
Eθελοντές
της Γνώσης
Koινωνική ∆ικτύωση

EΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Συµφωνία επιχορήγησης: 2011-3279/001-001

“Το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντιπροσωπεύει τις απόψεις του
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν”

Fondazione Mondo Digitale / 50και Ελλάς

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Social Network-GR_covers.pdf   1   10/14/12   1:43 AM



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

1 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Κοινωνική Δικτύωση 

 

 
 
 
 
 
 
 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

3 
 

Αυτός ο τόμος είναι μέρος των εργαλείων εκπαίδευτσης που σχεδιάστηκε από το 
Fondazione Mondo Digitale για το πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». 

 
Το ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων αποτελείται από 7 τόμους: 

 
Οδηγίες για Εκπαιδευτές 
Οδηγίες για Δασκάλους 

Οδηγίες για Μαθητές μεγαλύτερης Ηλικίας 
Το Αλφαβητάρι των Υπολογιστών 

Κοινωνική Δικτύωση 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Εύκολη Τεχνολογία 
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ΜΕΡΟΣ 1 

Εισαγωγή στην κοινωνικη δικτυωση  
 

 

 

Μπορεί να μην έχετε εξοικειωθεί ακόμα με το διαδίκτυο ή να το χρησιμοποιείται 

μόνο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για άλλα "σοβαρά" ζητήματα, όμως 

σίγουρα θα έχετε ακούσει και για τα κοινωνικά δίκτυα. Ίσως να έχετε μάθει για 

αυτά μέσω φίλων ή συγγενών ή μέσω των ειδήσεων. Τα μεγαλύτερα και πιο 

δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι τα Facebook, MySpace, YouTube, ενώ κάποια 

άλλα μικρότερα και λιγότερο δημοφιλή είναι το Flickr και το Βedo. 
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Πρόσφατα, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πράγματι γίνει ένα μαζικό φαινόμενο. Για 

παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2009 πάνω από 276 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν 

εγγραφεί στο Facebook, που είναι και το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στις μέρες 

μας.  

 

Τι σημαίνει κοινωνικό δίκτυο; 

 

Το κοινωνικό δίκτυο είναι μια ομάδα ατόμων που σχετίζονται μεταξύ τους: φίλοι, 

πελάτες ή απλά γνωστοί.  

Καθημερινά, όλοι είμαστε μέρος τουλάχιστον ενός κοινωνικού δικτύου: π.χ. στην 

παρούσα στιγμή, οι συμμαθητές σας μελετούν… τα Κοινωνικά Δίκτυα. 

Κάθε μέλος αυτής της ομάδας έχει κοινωνικές σχέσεις με άλλα μέλη. Αυτό το 

νούμερο ποικίλει, και ακόμη περισσότερο, με την πάροδο του χρόνου. Από τη 

στιγμή που γνωρίζετε νέους ανθρώπους, οι παλιές φιλίες ίσως γίνουν λιγότερο 

σημαντικές. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ευέλικτο. Καθημερινά, νέες σχέσεις 
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ξεκινούν αλλά και τελειώνουν. Επιπλέον,  η έννοια του δικτύου τονίζει την 

πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό δεν είναι απλά ένα σαφές, 

γραμμικό σύστημα μέσα στο οποίο ο καθένας έχει έναν ή δύο φίλους, αλλά ένα 

σύνθετο σύστημα που αποτελείται από έναν απρόβλεπτο αριθμό ή σχέσεις όπως 

σε έναν ιστό αράχνης.  

 

 

 

 

 

 

 

  Γραμμικό πρότυπο κοινωνικών σχέσεων  Πρότυπο κοινωνικού δικτύου 

 

Ένα κοινωνικό δίκτυο στο Ίντερνετ λειτουργεί πάνω-κάτω με τον ίδιο τρόπο. Θα 

πρέπει να δημιουργήσετε μια προσωπική σελίδα (το προσωπικό σας προφίλ) 

εισάγοντας το όνομά σας (ή παρατσούκλι, ή κάποιο ψευδώνυμο), τη φωτογραφία 

σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες. Στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε την 

"κοινωνική συναναστροφή" με επισκέψεις σε σελίδες φίλων σας ή και σε 

ανθρώπους που δεν γνωρίζετε (που μπορούν να είναι γνωστοί των φίλων σας.  

 

Το να "γίνετε φίλοι" με κάποιον σε ένα κοινωνικό δίκτυο είναι παρόμοιο με το να 

γίνετε φίλοι στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πρόσβαση στις 

σελίδες του (κάτι σαν το "εικονικό σπίτι" του), θα μπορείτε να βλέπετε τις 

φωτογραφίες του,  ποιοι είναι οι φίλοι του και –αν σας ενδιαφέρουν και 

ενδιαφέρει και αυτούς– να γνωριστείτε μεταξύ σας και να ανταλλάσετε 

χαιρετισμούς,  πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.  
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Μπορείτε να αναρωτηθείτε, γιατί θα πρέπει να μπερδεύουμε την πραγματική ζωή 

μας με ένα εικονικό αντίγραφο; Αν έχω να πω κάτι στο γείτονά μου, δεν είναι πιο 

εύκολο να πάω από εκεί και να του χτυπήσω το κουδούνι; Αν θέλω να μάθω πώς τα 

πηγαίνει η ανιψιά μου στο πανεπιστήμιο, δεν είναι καλύτερα να της τηλεφωνήσω; 

 

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι και ναι και όχι. 

Το να ανήκετε σε ένα κοινωνικό δίκτυο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε τις 

προσωπικές σας επαφές, σταματάτε να πίνετε τσάι με τους φίλους σας και δεν 

καλείτε πια στο τηλέφωνο τους συγγενείς σας. Είναι ένας διαφορετικό μέσο 

επικοινωνίας και ξεκινήματος νέων φιλικών σχέσεων με έναν γρήγορο 

διασκεδαστικό και οικονομικό τρόπο. Είναι μια επιπλέον ευκαιρία για συνάντηση 

και επικοινωνία και όχι ένας λόγος για να εγκαταλείψετε τις καθημερινές σας 

συναντήσεις και επικοινωνία.  

Όπως η ανακάλυψη της τηλεόρασης  δεν έβαλε τέλος στη χρήση ραδιοφώνου και 

του κινηματογράφου, αντίστοιχα τα κοινωνικά δίκτυα δεν πρόκειται 

αντικαταστήσουν την πραγματική ζωή και επικοινωνία. Μάλλον το αντίθετο, θα την 

εμπλουτίσουν.  

 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να μοιραστώ κοινά ενδιαφέροντα 49% 

Είναι ένας καλός τρόπος για να με κρατάει ενήμερο 25% 

Για να εφράσω τις απόψεις μου και να πάρω συμβουλές πάνω σε 

σημαντικά ζητήματα  

61% 

Για να κρατήσω την επαφή με φίλους και συγγενείς 47% 

Για να βλέπω τα προφίλ άλλων ανθρώπων 57% 

Για συγκεκριμένους λόγους: εύρεση συνεργάτη, επαγγελματικά 

δίκτυα, κλπ. 

25% 

Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Κοινωνικά Δίκτυα σύμφωνα με έρευνα της 

Microsoft 
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Πως είναι (συνήθως) ένα κοινωνικό δίκτυο; 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: εσωτερικά 

ή κλειστά δίκτυα και εξωτερικά ή δημόσια δίκτυα (στα πιο δημοφιλή 

περιλαμβάνονται τα: ΜySpace, Facebook και Τwitter).  

Ένα εσωτερικό δίκτυο είναι μια κλειστή κοινότητα που σχηματίζεται από μια ομάδα 

ανθρώπων μιας εταιρίας, οργανισμού κλπ. Το κλειστό δίκτυο μπορεί επίσης να 

βασίζεται σε κάποιο κοινό ενδιαφέρον ή να έχει δημιουργηθεί από έναν αριθμό 

χρηστών ενός ανοιχτού δικτύου.  

Ένα ανοιχτό ή εξωτερικό δίκτυο είναι δημόσιο και προσβάσιμο σε όλους τους 

χρήστες του Διαδικτύου. Μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα από ανθρώπους 

που δεν περιορίζονται σε θέματα και χαρακτηριστικά (όπως το Facebook) ή ένα 

θεματικό δίκτυο αφιερωμένο σε μια ειδική κατηγορία (μαγειρική, αθλήματα, κλπ.).  

 

Παρ' όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τύποι δικτύων ακολουθούν το ίδιο σκεπτικό: οι 

χρήστες ανεβάζουν πληροφορίες και φωτογραφίες, δημιουργούν το προσωπικό 

τους προφίλ και γίνονται φίλοι με άλλους χρήστες.  
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Συνήθως, τα μέλη που θέλουν να γίνουν φίλοι, πρέπει να επιβεβαιώσουν το αίτημα 

φιλίας. Αν, για παράδειγμα, η Μαρία θέλει να γίνει φίλη με τον Γιώργο, πρέπει να 

του στείλει ένα αίτημα φιλίας. Ο Γιώργος θα πρέπει να αποδεχθεί ή να αρνηθεί το 

αίτημα. Αυτή η διαδικασία περιορίζει την αδιάκριτη πρόσβαση στο προφίλ κάποιου 

βάζοντας σε λειτουργία το σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων που 

υπάρχει στην βάση κάθε κοινωνικού δικτύου. 

 

 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα συνεχώς εξελίσσονται και αποκτούν νέες επικοινωνιακές και 

ψυχαγωγικές δυνατότητες.  
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Μια από της σημαντικότερες και πρόσφατες καινοτομίες αφορούν την κοινωνική 

δικτύωση μέσω κινητής τηλεφωνίας. Πολλά κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν μια 

απλουστευμένη και ευανάγνωστη εκδοχή ώστε να επιτρέπουν στα μέλη τους να 

συμμετέχουν στην κοινότητα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.  

 

 

Άλλα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Twitter, στην πραγματικότητα βασίζονται στην 

χρήση μέσω κινητής τηλεφωνίας με κύριο μέσο πρόσβασης το τηλέφωνο και όχι 

τον υπολογιστής. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ολόκληρος κόσμος που συνεχώς 

εξελίσσεται και διευρύνεται.  

 

Προκειμένου να τα κατανοήσετε καλύτερα, ας σταματήσουμε εδώ τη θεωρία.  

 

Ήρθε η ώρα να ενταχτείτε σ' ένα κοινωνικό δίκτυο! 
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Δραστηριότητες 
 

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες χρήσιμες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε 

ατομικά ή σε ομάδες για να εξοικειωθείτε με τον κόσμο των κοινωνικών δικτύων.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:   

- Φτιάξτε μία λίστα με όλα τα κοινωνικά δίκτυα που γνωρίζετε ή έχετε 
ακούσει.  
 

- Ψάξτε στο διαδίκτυο για κοινωνικά δίκτυα και συγκρίνετε τα αποτελέσματα 
με τη λίστα που έχετε συμπληρώσει.  

