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Για αυτό το βιβλίο
Ακόμα κι αν είστε στο σωστό δρόμο, θα σας πατήσουν αν απλά καθίσετε σ' αυτόν.

– Pat Koppman

Στον κόσμο της τεχνολογία της πληροφορικής, φαίνεται ότι η αλλαγή είναι η μόνη στα-
θερά. Σε λιγότερο χρόνο απ' όσο διαρκεί η ζωή ενός ανθρώπου, αυτός ο τεχνολογικός 
χείμαρρος μεταμόρφωσε σχεδόν όλες τις πτυχές της κοινωνίας μας—και η μεταμόρφωση 

μόλις ξεκίνησε. Καθώς οι νέες τεχνολογίες συγχωνεύονται και νέες τεχνολογίες εμφανίζονται, οι 
πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον γίνονται πραγματικότητα. Αυτή η ορμητική πορεία 
προς το υψηλής τεχνολογίας μέλλον θέτει μία πρόκληση για όλους εμάς: Πώς μπορούμε να 
εξαγάγουμε τη γνώση που χρειαζόμαστε από τον κατακλυσμό των πληροφοριών; Τι πρέπει 
να καταλάβουμε απ' την τεχνολογία της πληροφορικής, προκειμένου να επιβιώσουμε σ' ένα 
μέλλον γεμάτο τεχνολογία; Η Εισαγωγή στην Πληροφορική σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να βοηθήσει 
τους ταξιδιώτες στην πορεία προς το μέλλον.

Για να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτήν την πρόκληση δεν αρκεί να γνωρίζουμε πώς να δημιουρ-
γούμε ένα λογιστικό φύλλο ή να βρίσκουμε στοιχεία στο Internet. Μία βαθύτερη κατανόηση της 
τεχνολογίας της πληροφορικής θα σας βοηθήσει να απαντήσετε πιο σημαντικά ερωτήματα. 
Ποια νέα μέσα θα εμφανιστούν από την επόμενη γενιά της τεχνολογίας του Internet και πώς 
θα αλλάξουν οι ζωές μας; Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το spam και το spyware; Τι 
πρέπει να κάνετε για να μειώσετε τις πιθανότητες να αποτελέσετε θύμα απόπειρας κλοπής 
ταυτότητας; Τι θα πρέπει να σκεφτείτε όταν δημιουργείτε ένα οικιακό δίκτυο; Ο αυτοματισμός 
θα οδηγήσει σε μαζική, μακροχρόνια ανεργία; Η τεχνολογία της πληροφορικής θα είναι ένα 
εργαλείο που θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά ή θα δημιουργήσει ένα μόνιμο χάσμα μεταξύ 
των πλούσιων και των φτωχών; Η Εισαγωγή στην Πληροφορική σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να σας 
βοηθήσει να διερευνήσετε αυτές τις ερωτήσεις. ∆εν περιγράφει απλά τις τελευταίες συσκευές, 
αλλά εξηγεί πολλά από τα οφέλη που έχουμε (και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουνε) όταν 
προσθέσουμε την τεχνολογία της πληροφορικής στις ζωές μας.

Τι είναι η Εισαγωγή στην Πληροφορική;
Η Εισαγωγή στην Πληροφορική εξερευνά την τεχνολογία της πληροφορικής σε τρία επί-
πεδα:

  Επεξηγήσεις: Η Εισαγωγή στην Πληροφορική εξηγεί καθαρά τι είναι ένας υπολογιστής και 
τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει και περιγράφει καθαρά τα βασικά στοιχεία της τεχνο-
λογίας της πληροφορικής, από τα PC πολυμέσων έως το Internet και ακόμα πιο πέρα.

  Εφαρμογές: Η Εισαγωγή στην Πληροφορική περιγράφει τη χρήση στο παρόν και στο μέλλον 
των υπολογιστών και των δικτύων ως πρακτικά εργαλεία για την επίλυση διάφορων προ-
βλημάτων και την επέκταση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων προς όλες τις κατευθύνσεις.

  Επιπτώσεις: Η Εισαγωγή στην Πληροφορική τοποθετεί την τεχνολογία σε ανθρώπινο 
επίπεδο, δείχνοντας πώς οι ψηφιακές συσκευές και τα δίκτυα επηρεάζουν τις ζωές μας, 
τον κόσμο μας και το μέλλον μας.

∆είτε μία γρήγορη περίληψη των κεφαλαίων του βιβλίου:
Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί το στέρεο θεμέλιο για τα κεφάλαια που ακολουθούν, παρου-

σιάζοντας μία πανοραμική εικόνα του ψηφιακού πλανήτη μας. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει 
μία προοπτική για την κατανόηση του μέλλοντος, τονίζοντας τις τάσεις και όχι τις ιστορικές 
λεπτομέρειες. Ανοίγει με προφίλ και προοπτικές σε μία ιδιαίτερα ισχυρή ψηφιακή τάση–το 
φαινόμενο του Web 2.0. Το πλαίσιο Επένδυση στο μέλλον που κλείνει το κεφάλαιο παρέχει μία 
επισκόπηση των στρατηγικών για την πρόβλεψη του μέλλοντος—στρατηγικές που εφαρμό-
ζονται σε επόμενα κεφάλαια.

