
TABLET PCS/NETBOOKS 
Εισαγωγή Περίπου 15 χρόνια πριν, τα tablet pcs / netbooks δεν ήταν 

διαθέσιμα, και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη εργασίας και 
επικοινωνίας  εν κινήσει, αναγκαζόταν να πηγαίνουν σε ένα 
σταθερό υπολογιστή προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη 
τους. Σήμερα τα tablet pcs/netbooks έχουν εξελιχθεί σημαντικά. 
Τα tablet pcs  διαθέτουν οθόνη αφής, διασύνδεση μέσω wifi ή 3G 
και είναι εφοδιασμένα με πολλές εφαρμογές που σκοπό έχουν την 
εργασία ή απλά την  διασκέδαση. Τα netbooks έχουν και αυτά 
αρκετές δυνατότητες, σημαντικά περισσότερες μερικές φορές από 
αυτές που διαθέτουν τα tablet pcs. Δηλ. διαθέτουν μεγαλύτερο 
δίσκο, μεγαλύτερη μνήμη RAM, πιο γρήγορους επεξεργαστές κλπ. 
 
Σε αυτή την αναζήτηση στον ιστό θα μάθουμε για τα tablet 
pcs/netbooks με στόχο την καλύτερη αγορά με βάση τιμή και 
χαρακτηριστικά (κάτι που είναι σχετικό ανάλογα με τα λεφτά που 
διαθέτουμε και το τί ακριβώς θέλουμε να κάνουμε), λειτουργικό 
(android, ios, windows) και διασυνδεσιμότητα (wifi, 3G). 
 
Δηλαδή οι μαθητές να μελετήσουν χαρακτηριστικά συσκευών 
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα και να προτείνουν μοντέλο με 
ΕΜΦΑΣΗ στη διασυνδεσιμότητα και στη φορητότητα.  
 
Ώρες υλοποίησης Ιστοεξερεύνησης: 6 ώρες  
 
 

  
Εργασία 

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις ακόλουθες εργασίες με σκοπό την 
απόκτηση κάποιων γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη των tablet 
pcs / netbooks : 
 
• Παρακολούθηση δύο βίντεο και απάντηση σε λίγες 

ερωτήσεις. 

• Ανάγνωση ενός άρθρου και διεξαγωγή μιας έρευνας μέσα 
στο σχολείο. 

• Απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή 
σωστού/λάθους, μέσω της διερεύνησης στο διαδίκτυο 

Διαδικασία 
  

ΔΡΑΣΗ 1 
 
- Παρακολουθήστε το παρακάτω τρία βίντεο και στη συνέχεια, 
ανοίξτε ένα έγγραφο word και απαντήστε στα ακόλουθα 
ερωτήματα (μέγιστος αριθμός 25 λεπτά για το έργο αυτό): - 

http://www.youtube.com/watch?v=kgVHwoLThbQ

http://www.youtube.com/watch?v=CvJZDel95WU

http://www.youtube.com/watch?v=HV2imOjctxk

• Ποιες οι κύριες διαφορές μεταξύ tablet pcs και  laptops, 
netbooks; (εξηγήστε σε 3-4 γραμμές επιγραμματικά) 

• Πώς επηρεάζουν τα tablet pcs / netbooks τη ζωή μας; Προς το 
καλύτερο ή το χειρότερο; (εξηγήστε σε 3-4 γραμμές 
επιγραμματικά) 

• Ποιος είναι ο κύριος λόγος που κάνει πολύ δημοφιλή τα tablet 
pcs / netbooks; Είναι η ανάγκη, η τιμή ή ο τρόπος ζωής που τα 

http://www.youtube.com/watch?v=kgVHwoLThbQ
http://www.youtube.com/watch?v=CvJZDel95WU
http://www.youtube.com/watch?v=HV2imOjctxk


κατέστησαν αναγκαία; (εξηγήστε σε 5 γραμμές). 
• Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα tablet pc / netbook, 

ποιες προδιαγραφές ψάχνετε; την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα 
εφαρμογών, την τιμή, την διασυνδεσιμότητα (wifi, 3G), το 
λειτουργικό σύστημα (android, ios, windows) ή το σχέδιο; 
(εξηγήστε σε 6 γραμμές). 

• Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο σκοπός της αντικατάστασης 
του παλιού φορητού υπολογιστή (laptop) με νέο tablet pc / 
netbook, ακόμα κι αν λειτουργεί καλά; (εξηγήστε σε 4 ή 5 
γραμμές). 