 
- Ενοποιείστε τις δύο λίστες και προσθέστε μια σύντομη περιγραφή στο κάθε 

κοινωνικό δίκτυο. (συγκεκριμένες λειτουργίες, θεματική εστίαση, κλπ.) 
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ΜΕΡΟΣ 2 

 FACEBOOK 1 

Εγγραφή στο Facebook 
Γενικές ρυθμίσεις προφίλ 

Ρυθμίσεις, Απόρρητο και Ασφάλεια 
 

Το Facebook αυτή τη στιγμή θεωρείται ο "βασιλιάς", αφού είναι το πιο 

διαδεδομένο παγκοσμίως κοινωνικό δίκτυο. Είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει 

πολλές λειτουργίες που το καθιστούν διασκεδαστικό. Γνωρίζοντας πώς λειτουργεί 

είναι ένας εξαιρετικός τρόπος προσέγγισης στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων. 

Επιπλέον, όταν γίνετε "ειδικός" στην χρήση του Facebook, θα είναι πολύ 

ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο, καθώς οι 

βασικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι και τα μόνα που αλλάζουν είναι οι επιλογές και τα 

γραφικά. 

 

Εισαγωγή στο Facebook 

Πρώτα πρέπει να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.facebook.com 

Αυτό που θα δείτε είναι το παράθυρο σύνδεσης. 

 

http://www.facebook.com/
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Aν τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Το 

σύστημα δουλεύει σε πολύγλωσση πλατφόρμα. Απλά επιλέξτε την ελληνική 

γλώσσα στο κάτω μέρος και η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη σελίδα. 

 

Αυτή σελίδα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν εγγραφή.  

Το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε τα πεδία στη δεξιά πλευρά της σελίδας με 

τα προσωπικά στοιχεία σας. 

 

Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία για να δημιουργήσουμε 

ένα τυπικό προφίλ του χρήστη "Εθελοντές της Γνώσης".  

Για να εγγραφείτε, πρέπει να έχετε ένα ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για να λαμβάνετε τις γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται αυτόματα 

και αφορούν δραστηριότητες σχετικά με το προφίλ σας (π.χ., ένας φίλος σας έχει 

γράψει κάτι, κάποιος σας έστειλε μια φωτογραφία, κλπ.). 

Επιλογή Γλώσσας 
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Το "Νέος Κωδικός Πρόσβασης" που ζητείται θα είναι ο κωδικός για την είσοδο σας 

στο Facebook και ΟΧΙ για το λογαριασμό του e-mail σας. Θα το χρησιμοποιήσετε 

για έχετε πρόσβαση στη σελίδα σας. Για την εγγραφή του "Εθελοντές Της Γνώσης", 

του οποίου το e-mail είναι "ethelontestisgnosis@gmail.com", o νέος κωδικός 

πρόσβασης που έχουμε επιλέξει (και κρυπτογραφείται από μαύρες κουκίδες) είναι 

"ΕtG1011!" 

 

Αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με τις ζητούμενες πληροφορίες, πατήστε το 

κουμπί "Εγγραφή". 

Ένα νέο παράθυρο θα εμφανιστεί: για τον  "Έλεγχο ασφαλείας" το οποίο αποτελεί 

μέρος του ευρύτερου συστήματος ασφαλείας του Facebook προκειμένου να 

διαπιστώσει ότι τα νέα προφίλ δεν δημιουργούνται αυτόματα μέσω κακόβουλων 

προγραμάτων ή ιών.  

Το σύστημα θα σας ζητήσει να αντιγράψετε λέξεις, γράμματα και/ή ψηφία που 

είναι γραμμένα με περίεργο τρόπο (και μάλιστα πολλές φορές δεν είναι καθόλου 

ευανάγνωστα) για να επιβεβαιώσει ότι η εγγραφή γίνετε από άνθρωπο. 
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Μην ανησυχήσετε αν δεν τα καταφέρετε από την πρώτη φορά. Αυτό συμβαίνει 

συχνά γιατί οι λέξεις είναι αρκετά κακογραμμένες. Μπορείτε να άλλες λέξεις προς 

αντιγραφή ακόμα και να τις ακούσετε αν έχετε ηχεία στον υπολογιστή σας. 

Προσοχή: από τη στιγμή που πατάτε το "Εγγραφή" (για δεύτερη φορά), δηλώνετε 

ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους χρήσης καθώς και τους κανονισμούς 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κοινωνικού δικτύου. 

Επομένως, καλό είναι να τα διαβάσετε!  

 

 

 

Μετά το δεύτερο κλικ στο "Εγγραφή" (και αν έχετε αντιγράψει τις λέξεις ελέγχου 

ασφαλείας σωστά), θα πρέπει να καθορίσετε το προφίλ σας (δηλαδή, να 

συμπληρώσετε πληροφορίες για τον εαυτό σας και ξεκινήσετε την ανεύρευση 

φίλων). 

Ο καθορισμός του προφίλ έχει 3 στάδια: 

1. Eισαγωγή επαφών 

2. Πληροφορίες προφίλ 

3. Εικόνα προφίλ 

Μπορείτε 

να ζητήσετε 

νέες λέξεις 

Αποδοχή 

των όρων 

του 

Facebook 
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Η πρώτη κατηγορία είναι για την "εύρεση φίλων" και σας βοηθά να βρείτε 

ανθρώπους που γνωρίζετε, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το Facebook και που θα 

θέλατε να έχετε ως φίλους. Εάν ακόμα δεν έχετε κανένα φίλο στο Facebook, ή δεν 

γνωρίζεται τα στοιχεία τους, ή αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το βήμα, μπορείτε να το 

παραβλέψετε. 

 

 

 

Το Βήμα 2 ζητά προσωπικές πληροφορίες για τις σπουδές και την εργασία σας. 

Για Μαρία Rossi, συμπληρώσαμε πτυχίο στις τέχνες το 1968 και την εταιρία Acme 

ως χώρο εργασίας της. 

Αυτά τα πεδία δεν είναι υποχρεωτικά (όπως τα προηγούμενα και τα επόμενα) και 

θα χρησιμοποιηθούν για να την εύρεση συμμαθητών από  το σχολείο και το 

πανεπιστήμιο σας καθώς και συναδέλφων σας στον κλάδο που εργάζεστε. Στην 

πραγματικότητα, το Facebook δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα κοινωνικό δίκτυο για 

τους Αμερικανούς φοιτητές κολεγίου.  
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Στο τρίτο βήμα θα σας ζητηθεί να εισάγεται μια φωτογραφία ή εικόνα.  

Αυτό είναι σημαντικό ... αλλιώς τι είδους του Facebook θα ήταν; 

Όπως η κα Μαρία Rossi μας είναι απλά μια εικονική χρήστης, δεν έχουμε καθόλου 

φωτογραφίες της, αλλά μπορούμε να την φανταστούμε πως θα μοιάζει. Ας 

φανταστούμε ότι αυτή είναι μια κομψή κυρία με πολλά και διαφορετικά 

ενδιαφέροντα. Μπορούμε να την απεικονίσουμε να γράφει στον υπολογιστή της. 

Για να εισαγάγετε μια φωτογραφία στο προφίλ σας, αν έχετε ήδη μια ψηφιακή 

φωτογραφία αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας, το μόνο που έχετε να κάνετε 

είναι να κάνετε κλικ στο "Ανεβάσετε φωτογραφία". Στην περίπτωση αυτή, ένα 

παράθυρο θα ανοίξει που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στους φακέλους του 

υπολογιστή για να βρείτε το σωστό αρχείο. Αν έχετε έναν υπολογιστή με κάμερα, 

μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία, και να την εισάγετε το προφίλ σας. 

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι για τη φωτογραφία σας, μην ανησυχείτε: μπορείτε να 

την αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή! 
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Αποθηκεύσατε τις πληροφορίες και συνεχίσατε;  

Ωραία: γιατί είναι μια σηματική στιγμή… 

 

Τώρα είστε έτοιμοι να μπείτε για πρώτη φορά  

στο προφίλ σας στο Facebook!!! 

 

 

 

  

Μπορείτε να 

παρακάμψετε αυτό το 

βήμα 
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Και ιδού…  

 

Αυτή είναι η σελίδα σας στο Facebook, για να είμαστε ακριβείς, αυτή είναι η σελίδα 

με τις "Πληροφορίες" σας. Εδώ συνοψίζονται όλα τα στοιχεία σας (ή της Μαρίας 

στην περίπτωση μας). 

 

Η εικόνα του χρήστη βρίσκεται στα αριστερά (1).  

 

Κάτω από την εικόνα υπάρχει ένα μικρό κενό για να "γράψετε κάτι σχετικό με 

εσάς" (2). Κάντε κλικ και γράψτε ό,τι σας αρέσει: μία φράση, έναν στίχο, ένα 

απόσπασμα ή οτιδήποτε θεωρείτε πως είναι αντιπροσωπευτικό για εσάς.  

 

Λίγο πιο κάτω (3) θα δείτε την ημερομηνία γέννησης που έχετε εισάγει κατά την 

εγγραφή σας. Από τη μία, η δημοσίευση της ημερομηνίας γέννησης μιας κυρίας 

ίσως να μην είναι πρέπουσα, από την άλλη, μπορείτε να μην συμπληρώσετε το έτος 

2 

1 

3 

4 

5 
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γέννησης και έτσι σας εξασφαλίζει ότι θα λάβετε πολλές ευχές στα γενέθλιά σας 

από τους φίλους σας στο Facebook.  

Στο κέντρο δεξιά, είναι οι γενικές πληροφορίες για τις σπουδές και την εργασία σας 

και (δεν φαίνεται εδώ) άλλα στοιχεία ακόμα πιο κάτω.  

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν 

οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο "Επεξεργασία" (4). Επιπλέον, μπορείτε να 

αφαιρέσετε όλα αυτά, αν αποφασίσετε ότι δεν σας αρέσει το Facebook ή σας έχει 

κουράσει. Το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί παρακάτω. Προς το παρόν, θα καλύψουμε 

όλες τις εντολές που μπορούν να εκτελεστούν κάνοντας κλικ στο "Ρυθμίσεις" στην 

επάνω δεξιά μπλε γραμμή. 

 

Η πρώτη φωτογραφία οθόνης δείχνει τις συνδέσεις σε διάφορα τμήματα σχετικά με 

την μπλε γραμμή και, πάνω από αυτό, μια κίτρινη γραμμή (5) που δηλώνει, "Ο 

λογαριασμός σας δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ελέγξτε το e-mail ... ". Αυτό σημαίνει ότι 

θα πρέπει να ελέγξετε τα e-mail σας, αυτό που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε 

στο Facebook, και να ανοίξετε το e-mail επιβεβαίωσης της καταχώρισης σαν αυτό: 
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Συνήθως έρχεται μετά από λίγα λεπτά. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να 

διαβάσετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που σας έχει σταλεί. Αυτός ο κωδικός πρέπει 

να αντιγραφεί στο αναδυόμενο παράθυρο το οποίο ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο 

σύνδεσμο του μηνύματος που λάβατε στον λογαριασμό e-mail σας.   