Τα Κεφάλαια 2 έως 4 παρέχουν σαφείς επεξηγήσεις των βασικών εννοιών του υλικού και του 
λογισμικού του υπολογιστή, έννοιες που συχνά παρανοούνται από τους σπουδαστές ακόμα και 
από ανθρώπους που έχουν σημαντική εμπειρία στους υπολογιστές. Αυτά τα κεφάλαια, όπως 
και πολλά άλλα στο βιβλίο, περιλαμβάνουν προαιρετικά πλαίσια Πώς λειτουργεί, τα οποία 
παρέχουν πιο τεχνικές λεπτομέρειες για όσους θέλουν ή πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα. 
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Για αυτό το βιβλίο xi

Τα Κεφάλαια 5 έως 7 ερευνούν διάφορες εφαρμογές υπολογιστών και Internet, από οικεία 
εργαλεία γραφείου ως πολυμέσα αιχμής και εφαρμογές βάσης δεδομένων.

Τα Κεφάλαια 8 και 9 εμβαθύνουν στην τεχνολογία δικτύων γενικά, και στο Internet συγκε-
κριμένα. Αυτά τα κεφάλαια καλύπτουν νέες τεχνολογίες που αλλάζουν, με γρήγορο ρυθμό, 
τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Internet—τεχνολογίες που πολλοί χρήστες του Internet δεν 
καταλαβαίνουν. Το Web του αύριο θα είναι πολύ διαφορετικό από το σημερινό και είναι πολύ 
δύσκολο να φανταστούμε σήμερα τη μελλοντική επίδρασή του στις ζωές μας. Το υλικό σ’ αυτά 
τα κεφάλαια θα πρέπει να διευκολύνει τους σπουδαστές στις απόπειρές τους για πρόβλεψη 
του δικτυωμένου μέλλοντός τους.

Το Κεφάλαιο 10 αποτελεί ένα σημείο εστίασης για διάφορα ηθικά και κοινωνικά ζητή-
ματα που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορικής. Πολλά απ’ αυτά τα ζητήμα-
τα—ιδιωτικότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και άλλα—μελετώνται σε όλο το βιβλίο. Αυτό το 
κεφάλαιο, ωστόσο, συγκεντρώνει όλες αυτές τις έννοιες. Το κεφάλαιο κλείνει με μία συζήτηση 
για τις μεγάλες ερωτήσεις για τη σχέση μας με την τεχνολογία—σημαντικές ερωτήσεις που 
πρέπει να σκεφτούν όλοι οι πολίτες του μέλλοντος.

Το Κεφάλαιο 11 ερευνά τις εφαρμογές και τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στους 
τρεις σημαντικούς κοινωνικούς θεσμούς: τα σπίτια μας, τα σχολεία μας και τις εργασίες μας.

Τα Κεφάλαια 12 και 13 στοχεύουν στους σπουδαστές που πρέπει ή θέλουν να μάθουν 
περισσότερα για την εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε επιχειρήσεις, από 
παραδοσιακά πληροφορικά συστήματα έως ηλεκτρονικές εμπορικές εφαρμογές.

Το Κεφάλαιο 14 προχωρά την εισαγωγή του Κεφαλαίου 4 στην τεχνολογία λογισμικού, 
μελετώντας των προγραμματισμό, τη σχεδίαση συστημάτων και την επιστήμη υπολογιστών 
σε πιο μεγάλο βάθος.

Το Κεφάλαιο 15 καλύπτει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία της επιστήμης των υπο-
λογιστών: την τεχνητή νοημοσύνη. Το Κεφάλαιο απομυθοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και 
ταυτόχρονα δείχνει προς ένα μέλλον, στο οποίο η ευφυΐα των μηχανών μπορεί να αλλάζει 
ριζικά τον κόσμο μας.

Το Παράρτημα παρέχει μία φιλική εισαγωγή στους σπουδαστές, που έχουν μικρή ή καθόλου 
εμπειρία με PC και Internet. Αυτή η μοναδική προσθήκη προσπαθεί να λύσει το πιο γνωστό 
πρόβλημα των εισαγωγικών μαθημάτων στους υπολογιστές, δηλαδή το διαφορετικό υπόβαθρο 
που έχουν οι σπουδαστές αυτών των τάξεων. Οι περισσότεροι καθηγητές αναφέρουν ότι η 
πλειοψηφία των νέων σπουδαστών τους διαθέτουν κάποια εμπειρία από PC και Internet. Αυτοί 
οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να μάθουν για πληκτρολόγηση ή πλοήγηση στο Web. Αλλά εάν 
αυτά τα θέματα δεν περιγράφονται, οι άπειροι σπουδαστές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 
Το παράρτημα σχεδιάζεται για τους αρχάριους, ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά 
στις γνώσεις τους πριν προχωρήσουν στο υπόλοιπο βιβλίο.

