________ 

7. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .ZIP που θα 

χρησιμοποιήσει την ‘fastest’ συμπίεση, και προστατέψτε το κωδικό 

πρόσβασης (χρησιμοποιήστε την γραμματοσειρά 12345 για κωδικό). 

Ονομάστε το αρχείο files5.zip 

8. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο τύπου .GZIP που θα 

χρησιμοποιήσει πολλαπλούς τόμους (αρχεία) μεγέθους 2ΜΒ. 

Ονομάστε το αρχείο files6.gz 

9. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο τύπου .7Z, 

χρησιμοποιώντας ‘ultra’ συμπίεση και προστατέψτε το αρχείο ΚΑΙ τα 

ονόματα των αρχείων που περιέχονται με τον κωδικό ‘54321’, και 

χρησιμοποιήστε πολλαπλούς τόμους μεγέθους 5ΜΒ. Ονομάστε το 

αρχείο files7.7z 

 

Χρησιμοποιώντας αρχειοθετημένα αρχεία 

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία από τις εργασίες «δημιουργία αρχειοθετημένων 

αρχείων» και επιχειρήστε τα εξής: 



 

  
 

      

 

1. Ανοίξτε το αρχειοθετημένο αρχείο files3.tar (εργασία 3 παραπάνω) 

και διαγράψτε από το αρχειοθετημένο αρχείο τα αρχεία files1.zip και  

files2.7z 

2. Εξάγετε (αποσυμπιέστε) τα αρχεία από το αρχείο files4.ultra.zip 

(εργασία 4 παραπάνω) σε ένα φάκελο με την ονομασία ‘extracted2’ 

3. Ανοίξτε το αρχείο files6.gz (εργασία 8 παραπάνω) και 

a. Διαγράψτε οποιαδήποτε  αρχεία τύπου .DOC που 

περιέχονται στο αρχειοθετημένο αρχείο 

b. Προσθέστε στο αρχειοθετημένο αρχείο το αρχείο files1.zip 

(εργασία 1 παραπάνω) 

4. Ανοίξτε το αρχείο files7.7z (εργασία 9 παραπάνω) και εξάγετε 

(αποσυμπιέστε) οποιαδήποτε αρχεία .PDF σε ένα καινούργιο φάκελο 

με το όνομα ‘extracted3’ 

5. Θέλετε να βάλετε το αρχείο files4.store.zip (εργασία 5 παραπάνω) σε 

ένα USB stick αλλά δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητά διαθέσιμη. 

Εξάγετε (αποσυμπιέστε) το αρχεία σε μία προσωρινή τοποθεσία και 

προσθέστε τα περιεχόμενα σε ένα νέο αρχειοθετημένο αρχείο 

χρησιμοποιώντας το τύπο .XZ και ‘ultra’ συμπίεση. Ονομάστε το 

αρχείο file4.ultra.xz   

 

 

  



 

  
 

      

 

ΜΕΡΟΣ 2. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ FILEBLENDER 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι φορητό πρόγραμμα, το αποσυμπιέζεις οπουδήποτε και το 

χρησιμοποιείς από εκεί 

2. Έχει μια αρκετά απλή διεπαφή (interface) προσφέροντας μια 

επιφάνεια διανομή και απόθεση (drag-n-drop) 

3. Οι διεργασίες φιλτράρονται ανάλογα με το τη αποθέτουμε (κάνουμε 

drop) 

4. Μπορεί να μετατρέψει μεταξύ αρκετών μορφών ήχου, βίντεο και 

εικόνας 

5. Μπορεί να μοιράσει .PDF  αρχεία και να δημιουργήσει ξεχωριστά 

αρχεία από τις σελίδες τους. 

6. Χρησιμοποιεί συμμετρική κρυπτογράφηση για κρυπτογράφηση / 

αποκρυπτογράφηση αρχείων 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Το Fileblender μπορεί να δημιουργήσει μη αρχειοθετημένα αρχεία?  

 Ναι  

 Όχι  

2. Ποιους από τους παρακάτω τύπους αρχείων μπορούν αν drop στο 

fileblenber για να  ξεκινήσει μια λειτουργία; 

 ήχου 

 βίντεο 

 εικόνας 

 συγκεκριμένες μορφές από τους παραπάνω τύπους και άλλα 

3. μπορεί το fileblender αλλάξει το μέγεθος μια εικόνας 

 Ναι  

 Όχι   

4. Τι συμβαίνει αν «ρίξουμε» ένα φάκελο στο fileblender; 

 Καμία διεργασία δεν είναι δυνατή 

 Είναι δυνατή μόνο κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση 

 Κάτι άλλο (κανένα από το παραπάνω) 



 

  
 

      

5. Ποιες δύο διεργασίες είναι δυνατές όταν «ρίχνουμε» ένα .PDF  στο 

fileblender;  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

6. Όταν το fileblender χρησιμοποιείται για κρυπτογράφηση και το 

κρυπτογραφημένο κείμενο (cypher) έχει δημιουργηθεί, τι συμβαίνει 

με το αρχικό κείμενο: 

 Είναι εκεί στον ίδιο φάκελο 

 Μετονομάζεται σε filename_original 

 Αντικαθίσταται από το κρυπτογραφημένο-κείμενο 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Διαχείριση αρχείων πολυμέσων  

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας που 

ονομάζεται ‘media’ ο οποίος περιλαμβάνει μερικά αρχεία (για παράδειγμα, 

.png, .jpg, .avi, .mp3, .pdf, .txt, και .docx). Για τις επόμενες εργασίες 

χρησιμοποιήστε αυτό το φάκελο για να ολοκληρώστε κάποιες ενέργειες με 

το fileblender. 

 

1. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .PNG και εκτελέστε ενέργειες για να 

γυρίσετε την εικόνα ανάποδα 

2. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .JPG και ανακαλύψτε τις διαστάσεις 

της εικόνας. Κάντε ενέργειες για να διπλασιάσετε το μέγεθος της 

εικόνας 

3. Διαλέξτε οποιοδήποτε .AVI αρχείο και μετατρέψτε το σε xVid MP4 

4. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .JPG και μετατρέψτε το σε αρχείο .ICO 

 

Κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση 

 

1. Επιλέξτε οπουδήποτε .ΤΧΤ αρχείο και κρυπτογραφήστε το 

χρησιμοποιώντας το «1_2_3» (τα εισαγωγικά δεν ανήκουν στο 

κωδικό πρόσβασης) για κωδικό πρόσβασης. Στείλτε το αρχείο με 

email σε ένα συμμετέχοντα.  



 

  
 

      

2. (ενεργώντας σαν το παραλήπτη) πάρτε το κρυπτογραφημένο αρχείο 

από το email και αποκρυπτογραφήστε το. 

3. Πάρτε οποιοδήποτε .PDF αρχείο και προσπαθήστε να το 

κρυπτογραφήσετε χωρίς κωδικό πρόσβασης. Δείτε τι γίνεται! 

4. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .DOCX και κρυπτογραφήστε το με ότι 

κωδικό πρόσβασης θέλετε. Δοκιμάστε να ανοίξετε το αρχείο με το 

Microsoft Word και δείτε τι γίνεται!!   

 

 

  



 

  
 

      

 

ΜΕΡΟΣ 3. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ GPG4USB 

  

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ένα φορητό βοηθητικό πρόγραμμα, το εξάγετε οπουδήποτε και 

το χρησιμοποιείτε από εκεί 

2. Χρησιμοποιεί προληπτικό έλεγχο κωδικών πρόσβασης που σας δίνει 

την δυνατότητα αν επιλέξετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για να 

προστατεύετε τις μεταδόσεις σας. 

3. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε / αποκρυπτογραφήσετε αρχεία 

4. Μπορείτε να κρυπτογραφήστε / αποκρυπτογραφήσετε μηνύματα 

5. Μπορείτε να υπογράψετε ένα μήνυμα για λόγους ελέγχου 

ταυτότητας 

6. Μπορείτε να ελέγξετε την ταυτότητα ενός μηνύματος 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Ποιοι από τους παρακάτω τύπους αρχείων μπορούν αν 

κρυπτογραφηθούν χρησιμοποιώντας gpg4usb? 

 Οποιοσδήποτε τύπος 

 Μόνο αρχεία .ΤΧΤ 

 Μόνο αρχεία .DOCX 

 ένας μικρός αριθμός από επιλεγμένους τύπους αρχείων 

((.txt, .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, .c, .cpp, .java, and .py) 

2. όταν κρυπτογραφούμε ένα αρχείο για να σταλεί, χρησιμοποιούμε το 

δικό μας ιδιωτικό κλειδί? 

 Ναι  

 Όχι  

3. Ποιο κλειδί χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσουμε ένα μήνυμα 

που θέλουμε να στείλουμε σε κάποιον? 

 Το δικό μας ιδιωτικό κλειδί 

 Το δικό μας δημόσιο κλειδί 

 Το δημόσιο κλειδί του κάποιου 

 Το ιδιωτικό κλειδί του κάποιου 



 

  
 

      

4. Ποιο κλειδί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να επικυρώσουμε την 

ταυτότητα από ένα μήνυμα  / αρχείο που έχουμε λάβει? 

 Το δικό μας ιδιωτικό κλειδί 

 Το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα 

 Το δημόσιο κλειδί του αποστολέα 

 Το δικό μας δημόσιο κλειδί 

 Ένα από τα παραπάνω, το πρόγραμμα σαρώνει όλα τα 

κλειδιά και χρησιμοποιεί το κατάλληλο. 

5. Όταν επικυρώνουμε την ταυτότητα, ποιος μπορεί να δει/διαβάσει το 

μήνυμα? 

 Μόνο ο αποστολέας (υπογράφων) 

 Μόνο ο παραλήπτης (αυτός που επικυρώνει) 

 Όλοι (οποιοσδήποτε) 

6. Αναφέρετε δύο πηγές από τις οποίες δημόσια κλειδιά (άλλων 

χρηστών) μπορούν να εισαχθούν (στο λογισμικό) 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Για τα παρακάτω υποτίθεται ότι το λογισμικό έχει κατεβεί και εξαχθεί σε ένα 

φάκελο. 