 

 

Τώρα, η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί πλήρως και το Facebοok σας 

υποδέχετε και σας θυμίζει για το λογαριασμό e-mail που έχετε επιβεβαιώσει.  

 

 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

26 
 

Εμπλουτίζοντας το προφίλ σας 

 

Ας επιστρέψουμε στο προφίλ σας για να εισάγουμε κάποιες πρόσθετες 

πληροφορίες ώστε να είναι πιο εύκολη η αναγνώρισή σας από παλιούς και νέους 

φίλους καθώς και για να σας γνωρίσουν καλύτερα.  

Είστε στο "Γενικές Πληροφορίες", υποκατηγορία του "Πληροφορίες". Πέρα από τα 

στοιχεία για τη γέννησή σας μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με την 

οικογένειά σας και τα αισθηματικά σας χωρίς όμως αυτά τα πεδία να είναι 

υποχρεωτικά. 
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Στην ίδια κατηγορία πληροφοριών μπορείτε να εισάγετε διάφορα άλλα στοιχεία 

μέσω κάποιων υποκατηγοριών.  
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Τώρα, ας γυρίσουμε στον "Τοίχο". Αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα περιοχή και εδώ 

είναι όπου μπορείτε να γράψετε και να διαβάσετε μηνύματα, να ανεβάσετε και να 

κατεβάσετε φωτογραφίες, κλπ. Είναι η καρδιά της κοινωνικής ζωής στο Facebook. 

Στην πραγματικότητα, η κίτρινη γραμμή (βλ. παρακάτω) σας παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας και υποδεικνύει ότι είναι το εργαλείο για 

"μοίρασμα" για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο. 

 

Κάπως έτσι θα δείχνει η σελίδα σας:   

 

 

Το πιο σημαντικό μέρος του τοίχου είναι η μπλε γραμμή (1) που περιέχει το αίτημα 

" Γράψτε κάτι ...". 

Αυτό σας επιτρέπει να μοιράζεστε πληροφορίες σχετικά με το τι κάνετε, τι 

σκέφτεστε, κλπ. Ό,τι γράφετε δεν θα εμφανίζεται μόνο στον τοίχο σας, αλλά επίσης 

1 

2 

3 
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και στην αρχική σελίδα όλων των φίλων σας που θα ενημερώνονται σε πραγματικό 

χρόνο σχετικά με το τι κάνετε. 

 

Η μπλε γραμμή εμφανίζει επίσης κάποια εικονίδια αντικειμένων που μπορούν να 

επισυναφτούν μαζί (ή μεμονομένα) με τη φράση που περιγράφει αυτό που 

σκέφτεστε ή κάνετε. Μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο, συνδέσμους 

προς άλλους δικτυακούς τόπους, ειδήσεις και πολλά άλλα. Αυτό, επίσης, είναι ένας 

τρόπος να μοιραστείτε τις σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα με τους φίλους 

σας. 

 

Ακριβώς κάτω από την μπλε γραμμή είναι η φωτογραφία του προφίλ (2) που η 

Μαρία μόλις ανέβασε (κι επίσης ο χρόνος που πέρασε από τότε που φορτώθηκε 

και  αναφέρεται: 30 λεπτά) μαζί με το σχόλιο που η Μαρία έγραψε σχετικά με 

αυτήν. 

Κάνοντας κλικ στο "Σχόλιο" μπορείτε να αφήσετε ένα άλλο σχόλιο πάνω σε μια 

φωτογραφία και όλοι οι άλλοι φίλοι θα είναι σε θέση επίσης να σχολιάσουν, όταν 

το δουν. Κάνοντας κλικ στο "Like" μπορείτε να δηλώσετε ότι σας ... η φωτογραφία! 

(ή δεν σας αρέσει πια.) 

 

Λίγο πιο κάτω, υπάρχει η λίστα των «Πρόσφατες Δραστηριότητες» (3). Αυτές είναι 

οι πλέον πρόσφατες ενέργειες της Μαρίας. Στην περίπτωση αυτή, η σελίδα 

εμφανίζει τις πληροφορίες ότι η Μαρία έχει τοποθετηθεί στο "Πληροφορίες" 

ενότητα. 

 

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει πώς η Μαρία συμμερίζεται τη χαρά που είναι πλέον ένα 

μέρος της κοινότητας του Facebook με τους φίλους της. Έχει εισάγει ένα σχόλιο για 

τη φωτογραφία του προφίλ της. 
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Ρυθμίσεις, Απόρρητο και Ασφάλεια 

 
Η ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο είναι ένα θέμα που ανησυχεί πολλούς 

ανθρώπους που ξεκινούν τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Φοβούνται ότι οι άλλοι 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σελίδα τους και να χρησιμοποιούν παράνομα τις 

διαθέσιμες πληροφορίες. 

Για αυτό το λόγο τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης έχουν λάβει υπόψη τους 

αυτού του είδους τα ζητήματα και παρέχουν πλέον στους χρήστες με μια σειρά από 

επιλογές που τους επιτρέπουν να αποφασίσουν σε ποιο σημείο τα δεδομένα και τις 

δραστηριότητές τους θα είναι δημόσιες. 

Ο χρήστης του Facebook, για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίσει την πρόσβαση στο 

προφίλ του κάνοντας κλικ στο "Ρυθμίσεις" στη επάνω μπλε μπάρα δίπλα στο όνομά 

του. 

Το παράθυρο"Ο Λογαριασμός μου" ανοίγει. Κάνοντας κλικ τους μπλε συνδέσμους 

δεξιά, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση του e-mail, τον 

κωδικό πρόσβασης, κλπ.  
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Ωστόσο, οι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι αυτές που αφορούν το απόρρητο του 

χρήστη.  

Κάντε κλικ στην επιλογή "Απόρρητο" 

 

 
Στην κατηγορία Απόρρητο, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που αφορά το 

προφίλ σας και σας επιτρέπει να αποφασίσετε ποιο περιεχόμενο θα είναι 

διαθέσιμο δημόσια και για ποιους χρήστες.  

Ας δούμε όμως πως ρυθμίζεται το προφίλ σχετικά με το απόρρητο. 
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Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες οθόνης, μπορείτε να αποφασίσετε ποιος θα 

βλέπει το περιεχόμενο σας για κάθε κατηγορία του προφίλ σας: όλοι, μόνο φίλοι ή 

φίλοι των φίλων.  
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Η δυνατότητα να ελέγχετε πλήρως όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν το απόρρητο 

σας θα πρέπει να σας δώσει μια αίσθηση ασφάλειας. Μπορείτε να περιορίσετε ή 

να επιτρέψετε την πρόσβαση άλλων στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή.  

 

Επιπλέον, μπορείτε να αποφασίσετε - οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε 

λόγο - ότι δεν θέλετε πλέον να είστε στο Facebook. 

Θέλετε να "εγκαταλείψετε" το κοινωνικό δίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 

"Απενεργοποίησης Λογαριασμού" στην ενότητα "Ο Λογαριασμός μου". 

Το σύστημα θα ζητήσει το λόγο για τον οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε τον 

λογαριασμό σας, να "φύγετε" από το Facebook ή να ακυρώσετε προφίλ. Αυτές οι 

πληροφορίες είναι χρήσιμες για τους διαχειριστές του κοινωνικού δικτύου, αλλά 

δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε. Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αφήσετε 

το Facebook, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε κλικ στο 

"Απενεργοποίηση του λογαριασμού μου." 
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Δραστηριότητες 

Εδώ θα βρείτε μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ή και με 

άλλους, ώστε μάθετε να χρησιμοποιείτε καλύτερα το facebook. Ιδίως αυτές που 

έχουν κάνουν με το να δημιουργείτε ένα προφίλ και να διαλέγετε τις βασικές 

λειτουργίες. 

 

Εγγραφή στο Facebook 
Γενικές ρυθμίσεις προφίλ 

Ρυθμίσεις, Απόρρητο και Ασφάλεια 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

- Εγγραφείτε στο facebook 

- Προσθέστε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην ενότητα «Πληροφορίες» 

και συγκρίνετέ το με τους συμμαθητές σας 

- Αλλάξτε τις πληροφορίες σας: Εξασκηθείτε στη διαγραφή και επανεγγραφή 

στοιχείων 

- Περιηγηθείτε στο μενού των ρυθμίσεων και αποφασίστε ποιο επίπεδο 

ασφαλείας  και απορρήτου επιθυμείτε για εσάς ανάλογα με την προσωπική 

σας επιθυμία χρήσης του Facebook και τις εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιείτε. 

- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις και το απόρρητο. 
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ΜΕΡΟΣ 3 

 FACEBOOK 2 

 

Αναζήτηση και Αποδοχή Φίλων  
Γίνετε μέλος σε Ομάδα 

Γίνετε Οπαδός 
Μοιραστείτε ένα βίντεο 

 
 

Νέοι και παλιοί φίλοι 

Από τη στιγμή που έχετε συμπληρώσει τις πληροφορίες του προφίλ που θεωρείτε 

πιο σημαντικές, είναι καιρός να ψάξετε για φίλους.  

 

Αναζήτηση Φίλων 

Στο σημείο αυτό, η Μαρία αποφασίζει να ψάξει για μία παλιά φίλη γράφοντας το 

όνομα και το επώνυμό της στο παράθυρο αναζήτησης στην επάνω δεξιά πλευρά 

και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.  

 

 

 

Μια τέτοιου είδους έρευνα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια ολόκληρη 

σειρά από ανθρώπους με το ίδιο όνομα. Η φωτογραφία ή εικόνα που συνοδεύει 

ένα όνομα καθίσταται απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση για την αναγνώριση του 

προσώπου που σας ενδιαφέρει. Η πρώτη εικόνα οθόνης δείχνει, επίσης, και τους 

φίλους του προσώπου που αναζητείτε (μόνο τα ονόματά και τις φωτογραφίες του 

προφίλ τους). Αυτό μπορεί να είναι επίσης χρήσιμη πληροφορία για να καταλάβετε 

αν έχετε βρει το κατάλληλο άτομο. Στην περίπτωση αυτή, η Μαρία έχει 

αναγνωρίσει την φίλη της Άννα-Μαρία και κάνει κλικ πάνω στο όνομά της. 
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Και αυτή είναι η σελίδα που εμφανίζεται. Αν το προφίλ δεν είναι δημόσιο, πράγμα 

που σημαίνει ότι μόνο οι φίλοι μπορούν να δουν τα περιεχόμενα (όπως στις 

περισσότερες περιπτώσεις) το τμήμα με το λουκέτο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να 

γίνετε δεκτοί ως φίλοι για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα που 

επιθυμείτε. 