Γενικά, το βιβλίο κινείται ανάμεσα στο αόριστο και στο ειδικό, στο παρόν και στο μέλλον. 
Τα κεφάλαια έχουν μία ομοιόμορφη δομή. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή, κάθε κεφάλαιο 
προχωράει από τις βασικές έννοιες στις πιο αφηρημένες ερωτήσεις και ιδέες που προσανα-
τολίζονται στο μέλλον. Τα περισσότερα κεφάλαια εγείρουν ηθικά ζητήματα που σχετίζονται 
με τη χρήση και την κατάχρηση των υπολογιστών. Κάθε Κεφάλαιο θέτει ερωτήσεις στους 
αναγνώστες, οι οποίοι πρέπει να σκεφτούν τους συμβιβασμούς που ζητούν οι καινοτομίες 
της τεχνολογίας της πληροφορικής. Το βιβλίο αποτελεί ένα πλαίσιο εργασίας, το οποίο θα 
βοηθήσει τους αναγνώστες να εστιάσουν στα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους και να σκεφτούν 
για τρόπους, με τους οποίους η τεχνολογία της πληροφορικής θα χρησιμοποιηθεί έτσι, ώστε 
να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους.

Για τους συγγραφείς
Ο George Beekman είναι Επίτιμος Εισηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστή-
μης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Όρεγκον. Για περισσότερο από είκοσι 
χρόνια σχεδίαζε και δίδασκε μαθήματα για την πληροφορική, τα διαλογικά πολυμέσα, την ηθική 
των υπολογιστών και τον προγραμματισμό των υπολογιστών. Ένα καινοτόμο μάθημα για την 
εισαγωγή στις έννοιες των υπολογιστών που δημιούργησε περισσότερο από δύο δεκαετίες πριν 
είναι η έμπνευση του Εισαγωγή στην Πληροφορική. Ο George Beekman διοργανώνει σεμινάρια 
για διάφορα θέματα υπολογιστών για σπουδαστές, καθηγητές και οικονομικά μη προνομιούχες 
οικογένειες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά βιβλία για τους υπολογιστές, 
την τεχνολογία της πληροφορικής και τα πολυμέσα, όπως περισσότερα από 100 άρθρα και 
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xii   Για αυτό το βιβλίο

μελέτες για την Macworld και άλλους γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Τον ελεύθερο χρόνο του 
τρέχει στα δάση, τραβάει φωτογραφίες και βίντεο και παίζει ακουστική και ηλεκτρονική μου-
σική με φίλους και συγγενείς.

Ο Ben Beekman είναι σχεδιαστής πολυμέσων, συγγραφέας και τεχνικός σύμβουλος με έδρα 
του Όρεγκον. Ο Ben έχει αναπτύξει Web sites πολυμέσων για επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς, καλλιτέχνες και μουσικούς. Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη εργασία σε εκδόσεις, 
διάταξη σελίδων και σχεδίαση για περιοδικά και άλλες εκδόσεις. Έχει γράψει ιστολόγια για το 
Web και κριτικές τεχνολογίας για έντυπα μέσα. Έχει εργαστεί στο παρασκήνιο για την έκδοση 
πολλών βιβλίων, όπως και για τις προηγούμενες εκδόσεις του παρόντος. Ο Ben επίσης συνθέτει 
και μιξάρει μουσική και βίντεο, παρακολουθεί την εξέλιξη του Internet, παρακολουθεί κωμωδίες, 
παίζει γκολφ με δίσκους και απολαμβάνει την ύπαιθρο με φίλους και το σκύλο του Gizmo.

Ευχαριστίες
Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους τους ανθρώπους που μας βοήθησαν στην επιτυχία της 
Εισαγωγής στην Πληροφορική. Τα ονόματά τους μπορεί να μην βρίσκονται στο εξώφυλλο, αλλά 
η υψηλή ποιότητα του έργου τους φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια του βιβλίου.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Natalie Anderson, εκδότη, της οποίας η καθαρή ματιά και η προ-
σωπική αφοσίωση στην Εισαγωγή στην Πληροφορική βοήθησε στην άνοδο αυτού του βιβλίου 
σε νέο επίπεδο υπεροχής. Ευχαριστούμε επίσης τη Stephanie Wall, η οποία ως Προϊστάμενος 
Εκδόσεων εξασφάλισε τη σωστή διαδρομή του έργου. Η Stephanie, μαζί με την διευθύντρια 
ανάπτυξης προϊόντων Eileen Calabro, δημιούργησαν μία τρομερή ομάδα γι' αυτό το βιβλίο. 
Πολλά ευχαριστώ στην διευθύντρια έργου Virginia Guariglia, η οποία κράτησε το βιβλίο εντός 
του προγραμματισμού από την 1η μέρα μέχρι να δουλέψουν οι πρέσες. Αυτή η έκδοση είναι 
πολύ καλύτερη χάρη στην προσεκτική, στοχαστική και επίκαιρη εργασία της επιμελήτριας 
ανάπτυξης Nancy Lamm, του επιμελητή χειρόγραφου Joe Ruddick και των τεχνικών επιμελητών 
Jan Snyder, Lynne Bowen και Jean Kotsiovos.