Ρύθμιση και διαχείριση κλειδιών 

1. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο «key management» και δημιουργήστε 

ένα ζευγάρι κλειδιών 

2. Διαλέξτε το κλειδί που δημιουργήθηκε και εξάγετε το σε ένα αρχείο 

3. Στείλτε το αρχείο με email σε ένα συμμετέχοντα.  

4. (σας παραλήπτης) πάρτε το εξαγμένο κλειδί από το email 

5. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο «key management» για να εισάγετε το 

δημόσιο κλειδί του συμμετέχοντα από το αρχείο 

 

Κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση 

1. Κρυπτογραφήστε οποιοδήποτε αρχείο χρησιμοποιώντας το δημόσιο 

κλειδί κάποιου συμμετέχοντα 



 

  
 

      

2. Στείλτε το κρυπτογραφημένο κείμενο στον συμμετέχοντα με email 

3. (σας παραλήπτης2) πάρτε το κρυπτογραφημένο κείμενο από το email 

του συμμετέχοντα 

4. Αποκρυπτογραφήστε το χρησιμοποιώντας το δικό σας ιδιωτικό 

κλειδί. 

 

5. Γράψτε λίγο κείμενο στην περιοχή κειμένου (κάτω αριστερά) και 

κρυπτογραφήστε το με κάποιου συμμετέχοντα το δημόσιο κλειδί. 

6. Στείλτε το κρυπτογραφημένο μήνυμα στο συμμετέχοντα 

7. (σας παραλήπτης3) πάρτε το κρυπτογραφημένο κείμενο από το email 

του συμμετέχοντα 

8. Αποκρυπτογραφήστε το χρησιμοποιώντας το δικό σας ιδιωτικό 

κλειδί. 

 

Υπογραφή και έλεγχος ταυτότητας 

1. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κειμένου στο αριστερό μέρος του 

παραθύρου του λογισμικού και γράψτε ένα πρόχειρο μήνυμα. 

2. Υπογράψτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί. 

3. Σώστε το κείμενο σε ένα .ΤΧΤ αρχείο και στείλτε το με email σε έναν 

συμμετέχοντα. 

 

4. Πάρτε το μήνυμα από το email και σώστε το αρχείο τοπικά 

5. Ανοίξτε το αρχείο (ώστε να εμφανιστεί στα αριστερά του λογισμικού 

6. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια «verify» για να ελέγξετε την ταυτότητα 

του μηνύματος. 

 

                                                           
2 Για ένα άλλο μήνυμα που σας έστειλε ένας συμμετέχοντας έχοντας χρησιμοποιήσει το δικό σας δημόσιο 
κλειδί για να κρυπτογραφήσει. 
3 Για ένα άλλο μήνυμα που σας έστειλε ένας συμμετέχοντας έχοντας χρησιμοποιήσει το δικό σας δημόσιο 
κλειδί για να κρυπτογραφήσει. 



 

  
 

      

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. 

ΘΕΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κρυπτογράφηση 

ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ Μέλη ΔΕΠ από συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Περίπου μια ώρα 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ Ένας αριθμός μελών ΔΕΠ από όλους τους κλάδους είναι πρόθυμοι να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε συμπιεσμένα αρχειοθετημένα αρχεία και 
κρυπτογράφηση 

ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Παραδίδεται σε διαδικτυακή βάση χρησιμοποιώντας το Blackboard 
Collaborate 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Να ενημερώσει το διδακτικό προσωπικό για μια σειρά από 
εφαρμογές/εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
κρυπτογράφηση αρχείων.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

− να γνωρίζουν τι σημαίνει συμπίεση ενός 
αρχείου 

− να καταλάβουν τι σημαίνει κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση 

− να μάθουν (τα βασικά) από συμμετρική και 
ασύμμετρη κρυπτογράφηση 

− να γνωρίζουν τι σημαίνει να υπογράφουν ή να 
επικυρώνουν ενός μηνύματος 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

− να μπορούν να δημιουργούν συμπιεσμένα 
αρχειοθετημένα αρχεία 

− να γνωρίζουν πως να προστατεύουν με κωδικό 
πρόσβασης ένα αρχειοθετημένο αρχείο 

− να μπορούν να αποσυμπιέζουν αρχειοθετημένα 
αρχεία που προστατεύονται από κωδικό 
πρόσβασης 

− να μπορούν να 
κρυπτογραφήσουν/αποκρυπτογραφήσουν 
χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση 

− να μπορούν να 
κρυπτογραφήσουν/αποκρυπτογραφήσουν 
χρησιμοποιώντας ασύμμετρη κρυπτογράφηση 

− να μπορούν να υπογράφουν/επικυρώνουν 
μηνύματα 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Σε αυτή την ψηφιακή εποχή, η ασφαλέστερη 
επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ως απαραίτητη 
δεξιότητα (soft skill) που οι άνθρωποι θα πρέπει να 
μπορούν αν χρησιμοποιούν. Το να γνωρίζεις πως να 



 

  
 

      

ασφαλίζεις μεταδόσεις είναι μια ικανότητα καλύτερης 
επικοινωνίας.  
 
Επίσης, η συμπίεση και οι αρχειοθέτηση είναι κάτι που  
μπορεί επίσης να θεωρηθεί δεξιότητα (soft skill) καθώς 
η εξοικονόμηση χρόνου μετάδοσης και οι ασφάλεια 
μηνυμάτων είναι μια βελτίωση της επικοινωνίας. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικών εργαλείων συνοδευόμενη από επίδειξη 
χρήσης των εν λόγω εργαλείων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
/ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τη πλατφόρμα Blackboard Collaborate για να 
συναντηθούμε στο διαδίκτυο (οπότε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι το 
κύριο μέλημα). Μια παρουσίαση PowerPoint θα είναι ο βασικός οδηγός του 
εργαστηρίου. Θα περιέχει σύντομες λεπτομέρειες για κάθε 
εργαλείο/υπηρεσία και θα ακολουθήσει επίδειξη των κύριων 
χαρακτηριστικών του λογισμικού/εργαλείου. 
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν στον ιστότοπο του έργου becom 
όπου μπορούν να βρουν σχετική τεκμηρίωση και άλλο υλικό (όπως επίδειξη 
βίντεο). Επιπλέον, το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με κάποια 
τεκμηρίωση και τα σχετικά βίντεο θα διατεθούν στους συμμετέχοντες με τη 
μορφή ενός κοινόχρηστου συνδέσμου google drive, όπου μπορούν να δουν 
και να κατεβάσουν οτιδήποτε τους αρέσει ή βρίσκουν ενδιαφέρον. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να παρέχει κάποιες εισαγωγικές 
γνώσεις σχετικά με λογισμικά που οι συμμετέχοντες ενδέχεται να γνωρίζουν 
ή να μην γνωρίζουν. Όλα τα εργαλεία που παρουσιάζονται σχετίζονται με το 
αντικείμενο και έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν ή/και να βελτιώσουν 
τις καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με την ασφαλή ψηφιακή 
επικοινωνία. 
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσίαση του εργαστηρίου θα 
μαγνητοσκοπηθεί και θα τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να μπορούν να την ξαναδούν στη δική 
τους ώρα. 

 

PART 3. OF SCENARIO 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το εργαλείο «7zip file manager» θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη 
ορισμένων εννοιών που σχετίζονται με συμπιεσμένα αρχειοθετημένα 
αρχεία. καθώς και την κρυπτογράφηση αρχειοθετημένων αρχείων και 
/ ή ονόματα αρχείων μέσα σε αρχειοθετημένα αρχεία. Αυτή η δωρεάν 
εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη σε μηχανήματα του 
πανεπιστημίου και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
χρησιμοποιείται για γρήγορη δημιουργία, συμπίεση και αποσυμπίεση 
αρχειοθετημένων αρχείων. Η εκπαίδευση θα δείξει την ικανότητα του 
λογισμικού να κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί αρχειοθετημένα 
αρχεία χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση. 



 

  
 

      

2. Ένα δωρεάν μικρό εργαλείο ονομαζόμενο ‘FileBlender’ θα 
χρησιμοποιηθεί για την παρουσιαστεί την έννοια της συμμετρικής 
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης. Το λογισμικό είναι πολύ 
απλό στην χρήση προσφέροντας μια διεπαφή μεταφοράς και 
απόθεσης (drag-n-drop) και μετά προσφέροντας βοήθεια για το τί 
μπορεί να γίνει με το αρχείο (πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Το 
λογισμικό δίνει την δυνατότητα για δύο επιμέρους χαρακτηριστικές 
λειτουργείες: 

a. Την έννοια του φορητού λογισμικού (portable software) που 
δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να έχει και να χρησιμοποιεί 
ένα λογισμικό χωρίς να το εγκαταστήσει σε ένα μηχάνημα, 
αλλά να το τρέχει από ένα δίσκο USB (USB stick). 

b. Την έννοια της μετατροπής αρχείων. Αυτό το μικρό λογισμικό 
δύναται να μετατρέψει διαφορετικούς τύπους αρχείων σε 
εφάμιλλους τύπους ή και άλλους χρήσιμους τύπους αρχείων. 