 

 

 

Αν θέλετε να προχωρήσετε με την αίτηση φιλίας πρέπει να κάνετε κλικ στο 

«Προσθήκη στους Φίλους". Και αυτό το παράθυρο θα εμφανιστεί: 
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Αφού κάνετε κλικ στο "Αποστολή Αίτηματος", το σύστημα θα εμφανίσει έναν 

«έλεγχο ασφαλείας» (και πάλι, θα πρέπει να αντιγράψετε τις περίεργες λέξεις...). 

Αν είστε στο τέλος της αποδοχής του αιτήματος φιλίας, θα λάβετε ένα e-mail που 

αναφέρει ότι ένα πρόσωπο, η Μαρία στην περίπτωση αυτή, θα ήθελε να γίνει φίλη 

σας. Για να δεχθείτε το αίτημα φιλίας, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του 

e-mail. 

 

 

Η Annamaria δέχεται το αίτημα φιλίας της Μαρίας. Τώρα, η Μαρία θα εμφανίζεται 

μεταξύ των φίλων της και το αντίστροφο. Τόσο η Μαρία όσο και Annamaria θα 

είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα του άλλου. 

 

Αποδοχή Αιτημάτων Φιλίας 

 

Όταν κάποιος σας ζητάει να γίνετε φίλοι αυτό θα εμφανίζεται στην αρχική σας 

σελίδα στο πάνω μέρος και στην δεξιά γωνία μεταξύ των αιτημάτων.  
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Κάνοντας κλικ σε αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο με το όνομα και τη φωτογραφία 

του προσώπου που ζητάει να γίνει φίλος σας. Στην περίπτωση αυτή, είναι ο 

Alessandro. 

 

 

Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση". 

Το σύστημα δείχνει ότι δεν υπάρχουν άλλα «αιτήματα φιλίας» και ότι ο Alessandro 

είναι επίσημα ο φίλος σας στο Facebook. Έτσι, μπορείτε πλέον να δείτε όλες τις 

φωτογραφίες του. 
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Συμμετοχή σε Ομάδα 

Όπως ίσως θυμάστε, η φίλη μας η Μαρία είναι θαυμάστρια του Αργεντίνικου 

Τάνγκο (το αναφέρει στο αντίστοιχο τμήμα με τις "Πληροφορίες" της). 

Τα κοινωνικά δίκτυα, σας δίνουν την ευκαιρία να βρείτε άλλους που μοιράζονται 

ίδια ενδιαφέροντα, απόψεις, πληροφορίες με εσάς και προσκαλήσεις σε 

εκδηλώσεις (συναυλίες, εκθέσεις, κ.λπ.). Το Facebook έχει «ομάδων 

ενδιαφερόντων» που κυμαίνονται από ποδοσφαιρικές ομάδες μέχρι τραγουδιστές, 

ηθοποιούς και επιτραπέζια παιχνίδια! Συμμετέχοντας σε μια από αυτές τις ομάδες 

είναι διασκεδαστικό, επειδή σας φέρνει σε άμεση επαφή με αυτούς που έχουν ίδια 

ενδιαφέροντα και πάθη με εσάς. 

Έτσι, η Μαρία αποφασίζει να ψάξει για άλλους ανθρώπους που τους αρέσει το  

Αργεντίνικο Τάνγκο. Η διαδικασία αναζήτησης είναι πάντα η ίδια, είτε ψάχνετε για 

άτομα, ομάδες ή άλλες οργανώσεις. Πρέπει να γράψετε το όνομα ή μια σύντομη 

περιγραφή στον χώρο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία. 

Μαρία έκανε μια αναζήτηση για "Αργεντίνικο Τάνγκο". Όλα τα αποτελέσματα 

αναζήτησης εμφανίζονται. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει μια μεγάλη σειρά 

αποτελεσμάτων (πάνω από 500). Η εικόνα μας δείχνει την πρώτη δεκάδα. Αν 

ψάχνετε για μια συγκεκριμένη ομάδα που γνωρίζετε, μπορείτε να σταματήσετε σε 

αυτή τη λίστα και να επιλέξετε αυτό που φαίνεται ενδιαφέρον από τα 

αποτελέσματα αναζήτησης. 

Στην περίπτωση αυτή, η Μαρία επιλέγει να εγγραφεί στην τρίτη ομάδα που έχει 

ήδη 118 μέλη. 
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Η Μαρία κάνει κλικ στο "Ζητήστε να γίνετε μέλος". Στη συνέχεια εμφανίζεται το 

παράθυρο επιβεβαίωσης που η Μαρία θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να 

γίνει μέλος της ομάδας. 

 

 

 

Στο σημείο αυτό, ανοίγει η επίσημη σελίδα της ομάδας. 

 

Η "επίσημη" φωτογραφία της ομάδας, την οποία έχετε δει προηγουμένως μικρή 

στη λίστα αποτελεσμάτων, βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία.  
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Ακριβώς από κάτω, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή συζήτησης (2) 

που είναι ήδη ανοικτή, να καλέσετε φίλους να γίνουν μέλη στην ομάδα ή να 

αποχωρήσετε από την ομάδα (αφαιρώντας τη συμμετοχή σας), αν δεν σας 

ενδιαφέρει. Κάνοντας κλικ στο "Κοινοποίηση" (3) μπορείτε να δημοσιεύσετε στο 

προφίλ σας ένα μικρό πλαίσιο με μια φωτογραφία και ένα σύντομο περιγραφικό 

κείμενο για την προώθηση της ομάδας. 

 

Βασικές πληροφορίες (είδος της ομάδας και μια σύντομη περιγραφή) εμφανίζεται 

ακριβώς κάτω από το επίσημο όνομα της ομάδας, μαζί με στοιχεία επικοινωνίας 

και το e- mail του ιδρυτή της (4). 

 

Κάτω από αυτές τις πληροφορίες (5) μπορείτε να δείτε μερικά από τα μέλη της 

ομάδας,τις  φωτογραφίες και τα ονόματά τους. 

 

 

 

Το κάτω μέρος της σελίδας προορίζεται για την διάδραση μεταξύ των μελών της 

ομάδας. 

1 

2 
3 

4 

5 
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Είναι ο "τοίχος" της ομάδας, όπου ο καθένας μπορεί να γράψει κάτι. 

Παρακάτω θα δείτε τα πιο πρόσφατα μηνύματα που άφησαν στον τοίχο τα μέλη. 

Και υπάρχει ακόμη κάποιος που ψάχνει για συνεργάτες στο χορό! 

 

Ακόμα και η Μαρία αποφάσισε να γράψει κάτι για τον εαυτό της για να συστηθεί 

στη νέα κοινότητα των εικονικών φίλων της. Γράφει ένα σχόλιο και στη συνέχεια 

κλικ στο κουμπί "κοινοποίηση". Το σχόλιο δημοσιεύεται αμέσως και γίνεται το πιο 

πρόσφατο μήνυμα στη λίστα. Αν η Μαρία αποφασίζει ότι δεν της αρέσει το μήνυμά 

της, μπορεί να το ακυρώσει κάνοντας κλικ στο «διαγραφή». 
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Η Μαρία είναι χαρούμενη και θέλει να γνωρίσουν όλοι οι φίλοι της την ομάδα που 

έγινε μέλος. Έτσι, γράφει ένα μήνυμα στον προσωπικό τοίχο της και το σχόλιο της 

δημοσιεύεται δίπλα στο όνομά της. 

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν πραγματικά απαραίτητο. Το σύστημα καταγράφει 

αυτόματα όλες τις δραστηριότητες του χρήστη και τις δημοσιεύει στο προσωπικό 

σας προφίλ. 
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Πώς να γίνετε οπαδός 

 

Εκτός από την αγάπη Αργεντίνικου Tango, Μαρία λατρεύει το διάσημο χορευτή 

φλαμένκο Joaquin Cortes. Το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν 

πολλές σελίδες αφιερωμένες σε διάσημους ανθρώπους - ηθοποιούς, τραγουδιστές, 

χορευτές κλπ. - που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ("επίσημες 

σελίδες") ή από άλλους. 

Αυτές οι σελίδες μπορούν να δημιουργηθούν ως ομάδες, όπως το τανγκό εκείνο 

που η Μαρία εντάχθηκε, είτε ως απλό προφίλ με μια ειδική λειτουργία που 

επιτρέπει στους ανθρώπους να γίνουν οπαδοί. 

 

"Να γίνετε οπαδός" του αγαπημένου σας καλλιτέχνη δεν είναι μόνο ευχάριστο, 

αλλά σας κρατά αυτόματα ενήμερο για τις νέες πληροφορίες που αναρτήθηκαν 

στην αρχική σελίδα του. Αν, για παράδειγμα, προστεθούν οι ημερομηνίες για μια 

νέα συναυλία, ή αναρτηθεί μια νέα φωτογραφία, ένας οπαδός θα ειδοποιηθεί 

αυτόματα στην προσωπική σελίδα του. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι είστε οπαδοί κάποιου εμπλουτίζει επίσης αυτόματα τις 

προσωπικές πληροφορίες στην ενότητα "Πληροφορίες". 

 

Έτσι, πώς μπορεί κανείς να γίνει οπαδός; 

Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να ψάξετε για τον καλλιτέχνη που σας ενδιαφέρει μέσα 

από την λειτουργία αναζήτησης. Αμέσως εμαφνίζεται μια λίστα με αποτελέσματα 

όπως το παρακάτω για "Joaquin Cortes". 
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Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο αποτέλεσμα δίνει την επιλογή να γίνετε μέλος της 

ομάδας, ενώ, το δεύτερο, δίνει την επιλογή να γίνετε οπαδός, το οποίο είναι και 

αυτό που ψάχνατε.  

Κάντε κλικ στο "Γίνε οπαδός". Το κουμπί θα γίνει πλέον "Είσαι οπαδός" και αμέσως 

ο τοίχος σας θα ενημερωθεί αυτόματα. 

 

 

Το τμήμα με τις "Πληροφορίες" σας επίσης ενημερώνεται. Να λοιπόν που έχετε 

πλέον άλλο ένα στοιχείο να παρουσιάσετε σχετικά με εσάς στους φίλους σας. 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

49 
 

 

 

Κοινή χρήση βίντεο 

 

Το προσωπικό σας προφίλ στο Facebook, όπως σε πολλά άλλα κοινωνικά δίκτυα, 

μπορεί εύκολα να εμπλουτιστεί με υλικό πολυμέσων. Μπορείτε να ανεβάσετε 

φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, φωτογραφίες και άλλα στο προφίλ σας ώστε να 

είναι αισθητικά πιο ευχάριστο και πιο πλούσια σε περιεχόμενο. 

 

Αυτό μπορεί να γίνει με ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των κοινωνικών 

δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αλληλεπιδρούν και αυτό το καθιστά 

πολύ εύκολο στη μεταφορά υλικού, όπως φωτογραφίες, βίντεο και παιχνίδια, από 

ένα κοινωνικό δίκτυο στο άλλο. Στην πραγματικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 

σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το λόγο, δηλαδή να επιτρέπονται τέτοιου είδους 

ανταλλαγές. 
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Ας γυρίσουμε πίσω στο πάθος της Μαρίας για Αργεντίνικο Tango για ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα. 