Πολλοί ακόμα συνεισέφεραν το σημαντικό ταλέντο τους στην Εισαγωγή στην Πληροφορική. 
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Jonathan Boylan μετέτρεψε την ιδέα μας για το εξώφυλλο σ' ένα 
όμορφο έργο τέχνης. Η Ruth Ferrera-Kargov εργάστηκε σε όλες τις πτυχές της παραγωγής, 
εξασφαλίζοντας ότι το έργο θα παραδιδόταν εντός προθεσμίας. Η Abigail Reip ανακάλυψε 
πολλές από τις νέες φωτογραφίες σ' αυτήν και σε προηγούμενες εκδόσεις. Η Shelley Creager και 
η ομάδα της στην Aptara συγκέντρωσαν όλα τα υλικά που παρέδωσαν άλλοι που αναφέρουμε 
εδώ και τα έκαναν βιβλίο.

Όλες αυτές οι προσπάθειες δεν θα είχαν προσφέρει τίποτα αν η Εισαγωγή στην Πληροφορική 
δεν έφτανε στο κοινό της. Ευτυχώς, η εκπληκτική ομάδα μάρκετινγκ και πωλήσεων της Prentice 
Hall κάνει φοβερή δουλειά για να εξασφαλίσει ότι οι καθηγητές και οι σπουδαστές τους θα έχουν 
πρόσβαση στα βιβλία μας και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για όσα κάνουν για μας.

Και οι δύο οφείλουμε πολλά ευχαριστώ στις οικογένειές μας, εδώ στο Corvallis και στον 
ψηφιακό πλανήτη μας, οι οποίες παρείχαν απίστευτη υποστήριξη στις δύσκολες περιόδους 
αυτού του έργου. Είμαστε ευγνώμονες στη Susan Grace Beekman, η οποία κατάφερε να είναι 
δίπλα μας όποτε τη χρειαστήκαμε, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να αφιερωθεί σ' ένα εξαιρετικά 
δύσκολο δικό της έργο.

Υπάρχουν και άλλοι που συνεισέφεραν στην Εισαγωγή στην Πληροφορική με κάθε τρόπο, 
όπως η κριτική των κεφαλαίων, οι απαντήσεις σε τεχνικά ερωτήματα, η αποσαφήνιση περίερ-
γων αναφορών, η καθοδήγησή μας σε δύσκολες αποφάσεις και η υποστήριξή τους. ∆εν υπάρχει 
χώρος αρκετός για να αναφέρουμε όλους αυτούς, αλλά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
ανθρώπους που έδωσαν χρόνο, ενέργεια, ταλέντο και υποστήριξη στα χρόνια που αυτό το 
βιβλίο ήταν ακόμα υπό ανάπτυξη, όπως: Evan Scheessele, Jeremy Smith, Mina Carson, Micky 
Hulse, Robert Rose, Gabe Guzman, Skyler Corbett, Johanna Beekman, Maureen Spada, Dave Trenkel, 
Mark Dinsmore, Stephanie Sireix, Naftali Anderson, Martin Erwig, Otto Gygax, Francisco Martin, Jim 
Folts, Jan Dymond, Johanna Beekman, Mike Johnson, Margaret Burnett, Sherry Clark,Walter Rudd, 
Cherie Pancake, Bruce D’Ambrosio, Bernie Feyerherm, Rajeev Pandey, Dave Stuve, Clay Cowgill, 
Keith Vertanen, Gary Brent, Marion Rose, Megan Slothover, Claudette Hastie Baehrs, Melissa 
Hartley, Gracewinds Music, Shjoobedebop, Breitenbush, Oregon Public Broadcasting, και όλους 
τους επιμελητές και άλλους που βοήθησαν στις προηγούμενες εκδόσεις. Θα θέλαμε επίσης να 
ευχαριστήσουμε όλες τις εταιρείες υλικού και λογισμικού, των οποίων η συνεργασία διευκόλυνε 
το έργο μας.
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Οπτική περιήγηση
Η Εισαγωγή στην Πληροφορική σχεδιάστηκε, ούτως ώστε να σας βοηθήσει να παρέχετε στους 
σπουδαστές σας το υπόβαθρο που χρειάζονται ώστε να επιβιώσουν και να ευημερήσουν σ' 
έναν κόσμο που έχει μεταμορφωθεί από την τεχνολογία της πληροφορικής. Η όγδοη έκδοση 
κυκλοφορεί σε δύο μορφές, την Εισαγωγική Έκδοση και την Πλήρη Έκδοση, ενώ και τα βιβλία 
περιλαμβάνουν πλήθος συμπληρωμάτων και βοηθητικού υλικού που έχει σχεδιαστεί, ώστε 
να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την εκπαίδευση και την εμπειρία των σπουδαστών σας.