3. Ένα δωρεάν μικρό εργαλείο ονομαζόμενο ‘gpg4usb’ θα 
χρησιμοποιηθεί για να δείξουμε την έννοια την ασύμμετρης 
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης καθώς επίσης και την 
υπογραφής/επικύρωσης μηνυμάτων. Το λογισμικό είναι λίγο πιο 
περίπλοκο στη χρήση του και παρέχει διάφορες σχετικές δυνατότητες. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό το λογισμικό είναι επίσης 
‘φορητό λογισμικό’ οπότε ο χρήστης μπορεί να το ‘τρέχει’ από ένα 
δίσκο USB (USB stick)  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αρχειοθετημένα αρχεία; συμπιεσμένα αρχειοθετημένα αρχεία; 
προστατεύοντας με κωδικό πρόσβασης αρχειοθετημένα αρχεία; συμμετρική 
κρυπτογράφηση; ασύμμετρη κρυπτογράφηση;  
 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα 
έχουν μια σύντομη εισαγωγή σε 
- αρχειοθέτηση και συμπίεση και αποσυμπίεση 
- συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογράφηση / 
αποκρυπτογράφηση 
 
Θα κατευθυνθούν επίσης στον ιστότοπο του έργου 
becom για να δουν πρόσθετο υλικό καθώς και σε ένα 
(mirror) google drive φάκελο που περιέχει το λογισμικό 
καθώς και τεκμηρίωση που εξηγεί τις παραπάνω 
έννοιες. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΦΑΣΗ 1. 
Θα μιλήσουμε για το διαχειριστή αρχειοθετημένων 
αρχείων 7zip και θα ενημερώσουμε όλους ότι είναι 
διαθέσιμο στα μηχανήματα του πανεπιστημίου. 
Αναμένεται ότι ορισμένοι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν 
ορισμένες (κάποιες περισσότερες από άλλες) 
δυνατότητες του λογισμικού. Προβλέπεται ότι οι 
περισσότεροι συμμετέχοντες δεν θα γνωρίζουν την 
προστασία με κωδικό πρόσβασης και τον διαχωρισμό 
μεγάλων αρχείων σε πολλαπλούς τόμους. 



 

  
 

      

 
θα δείξουμε την χρήση του λογισμικού και τις εργασίες 
που σχετίζονται με: δημιουργία συμπιεσμένων 
αρχειοθετημένων αρχείων; προστατεύοντας με κωδικό 
πρόσβασης αρχεία και / ή αρχειοθετημένα αρχεία; 
κρυπτογράφηση ονομάτων (από τα αρχεία) ώστε να 
παραμείνουν κρυμμένα τα περιεχόμενα από 
αρχειοθετημένα αρχεία. 
 
ΦΑΣΗ 2. 
Θα κάνουμε μια εισαγωγή στο fileblender. Θα δείξουμε 
πως να χρησιμοποιήσουμε ένα φορητό λογισμικό, 
αποσυμπιέζοντας και τρέχοντας το από οπουδήποτε.  
 
Πρωταρχικά θα δείξουμε την κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση οποιονδήποτε αρχείων 
χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση και τη 
drag-n-drop διεπαφή. Μετά, η περεταίρω λειτουργία 
μετατροπής του λογισμικού θα περιγραφεί, η οποία 
περιλαμβάνει μετατροπή βίντεο, μετατροπή ήχου, 
μετατροπή εικόνας, σύνδεση/διαίρεση PDF και πολλά 
άλλα. 
 
ΦΑΣΗ 3. 
Θα κάνουμε μια εισαγωγή στο λογισμικό gpg4ub το 
οποίο είναι επίσης φορητό οπότε θα αναφερθεί η 
έννοια ξανά. Τρεις πλευρές του λογισμικού χρειάζεται 
να αναδειχθούν έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πως 
να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Πρώτο είναι πως θα 
χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό για την δημιουργία 
ενός ζευγαριού κλειδιών (κωδικών) που θα 
χρησιμοποιηθούν για κρυπτογράφηση καθώς και πως 
θα διανέμουμε το δημόσιο κλειδί του χρήστη στις 
επαφές του. Δεύτερο, πως θα κρυπτογραφήσουμε 
κάποιο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το δημόσιο 
κλειδί μιας επαφής και να μεταδώσουμε με ασφάλεια. 
Τρίτο, είναι να υπογράψουμε ψηφιακά κάποιο 
περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του 
χρήστη και πως ο παραλήπτης θα επικυρώσει το 
μήνυμα. Οι τρεις λειτουργείες θα παρουσιαστούν με 
πρακτικά παραδείγματα με την συνεργασία ενός ή 
περισσοτέρων συμμετεχόντων.  
 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση των 
εννοιών που σχετίζονται με τα συμπιεσμένα 
αρχειοθετημένα αρχεία και συμμετρική / ασύμμετρη 
κρυπτογράφηση. Ελπίζουμε ότι τα λογισμικά που 
χρησιμοποιήθηκαν θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 



 

  
 

      

συμμετεχόντων και θα είναι ένα σημείο εκκίνησης για 
να κάνουν τις ψηφιακές του μεταδώσεις πιο ασφαλείς.  
 
Πριν από το πέρας του εργαστηρίου έχει ετοιμαστεί ένα 
φύλλο εργασίας για να 

1. Βοηθήσει να επισημανθούν τα κύρια σημεία 
κάθε εφαρμογής στους συμμετέχοντες 

2. Παρέχει ένα σύνολο ερωτήσεων 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για να 
συνειδητοποιήσουν τι έχουν μάθει 

3. Παρέχει ένα σύνολο εργασιών που στοχεύουν 
στο να κάνουν τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν το λογισμικό και να εξασκούν 
όσα έχουν μάθει 

(το φύλλο εργασίας βρίσκεται στις επόμενες σελίδες) 
 
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
ερωτηθούν εάν είναι πρόθυμοι να δώσουν σχόλια 
σχετικά με την εκπαίδευση. Η ανατροφοδότηση θα είναι 
εθελοντική και ανώνυμη. Μια μικρή φόρμα Google έχει 
ετοιμαστεί και θα διατεθεί στους συμμετέχοντες για να 
μας πουν τη γνώμη τους σχετικά με την εργαλειοθήκη. 
την παράδοση και άλλα. 
 

  

Ανδρέας Γκροντούδης  

(Andreas Grondoudis) 

  



 

  
 

      

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ 1. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ 7Z ΓΙΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ήδη εγκατεστημένο στα μηχανήματα του πανεπιστημίου 

2. Μπορεί να χειριστεί μεγάλος αριθμό (τύπων) από αρχειοθετημένα 

αρχεία (για αποσυμπίεση) 

3. Είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος «δεξί κλικ» ώστε να 

είναι εύκολα προσβάσιμο 

4. Μπορεί να δημιουργήσει συμπιεσμένα ή μη συμπιεσμένα 

αρχειοθετημένα αρχεία 

5. It uses strong symmetric encryption to protect archives and/or the 

contents therefore 

6. Χρησιμοποιεί δυνατή συμμετρική κρυπτογράφηση για την προστασία 

αρχειοθετημένων αρχείων και των περιεχομένων τους. 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Το 7zip μπορεί να δημιουργήσει αρχεία μόνο με την επέκταση .ZIP;  

 Ναι 

 Όχι  

2. Εκτός από .zip καί .7z, δώστε τα ονόματα από 3 άλλους τύπους από 

αρχειοθετημένα αρχεία που μπορεί το 7zip να ανοίξει και να 

αποσυμπιέσει αρχεία;  

1. _______,  

2. _______,  

3. _______  

3. Μπορεί το 7zip να προστατέψει ένα αρχειοθετημένο αρχείο, που 

δημιουργεί, με κωδικό πρόσβασης;  

 Ναι  

 Όχι  

4. Το 7zip μπορεί να μοιράζει αρχειοθετημένα αρχεία σε πολλαπλά 

αρχεία. Πως καθορίζεται το μέγεθος του κάθε επιμέρους αρχείου; 

 Είναι προδιαγεγραμμένο (fixed) 

 Μπορείτε να βάλετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος 

 Υπάρχουν διάφορες προδιαγεγραμμένες επιλογές μεγεθών 



 

  
 

      

 Υπάρχουν διάφορε προδιαγεγραμμένες επιλογές αλλά 

μπορείτε επίσης να βάλετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος 

5. Όταν ένα αρχειοθετημένο αρχείο είναι προστατευμένο με κωδικό, 

μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενο του; 

 Ναι  

 Όχι  

 Εξαρτάται από το εάν τα ονόματα των αρχείων έχουν 

κρυπτογραφηθεί 

6. Το 7zip είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος με το δεξί κλικ 

των windows. Μπορείτε να παραθέσετε δύο επιλογές που είναι 

διαθέσιμες από προεπιλογή όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν φάκελο 

που ονομάζεται event ή σε ένα αρχείο που ονομάζεται new_event 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

Και άλλα δύο όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης που 

ονομάζεται eventsHistory.zip 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

7. Όταν δημιουργούμε ένα αρχειοθετημένο αρχείο μπορούμε να 

επιλέξουμε το επίπεδο συμπίεσης. Από την παρακάτω λίστα, επιλέξτε 

όλα τα επίπεδα που θυμάστε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 Fast  Store  Usual 

 Turbo  Zero  Normal 

 Ultra   Maximum   Minimum 

   
 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Δημιουργία αρχειοθετημένων αρχείων 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας που 

ονομάζεται "αρχεία" που περιέχει πολλά αρχεία (.docx, .xlsx και .pdf) το 

μέγεθος των οποίων υπερβαίνει τα 50 MB (δείτε την σημείωση 1 πάνω σε 

                                                           
1 Αν έχετε ένα φάκελο (οποιανδήποτε φάκελο) στο κομπιούτερ σας, χρησιμοποιήστε τον οπότε μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τις εργασίες. Δεν χρειάζεται να είναι 50ΜΒ, μπορεί να είναι και μικρότερο. 



 

  
 

      

αυτό). Για τις ακόλουθες εργασίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον 

φάκελο και τα αρχεία του για προσθήκη στα αρχειοθετημένα-αρχεία. 

1. Χρησιμοποιήστε το μενού του δεξιού κλικ (context menu) και 

δημιουργείστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .ZIP. ονομάστε το αρχείο 

files1.zip 

2. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .7Ζ. ονομάστε το αρχείο 

files2.7z 

3. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .TAR το οποίο θα περιέχει 

το φάκελο files καθώς επίσης και τα δυο αρχεία  files1.zip και  

files2.7z. Ονομάστε αυτό το αρχείο files3.tar 

4. Δημιουργήστε ένα .ZIP αρχείο που θα χρησιμοποιεί ‘ultra’ συμπίεση. 

Ονομάστε το files4.ultra.zip 

5. Δημιουργήστε ένα .ZIP αρχείο που θα χρησιμοποιεί ‘store’ συμπίεση. 