Η Μαρία παρακολουθεί συχνά το YouTube για να δεί τα βίντεο των εκδηλώσεων, 

συνεντεύξεις και άλλο υλικό για Tango. 

Τώρα που έχει προφίλ στο Facebook, μπορεί να μοιράζεται αυτά τα βίντεο με τους 

φίλους της. Αυτό μπορεί να μετατρέψει ακόμη και να βοηθήσει έναν από τους 

φίλους της σε ενθουσιώδη θαυμαστή του τάνγκο! 

Η Μαρία μπορεί να ψάξει για "Αργεντίνικου Tango" στην αρχική σελίδα του 

YouTube. 

Και αυτά είναι τα αποτελέσματα που παίρνει: 
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Εξετάζοντας τα αποτελέσματα, βρίσκει μια ωραία φωτογραφία του Ρίτσαρντ Γκιρ 

και της Jennifer Lopez να χορεύουν. Είναι ένα βίντεο από την ταινία "Θα 

χορεψουμε;" , την οποία λατρεύει η Μαρία. 

 

Ακριβώς κάτω από το βίντεο είναι οι επιλογές που περιλαμβάνουν "Κοινοποίηση" 

σε τρία διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα: MySpace, Facebook και Twitter. Αυτό είναι 

για το οποίο μιλούσαμε: το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε κλικ 

στην επιλογή του Facebook και το βίντεο αυτόματα θα ανέβει στο προφίλ σας. 
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Κάντε κλικ στο "Κοινοποίηση" που εμφανίζεται στο Facebook και το βίντεο θα 

ενσωματώθεί στον τοίχο σας, μαζί με την περιγραφή που το συνοδεύει στην αρχική 

σελίδα του YouTube. 

 

Ως συνήθως, οι φίλοι σας θα είναι σε θέση να αφήνουν σχόλια, να δείχνουν αν τους 

αρέσει ή όχι το βίντεο, ακόμα και να το μοιραστούν με τους φίλους τους. 
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Το βίντεο θα εμφανιστεί στην αρχική σας σελίδα μαζί με όλες τις υπόλοιπες 

δραστηριότητές σας.  
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Δραστηριότητες 

 
 
 
Εδώ είναι μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε μεμονωμένα ή σε 
ομάδες για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Facebook. Πιο συγκεκριμένα, οι 
δραστηριότητες αυτές αφορούν τη δημιουργία ενός δικτύου φίλων και  ρυθμίσεων 
κοινοποίησης. 
 

Αίτηση και αποδοχή φιλίας 
Συμμετοχή σε ομάδα 

Γίνετε οπαδός 
Κοινοποίηση βίντεο 

 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 
- Ενημέρωση του προφίλ σας (αλλάξτε τα περιεχόμενα στον τοίχο σας και 
προσθέσετε νέα μηνύματα) 
 
- Αναζητήστε τους φίλους και γνωστούς που βρίσκονται ήδη στο Facebook και 
στείλτε τους αίτημα φιλίας: ξεκινήστε με τους συμμαθητές σας 
 
- Δηλώστε συμμετοχή σε τουλάχιστον μία ομάδα και γνωστοποιήστε τα 
ενδιαφέροντα και τα χόμπι σας 
 
- Ψάξτε για την αγαπημένη σας ομάδα και γίνετε οπαδός τουλάχιστον σε δύο 
 
- Μαζί με άλλους συμμαθητές: 
 
• διερευνήστε τις δυνατότητες που παρέχονται στο προφίλ σας και να κατανοήστε 
πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα 
• δημιουργήστε μια ομάδα για μάθημα “Εθελοντές της Γνώσης”  
• γεμίστε τα πεδία της ομάδας με το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει: 
μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. 
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ΜΕΡΟΣ 4 

FACEBOOK 3 

Κοινοποίηση φωτογραφιών 
Συνομιλία 

Ειδοποιήσεις 
Κοινοποίηση συνδέσμου 

Δώρα 
 

Κοινοποίηση φωτογραφιών 

Η κοινοποίηση φωτογραφιών είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά του 

Facebook. Είναι πολύ απλό για να γίνει και σχεδόν όλοι έχουν μια ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή στις μέρες μας. 

Το Facebook παρέχει μια γρήγορη και διασκεδαστική υπηρεσία που στέλνει τις 

φωτογραφίες με τους φίλους σας που εμφανίζονται σε αυτές. 

 

Ας ξεκινήσουμε. "Φωτογραφίες" είναι ένα από τα τρία κύρια τμήματα της σελίδα 

σας στο Facebook. Όταν το ανοίξετε, οι φωτογραφίες σας εμφανίζονται σε ένα 

τετράγωνο. Αυτό είναι το τμήμα με τις φωτογραφίες της Μαρίας. Προς το παρόν, 

περιέχει μόνο την επίσημη φωτογραφία του προφίλ της. Το κουμπί "δημιουργήσετε 

ένα άλμπουμ φωτογραφιών" βρίσκεται δεξιά.  
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Κάνοντας κλικ σε αυτό ανοίγει μια υποενότητα που γράφει "προσθήκη νέων 

φωτογραφιών". 

 

Η Μαρία αποφασίζει να εισάγει ένα ζευγάρι από φωτογραφίες με τις δύο γάτες 

της. Ονομάζει το άλμπουμ "Οι γάτες μου». Αναφέρει, επίσης, πού οι φωτογραφίες 

τραβήχτηκαν. Και αν ήθελε, θα μπορούσε να προσθέσει και άλλες πληροφορίες στο 

πεδίο "Περιγραφή". 

 

Η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των φωτογραφιών σας είναι σημαντική. Το 

σύστημα ζητεί να πληροφορηθεί αν θέλετε να είναι ορατές σε όλους, μόνο στους 

φίλους σας ή σε μια επίλεκτη ομάδα φίλων. Η Μαρία αποφασίζει να τις 

δημοσιοποιήσει και επιλέγει "Όλοι" και στη συνέχεια να κάνει κλικ στο 

"Δημιουργία Άλμπουμ". 

 

 

 

Η επόμενη οθόνη εμφανίζει το σύστημα ασφαλείας και απορρήτου του Facebook. 

Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες που 

ετοιμάζεστε να αναρτήσετε. Αυτό είναι προφανές αν οι φωτογραφίες είναι δικές 
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σας. Αν οι φωτογραφίες απεικονίζουν άλλους ανθρώπους, όμως, θα πρέπει να 

αναρωτηθείτε μήπως τους πειράζει να δημοσιευτούν αυτές τις φωτογραφίες. Σε 

κάθε περίπτωση, μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε τις φωτογραφίες σε 

οποιαδήποτε στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις απορρήτου σας. 

 

Καλείστε επίσης να εγκαταστήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα "ελέγχου Active X" για να 

ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας. Δυστυχώς, το πρόγραμμα αυτό οδηγεί συχνά σε 

προβλήματα και μπλοκάρει το σύστημα. 

 

Προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, στην 

οποία το σύστημα θα σας προτείνει να δοκιμάσετε το "απλό ανέβασμα." (Το 

ανέβασμα είναι το αντίθετο της λήψης!) 

 

Η Μαρία επιλέγει για την απλή αποστολή. Στην ακόλουθη εικόνα εμφανίζεται και 

δείχνει ότι το άλμπουμ «Οι Γάτες μου" υπάρχει ήδη. 

 

Ακριβώς όπως όταν προσθέτετε ένα συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, το σύστημα θα σας ζητήσει να περιηγηθείτε στους φακέλους του 

υπολογιστή σας για να εντοπίσετε τις φωτογραφίες που θέλετε να ανεβάσετε. 

Και πάλι, πριν ανεβάσετε τις φωτογραφίες, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το 

δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εικόνες. 
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Η Μαρία έχει βάλει δύο φωτογραφίες με τις γάτες της.  

Τώρα της δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει ή ν' αλλάξει τις πληροφορίες και τις 

ρυθμίσεις που έχει επιλέξει. Μπορεί, για παράδειγμα, να προσθέσει λεζάντες σε 

κάθε φωτογραφία. Το σύστημα μας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε οποιαδήποτε 

φωτογραφία ως το εξώφυλλο του άλμπουμ. Η Μαρία αποφασίζει να επιλέξει την 

επόμενη φωτογραφία για το εξώφυλλο του άλμπουμ. 
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Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία που έχει ανεβάσει η Μαρία με τη λεζάντα της. 

Το όνομα του άλμπουμ είναι στη δεξιά πλευρά. Υπάρχει επίσης ένας χώρος από 

κάτω για να γράψετε σχόλια. 

Οι πιο ενδιαφέρουσες επιλογές βρίσκονται στα δεξιά: εκτός από το "κοινοποίηση", 

μπορείτε να επιλέξετε να δημοσιεύσετε αυτή την φωτογραφία στο προφίλ σας (αν 

δεν είστε η Μαρία) ή να αποφασίσετε να κάνετε "ετικέτα" τη φωτογραφία. 

"Εικέτα" σημαίνει να χαρακτηρίζεται μια λεπτομέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, 

προσθέτουμε ετικέτες με το όνομα κάποιων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες 

(ακόμα και το όνομα μιας γάτας).Ας δούμε πώς λειτουργεί. 
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Κλικάρουμε στο "Ετικέτα” για τη φωτογραφία. Το σύστημα μας ζητά να κάνουμε 

κλικ στο πρόσωπο του ατόμου (ή της γάτας ...) που θέλουμε να προσθέσουμε την 

ετικέτα. 

Κάνοντας κλικ στο πρόσωπο της γάτας ανοίγει δύο πλαίσια: ένα για να επιλέξετε το 

πρόσωπο που θα βάλετε ετικέτα και ένα για να καθορίσετε το όνομά του. 

 

Συνήθως, το άτομο που του βάζετε ετικέτα είναι αυτό στο οποίο θέλετε να στείλετε 

τη φωτογραφία. Πρακτικά, είναι η τεχνολογικά προηγμένη έκδοση του "σας αρέσει 

αυτή η φωτογραφία; Θα σας κάνω ένα αντίγραφο. " 

 

Other times, as in this case, the tagged cat has no Facebook profile, so the photo is 

going to be sent to anyone. Maria, however, wants to send it to her cat-loving friend 

Alessandro. 
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Kάποιες φορές, όπως στην περίπτωση αυτή, η γάτα που της βάλαμε ετικέτα δεν 

έχει προφίλ στο Facebook, άρα αυτή η φωτογραφία θα σταλεί σε διάφορους. Η 

Μαρία, όμως, θέλει να στείλει στο φίλο της τον Aλεσάντρο που λατρεύει τις γάτες. 

 

 

 

 

Συνομιλία  στο Facebook 

 

O Aλεσάνδρο θα λάβει αυτόματα τη φωτογραφία με την ετικέτα του ονόματός του 

στο προφίλ του στο Facebook. Στην πραγματικότητα, ο Aλεσάνδρο είναι 

συνδεδεμένος, όταν η φωτογραφία εμφανίζεται στο προφίλ του και θέλει να πει 

αμέσως στη Μαρία ότι την έχει δει. 