Γι’ αυτήν την έκδοση
Αυτή η έκδοση του βιβλίου είναι μία από τις πιο σημαντικές και ολοκληρωμένες αναθεωρήσεις 
που κάναμε ποτέ. ∆είτε παρακάτω μία περίληψη των κεφαλαίων τονίζει τις βελτιώσεις 
και τις προσθήκες σ' αυτήν την έκδοση.

Κεφάλαιο 1, «Ο ψηφιακός πλανήτης μας». Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μία ευρεία ανα-
σκόπηση για τις τάσεις της πληροφορικής τεχνολογίας που έχουν μετασχηματίσει απόλυτα 
την κοινωνία μας, ενώ παρέχουν ισχυρά θεμέλια για τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν. 
Μία ανανεωμένη παρουσίαση της εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας αποσαφηνίζει τη 
σχέση μας με τους υπολογιστές, περιγράφοντας τις διαφορετικές εποχές της πληροφορι-
κής. Νέο υλικό επισημάνει το Web 2.0 ως ένα από τα πιο γρήγορα εξελισσόμενα μέρη του 
ψηφιακού τοπίου. Η προσθήκη του Web 2.0 στο πλαίσιο της ψηφιακής εξέλιξης παρέχει 
μία προοπτική που απλοποιεί την κατανόηση των αλλαγών που έρχονται και πώς αυτές 
οι αλλαγές μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

Κεφάλαιο 2, «Τα βασικά για το υλικό: Μέσα στο κουτί» και Κεφάλαιο 3 «Τα βασικά για 
το υλικό: Περιφερειακά». Αυτά τα δύο κεφάλαια έχουν ανανεωθεί, ώστε να περιγράφουν 
καθαρά την τελευταία τεχνολογία υλικού, από τους επεξεργαστές ως τα περιφερειακά. 
Έχουμε προσθέσει μία νέα ενότητα και ένα νέο πλαίσιο για την τεχνολογία πολλαπλών 
επαφών, έχουμε επεξεργαστεί τους πίνακες που συγκρίνουν επεξεργαστές, οπτικά μέσα 
και συσκευές αποθήκευσης, και γράψαμε ξανά την ενότητα για τις θύρες, ενώ προσθέσαμε 
περισσότερα για τις μνήμες flash και τους δίσκους Blu-ray.

Κεφάλαιο 4, «Τα βασικά του λογισμικού: Το φάντασμα μέσα στη μηχανή». Αυτό το κεφά-
λαιο περιλαμβάνει εκτεταμένη και ανανεωμένη κάλυψη εφαρμογών Web και λειτουργικών 
συστημάτων. Ένα νέο πλαίσιο, “Όταν το καλό λογισμικό γίνεται κακό”, προτείνει στρατη-
γικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως παγώματα προγραμμάτων, καταρρεύσεις 
συστημάτων και άλλων που ταλαιπωρούν τους χρήστες υπολογιστών.

Κεφάλαιο 5 «Εφαρμογές παραγωγικότητας». Αυτό το κεφάλαιο έχει ανανεωθεί, ώστε 
να περιλαμβάνει τρέχον λογισμικό παραγωγικότητας και προσομοίωσης, όπως και περισ-
σότερες πληροφορίες για εφαρμογές αναγνώρισης φωνής, αναγνώρισης κειμένου και άλλες 
πρακτικές εφαρμογές τεχνητής ευφυΐας σε λογισμικό αύξησης της παραγωγικότητας.

Κεφάλαιο 6, «Γραφικά, ψηφιακά μέσα και πολυμέσα». Αυτό το κεφάλαιο έχει αναθε-
ωρηθεί, ώστε να περιλαμβάνει νέο υλικό για γραφικά, ψηφιακό ήχο, ψηφιακό βίντεο και 
πολυμέσα, καλύπτοντας ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές. Μία νέα ∆οκιμή στην 
Οθόνη παρουσιάζει τη δημιουργία ενός εξωφύλλου CD χρησιμοποιώντας επαγγελματικές 
τεχνικές του Photoshop. Μία νέα ∆οκιμή στην Οθόνη, “Τα πολυμέσα σε προϋπολογισμό 
φοιτητή”, παρουσιάζει λογισμικό χαμηλού κόστους, που μπορεί να δώσει κορυφαία απο-
τελέσματα για χρήστες Windows και Mac.

Κεφάλαιο 7, «Εφαρμογές βάσεων δεδομένων και επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα». Το 
υλικό για τις βάσεις δεδομένων έχει ενημερωθεί με μία νέα ∆οκιμή στην Οθόνη. Υπάρχει 
πρόσθετη κάλυψη των βάσεων δεδομένων και σε άλλους τύπους υπολογιστών, από έξυ-
πνα τηλέφωνα ως mainframe. Υπάρχει επίσης κάλυψη για αναζητήσεις πληροφοριών, 
ερωτήματα σε φυσική γλώσσα και αναζητήσεις βάσει περιεχομένου. Η ενότητα για τις 
επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα περιλαμβάνει νέο επίκαιρο υλικό, όπως και συμβουλές για 
την προστασία του προσωπικού απορρήτου σας.