Ονομάστε το files4.store.zip 

6. Τι μπορείτε να πείτε για τα μεγέθη των δύο τελευταίων αρχείων; 

 ________________________________________________________ 

7. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο .ZIP που θα 

χρησιμοποιήσει την ‘fastest’ συμπίεση, και προστατέψτε το κωδικό 

πρόσβασης (χρησιμοποιήστε την γραμματοσειρά 12345 για κωδικό). 

Ονομάστε το αρχείο files5.zip 

8. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο τύπου .GZIP που θα 

χρησιμοποιήσει πολλαπλούς τόμους (αρχεία) μεγέθους 2ΜΒ. 

Ονομάστε το αρχείο files6.gz 

9. Δημιουργήστε ένα αρχειοθετημένο αρχείο τύπου .7Z, 

χρησιμοποιώντας ‘ultra’ συμπίεση και προστατέψτε το αρχείο ΚΑΙ τα 

ονόματα των αρχείων που περιέχονται με τον κωδικό ‘54321’, και 

χρησιμοποιήστε πολλαπλούς τόμους μεγέθους 5ΜΒ. Ονομάστε το 

αρχείο files7.7z 

 

Χρησιμοποιώντας αρχειοθετημένα αρχεία 

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία από τις εργασίες «δημιουργία αρχειοθετημένων 

αρχείων» και επιχειρήστε τα εξής: 



 

  
 

      

 

1. Ανοίξτε το αρχειοθετημένο αρχείο files3.tar (εργασία 3 παραπάνω) 

και διαγράψτε από το αρχειοθετημένο αρχείο τα αρχεία files1.zip και  

files2.7z 

2. Εξάγετε (αποσυμπιέστε) τα αρχεία από το αρχείο files4.ultra.zip 

(εργασία 4 παραπάνω) σε ένα φάκελο με την ονομασία ‘extracted2’ 

3. Ανοίξτε το αρχείο files6.gz (εργασία 8 παραπάνω) και 

a. Διαγράψτε οποιαδήποτε  αρχεία τύπου .DOC που 

περιέχονται στο αρχειοθετημένο αρχείο 

b. Προσθέστε στο αρχειοθετημένο αρχείο το αρχείο files1.zip 

(εργασία 1 παραπάνω) 

4. Ανοίξτε το αρχείο files7.7z (εργασία 9 παραπάνω) και εξάγετε 

(αποσυμπιέστε) οποιαδήποτε αρχεία .PDF σε ένα καινούργιο φάκελο 

με το όνομα ‘extracted3’ 

5. Θέλετε να βάλετε το αρχείο files4.store.zip (εργασία 5 παραπάνω) σε 

ένα USB stick αλλά δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητά διαθέσιμη. 

Εξάγετε (αποσυμπιέστε) το αρχεία σε μία προσωρινή τοποθεσία και 

προσθέστε τα περιεχόμενα σε ένα νέο αρχειοθετημένο αρχείο 

χρησιμοποιώντας το τύπο .XZ και ‘ultra’ συμπίεση. Ονομάστε το 

αρχείο file4.ultra.xz   

 

 

  



 

  
 

      

 

ΜΕΡΟΣ 2. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ FILEBLENDER 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι φορητό πρόγραμμα, το αποσυμπιέζεις οπουδήποτε και το 

χρησιμοποιείς από εκεί 

2. Έχει μια αρκετά απλή διεπαφή (interface) προσφέροντας μια 

επιφάνεια διανομή και απόθεση (drag-n-drop) 

3. Οι διεργασίες φιλτράρονται ανάλογα με το τη αποθέτουμε (κάνουμε 

drop) 

4. Μπορεί να μετατρέψει μεταξύ αρκετών μορφών ήχου, βίντεο και 

εικόνας 

5. Μπορεί να μοιράσει .PDF  αρχεία και να δημιουργήσει ξεχωριστά 

αρχεία από τις σελίδες τους. 

6. Χρησιμοποιεί συμμετρική κρυπτογράφηση για κρυπτογράφηση / 

αποκρυπτογράφηση αρχείων 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Το Fileblender μπορεί να δημιουργήσει μη αρχειοθετημένα αρχεία?  

 Ναι  

 Όχι  

2. Ποιους από τους παρακάτω τύπους αρχείων μπορούν αν drop στο 

fileblenber για να  ξεκινήσει μια λειτουργία; 

 ήχου 

 βίντεο 

 εικόνας 

 συγκεκριμένες μορφές από τους παραπάνω τύπους και άλλα 

3. μπορεί το fileblender αλλάξει το μέγεθος μια εικόνας 

 Ναι  

 Όχι   

4. Τι συμβαίνει αν «ρίξουμε» ένα φάκελο στο fileblender; 

 Καμία διεργασία δεν είναι δυνατή 

 Είναι δυνατή μόνο κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση 

 Κάτι άλλο (κανένα από το παραπάνω) 



 

  
 

      

5. Ποιες δύο διεργασίες είναι δυνατές όταν «ρίχνουμε» ένα .PDF  στο 

fileblender;  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

6. Όταν το fileblender χρησιμοποιείται για κρυπτογράφηση και το 

κρυπτογραφημένο κείμενο (cypher) έχει δημιουργηθεί, τι συμβαίνει 

με το αρχικό κείμενο: 

 Είναι εκεί στον ίδιο φάκελο 

 Μετονομάζεται σε filename_original 

 Αντικαθίσταται από το κρυπτογραφημένο-κείμενο 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Διαχείριση αρχείων πολυμέσων  

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας που 

ονομάζεται ‘media’ ο οποίος περιλαμβάνει μερικά αρχεία (για παράδειγμα, 

.png, .jpg, .avi, .mp3, .pdf, .txt, και .docx). Για τις επόμενες εργασίες 

χρησιμοποιήστε αυτό το φάκελο για να ολοκληρώστε κάποιες ενέργειες με 

το fileblender. 

 

1. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .PNG και εκτελέστε ενέργειες για να 

γυρίσετε την εικόνα ανάποδα 

2. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .JPG και ανακαλύψτε τις διαστάσεις 

της εικόνας. Κάντε ενέργειες για να διπλασιάσετε το μέγεθος της 

εικόνας 

3. Διαλέξτε οποιοδήποτε .AVI αρχείο και μετατρέψτε το σε xVid MP4 

4. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .JPG και μετατρέψτε το σε αρχείο .ICO 

 

Κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση 

 

1. Επιλέξτε οπουδήποτε .ΤΧΤ αρχείο και κρυπτογραφήστε το 

χρησιμοποιώντας το «1_2_3» (τα εισαγωγικά δεν ανήκουν στο 

κωδικό πρόσβασης) για κωδικό πρόσβασης. Στείλτε το αρχείο με 

email σε ένα συμμετέχοντα.  



 

  
 

      

2. (ενεργώντας σαν το παραλήπτη) πάρτε το κρυπτογραφημένο αρχείο 

από το email και αποκρυπτογραφήστε το. 

3. Πάρτε οποιοδήποτε .PDF αρχείο και προσπαθήστε να το 

κρυπτογραφήσετε χωρίς κωδικό πρόσβασης. Δείτε τι γίνεται! 

4. Διαλέξτε οποιοδήποτε αρχείο .DOCX και κρυπτογραφήστε το με ότι 

κωδικό πρόσβασης θέλετε. Δοκιμάστε να ανοίξετε το αρχείο με το 

Microsoft Word και δείτε τι γίνεται!!   

 

 

  



 

  
 

      

 

ΜΕΡΟΣ 3. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ GPG4USB 

  

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ένα φορητό βοηθητικό πρόγραμμα, το εξάγετε οπουδήποτε και 

το χρησιμοποιείτε από εκεί 

2. Χρησιμοποιεί προληπτικό έλεγχο κωδικών πρόσβασης που σας δίνει 

την δυνατότητα αν επιλέξετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για να 

προστατεύετε τις μεταδόσεις σας. 

3. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε / αποκρυπτογραφήσετε αρχεία 

4. Μπορείτε να κρυπτογραφήστε / αποκρυπτογραφήσετε μηνύματα 

5. Μπορείτε να υπογράψετε ένα μήνυμα για λόγους ελέγχου 

ταυτότητας 

6. Μπορείτε να ελέγξετε την ταυτότητα ενός μηνύματος 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Ποιοι από τους παρακάτω τύπους αρχείων μπορούν αν 

κρυπτογραφηθούν χρησιμοποιώντας gpg4usb? 

 Οποιοσδήποτε τύπος 

 Μόνο αρχεία .ΤΧΤ 

 Μόνο αρχεία .DOCX 

 ένας μικρός αριθμός από επιλεγμένους τύπους αρχείων 

((.txt, .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, .c, .cpp, .java, and .py) 

2. όταν κρυπτογραφούμε ένα αρχείο για να σταλεί, χρησιμοποιούμε το 

δικό μας ιδιωτικό κλειδί? 

 Ναι  

 Όχι  

3. Ποιο κλειδί χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσουμε ένα μήνυμα 

που θέλουμε να στείλουμε σε κάποιον? 

 Το δικό μας ιδιωτικό κλειδί 

 Το δικό μας δημόσιο κλειδί 

 Το δημόσιο κλειδί του κάποιου 

 Το ιδιωτικό κλειδί του κάποιου 



 

  
 

      

4. Ποιο κλειδί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να επικυρώσουμε την 

ταυτότητα από ένα μήνυμα  / αρχείο που έχουμε λάβει? 

 Το δικό μας ιδιωτικό κλειδί 

 Το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα 

 Το δημόσιο κλειδί του αποστολέα 

 Το δικό μας δημόσιο κλειδί 

 Ένα από τα παραπάνω, το πρόγραμμα σαρώνει όλα τα 

κλειδιά και χρησιμοποιεί το κατάλληλο. 

5. Όταν επικυρώνουμε την ταυτότητα, ποιος μπορεί να δει/διαβάσει το 

μήνυμα? 

 Μόνο ο αποστολέας (υπογράφων) 

 Μόνο ο παραλήπτης (αυτός που επικυρώνει) 

 Όλοι (οποιοσδήποτε) 

6. Αναφέρετε δύο πηγές από τις οποίες δημόσια κλειδιά (άλλων 

χρηστών) μπορούν να εισαχθούν (στο λογισμικό) 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Για τα παρακάτω υποτίθεται ότι το λογισμικό έχει κατεβεί και εξαχθεί σε ένα 

φάκελο. 