 

Στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας μας στο Facebook, υπάρχει μια μικρή μπάρα 

που μας δείχνει ποιοί από τους φίλους μας είναι σήμερα συνδεδεμένοι. Ο 
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Aλεσάνδρο παρατηρεί ότι η Μαρία είναι συνδεδεμένη και κάνει κλικ στο όνομά 

της. Με το κλικ ανοίγει ένα μικρό παράθυρο συνομιλίας. 

 

Η συνομιλία είναι μια από τις κορυφαίες δραστηριότητες στο διαδίκτυο και είναι 

εφικτή και στο Facebook. Στην πράξη, η συνομιλία είναι η ανταλλαγή στιγμιαίων 

μηνυμάτων που εμφανίζονται στη σελίδα του Facebook ενός άλλου ατόμου, μόλις 

πατήσουμε "enter". 

 

Ο Alessandro χρησιμοποιεί τη συνομιλία για να πει στη Μαρία ότι έχει λάβει τη 

φωτογραφία και ότι επίσης έγραψε κάποιο σχόλιο. 

Στην πραγματικότητα, η Μαρία ειδοποιείται αμέσως για το σχόλιο. 
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Ειδοποιήσεις 

 

Η ειδοποίηση είναι μια ένδειξη ότι κάτι έχει συμβεί στη σελίδα σας στο Facebook: 

κάποιος έχει γράψει στον τοίχο σας, σας έχει στείλει ή σας έχει επισημάνει 

βάζοντας ετικέτα με το όνομα σας σε μια φωτογραφία, σας έχει καλέσει να παίξετε 

ένα κουίζ, κ.λπ. 

Οι νέες ανακοινώσεις εντοπίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας σας στο 

Facebook με ένα κόκκινο πλαίσιο που δείχνει τον αριθμό των νέων ειδοποιήσεων. 

 

 

 

Κάνοντας κλικ στο σήμα ειδοποίησης, ένας κατάλογος θα ανοίξει δείχνοντας όλες 

τις νέες ειδοποιήσεις σας μαζί με κάποιες παλιότερες. Στην περίπτωση αυτή, η 

γνωστοποίηση αφορά το γεγονός ότι Aλεσάνδρο έχει σχολιάσει τις φωτογραφίες 

που ανέβασε η Μαρία. 

 

 

 

Κάνοντας κλικ στην ειδοποίηση του σχόλιου του Aλεσάνδρο, η Μαρία θα είναι σε 

θέση να διαβάσει αυτό το σχόλιο. Η Μαρία διαβάζει τα σχόλια του Aλεσάνδρο και 

του απαντάει με ένα άλλο σχόλιο. 

Ειδοποιήσεις 
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Οι φωτογραφίες και τα σχόλια δημοσιεύονται επίσης αμέσως στον τοίχο. 

  

Σχόλιο 
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Κοινοποίηση ενός συνδέσμου 

 

Εκτός από φωτογραφίες και βίντεο, μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε και 

ιστοσελίδες στους φίλους. 

O τοίχος μας έχει ένα κουμπί για να κοινοποιούμε διευθύνσεις ιστοσελίδων. Για να 

το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Σύνδεσμος" που 

εμφανίζεται δίπλα στις επιλογές φωτογραφιών και βίντεο. 

Μια γραμμή διευθύνσεων θα ανοίξει με τα αρχικά "http://". 

 

 

 

Τώρα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη 

διεύθυνση και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Κοινοποίηση". Η διεύθυνση του 

ιστότοπου, μαζί με τον πλήρη τίτλο και την περιγραφή του θα εμφανιστεί στον 

τοίχο σας. 
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Δώρα, Κουίζ και Άλλα 

 

Ένα από τα πιο απροσδόκητα και διασκεδαστικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών 

δικτύων όπως το Facebook, είναι η ευκαιρία να ανταλλάξουμε εικονικά δώρα, να 

συμμετέχουμε και να κοινωνικοποιηθούμε μέσα από διασκεδαστικά παιχνίδια. 

 

Ας ρίξουμε μια ματιά στα εικονικά δώρα. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εικονικών δώρων: λουλούδια, φωτογραφίες, εικόνες 

κινουμένων σχεδίων, κατοικίδια ζώα, κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, η Μαρία 

λαμβάνει μια ειδοποίηση ότι έχει λάβει ένα “γλυκό” . Πιο συγκεκριμένα, όπως 

μπορεί να δει στον τοίχο της, είναι ένα γλυκό με γέμιση κρέμας: εικονικό, αλλά με 

μια πολύ ρεαλιστική φωτογραφία. 

 

 

 

 

Ακριβώς σαν να ήταν ένα πραγματικό δώρο, μπορούμε να ανταλλάξουμε δώρα με 

την αποστολή μιας τούρτας ή κάποιου άλλου δώρου. Το σύστημα μας παρέχει 

αυτόματα τη δυνατότητα να στείλει πίσω μια τούρτα (και ακόμη να προσθέσετε κι 

άλλους φίλους). 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

69 
 

Η Μαρία αποφασίζει να στείλει μια τούρτα σε δύο φίλους. 

Κάνοντας κλικ στο "Αποστολή τούρτας" καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε την 

αποδοχή μας για το γεγονός ότι η χρήση της εν λόγω αίτησης απαιτεί την 

πρόσβαση στα δεδομένα μας. 

Η Μαρία κάνει κλικ στο “Συμφωνώ” για να συνεχίσει.  

 

 

Πρέπει στη συνέχεια “επίσημα” να αποδεχτούμε η τούρτα θα σταλεί.  

 

Αυτό είναι σημαντικό, διότι για κάθε δώρο που στέλνετε σε κάποιον, θα έχετε ένα 

επιπλέον είδος δώρου να επιλέξετε. Σε αυτή την περίπτωση, η Μαρία μπορεί να 

επιλέξει μόνο από τις 6 από τις συνολικά 16 τούρτες. Κάθε φορά που στέλνει ένα 
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άλλο κέικ και γίνεται αποδεκτό, θα έχει περισσότερες τούρτες για να διαλέξει την 

επόμενη φορά. 

Η Μαρία δέχεται το γλυκό της. Μπορεί τώρα να επιλέξει από τις 6 τούρτες για να 

στείλει στους φίλους της ως δώρο. 

 

Η Μαρία επιλέγει τα γλυκά. 

Το σύστημα ρωτά για δύο φίλους και η Μαρία επιλέγει την Aννα-Μαρία και τον 

Aλεσάνδρο. Στη συνέχεια, κάνει κλικ στο "αποστολή αιτήματος τούρτας". 
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Το σύστημα θα της ζητήσει να επιβεβαιώσει το δώρο και της παρέχει μια 

προεπισκόπηση της κοινοποίησης που θα λάβουν οι φίλοι της. 

 

Αν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα μήνυμα για τα δώρα σας. Η 

Μαρία γράφει, "Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη βραδιά!" και στη συνέχεια κάνει κλικ 

στο "αποστολή".   
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Οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δώρα δημοσιεύονται αυτόματα στον τοίχο της 

Μαρίας και στον τοίχο των δύο φίλων της. Η Μαρία αποφασίζει επίσης να 

προσθέσει ένα μήνυμα στον τοίχο της. 
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Δραστηριότητες 

 

Εδώ είναι μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε μεμονωμένα ή σε 

ομάδες για να εξοικειωθείτε με το Facebook και την κοινοποίηση διάφορου υλικού. 

Κοινοποίηση Φωτογραφιών 

Συνομιλία στο Facebook  

Ειδοποιήσεις 

Δημοσίευση ενός συνδέσμου 

Δώρα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

- Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα άλμπουμ φωτογραφιών 

- Βάλτε ετικέτα στους φίλους που εμφανίζονται στις φωτογραφίες, αν είναι στο 

Facebook 

- Μαζί με τους συμμαθητές σας: δημιουργήσετε ένα άλμπουμ φωτογραφιών για το 

μάθημα στην σελίδα της ομάδας και τοποθετήστε ετικέτες ο ένας τον άλλον 

- Ενώ είστε συνδεδεμένοι, χρησιμοποιήστε τη Συνομιλία για να επικοινωνήσετε και 

να σχολιάσετε τις ειδοποιήσεις σας 

- Διεξάγετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για την ιστορική περίοδο που σας είναι 

πιο ενδιαφέρουσα και / ή συζητήστε στην τάξη και κοινοποιήστε τις ιστοσελίδες 

που αναγνωρίζετε στον τοίχο σας 

- Ανταλλαγή δώρων εικονικών 

- Δοκιμάστε να λύσετε μερικά κουίζ, καλέστε τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο και 

συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας. 
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ΜΕΡΟΣ 5 

FLICKR: ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΟΙΡΑΣΜΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  

 

Αντίθετα από το κλασικό κοινωνικό δίκτυο όπως είναι το Facebook, το Flickr είναι 

μια εικονική κοινότητα για να μοιράζεστε φωτογραφίες σε μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα. 

 

 

 

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Flickr; 

Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε 

και να τις τοποθετήσετε σε ένα εύκολα αναγνωρίσιμο φάκελο (δηλαδή, στην 

επιφάνεια εργασίας) που μπορεί να ονομάζεται "fotoFlickr". (Αν δε θυμάστε πως 

δημιουργείται νέο φάκελο, ανατρέξτε στο «Αλφαβητάρι των Υπολογιστών») 

 

 

 

Ας υποθέσουμε πως ο φάκελος σας "fotoflickr" περιέχει 3 φωτογραφίες με τοπία. 

Για περισσότερες πληροφορίες… 

http://it.wikipedia.org/wiki/Flickr 
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Τώρα, μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, και να μπείτε στο Flickr. 

www.flickr.com 
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Το σύστημα αυτόματα θα ανοίξει στη γλώσσα της προτίμησής σας. 

 

 

Εάν αυτό δεν συμβεί, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας από την κάτω γραμμή. 
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Όπως και με οποιοδήποτε άλλο site που σας επιτρέπει να μοιράζεστε υλικό , θα 

χρειαστείτε κι εδώ ένα λογαριασμό για να έχετε πρόσβαση στο Flickr. 

Ένας λογαριασμός είναι σαν μια διεύθυνση (με ένα όνομα και έναν κωδικό 

πρόσβασης) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε 

αποκλειστικούς τομείς καθώς επίσης και να μπορείτε να κάνετε αποστολή / λήψη 

αρχείων. 

 

 

 

Κάντε κλικ στο "Δημιουργία λογαριασμού ". (Αφού το Flickr είναι ιδιοκτησία του 

Yahoo, θα οδηγηθείτε σε μια νέα σελίδα του Yahoo από το σύστημα. Στην 

πραγματικότητα, το σύστημα θα σας ζητήσει να εγγραφείτε με το Yahoo, ακόμη και 

αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Yahoo. Αυτό σημαίνει απλώς ότι θα καταλήξετε με 

μια επιπλέον διεύθυνση Yahoo!) 

