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Ύλη Μαθημάτων VII

●Μαθ. 8/9/10/11 : Διαδίκτυο & Συσκευές

●Διαδίκτυο γενικά και χρήση με παραδείγματα, 
●Ρύθμιση Δικτύου (βασικά), 
●Πλοήγηση / περιηγητής Firefox, 
●Αναζήτηση, Wikipedia
●Email / εφαρμογή Thunderbird,
●Βίντεο Chat και επικοινωνία, 
●Κοινωνικά δίκτυα και ασφάλεια
●Χρήση Smartphone
●Χρήση Media Center/TVBox



  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο I 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή email, είναι μια υπηρεσία του 
διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, 

λήψη και αποθήκευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

• η διεύθυνση του παραλήπτη, πχ user@greeklug.gr

• το θέμα του μηνύματος, πχ “Μαθήματα”

• το περιεχόμενο του μηνύματος



  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο II

Γνωστές υπηρεσίες δωρεάν email: Gmail, Outlook, Yahoo, 
Yandex --> πχ user@gmail.com | user@outlook.com κτλ

Πρόσβαση στο email με δύο τρόπους:
 Webmail (μία ιστοσελίδα http://)
 Εφαρμογή (πχ Thunderbird, Κινητά)

Σύνδεση σε εφαρμογές:
 Εισερχόμενα: POP3 ή IMAP
 Εξερχόμενα: SMTP



  

Πλεονεκτήματα

+ Πιο γρήγορο από webmail

+ Καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση

+ Δεν υπάρχουν διαφημίσεις

+ Περισσότερες επιλογές μορφοποίησης στην σύνταξη 

+ Επιλογές κρυπτογράφησης

Μειονεκτήματα

- Δυσκολία χρήσης σε ξένο Η/Υ

- Δυσκολία σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες

Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου



  

➢ O Mozilla Thunderbird είναι μια εφαρμογή ελεύθερου 
λογισμικού, παρακολούθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και RSS, η οποία διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα 
Microsoft Windows, Apple Macintosh και Linux.

➢ Αναπτύσσεται από το ίδρυμα Mozilla Foundation.

➢ Ανήκει στην κατηγορία λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
διατίθεται δωρεάν. 

➢ H εφαρμογή διατίθεται με την άδεια Mozilla Public License 
(MPL). 

➢ Η πρώτη έκδοση διατέθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2004, ενώ οι 
πρώτες 1.000.000 λήψεις έγιναν μέσα σε 10 μέρες από την 
πρώτη διάθεση. Μέχρι και το 2007 είχαν γίνει 50.000.000 
λήψεις.

➢ Τελευταία έκδοση: “68.7.0” | Απρίλιος 2020

Url:
●https://www.thunderbird.net/el/
●https://addons.thunderbird.net/el/thunderbird/

Mozilla Thunderbird

https://www.thunderbird.net/el/
https://addons.thunderbird.net/el/thunderbird/


  

Στόχος του εγχειρήματος Thunderbird, είναι η δημιουργία ενός απλού και εύκολου στη 
χρήση πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ροής πληροφοριών (RSS). 
Από την έκδοση 38 και μετά, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ημερολογίου και 
διαχειριστή πληροφοριών.

Mozilla Thunderbird: Γενικά Ι 



  

Χαρακτηριστικά

     Βοηθός εισαγωγής

     Οδηγός λογαριασμού

     Ευρετήριο διευθύνσεων με ένα κλικ

     Υπενθύμιση επισυναπτόμενων

     Διαχείριση δραστηριότητας

     Εργαλειοθήκη γρήγορης αναζήτησης

     Καρτέλες

     Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

     Ενοποιημένοι φάκελοι

     Διαχειριστής πρόσθετων

Mozilla Thunderbird: Γενικά ΙΙ



  

Mozilla Thunderbird: Γενικά ΙII 



  

  

Πρακτική!

 



  

  

Το αρχείο της παρουσίασης από την Ελληνική Ένωση Φίλων 
ΕΛ/ΛΑΚ (GreekLUG) διέπεται από την άδεια 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - 
Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el
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