Ρύθμιση και διαχείριση κλειδιών 

1. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο «key management» και δημιουργήστε 

ένα ζευγάρι κλειδιών 

2. Διαλέξτε το κλειδί που δημιουργήθηκε και εξάγετε το σε ένα αρχείο 

3. Στείλτε το αρχείο με email σε ένα συμμετέχοντα.  

4. (σας παραλήπτης) πάρτε το εξαγμένο κλειδί από το email 

5. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο «key management» για να εισάγετε το 

δημόσιο κλειδί του συμμετέχοντα από το αρχείο 

 

Κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση 

1. Κρυπτογραφήστε οποιοδήποτε αρχείο χρησιμοποιώντας το δημόσιο 

κλειδί κάποιου συμμετέχοντα 



 

  
 

      

2. Στείλτε το κρυπτογραφημένο κείμενο στον συμμετέχοντα με email 

3. (σας παραλήπτης2) πάρτε το κρυπτογραφημένο κείμενο από το email 

του συμμετέχοντα 

4. Αποκρυπτογραφήστε το χρησιμοποιώντας το δικό σας ιδιωτικό 

κλειδί. 

 

5. Γράψτε λίγο κείμενο στην περιοχή κειμένου (κάτω αριστερά) και 

κρυπτογραφήστε το με κάποιου συμμετέχοντα το δημόσιο κλειδί. 

6. Στείλτε το κρυπτογραφημένο μήνυμα στο συμμετέχοντα 

7. (σας παραλήπτης3) πάρτε το κρυπτογραφημένο κείμενο από το email 

του συμμετέχοντα 

8. Αποκρυπτογραφήστε το χρησιμοποιώντας το δικό σας ιδιωτικό 

κλειδί. 

 

Υπογραφή και έλεγχος ταυτότητας 

1. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κειμένου στο αριστερό μέρος του 

παραθύρου του λογισμικού και γράψτε ένα πρόχειρο μήνυμα. 

2. Υπογράψτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί. 

3. Σώστε το κείμενο σε ένα .ΤΧΤ αρχείο και στείλτε το με email σε έναν 

συμμετέχοντα. 

 

4. Πάρτε το μήνυμα από το email και σώστε το αρχείο τοπικά 

5. Ανοίξτε το αρχείο (ώστε να εμφανιστεί στα αριστερά του λογισμικού 

6. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια «verify» για να ελέγξετε την ταυτότητα 

του μηνύματος. 

 

                                                           
2 Για ένα άλλο μήνυμα που σας έστειλε ένας συμμετέχοντας έχοντας χρησιμοποιήσει το δικό σας δημόσιο 
κλειδί για να κρυπτογραφήσει. 
3 Για ένα άλλο μήνυμα που σας έστειλε ένας συμμετέχοντας έχοντας χρησιμοποιήσει το δικό σας δημόσιο 
κλειδί για να κρυπτογραφήσει. 



 

  
 

      

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ.  

ΘΕΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Συμπιεσμένα αρχεία και μεταφορά και μεγάλων αρχείων 

ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ Μέλη ΔΕΠ από συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Περίπου μια ώρα 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ Ένας αριθμός μελών ΔΕΠ από όλους τους κλάδους είναι πρόθυμοι να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε συμπιεσμένα αρχεία και μεγάλες μεταφορές 
αρχείων 

ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Παραδίδεται σε διαδικτυακή βάση χρησιμοποιώντας το Blackboard 
Collaborate 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Να ενημερώσει το διδακτικό προσωπικό για μια σειρά από 
εφαρμογές/εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμπιεσμένα 
αρχεία και μια υπηρεσία για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

- να γνωρίζουν τι σημαίνει συμπίεση ενός αρχείου 
- να δημιουργούν σταδιακά αρχειοθετημένα αρχεία 
αρχείων 
- αρχειοθετημένα αρχεία πολλαπλών τόμων 
- να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

- να μπορούν να δημιουργούν συμπιεσμένα 
αρχειοθετημένα αρχεία αρχείων 
- να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται τη λειτουργία 
ενημέρωσης για τα αρχεία 
- να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν αρχειοθετημένα 
αρχεία χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τόμους 
- δυνατότητα αποστολής μεγάλου αρχείου με χρήση 
υπηρεσίας 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, τα μικρότερα συνημμένα 
email εξασφαλίζουν ταχύτερους χρόνους μετάδοσης, 
δηλαδή η ταχύτερη επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί 
απαραίτητη δεξιότητα (soft skill) που οι άνθρωποι θα 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν. Η εκμάθηση πώς 
να δημιουργείτε συμπιεσμένα αρχεία παρέχει μια 
ικανότητα καλύτερης επικοινωνίας. 
 
Ομοίως, όταν ένα αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να 
σταλεί με email, ένα εξειδικευμένο άτομο θα πρέπει να 
γνωρίζει εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς των 
αρχείων. Αυτό μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα soft 
skill επειδή ο χρήστης δεν περιορίζεται μόνο στην 
αποστολή αρχείων μέσω email. 
 



 

  
 

      

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικών εργαλείων συνοδευόμενη από επίδειξη 
χρήσης των εν λόγω εργαλείων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
/ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τη πλατφόρμα Blackboard Collaborate για να 
συναντηθούμε στο διαδίκτυο (οπότε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι το 
κύριο μέλημα). Μια παρουσίαση PowerPoint θα είναι ο βασικός οδηγός του 
εργαστηρίου. Θα περιέχει σύντομες λεπτομέρειες για κάθε 
εργαλείο/υπηρεσία και θα ακολουθήσει επίδειξη των κύριων 
χαρακτηριστικών του λογισμικού ή της υπηρεσίας. 
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν στον ιστότοπο του έργου becom 
όπου μπορούν να βρουν σχετική τεκμηρίωση και άλλο υλικό (όπως επίδειξη 
βίντεο). Επιπλέον, το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με κάποια 
τεκμηρίωση και τα σχετικά βίντεο θα διατεθούν στους συμμετέχοντες με τη 
μορφή ενός κοινόχρηστου συνδέσμου google drive, όπου μπορούν να δουν 
και να κατεβάσουν οτιδήποτε τους αρέσει ή βρίσκουν ενδιαφέρον. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να παρέχει κάποιες εισαγωγικές 
γνώσεις σχετικά με λογισμικά που οι συμμετέχοντες ενδέχεται να γνωρίζουν 
ή να μην γνωρίζουν. Όλα τα εργαλεία που παρουσιάζονται σχετίζονται με το 
αντικείμενο και έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν ή/και να βελτιώσουν 
τις καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με την ψηφιακή επικοινωνία. 
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσίαση του εργαστηρίου θα 
μαγνητοσκοπηθεί και θα τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να μπορούν να την ξαναδούν στη δική 
τους ώρα. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το εργαλείο «7zip file manager» θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη 
ορισμένων εννοιών που σχετίζονται με συμπιεσμένα αρχειοθετημένα 
αρχεία. καθώς και χειρισμό του τρόπου ενημέρωσης των αρχείων 
(προσθήκη νέων, ανανέωση, συγχρονισμός κ.λπ.). Αυτή η δωρεάν 
εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη σε μηχανήματα του 
πανεπιστημίου και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
χρησιμοποιείται για γρήγορη δημιουργία, συμπίεση και αποσυμπίεση 
αρχειοθετημένων αρχείων. Η εκπαίδευση θα δείξει την ικανότητα του 
λογισμικού να συμπιέζει και να αποσυμπιέζει αρχειοθετημένα αρχεία 
και φακέλους. Επίσης, ως περαιτέρω δυνατότητα θα δείξουμε στους 
συμμετέχοντες πώς να δημιουργούν αρχειοθετημένα αρχεία που 
έχουν πολλούς τόμους όταν τα αρχεία είναι μεγάλα σε μέγεθος. 

2. 2. Η δωρεάν έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας «WeTransfer» θα 
παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται για 
να επιτρέψει τη μεταφορά αρχείων μεγέθους έως 2 GB και 
περιγράφεται ως υπηρεσία «επικόλληση και συλλογή». Η διαδικασία 
ξεκινά από τον αποστολέα των αρχείων που ανεβάζει τα αρχεία στο 
wetransfer.com και παρέχει μία ή περισσότερες διευθύνσεις email ως 



 

  
 

      

πιθανούς παραλήπτες. Η μηχανή θα στείλει email στους παραλήπτες 
και θα τους δώσει τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα αρχεία από τους 
διακομιστές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταφορές όπως αυτές 
έχουν χρόνο λήξης (7 ημέρες) και μετά διαγράφονται τα αρχεία. 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Συμπιεσμένα αρχειοθετημένα αρχεία, αρχειοθετημένα αρχεία πολλών τόμων, 
μεγάλη μεταφορά αρχείων,  wetransfer.com 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα 
έχουν μια σύντομη εισαγωγή σε 
- αρχειοθέτηση και συμπίεση και αποσυμπίεση 
- μεγάλα αρχεία και περιορισμός αποθήκευσης ή 
αποστολής. 
 
Θα κατευθυνθούν επίσης στον ιστότοπο του έργου 
becom για να δουν πρόσθετο υλικό καθώς και σε ένα 
(mirror) google drive φάκελο που περιέχει το λογισμικό 
καθώς και τεκμηρίωση που εξηγεί τις παραπάνω 
έννοιες. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΦΑΣΗ 1. 
Θα μιλήσουμε για το διαχειριστή αρχειοθετημένων 
αρχείων 7zip και θα ενημερώσουμε όλους ότι είναι 
διαθέσιμο στα μηχανήματα του πανεπιστημίου. 
Αναμένεται ότι ορισμένοι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν 
ορισμένες (κάποιες περισσότερες από άλλες) 
δυνατότητες του λογισμικού. Προβλέπεται ότι οι 
περισσότεροι συμμετέχοντες δεν θα γνωρίζουν την 
προστασία με κωδικό πρόσβασης και τον διαχωρισμό 
μεγάλων αρχείων σε πολλαπλούς τόμους. 
 