Κεφάλαιο 8, «∆ικτύωση και ψηφιακή επικοινωνία». Αυτό το κεφάλαιο έχει αναθεωρηθεί 
σε μεγάλο βαθμό, ώστε να παρουσιάσει τις σημαντικές αλλαγές στην τεχνολογία και τον 
τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα δίκτυα. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτεταμένη 
και ενημερωμένη κάλυψη των ασύρματων τεχνολογιών, από το Bluetooth ως το WiMax. Οι 
ενότητες για τα ιστολόγια, τα φόρουμ και άλλους τύπους συνεργατικής επικοινωνίας έχουν 
επεκταθεί και ενημερωθεί. Υπάρχει νέα κάλυψη για εγκυκλοπαίδειες, κοινωνική σελιδοποίη-
 ση, κοινοχρησία μέσων και συγκέντρωση πλήθους. Υπάρχει επίσης μία νέα ενότητα που 
ονομάζεται “Κοινοχρησία πόρων: Πληροφορική ομότιμων, πλέγματος και σύννεφου”.

Κεφάλαιο 9, «Το Internet που εξελίσσεται». Αυτό το κεφάλαιο έχει γραφτεί σχεδόν από 
την αρχή, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στην τεχνολογία, τις εφαρμογές και τις επιπλοκές 
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του Internet. Η ενότητα για τον προγραμματισμό στο Web παρουσιάζει τώρα τα εργαλεία PHP, AJAX και άλλα 
σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης Web με πιο καθαρό και αναλυτικό τρόπο. Μία νέα ενότητα, “Το Web 2.0 και εσείς”, 
εξερευνά την τεχνολογία και φιλοσοφία του νέου Web 2.0 που βασίζεται στους χρήστες. Το κεφάλαιο επίσης περι-
έχει ανανεωμένη και εκτεταμένη κάλυψη πολιτικών και ηθικών ζητημάτων, όπως η ουδετερότητα του δικτύου, η 
πρόσβαση και η λογοκρισία.

Κεφάλαιο 10, «Ασφάλεια και κίνδυνοι υπολογιστών». Οι ενότητες για τα εγκλήματα της πληροφορικής, το 
επικίνδυνο λογισμικό, τα αντίγραφα ασφαλείας και την ασφάλεια έχουν ενημερωθεί, ώστε να παρουσιάζουν 
τις τρέχουσες τάσεις και τα τρέχοντα προβλήματα.

Κεφάλαιο 11, “Οι υπολογιστές στη δουλειά, στο σχολείο και στο σπίτι”. Περιλαμβάνει ανανεωμένο υλικό 
για τηλεπικοινωνίας, αυτοματισμό γραφείου, εκπαιδευτική και οικιακή πληροφορική και έξυπνες κάρτες. Ένα 
εντελώς νέο πλαίσιο Επένδυση στο Μέλλον, “Η τεχνολογία του αύριο για το παιδί του σήμερα”, εξερευνά τη 
φουτουριστική τεχνολογία και τις συνέπειες του προγράμματος Ένας φορητός υπολογιστής για κάθε παιδί.

Κεφάλαιο 12, “Πληροφορικά συστήματα στις επιχειρήσεις”. Περιλαμβάνει ένα εντελώς νέο πλαίσιο Επέν-
δυση στο Μέλλον “Η εικονοποίηση του IT.”

Κεφάλαιο 13, “Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις: Η εξελισσόμενη οικονομία του Internet”. 
Έχει ξαναγραφτεί από την αρχή, ώστε να αντανακλά ένα νέο κόσμο στο ηλεκτρονικό εμπόριο του 21ου αιώνα. Το 
εισαγωγικό προφίλ για τον Jeff Bezos εστιάζει τώρα στη μετάβαση του Amazon από την πώληση προϊόντων στην 
πώληση υπηρεσιών πληροφορικής cloud. Η κάλυψη των βασικών θεωριών του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως τα 
ενδοδίκτυα, τα εξωδίκτυα, τα B2C και τα C2C έχουν αποκτήσει μία πιο ομαλή ροή και μία καθαρή εξήγηση. Ένα 
νέο πλαίσιο δίνει πρακτικές συμβουλές για την “Πώληση πραγμάτων στο δίκτυο”. Μία σημαντική νέα ενότητα, 
“Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 2.0: Επανίδρυση του εμπορίου στο Web”, εξερευνά τις επιπτώσεις του Web 2.0 στις 
πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση (όπως τα κοινωνικά δίκτυα, οι εγκυκλοπαίδειες, οι κριτικές χρηστών, 
οι δωρεάν υπηρεσίες, η τεχνολογία Web 2.0 C2C και η Μεγάλη Ουρά του ηλεκτρονικού εμπορίου ως εναλλακτική 
σε μαζική προώθηση προϊόντων στην προ-ψηφιακή εποχή). Η ενότητα για την ηθική του ηλεκτρονικού εμπορίου 
έχει ανανεωθεί.