  



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

80 
 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης 

κλπ.). Τώρα επιλέξτε ένα όνομα για τη διεύθυνσή σας στο Yahoo (π.χ. mario.rossi @ 

yahoo.it) και έναν κωδικό πρόσβασης, μια κωδικοποιημένη λέξη ασφαλείας. 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό για τους Εθελοντές 

της Γνώσης. 

Έτσι, το όνομα θα είναι «Ethelontes» και το επώνυμο «Gnosis"! Η ημερομηνία 

γέννησης θα είναι η πρώτη από τον Ιανουάριο του 1970 (κάπως νέος για ένα άτομο 

μεγαλύτερης Ηλικίας... ίσως). 

Όταν εισάγετε τα δεδομένα, το σύστημα αυτόματα θα προτείνει πιθανές 

διευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα μας προτείνει: 

ethelontesgnosis@yahoo.gr 
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Επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης: (π.χ. τον κωδικό που έχετε και στο email σας). Το 

σύστημα θα αξιολογήσει το επίπεδο ασφαλείας του κωδικού σας επιλέξει: π.χ. 75% 

για τον κωδικό μας (βλ.πράσινα τετραγωνάκια) . Αυτό είναι αρκετά ασφαλές.  
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Ας προχωρήσουμε. 

Το τρίτο σημείο ζητά να εισάγετε κάποια δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να 

αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, εάν ξεχάσετε τα στοιχεία σας (όνομα / 

διεύθυνση e-mail) και τον κωδικό πρόσβασης. 

 

 

 

Δώστε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail και επιλέξτε μια ερώτηση (ή βάλτε μία δική 

σας). 

Το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυτή την ερώτηση και απάντηση για την 

αναγνώρισή σας στο μέλλον, εάν ποτέ χάσετε ή ξεχάσετε το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασής σας. 

 

 

Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας που επιβεβαιώνει ότι οι λογαριασμοί δεν μπορούν 

να δημιουργηθούν αυτόματα (κάτι που μπορούν να το κάνουν οι υπολογιστές 
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καθώς και πολλά άλλα!), το σύστημα θα σας ζητήσει να αντιγράψετε μια σειρά από 

γράμματα και αριθμούς σε ένα κουτί που μοιάζουν χειρόγραφα. Μόνο ένας 

άνθρωπος και όχι μια μηχανή μπορεί να εκτελέσει αυτή την ενέργεια σωστά. Αυτό 

επιτρέπει στο σύστημα να βεβαιωθεί ότι είμαστε ένα «πραγματικό» πρόσωπο και 

να προχωρήσει με την καταχώρηση. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μην ανησυχείτε. 

Μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά και ξανά! 

 

Έχετε σχεδόν τελειώσει το άνοιγμα του λογαριασμού σας. 

Το σύστημα σάς ζητά να αποδεχτείτε τους κανονισμούς του ιστότοπου και, 

ειδικότερα, τους κανόνες απορρήτου. Κάνοντας κλικ στον ενεργό σύνδεσμο, 

μπορείτε να διαβάσετε τους κανόνες. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Αποδέχομαι" 

και στο "Δημιουργία λογαριασμού". 
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Το σύστημα θα συνοψίσει τα δεδομένα που έχετε εισάγει και επίσημα σας 

καλωσορίζει ως νέο μέλος της κοινότητας. 

 

 

Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο νέο λογαριασμό του e-mail σας, μπορείτε 

να κάνετε κλικ στο "Συνέχεια". 

Αν δεν θέλετε να είναι το Yahoo η αρχική ιστοσελίδα σας (η σελίδα που ανοίγει 

αυτόματα κατά την εκκίνηση του προγράμματος περιήγησής σας) θα πρέπει να 

κάνετε κλικ και να αφαιρέσετε το σύμβολο από την επιλογή «κάντε το Yahoo την 

αρχική σας σελίδα». 
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Αν δεν ενδιαφέρεστε μπείτε στο νέο σας e-mail, μπορείτε να μπείτε στο Flickr: 

www.flikr.com 

 

 

 

Πατήστε “Enter”. 

 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

86 
 

Συμπληρώστε όλα τα πεδία με το νέο σας λογαριασμό yahoo / όνομα χρήστη (π.χ. 

ethelontesgnosis@yahoo.gr) και τον κωδικό πρόσβασης (innon70). Μπορείτε 

επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή που επιτρέπει στο σύστημα να σας θυμάται, 

έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας κάθε φορά που 

θέλετε να μπείτε  στο Flickr. Κάντε κλικ στο "Enter". 

 

Επιλέξτε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: ένα με το οποίο  οι φίλοι σας 

θα σας αναγνωρίζουν. Φυσικά, αυτό που έχετε ήδη βάλει μπορεί να είναι μια χαρά. 

Στο παράδειγμα, έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε "Μεγάλοι Μαθητές στο 

Διαδίκτυο". 

Από τώρα και στο εξής, αυτό θα είναι το όνομα του συστήματος. 
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Μπορείτε να κάνετε πολλά διαφορετικά πράγματα στο Flickr (είναι μια κοινότητα 

των φωτογράφων στην οποία μπορούμε να ξοδέψουμε πολύ χρόνο!), αλλά ας 

εστιάσουμε στην παρούσα φάση με το ανέβασμα των φωτογραφιών σας. 

Κάντε κλικ στο "Εισάγετε φωτογραφίες". 
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Το σύστημα θα περιορίσει το συνολικό μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να 

ανεβάσετε. 

Το όριο ανεβάσματος σας είναι 100 ΜΒ / μήνα. Αν χρειάζεστε περισσότερο, θα 

πρέπει να επιλέξετε έναν " λογαριασμό Pro " που χρεώνει ένα μηνιαίο πάγιο. (Για 

να καταλάβετε αν το όριο των 100 MB σας είναι αρκετά, θα πρέπει να γνωρίζετε 

τον αριθμό των φωτογραφιών που θέλετε να ανεβάσετε καθώς και την ανάλυσή 

τους, που και τα δύο μαζί προσδιορίζουν το μέγεθος των αρχείων.) 

Τα βίντεο μπορούν επίσης να ανέβουν στο Flickr, αλλά ας επιμείνουμε στις 

φωτογραφίες. 

Κάντε κλικ στο "Επιλέξτε φωτογραφίες και βίντεο". 

Ως συνήθως, το σύστημα θα σας επιτρέψει να περιηγηθείτε στους φακέλους σας 

για να εντοπίσετε τις φωτογραφίες που θα ανεβάσετε. 

 

 

Ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει για να επιλέξετε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να βρείτε το φάκελο "fotoflickr" που δημιουργήσατε 

στην επιφάνεια εργασίας σας. 
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Ανοίξτε το φάκελο και βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας είναι εκεί. Κάθε αρχείο είναι 

4,69 MB που σημαίνει ότι είναι φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας. Σε αυτό το 

σημείο, μπορούμε να αποφασίσουμε να μειώσουμε το μέγεθός τους (και την 

ανάλυσή τους) ή να τα αγνοήσουμε τελείως. Οι φωτογραφίες μας θα 

καταλαμβάνουν μόνο 13-14 MB στο Flickr. 

Το σύστημα σας επιτρέπει να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες μαζί και να τις 

ανεβάσετε ταυτόχρονα. Κάντε κλικ στο "Άνοιγμα". 
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Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες σας και σας ζητά 

να εισάγετε  περαιτέρω πληροφορίες, καθώς επίσης να διευκρινιστούν τα 

δικαιώματα προβολής των φωτογραφιών, δηλαδή αν  θα είναι δημόσιες ή 

ιδιωτικές. Επειδή είστε περήφανοι για τις φωτογραφίες σας, επιλέξετε το "κοινές" 

και ανεβάστε τις εικόνες. 
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Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τον δείκτη αποστολής κατά το ανέβασμα των 

αρχείων: μια εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται για να ανέβουν τα αρχεία σας. Η 

ποσότητα του χρόνου που απαιτείται εξαρτάται από την σύνδεσή σας στο Internet 

και το μέγεθος των φωτογραφιών ... αν δεν έχετε μια γρήγορη σύνδεση, θα πρέπει 

να είστε υπομονετικοί! 

 

 

Το σύστημα θα σας γνωστοποιήσει πότε η αποστολή τερματίζεται και  θα σας 

ζητήσει να δώσετε μια περιγραφή για τις φωτογραφίες. 
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Μπορείτε να προσθέσετε ακόμη και μια «ετικέτα». 

Τι είναι η "ετικέτα"; 

Μια ετικέτα είναι σύντομος ορισμός, μια λέξη κλειδί. Δεν είναι υποχρεωτικό, απλά 

προσθέστε ένα, αν θέλετε. 

 

Όταν τελειώσετε κάντε κλικ στο "Αποθήκευση". 
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Σε αυτό το σημείο, έχετε διάφορες επιλογές για τις φωτογραφίες σας (οργάνωση, 

ταξινόμηση, μερική  τροποποίηση, κλπ.), αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι οι 

φωτογραφίες σας είναι πλέον στο διαδίκτυο και μπορoύν να τις δουν οι φίλοι σας 

και όλοι οι άλλοι, αφού τις έχετε βάλει να προβάλλονται δημόσια. 

Μπορείτε να στείλετε σ’ ένα φίλο ένα e-mail με έναν σύνδεσμο για το νέο 

φωτογραφικό άλμπουμ σας  στο Flickr. 

Εάν κάνετε κλικ στο "Αποστολή σε ένα φίλο" ένας σύνδεσμος θα σταλεί στους 

φίλους που θα επιλέξετε με μια πρόσκληση για να δουν τις φωτογραφίες σας. Το 

μήνυμα μπορεί να προσαρμοστεί. 
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Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια ή να περιμένετε τους φίλους σας να σας γράψουν 

ένα ... ελπίζουμε κάτι θετικό! 

Αν κάνετε κλικ στο μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να επιλέξετε τη διάσταση προβολής 

της φωτογραφίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες σε άλλες 

ιστοσελίδες ή blogs, αντιγράφοντας τον κώδικα html. 

Θα ανακαλύψετε επίσης ότι το μέγιστο μέγεθος της φωτογραφίας είναι 1024x685 

pixels, ενώ οι φωτογραφίες σας ήταν αρχικά 3872x2592 pixels! Το σύστημα έχει 

μειώσει αυτόματα το μέγεθος των αρχείων σας, προκειμένου να συμφωνούν με το 

πρότυπο του Internet. Αυτό δεν επηρεάζει την φωτογραφική ποιότητα, αλλά τις 

κάνει λίγο πιο ελαφριά αρχεία για να γίνεται η προβολή τους στο διαδίκτυο πιο 

γρήγορα. 

Καλές Φωτογραφίσεις! 
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ΜΕΡΟΣ 6 

YOUTUBE: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 

 

Περάσαμε το περασμένο Σάββατο κάπου στην εξοχή.  