Θα δείξουμε τη χρήση του λογισμικού και τις εργασίες 
που σχετίζονται με: δημιουργία συμπιεσμένων αρχείων. 
χειρισμό του τρόπου ενημέρωσης των αρχείων. και 
δημιουργία αρχείων πολλών τόμων. 
 
  
ΦΑΣΗ 2. 
Θα εισάγουμε την έννοια της μεταφοράς μεγάλων 
αρχείων ως υπηρεσία που παρέχεται από 
διαδικτυακούς παρόχους. Θα παρέχουμε μερικά 
παραδείγματα όπως filemain, transferxl ή sendgb 
 
Θα δείξουμε κυρίως την υπηρεσία wetransfer.com όπου 
μερικά αρχεία (όχι απαραίτητα τόσο μεγάλα) θα 
χρησιμοποιηθούν σε ένα παράδειγμα μεταφοράς. Θα 
δείξουμε ότι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τον 
δικό τους (δωρεάν) λογαριασμό, αλλά μπορούν επίσης 



 

  
 

      

να χρησιμοποιήσουν τον google ή apple λογαριασμό 
τους. 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση των 
εννοιών που σχετίζονται με τα συμπιεσμένα 
αρχειοθετημένα αρχεία και τη μεταφορά μεγάλων 
αρχείων. 
 
Πριν από το πέρας του εργαστηρίου έχει ετοιμαστεί ένα 
φύλλο εργασίας για να 

1. Βοηθήσει να επισημανθούν τα κύρια σημεία 
κάθε εφαρμογής στους συμμετέχοντες 

2. Παρέχει ένα σύνολο ερωτήσεων 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για να 
συνειδητοποιήσουν τι έχουν μάθει 

3. Παρέχει ένα σύνολο εργασιών που στοχεύουν 
στο να κάνουν τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν το λογισμικό και να εξασκούν 
όσα έχουν μάθει 

(το φύλλο εργασίας βρίσκεται στις επόμενες σελίδες) 
 
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
ερωτηθούν εάν είναι πρόθυμοι να δώσουν σχόλια 
σχετικά με την εκπαίδευση. Η ανατροφοδότηση θα είναι 
εθελοντική και ανώνυμη. Μια μικρή φόρμα Google έχει 
ετοιμαστεί και θα διατεθεί στους συμμετέχοντες για να 
μας πουν τη γνώμη τους σχετικά με την εργαλειοθήκη. 
την παράδοση και άλλα. 

  

Ανδρέας Γκροντούδης 

(Andreas Grondoudis) 

  



 

  
 

      

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 7ZIP 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι ήδη εγκατεστημένο στα μηχανήματα του πανεπιστημίου 

2. Είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος «δεξί κλικ» ώστε να 

είναι εύκολα προσβάσιμο 

3. Μπορεί να δημιουργήσει συμπιεσμένα ή μη συμπιεσμένα 

αρχειοθετημένα αρχεία 

4. Μπορεί να χειριστεί τη λειτουργία ενημέρωσης των 

αρχειοθετημένων αρχείων και ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθεί σαν 

μηχανισμός σταδιακής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 

5. Μπορεί να δημιουργήσει αρχειοθετημένα αρχεία πολλαπλών τόμων 

όταν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Το 7zip μπορεί να δημιουργήσει αρχεία μόνο με την επέκταση .ZIP; 

 Ναι 

 Όχι  

2. Μπορεί το 7zip να δημιουργήσει διαφορετικούς τρόπους 

ενημέρωσης για τα αρχεία;  

 Ναι  

 Όχι  

3. To 7zip μπορεί να χωρίσει τα αρχεία σε πολλά αρχεία. Πως 

επιλέγεται το μέγεθος κάθε αρχείου; 

 είναι προεπιλεγμένο (και δεν αλλάζει)  

 μπορείς να εισάγεις αν προσαρμοσμένο μέγεθος 

 υπάρχουν πολλές επιλογές σταθερού μεγέθους 

 Υπάρχουν πολλές επιλογές μεγέθους, αλλά μπορείτε επίσης 

να εισαγάγετε προσαρμοσμένο μέγεθος 

4. Το 7zip είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος με το δεξί κλικ 

των windows.. Μπορείτε να παραθέσετε δύο επιλογές που είναι 

διαθέσιμες από προεπιλογή όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν φάκελο 

που ονομάζεται event ή σε ένα αρχείο που ονομάζεται new_event; 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 



 

  
 

      

Και άλλα δύο όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης που 

ονομάζεται eventsHistory.zip 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

5. Ποια δύο από τα παρακάτω είναι λειτουργίες ενημέρωσης του 7zip; 

 προσθήκη 

 προσθήκη και αντικατάσταση 

 ενημέρωση αρχείων 

 συγχρονισμός αρχείων 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Δημιουργία αρχειοθετημένων αρχείων 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας που 

ονομάζεται "αρχεία" που περιέχει πολλά αρχεία (.docx, .xlsx και .pdf) το 

μέγεθος των οποίων υπερβαίνει τα 20 MB. Για τις ακόλουθες εργασίες 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φάκελο και τα αρχεία του για 

προσθήκη στα αρχειοθετημένα-αρχεία. 

1. Χρησιμοποιήστε το context menu για να δημιουργήσετε ένα αρχείο 

.zip. Ονομάστε τo αρχειοθετημένο αρχείο files1.zip 

2. Δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο αρχειοθετημένο αρχείο .zip που θα 

χρησιμοποιεί συμπίεση «Ultra». Ονομάστε το αρχείο files2.ultra.zip 

3. Δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο αρχειοθετημένο αρχείο .zip που θα 

χρησιμοποιεί τη συμπίεση «Store». Ονομάστε το αρχείο 

files2.store.zip; 

4. Τι μπορείτε να πείτε για τα μεγέθη των δύο τελευταίων αρχείων; 

_____________________________________________________ 

5. Δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο αρχειοθετημένο αρχείο .7z και 

χωρίστε το αρχείο σε τόμους 5 MB. Ονομάστε το files3.7z 

6. Ποιο είναι το μοτίβο ονομασίας που χρησιμοποιείται για τα αρχεία; 

______________________________________________________  

Χρησιμοποιώντας αρχειοθετημένα αρχεία 

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία από τις εργασίες «δημιουργία αρχειοθετημένων 

αρχείων» και επιχειρήστε τα εξής: 



 

  
 

      

1. Ανοίξτε το αρχείο files2.store.zip (εργασία 3 παραπάνω) και 

διαγράψτε οποιοδήποτε .DOC ή .DOCX από το αρχείο 

2. Εξάγετε τα αρχεία από το files3.7z σε έναν νέο φάκελο που 

ονομάζεται "extracted3" 

 

  



 

  
 

      

 

ΜΕΡΟΣ 2. ΕΡΓΑΣΙΑ WETRANSFER.COM 

Σημεία που πρέπει 
να σημειωθούν 
σχετικά με την 
εφαρμογή 

1. Είναι μια δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία 

2. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό ή να 

χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας google ή apple για να 

συνδεθείτε 

3. Μπορείτε να μεταφέρετε έως και 2 GB 

4. Μπορείτε να στείλετε αρχεία σε έως και 10 άτομα 

5. Οι λήψεις είναι διαθέσιμες μόνο για 7 ημέρες 

6. Ως αποστολέας, λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν γίνεται λήψη των 

αρχείων. 

 

Προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις 
παρακάτω 
ερωτήσεις 

1. Με το WeTransfer.com μπορείς να στείλεις ένα αρχείο την φορά;  

 Ναι   

 όχι  

2. Τι γίνεται αν δεν καταβάσεις τα αρχεία στην περίοδο των 7 ημερών? 

 Διαγράφονται και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα 

 Αποθηκεύονται σε ένα αρχειοθετημένο αρχείο και μπορούν 

να αποκατασταθούν μετά από αίτημα του αρχικού 

αποστολέα 

 Πρέπει να ζητήσετε από το αρχικό αποστολέα να 

«ενημερώσει» το σύνδεσμο για άλλες επτά μέρες 

 Τίποτα από τα παραπάνω 

3. Μπορεί (το wetransfer) να μεταφέρει, να μεταφέρει μεγαλύτερα 

αρχεία από 2 GB; 

 Ναι, αλλά με συνδρομή Pro (με πληρωμή) 

 Ναι  

 Όχι  

4. 4. Μπορείτε να προσθέσετε ένα μήνυμα στους παραλήπτες μιας 

μεταφοράς; 

 Ναι, αλλά με συνδρομή Pro (με πληρωμή) 

 Ναι  



 

  
 

      

 Όχι  

5. Τι θα συμβεί αν δεν δημιουργήσετε λογαριασμό; 

 Μπορείτε ακόμα να μεταφέρετε αρχεία 

 Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία 

 Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία αλλά το email σας πρέπει να 

επαληθεύεται σε κάθε μεταφορά 

 

Δοκιμάστε και 
ολοκληρώστε τις 
παρακάτω 
εργασίες: 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας που 

ονομάζεται "media" που περιλαμβάνει ορισμένα αρχεία (για παράδειγμα: 

.png, .jpg, .avi, .mp3, .pdf, .txt και .docx). 

1. Επιλέξτε το φάκελο και προσθέστε τον σε ένα αρχειοθετημένο αρχείο 

που ονομάζεται media.zip 

2. Μεταβείτε στο WeTransfer.com 

3. Μπορείτε είτε να εγγραφείτε για έναν δωρεάν λογαριασμό είτε να 

χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας Google 

4. Ξεκινήστε μια μεταφορά αρχείων και μεταφορτώστε το αρχείο 

media.zip 

5. Εισαγάγετε το email ενός συναδέλφου ως παραλήπτη ή εάν έχετε 

προσωπικό λογαριασμό email (google ή άλλο) χρησιμοποιήστε τον 

για να είστε επιπλέον παραλήπτης. 