Κεφάλαιο 14, “Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων”. Έχει ανανεωθεί, ώστε να αντανακλά αλλαγές στην 
τεχνολογία και τεχνικές στη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο ∆οκιμή στην Οθόνη 
“Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός στη Java”. Νέο και ανανεωμένο υλικό για την ευκίνητη ανάπτυξη και τον 
ακραίο προγραμματισμό έχει συμπεριληφθεί, όπως και μία ανανεωμένη ενότητα για τον προγραμματισμό για το 
Web. Το πλαίσιο Πώς λειτουργεί “Κύκλος ζωής της ανάπτυξης συστημάτων” έχει αναθεωρηθεί μ' ένα πιο επίκαιρο 
παράδειγμα.

Κεφάλαιο 15, “Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματική;”. Περιλαμβάνει ανανεωμένη κάλυψη της εφαρμο-
σμένης τεχνητής νοημοσύνης και τη ρομποτική, μαζί μ' ένα νέο πλαίσιο Επένδυση στο μέλλον “Μικροτεχνολογία, 
νανοτεχνολογία και τεχνητή ζωή”.

Παράρτημα A «Βασικά στοιχεία». Το παράρτημα περιέχει εισαγωγικό υλικό που καλύπτει το τελευταίο 
λογισμικό και υλικό.

Πλαίσια ειδικής προσοχής 
Η Εισαγωγή στην Πληροφορική περιλαμβάνει αρκετά μοναδικά πλαίσια που προσθέτουν σημαντικές πλη-
ροφορίες για καθηγητές, σπουδαστές και διάφορους αναγνώστες. Πολλά απ' αυτά τα πλαίσια είναι νέα ή 
ανανεωμένα γι' αυτήν 
την έκδοση.

Πώς λειτουργεί
Τα πλαίσια Πώς λειτουργεί παρέ-
χουν επιπλέον τεχνικές πληροφο-
ρίες σε πιο σύνθετα θέματα. Για 
μαθήματα, στα οποία αυτό το 
είδος τεχνικής λεπτομέρειας δεν 
είναι απαραίτητο, οι σπουδαστές 
μπορούν να τα παρακάμψουν. 
Τα πλαίσια Πώς λειτουργεί αριθ-
μούνται, ώστε οι καθηγητές να 
μπορούν να δημιουργήσουν ειδικές 
εργασίες ανάγνωσης, προσδιορί-
ζοντας ποια είναι υποχρεωτικά 
και ποια προαιρετικά.
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Λειτουργική γνώση
Τα πλαίσια Λειτουργική γνώση 
περιέχουν σχετικές και ενδιαφέ-
ρουσες συμβουλές, που μπορούν 
να βοηθήσουν τους αναγνώστες 
να παράγουν καλύτερα αποτε-
λέσματα και να κινούνται χωρίς 
προβλήματα.

∆οκιμή στην οθόνη
Τα πλαίσια ∆οκιμή στην οθόνη παρουσιάζουν πώς είναι να 
χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού, ώστε 
να επιτύχετε ένα συγκεκριμένο στόχο. Παρέχουν στους 
σπουδαστές μία ματιά σε προγράμματα που διαφορετικά 
ίσως δεν γνωρίσουν.

Επένδυση στο μέλλον
Τα πλαίσια Επένδυση στο μέλλον παρέχουν προοπτικές 
για το μέλλον στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
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Συγκρουόμενες τάσεις
Εντελώς ανανεωμένα τα άρθρα στις ενότητες 
Συγκρουόμενες τάσεις είναι μερικά από τα 
καλύτερα σύγχρονα δοκίμια που εστιάζουν 
στη σύνθετη σχέση μας με την τεχνολογία. 
Τα θέματα περιλαμβάνουν τη διάβρωση της 
ατομικής μας ιδιωτικότητας, την κατάχρηση 
των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, την 
αξιοπιστία του λογισμικού και την ευφυΐα των 
μηχανών.

Άλλοι πόροι
Συνοδευτικό Web Site
Αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από ένα Web site 
στη διεύθυνση www.prenhall.com/beekman. 
Αυτό το Web site σας προσφέρει μία πιο πλού-
σια και πιο διαλογική εμπειρία στο Web από 
ποτέ. Στοιχεία αυτού του νέου site είναι ένας 
διαλογικός οδηγός μελέτης, συμπληρώματα 
που μπορείτε να λάβετε στον υπολογιστή σας, υλικό για τις 
ενότητες που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου και επι-
πλέον ασκήσεις για το Internet.