Έβρεχε και γυρίσαμε μερικά σύντομα βίντεο με το κινητό μας τηλέφωνο. 

Όταν φτάσαμε στο σπίτι, τα κατεβάσαμε στον υπολογιστή μας και τα 

επεξεργαστήκαμε,  προσθέτοντας μουσική και τίτλους. 

Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και θα θέλαμε να 

κοινοποιήσουμε αυτά τα βίντεο με όλους τους φίλους μας ... και ολόκληρο τον 

κόσμο! 

Σίγουρα, θα μπορούσαμε να τα στείλουμε ως συνημμένα αρχεία μέσω e-mail, αλλά 

υπάρχει κι ένας άλλος τρόπος για να γίνει αυτό. 

Ναι, μπορούμε να το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. 

Και το YouTube είναι η πιο γνωστή ιστοσελίδα βίντεο. 

www.youtube.com 
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Πρώτα ας ετοιμαστούμε. Για να μην χρειαστεί να ψάχνουμε τα αρχεία και τους 
καταλόγους μας, δημιουργπύμε ένα νέο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και τον 
ονομάζουμε "βίντεο" και μεταφέρουμε το αρχείο του βίντεο μας σε αυτό. 
Το επεξεργασμένο βίντεο μας τώρα διαρκεί 18 δευτερόλεπτα και είναι 4,09 MB. 

Το βίντεο έχει επίσης μια επέκταση ".wmv" (το τελευταίο μέρος του ονόματος του 

αρχείου που ακολουθεί ακριβώς μετά την τελεία). Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα 

πρότυπo αρχείο σε λειτουργικό σύστημα Windows (Windows Media Video). 

Οι επεκτάσεις των αρχείων βίντεο ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και αυτό εξαρτάται 

από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να τα γυρίσουμε και / ή να τα 

επεξεργαστούμε, καθώς και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται (ανάλυση, 

μέγεθος, ήχος, ένταση χρώματος, κλπ.). Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι 

η ποιότητα του βίντεο, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αρχείο. 

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να ανεβάσουμε το πρώτο βίντεο μας στο Διαδίκτυο και να το 

δείξουμε στον κόσμο! 
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Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο και μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: 

www.youtube.com 

 

 

 

Η διεύθυνση URL είναι διεθνής, αλλά το σύστημα θα φορτώσει αυτόματα στην 

γλώσσα σας. Θα πρέπει να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για 

να ανεβάσετε ένα βίντεο. 

Έχουμε ήδη δει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Facebook και 

στο Flickr. Σίγουρα, έχετε ήδη έναν λογαριασμό e-mail και ξέρετε πώς να ανοίγετε 

έναν νέο. 

Παρ 'όλα αυτά, αν αυτός είναι ο πρώτος λογαριασμός σας, παρακάτω είναι οι 

οδηγίες για το πώς να προχωρήσετε. 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης 

κλπ.). Επιλέξτε μεταξύ των επιλογών που προβλέπονται από το σύστημα (δηλαδή, 

αν έχετε επικοινωνία από το YouTube σε ενεργές υπηρεσίες). Ένα σημαντικό βήμα 

αφορά το απόρρητο. Το σύστημα θα σας ζητήσει να αποδεχτείτε τους όρους 

χρήσης και την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Ακολουθήστε τους 

αντίστοιχους συνδέσμους, διαβάστε τους όρους και, αν συμφωνείτε, κάντε κλικ στο 
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"Αποδοχή". (Εάν δεν συμφωνείτε και δεν αποδεχτείτε τους κανονισμούς, δεν θα 

μπορέσετε να συνεχίσετε στη διαδικασία εγγραφής.) 

 

 

 

Το  YouTube ανήκει στην Google. Έτσι, αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Google, η 

εγγραφή είναι απλή: το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε το YouTube 

στο προφίλ σας στο Google. 

Αν έχετε ένα διαφορετικό λογαριασμό, το σύστημα θα τον συνδέσει αυτόματα με 

το Google και το YouTube. 
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Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό e-mail που έχετε 

για το Flickr απλά θα πρέπει να επεκτείνετε τον κωδικό πρόσβασης στους –

υποχρεωτικά–  8 χαρακτήρες: innon1970 
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Τώρα, ελέγξτε τα εισερχόμενα μηνύματά στο email σας με το να εισάγετε όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης του email. 

Στα εισερχόμενα μηνύματά σας υπάρχει ένα νέο μήνυμα για εσάς. 

 

Είναι ένα μήνυμα καλωσορίσματος από το Google που σας ζητά να κάνετε κλικ στο 

σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. 

 

 

Τώρα, μπορείτε να μπείτε στο YouTube. 

Γυρίστε πάλι στξ σελίδα που του Youtube και χρησιμοποιήστε τον κωδικό 

πρόσβασής σας YouTube (τον οποίο λάβατε μέσω email) για να εγγραφείτε στο 

Youtube. 
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Μόλις εγγραφείτε θα ανοίξει η προσωπική σας σελίδα στο YouTube. 

Η αρχική σελίδα σας ενημερώνει ότι δεν έχετε καμία δραστηριότητα μέχρι σήμερα. 

Δεν έχετε ακόμα εγγραφεί για κάποιο κανάλι (Το YouTube λειτουργεί πάνω-κάτω 

σαν μια τηλεόραση. Μπορείτε να εγγραφείτε σε θεματικά κανάλια και να έχετε 

απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα θεματικά-βίντεο) ούτε έχετε φίλους στο 

YouTube. Δεν έχετε μηνύματα, απεσταλμένα βίντεο ή εισερχόμενα βίντεο. 
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Ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθούμε! 

Πηγαίνετε στο "Φόρτωση βίντεο". 
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Αναζητήστε στους φακέλους του υπολογιστή σας το βίντεο που θέλετε να 

ανεβάσετε.
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Ανοίξτε το φάκελο "βίντεο" και ψάξτε για το αρχείο του βίντεο που θέλετε. 

 

 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες: να αλλάξτε 

τον τίτλο του βίντεο, να τοποθετήστε μια περιγραφή, ετικέτα, να αποφασίσετε 

ποιος μπορεί να το δει (δημόσιο, προσβάσιμο σε όλους, ή ιδιωτικό). 
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Το βίντεό σας είναι τώρα ανεβασμένο στο YouTube. 

Θα μπορούσατε να ανεβάσετε κι άλλο ... αλλά σίγουρα θα θέλετε να δείτε αυτό 

που μόλις ανεβάσατε! 

Για να το δείτε λοιπόν, μπορείτε να αντιγράψετε τον κώδικα του βίντεο ( τονίζεται 

με κίτρινο χρώμα στο τμήμα της διεύθυνσης URL) και στη συνέχεια  επικολλήστε 

τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 
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Και νάτο... Συναρπαστικό! 
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Ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Τα βίντεό μου" στην πάνω δεξιά γωνία. 

 

Η προσωπική σας σελίδα στο YouTube ανοίγει. Αυτή η σελίδα απαριθμεί όλες τις 

δραστηριότητές σας (στην αριστερή στήλη) και τα βίντεο (στο κέντρο). Ας ρίξουμε 

μια ματιά στην " προεπισκόπηση του βίντεό μας . 

 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Κοινωνική Δικτύωση 

 

110 
 

 

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να ανακαλύψετε ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανοίξτε το email σας! 

Είναι από το YouTube και σας συγχαίρει για την εγγραφή: 

Συγχαρητήρια (το όνομά σας) ! Τώρα που έχετε ανεβάσει το πρώτο βίντεο σας, 

είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε την εμπειρία του YouTube. Εδώ είναι μερικές 

συμβουλές: 

 

Βοηθήστε τους ανθρώπους να βρουν τα βίντεό σας 

Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το βίντεο συνδέεται με “έγκυρα 

μεταδεδομένα” ένα καλό τίτλο, μια περιγραφή, μια κατηγορία και μια σειρά 

από ετικέτες που θα επιτρέψει το βίντεο σας να είναι ορατό. Μπορείτε να 

βελτιώσετε τα μεταδεδομένα βίντεο σας στη “σελίδα με τις λεπτομέρειες”. 

 

Ανεβάστε βίντεο υψηλής ανάλυσης 

Εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των μελλοντικών βίντεο σας, ρίξτε 

μια ματιά στο κέντρο βοήθειας μας σε αυτές τις συμβουλές “Βελτιστοποίηση 

των μεταφορτώσεων βίντεό σας” και Βίντεο υψηλής ποιότητας” (HQ). 

 

Αυτόματο μοίρασμα βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά 

Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αυτόματα τα ανεβασμένα βίντεο σας (και 

άλλες δραστηριότητες) στο Facebook σας, στο Twitter και στο Google Reader 

στο προφίλ Αυτόματη κοινή χρήση. Εάν δεχτείτε, την Αυτόματη κοινή χρήση 

θα ενημερώνονται οι παραπάνω υπηρεσίες που επιλέξατε με το που 

δημοσιεύονται τα ανεβασμένα βίντεο. 

 

Προώθηση της εικόνας σας 

Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να προωθήσετε 'το βίντεό σας μέσω e-mail ή με 

την ενσωμάτωση στο ιστολόγιό σας μέσω βίντεο που προωθούνται για να 

αποκτήσετε μια θέση στις μεγάλης-κυκλοφορίας σελίδες. Ενώ βρίσκεστε σε 

αυτό το σημείο, μπορείτε επίσης να βεβαιωθείτε ότι το κανάλι σας 

αντιπροσωπεύει την προσωπικότητά σας, όπως ακριβώς και τα βίντεό σας και 

να το διαμορφώσετε αντίστοιχα. 
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Η κατανόηση του πώς το βίντεο που είδατε 

Αυτό είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο Insight, που σας παρέχει όλα τα είδη των 

πληροφοριών σχετικά με το ποιος βλέπει το βίντεο σας, πού βρίσκονται και 

πολλά άλλα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να 

προσαρμοστεί το βίντεο σας στο κοινό: δηλαδή, με την προσθήκη υποτίτλων 

έτσι ώστε οι οπαδοί σας στην Ιαπωνία να μπορούν να καταλάβουν τι λέτε ή 

βλέποντας μια λεπτομερή ανάλυση για το πού γίνονται οι περισσότερες 

προβολές. (Λάβετε υπόψη σας, ότι συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον μία 

ημέρα για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα Insight για προβολή βίντεο.) 

Προσπαθήστε το, λοιπόν! Αν χρειάζεστε βοήθεια, πηγαίνετε στο Κέντρο 

βοήθειας ή ζητήστε βοήθεια από άλλους χρήστες στο Forum Βοήθειας της 

κοινότητα του YouTube. 

 

- Η ομάδα του YouTube 

 

 

Το e-mail παραθέτει τις κύριες δραστηριότητες που μπορούμε να εκτελέσουμε 

με το YouTube. Τώρα, απλά αρχίστε να πειραματίζεστε! 

 

…ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΛΗΨΕΙΣ! 
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