6. Εισαγάγετε ένα μήνυμα όπως "Δοκιμή wetransfer.com" 

7. Στείλτε το αρχείο. 

 

 



 

  
 

      

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ.  

ΘΕΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Εργασία στο σύννεφο 

ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ Μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και 
Επιστημών της Αγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Μεταξύ 1.5 και 2 ωρών 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ Διδακτικό και ειδικό διδακτικό προσωπικό καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες 
που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και την πρακτική τους εμπειρία 
στην εργασία με τεχνολογίες cloud 

ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Παραδίδεται σε διαδικτυακή βάση με χρήση της πλατφόρμας Blackboard 
Collaborate με πρακτικές πτυχές χρησιμοποιώντας εργαλεία του Google 
Workspace 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Να παρέχει στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία στην 
εργασία με εφαρμογές Google Workspace αλλά και να ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες ότι είναι διαθέσιμα σχετικά εργαλεία με βάση τις λύσεις 
cloud της Microsoft 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

- να γνωρίζουν το πλούσιο σύνολο εφαρμογών στον 
χώρο εργασίας της Google 

- να μάθουν για τους μηχανισμούς της Google για 
κοινή χρήση αρχείων/φακέλων 

- να μάθουν για τη συνεργασία χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία της Google 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

- να μάθουν τις βασικές δεξιότητες διαχείρισης 
αρχείων/φακέλων για το google drive 

- να μάθουν πώς να κάνουν κοινή χρήση απο αρχεία 
γραφείου με άλλους χρήστες 

- να μάθουν πώς να δημιουργούν φόρμες και να 
συλλέγουν δεδομένα 

- να μάθουν πώς να δημιουργούν και να 
διαχειρίζονται ομάδες google (συζήτησης). 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Επί του παρόντος, η διαδικτυακή συνεργασία και η 
ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
απαραίτητη δεξιότητα που θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα άτομα. Η τηλεργασία ή η εξ 
αποστάσεως μελέτη, ειδικά κατά τα χρόνια του COVID-
19, υπαγόρευσε στους ανθρώπους να αποκτούν 
δεξιότητες στο διαδίκτυο και στη συνεργασία και τις 
κατέστησαν απαραίτητες σχεδόν όσο και τις κοινωνικές 
δεξιότητες. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ηλεκτρονική επίδειξη σχετικών εργαλείων και λειτουργιών συνοδευόμενη 
από ανατεθειμένες εργασίες ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 
εφαρμόσουν σχετικές έννοιες και λειτουργίες. 



 

  
 

      

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
/ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε το Blackboard Collaborate για συναντήσεις στο 
διαδίκτυο, επομένως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι πρωταρχικής 
σημασίας. Μια παρουσίαση PowerPoint θα χρησιμοποιηθεί για να 
εισαγάγει γρήγορα το πλαίσιο της εκπαίδευσης και, στη συνέχεια, θα 
λειτουργήσει ως οδηγός παρουσιάζοντας τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν για την εξέταση του υλικού. 
 
Επιπλέον, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται ένας σύνδεσμος προς τον 
ιστότοπο του έργου becom (https://becomeproject.eu) και μια γρήγορη 
εισαγωγή των διαθέσιμων διαδικτυακών πόρων. 
 
Συνιστάται οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό Google που θα τους 
επιτρέπει την πρόσβαση στις εφαρμογές και την κοινή χρήση. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το πρωταρχικό μέλημα αυτού του εργαστηρίου/εκπαίδευσης είναι να 
επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με τα 
εργαλεία συνεργασίας cloud που διατίθενται από την Google. 
 
Προβλέπεται ότι η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει ένα σύνολο βημάτων στα 
οποία ο εκπαιδευτής θα επιδείξει πρώτα κάποια λειτουργικότητα στους 
συμμετέχοντες και στη συνέχεια θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να 
ολοκληρώσουν ορισμένες σχετικές εργασίες δίνοντας λίγο χρόνο για να το 
κάνουν. 
 
Για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο είναι εταίρος της 
Microsoft και ότι όλα τα εργαλεία της Google έχουν αντίστοιχα της 
Microsoft. θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε κάπου στην παρουσίαση 
έναν σύνδεσμο προς κάποιες πληροφορίες (ιστότοπο ή/και βίντεο) που 
σχετίζονται με το αντίστοιχο εργαλείο από την Microsoft. 
 
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το εργαστήριο/εκπαίδευση θα 
ηχογραφηθεί και θα διατεθεί στους συμμετέχοντες καθώς και σε άλλο 
προσωπικό και συνεργάτες ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και να 
χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό όργανο. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Μαθαίνοντας για το google drive. Θα ενημερώσουμε τους 
συμμετέχοντες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες και τον χειρισμό 
αρχείων και φακέλων. Επίδειξη κοινών λειτουργιών για τους πόρους 
που βασίζονται σε σύννεφο που είναι διαθέσιμοι στη μονάδα δίσκου. 

2. Εμφάνιση του εύρους των εφαρμογών (Έγγραφα, φύλλα, διαφάνειες, 
ημερολόγιο, φόρμες, Gmail, ομάδες, τάξη) 

3. Να μάθουν για τρόπους κοινής χρήσης πόρων του google drive. Κοινή 
χρήση παρέχοντας δικαιώματα πρόσβασης έναντι κοινής χρήσης 
παρέχοντας έναν σύνδεσμο. 

4. Να μάθουν για τη διαδικτυακή συνεργασία σε πραγματικό χρόνο 



 

  
 

      

5. Να μάθουν πώς να δημιουργούν και να μοιράζονται φόρμες για τη 
συλλογή δεδομένων 

6. Να μάθουν πώς να δημιουργούν μια ομάδα και να χειρίζονται μέλη 
και ρυθμίσεις 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Λογαριασμός Google. Χώρος εργασίας της Google. διαδικτυακές εφαρμογές 
Google. διαδικτυακή συνεργασία σε πραγματικό χρόνο· 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

Θα παρουσιάσουμε το Google Workspace και θα 
αναφέρουμε συνοπτικά τα εργαλεία που αποτελούν τη 
σουίτα. Θα βεβαιωθούμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
έχουν έναν λογαριασμό google που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν. 
 
Θα δώσουμε χρόνο στους συμμετέχοντες να 
δημιουργήσουν έναν λογαριασμό (εάν χρειάζεται, θα 
επιδείξουμε την διεργασία δημιουργίας λογαριασμού) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΦΑΣΗ 1. 
Θα επιδείξουμε το google drive ως τον βασικό 
διαχειριστή αρχείων για τον χειρισμό των περιεχομένων 
της μονάδας google ενός χρήστη. Επίδειξη δημιουργίας 
φακέλων και δημιουργία νέων εγγράφων (ή άλλων 
αρχείων). Επίδειξη λειτουργιών χειρισμού αρχείων και 
φακέλων. 
 
Γιατί είναι σημαντικό? 
Τα δωρεάν εργαλεία που προσφέρει το Google 
Workspace είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο και 
την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα μέλη ΔΕΠ που 
συνεργάζονται σε έργα μοιράζονται πολύ συχνά μια 
ποικιλία αρχείων και είναι σημαντικό για κάποιον να 
γνωρίζει τα βασικά λειτουργικά βήματα του google 
drive. Τα εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
από οδηγίες για την κοινή χρήση αρχείων με μαθητές. 
 
Εργασίες για συμμετέχοντες: 
1. Συνδεθείτε στο google 
2. Ανοίξτε το google drive 
3. Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο που ονομάζεται 

"training" 
4. Στον φάκελο «training» δημιουργήστε ένα νέο 

έγγραφο που είναι αποθηκευμένο ως «first doc» 
και ένα νέο φύλλο που ονομάζεται «first sheet» 

5. Στον φάκελο "training" δημιουργήστε έναν άλλο 
φάκελο που ονομάζεται "testing" 

6. Μετακινήστε τα αρχεία «first doc» και «first sheet» 
στο φάκελο «testing». 

7. Μέσα στο φάκελο «testing» δημιουργήστε ένα νέο 
αρχείο διαφάνειας (ονομάστε το «first slide») και 



 

  
 

      

δημιουργήστε ένα αντίγραφό του στο φάκελο 
«training». 

8. Ζητήστε από έναν (εθελοντή) συμμετέχοντα να 
μοιραστεί την οθόνη του και να μας δείξει την 
ολοκληρωμένη εργασία. 

 
ΦΑΣΗ 2. 
Θα δείξουμε τρόπους κοινής χρήσης αρχείων από το 
google drive. Εμφάνιση παραδειγμάτων κοινής χρήσης 
χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο προς ένα αρχείο (ή 
φάκελο) και, επίσης, επίδειξη της κοινής χρήσης 
παρέχοντας άδειες 
επεξεργασίας/προβολής/σχολιασμού σε άλλον χρήστη 
της Google ή σύνολο χρηστών. 
 
Γιατί είναι σημαντικό? 
Η κοινή χρήση αρχείων είναι κάτι που πραγματοποιείται 
σε καθημερινή βάση. Μπορεί να είναι η κοινή χρήση 
αρχείων με συνεργάτες του έργου. να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με συνεργάτες· να μοιραστούν κάποιο 
υλικό με τους μαθητές. να διαθέσει κάποιους πόρους 
στους μαθητές για εργασίες που πρέπει να γίνουν. Η 
εργασία σε αρχεία μεμονωμένου αντιγράφου 
(κοινόχρηστα) μειώνει την ανάγκη για χρησιμοποίηση 
εκδόσεων και μας κάνει πιο αποτελεσματικούς. 
Επιπλέον, η πανταχού παρούσα φύση της κοινής 
πρόσβασης διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. 
 
Εργασίες για συμμετέχοντες: 

1. Διαμορφώστε την κοινή χρήση και την άδεια 
του αρχείου «first doc» στον φάκελο 
«training/testing» ώστε να επιτρέπεται στον 
χρήστη grondoudis@gmail.com να επεξεργαστεί 
το αρχείο 

2. Διαμορφώστε την κοινή χρήση και τα 
δικαιώματα του αρχείου «first sheet» στον 
φάκελο «training/testing» για να επιτρέψετε 
στον χρήστη grondoudis@gmail.com να δει το 
αρχείο. 

3. Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο επεξεργασίας 
(που μπορεί να ανοίξει ο καθένας) για το αρχείο 
«first slides» στο φάκελο «training» και στείλτε 
το σύνδεσμο (χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 
σας στο Gmail) στο a.grondoudis@euc.ac.cy  

4. Ανοίξτε τα email που έλαβε οποιοσδήποτε 
συμμετέχων και δείξτε ότι έχετε πρόσβαση στα 
αρχεία (για επεξεργασία/προβολή) 

 
ΦΑΣΗ 3. 

mailto:grondoudis@gmail.com
mailto:grondoudis@gmail.com
mailto:a.grondoudis@euc.ac.cy


 

  
 

      

Επίδειξη διαδικτυακής συνεργασίας και επεξεργασίας 
και σχολιασμού σε πραγματικό χρόνο σε κοινόχρηστα 
αρχεία. Θα δείξουμε το «Google Meet» και πόσο 
εύκολο είναι να ρυθμίσετε μια άμεση βιντεοκλήση. Θα 
δείξουμε πώς μπορεί να γίνει κοινή χρήση της οθόνης 
και θα επιδείξουμε την επεξεργασία σε πραγματικό 
χρόνο ενός κοινόχρηστου αρχείου. 
 
Γιατί είναι σημαντικό? 
Συνεχίζοντας την ιδέα της κοινής χρήσης, η επεξεργασία 
αρχείων σε πραγματικό χρόνο επιτυγχάνει πραγματική 
διαδικτυακή συνεργασία. Μια ομάδα ερευνητών μπορεί 
να επεξεργαστεί διαφορετικές περιοχές του ίδιου 
εγγράφου, επομένως εξοικονομώντας χρόνο. Οι 
εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ενώ 
πραγματοποιείται μια βιντεοκλήση (ίσως μόνο ηχητική) 
δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερο συντονισμό και 
ανταλλαγή ιδεών. Η σύγχρονη επικοινωνία και η 
επεξεργασία μπορεί να είναι αρκετά παραγωγική. Αυτό 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή 
για να ζητήσει από τους μαθητές να εργαστούν ως 
ομάδες προκειμένου να συνεργαστούν/μοιραστούν και 
να ολοκληρώσουν ορισμένες εργασίες. 
 
Εργασία(ες) για συμμετέχοντες 

1. Θα ζητηθεί από έναν (εθελοντή) συμμετέχοντα 
να δημιουργήσει ένα google meet και να 
προσκαλέσει το grondoudis@gmail.com  στη 
συνάντηση. 

2. Θα ζητηθεί από έναν άλλο (εθελοντή) 
συμμετέχοντα να δημιουργήσει ένα google 
meet, να αντιγράψει τον κωδικό του meet και 
να το στείλει με email στη διεύθυνση 
a.grondoudis@euc.ac.cy  για να του ζητήσει να 
συμμετάσχει. 

3. Σε έναν από τους δύο (παραπάνω) 
συμμετέχοντες μοιράστείτε ένα έγγραφο (ή 
φύλλο ή διαφάνεια) και δείξτε πώς μπορούμε 
να μοιραστούμε την οθόνη και να δούμε την 
επεξεργασία και από τα δύο άτομα ταυτόχρονα 

 
ΦΑΣΗ 4. 
Θα δείξουμε τη δημιουργία μιας φόρμας google που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή 2 ή 3 απαντήσεων σε 
ερωτήσεις. Θα μοιραστούμε το σύνδεσμο για τη φόρμα 
με τους συμμετέχοντες και θα δείξουμε ότι εισάγετε ένα 
σύνολο απαντήσεων. Επίδειξη διαμόρφωσης της 
φόρμας και προσθήκη συνεργατών (επιλέξτε δείγματα 
συμμετεχόντων). Δείξτε στους συμμετέχοντες πώς είναι 

mailto:grondoudis@gmail.com
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δυνατό να δείτε το αποτέλεσμα που δημιουργείται από 
τη φόρμα. Δείξτε πώς μπορεί η φόρμα να συνδεθεί με 
ένα φύλλο Google, ώστε τα δεδομένα να είναι πιο 
διαχειρίσιμα. 
 
Γιατί είναι σημαντικό? 
Πολλές ερευνητικές δραστηριότητες βασίζουν τα 
ευρήματά τους σε πληροφορίες ανακάλυψης που 
πρέπει να συλλεχθούν από διάφορους πληθυσμούς. Οι 
φόρμες Google παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης 
δημιουργίας ερωτηματολογίων που μπορούν να 
διανεμηθούν και να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Οι 
φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρουσίαση των ευρημάτων με πολύ εμφανή τρόπο, 
καθώς θα δημιουργήσει αυτόματα γραφήματα και 
χρήσιμα γραφικά για να μεταδώσει το νόημα. Εάν 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, οι απαντήσεις από 
τις έρευνες μπορούν να συνδεθούν με ένα αρχείο 
φύλλου και να τροποποιηθούν ανάλογα για την 
ανάλυση και την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών. 
 
Εργασία(ες) για συμμετέχοντες 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
δημιουργήσουν μια φόρμα που ονομάζεται 
«first form» 

2. Εισαγάγετε μια ερώτηση τύπου «yes/no» (ή 
οτιδήποτε αισθάνονται ότι θέλουν) 

3. Συνδέστε τη φόρμα με ένα φύλλο google 
4. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο για τη φόρμα 
5. Μοιραστείτε τον σύνδεσμο στη συνομιλία 

συνεργασίας (στο Blackboard Collaborate) 
6. Ζητήστε από άλλους συμμετέχοντες να 

επισκεφθούν τη φόρμα και να απαντήσουν στην 
ερώτηση 

7. Ζητήστε από έναν (εθελοντή) συμμετέχοντα να 
μοιραστεί την οθόνη του και να μας δείξει τη 
φόρμα του και τυχόν απαντήσεις που έλαβε 

8. Ζητήστε από έναν άλλο (εθελοντής) συμμετέχων 
να μοιραστεί την οθόνη του και να δείξει σε 
όλους το φύλλο απαντήσεων 

 
ΦΑΣΗ 5. 
Θα δείξουμε τη δημιουργία και τη διαμόρφωση μιας 
ομάδας google ως λίστα διανομής email (οι άνθρωποι 
μπορούν να στείλουν email στη λίστα και όλοι να 
λαμβάνουν το email για να απαντήσουν σε συζήτηση 
κ.λπ.). θα δείξουμε την προσθήκη μελών και τη 
διαμόρφωση της ομάδας. 
 



 

  
 

      

Γιατί είναι σημαντικό? 
Οι συνεργαζόμενες ομάδες αντιμετωπίζουν μερικές 
φορές προβλήματα εάν τα μέλη δεν είναι ενημερωμένα 
για το τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι όλες οι 
επικοινωνίες σύγχρονες και τις περισσότερες φορές 
πρέπει να βασιστούμε στην ασύγχρονη ανταλλαγή 
μηνυμάτων. Η δημιουργία μιας ομάδας google μπορεί 
να βοηθήσει στην επίτευξη αυτής της επικοινωνίας. Ένα 
μέλος της ομάδας που θέλει να μοιραστεί κάποιες 
πληροφορίες μπορεί να στείλει email στην ομάδα και το 
μήνυμα θα παραδοθεί αυτόματα σε όλα τα μέλη της 
ομάδας. Στη συνέχεια, τα μέλη μπορούν να απαντήσουν 
στην ομάδα και τα μηνύματα θα συσχετιστούν για τη 
διαμόρφωση μιας ασύγχρονης συζήτησης και 
ανταλλαγής ιδεών. Αυτό μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μαθημάτων και, 
ενδεχομένως, για βοήθεια ανάθεσης. Ένας μαθητής 
μπορεί να στείλει μια ερώτηση μέσω email σε μια 
ομάδα και τα μέλη της ομάδας μπορούν να δώσουν 
πιθανές λύσεις ή απαντήσεις. 
 
Εργασία(ες) για συμμετέχοντες 

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση group.google.com 
2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

δημιουργήσουν μια ομάδα 
3. Διαμορφώστε τα μέλη ώστε να μπορούν να 

δημοσιεύουν αναρτήσεις στην ομάδα 
στέλνοντας email 

4. Διαμορφώστε το πρόθεμα θέματος των 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι 
ώστε τα email να φιλτράρονται (και να 
ανακαλύπτονται πιο εύκολα) 

5. Προσθέστε το grondoudis@gmail.com ως μέλος 
της ομάδας 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση των 
εννοιών που σχετίζονται με το Google Workspace και τις 
σχετικές εφαρμογές του. Ελπίζουμε ότι τα 
επεξεργασμένα παραδείγματα μαζί με τις πρακτικές 
εργασίες θα αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης 
για τους συμμετέχοντες να ενδιαφερθούν περισσότερο 
και να εμπλακούν στη χρήση των εργαλείων. 
 
Για να διευκολυνθεί η χρήση των λύσεων της Microsoft 
στο πανεπιστήμιο, θα παρέχονται πληροφορίες που θα 
αντιστοιχούν στα εργαλεία που συζητήθηκαν στην 
εκπαίδευση με τα αντίστοιχα από την Microsoft. Αυτές 
οι πληροφορίες θα περιέχουν συνδέσμους ιστού προς 

mailto:grondoudis@gmail.com


 

  
 

      

ιστότοπους και βίντεο που δείχνουν ή/και εξηγούν τα 
εργαλεία. 
 
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
ερωτηθούν εάν είναι πρόθυμοι να δώσουν σχόλια 
σχετικά με την εκπαίδευση. Η ανατροφοδότηση θα είναι 
εθελοντική και ανώνυμη. Μια μικρή φόρμα Google έχει 
ετοιμαστεί και θα διατεθεί στους συμμετέχοντες για να 
μας πουν τη γνώμη τους σχετικά με την εργαλειοθήκη. η 
παράδοση και πολλά άλλα. 

  

Ανδρέας Γκροντούδης 

(Andreas Grondoudis) 

 