Πόροι για τον εισηγητή 
Το CD-ROM Prentice Hall Instructor’s Resource Center περι-
λαμβάνει εργαλεία όπως:

  Το υλικό καθηγητών σε Word. 
  Λύσεις για όλες τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις του βιβλίου 

και του Web site.
  Προσαρμοσμένες παρουσιάσεις PowerPoint για κάθε 

Κεφάλαιο.
  Πόροι στο Web.
  Ασκήσεις για το Internet. 
  Ερωτήσεις συζήτησης.
  Επιπλέον εργασίες.
  Βιβλιοθήκη των εικόνων του βιβλίου.

Λογισμικό TestGen
Το TestGen είναι ένα εργαλείο παραγωγής εξετάσεων που 
υπάρχει στο CD εισηγητή και σας επιτρέπει να βλέπετε και 
να επεξεργάζεστε εύκολα ερωτήσεις εξετάσεων, τις οποίες 
μπορείτε να μεταφέρετε στα διαγωνίσματά σας, αλλά και 
να εκτυπώνετε σε διάφορες μορφές, κατάλληλες για τον 
τρόπο διδασκαλίας σας. Το πρόγραμμα επίσης προσφέρει 
πολλές επιλογές για την οργάνωση και προβολή ερωτήσεων 
εξετάσεων. Ισχυρά εργαλεία και διάφορες λειτουργίες σας 
επιτρέπουν να εντοπίζετε εύκολα τις ερωτήσεις που θέλετε 
και να τις οργανώνετε όπως θέλετε.

Το QuizMaster, το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο 
πακέτο, επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν τεστ που δημιουρ-
γεί το TestGen σ' ένα τοπικό δίκτυο. Το πρόγραμμα QuizMaster, 
το οποίο βασίζεται στο TestGen, επιτρέπει στον εισηγητή να 
παρακολουθεί την πρόοδο των σπουδαστών και να εκτυπώνει 
διάφορες αναφορές. Η δημιουργία τεστ είναι εύκολη με το Tes-
tGen και οι εξετάσεις μπορούν εύκολα να αποστέλλονται στο 
WebCT, στο Blackboard και στο CourseCompass.

OneKey
www.pearsonhigh-
red.com/onekey
Το OneKey σας επιτρέπει 
να εισέλθετε στις καλύτε-
ρες πηγές διδασκαλίες και 
εκπαίδευσης. Το OneKey για 
το βιβλίο μας περιέχει όλα 
όσα θα χρειαστούν οι σπου-
δαστές σας για αδιάκοπη 
πρόσβαση στο υλικό του 
βιβλίου, το οποίο οργανώ-
νεται βολικά σύμφωνα με τα 
κεφάλαια του βιβλίου ώστε 
να βελτιώσει και να εφαρμό-
σει όσα μάθατε στην τάξη. Το 
OneKey είναι ό,τι χρειάζεστε 
για να οργανώσετε και διε-
ξάγετε το μάθημά σας. Όλοι 
οι πόροι για τον εισηγητή 

βρίσκονται σ' ένα σημείο, ώστε να μεγιστοποιήσουν την 
αποτελεσματικότητά σας και να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο 
και τον κόπο σας. Το OneKey για πρακτικότητα, απλότητα 
και επιτυχία . . . για σας και τους σπουδαστές σας.

CourseCompass
www.coursecompass.com
Το CourseCompass είναι ένα δυναμικό, διαλογικό εργαλείο 
διαχείρισης διδασκαλίας που έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά για 
το Pearson Education της Blackboard. Αυτό το συναρπαστικό 
προϊόν σας επιτρέπει να διδάσκετε υλικό που προέρχεται 
από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο Pearson, σε μία εύχρηστη, 
προσαρμόσιμη μορφή.

Blackboard
www. pearsonhighred.com/blackboard
Το πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό του οίκου Prentice Hall, συνδυ-
ασμένο με δημοφιλή εργαλεία και διεπαφές της Blackboard, 
οδηγεί σε πολύ ουσιαστικά μαθήματα που βασίζονται στο 
Web, τα οποία υλοποιούνται, διευθύνονται και χρησιμοποι-
ούνται εύκολα, ανεβάζοντας το επίπεδο της αλληλεπίδρα-
σης και κατάρτισης των σπουδαστών.

WebCT
www. pearsonhighred.com/webct
Τα εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων μέσα στο WebCT 
περιλαμβάνουν παρακολούθηση σελίδων, έλεγχο προόδου, 
διεύθυνση τάξης και σπουδαστών, ένα βιβλίο προόδου, 
εργαλεία επικοινωνίας, ένα ημερολόγιο, εργαλεία αναφοράς 
και άλλα. Η υπηρεσία υποστήριξης GOLD LEVEL CUSTOMER 
SUPPORT, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε όσους παρα-
κολουθούν τα μαθήματα του Prentice Hall, προσφέρεται 
δωρεάν και σας παρέχει προτεραιότητα στα προβλήματά 
σας, εκπτώσεις σε εκπαιδευτικό υλικό και ειδική τεχνική 
υποστήριξη.
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