  
ΔΡΑΣΗ 2 
 
- Ανοίξτε τους παρακάτω δύο συνδέσμους (βίντεο): 
 
http://www.youtube.com/watch?v=N6P9w-KgFd0

http://www.youtube.com/watch?v=K4ULEr6dWjo

 
και τα παρακάτω έγγραφα pdf (πτυχιακές εργασίες): 
 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse2/stef/epp/2012/DaskalakisEleu
therios/attached-document-1332243045-389070-
17065/Daskalakis2012.pdf
 
http://xsomaras.somweb.gr/wp-
content/uploads/2011_loumanis.pdf
 
 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4403/1/Diplomatiki.pdf
 
 
  Αυτές οι πτυχιακές εργασίες αναφέρονται στα διαφορετικά 
λειτουργικά συστήματα των tablet pcs / netbooks. Διαβάστε τις 
εργασίες  και στη συνέχεια, κάντε μια έρευνα (ερωτηματολόγιο) με 
τη χρήση των GoogleDocs, για να πάρετε κάποιες απόψεις και τις 
προσδοκίες σχετικά με το τι αναμένει από τους ανθρώπους της 
νέας γενιάς υπολογιστών tablet pcs / netbooks. Κάντε την έρευνα 
με τους συμμαθητές σας (20 άτομα τουλάχιστον). Το 
ερωτηματολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 
στοχευμένες ερωτήσεις. 
Αποστείλετε τα συγκεντρωτικά γραφήματα των απαντήσεων με 
email στον επιβλέπων καθηγητή. 
  
 
ΔΡΑΣΗ 3 
 
- Διαβάστε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν, 
ψάξτε στο διαδίκτυο και βρείτε τη σωστή απάντηση. Γράψτε τις 
απαντήσεις σε έγγραφο του Word (μέγιστος αριθμός 25 λεπτά για 
το έργο αυτό):. - 
      

1) Το πρώτο Microsoft tablet pc δημιουργήθηκε .... . 
το 1995, 
το 2000, 
το 2002, 
το 2005. 

http://www.youtube.com/watch?v=N6P9w-KgFd0
http://www.youtube.com/watch?v=K4ULEr6dWjo
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse2/stef/epp/2012/DaskalakisEleutherios/attached-document-1332243045-389070-17065/Daskalakis2012.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse2/stef/epp/2012/DaskalakisEleutherios/attached-document-1332243045-389070-17065/Daskalakis2012.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse2/stef/epp/2012/DaskalakisEleutherios/attached-document-1332243045-389070-17065/Daskalakis2012.pdf
http://xsomaras.somweb.gr/wp-content/uploads/2011_loumanis.pdf
http://xsomaras.somweb.gr/wp-content/uploads/2011_loumanis.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4403/1/Diplomatiki.pdf
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http://docs.google.com/%2523&followup=http://docs.google.com/&ltmpl=homepage&authuser=0


2) Σχεδόν όλα τα  tablet pcs / netbooks διαθέτουν σύνδεση στο Internet.... . 
Μέσω wifi. 
Μέσω 3G. 
 

3) Ένα tablet pc με λειτουργικό σύστημα Android είναι ακριβότερο από ένα 
table pc ίδιων δυνατοτήτων αλλά με λειτουργικό σύστημα ios ή Windows 
mobile 8 .. 

Σωστό, 
Λάθος. 

 
4) Η τεχνολογία των iPad δημιουργήθηκε από την εταιρία υπολογιστών ... 

IBM 2005, 
Motorola 2008, 
Samsung το 2009, 
Apple το 2010. 
 

5)  Tα netbooks χρησιμοποιούν τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα 
(επιλέξτε δύο απαντήσεις): 

Ubuntu / Linux, 
ios, 
Windows, 
Android. 
 

6) Το tablet pc - iPad χρησιμοποιεί  το  παρακάτω λειτουργικό σύστημα... . 
Android, 
Windows, 
ios, 
Blackberry. 

 
 
Οι απαντήσεις θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο word της πρώτης δράσης. 

Αξιολόγηση Συνεργασία με την υπόλοιπή ομάδα: 20% 
Δημιουργία-εμφάνιση ηλεκτρονικού υλικού: 30% 
Αξιολόγηση περιεχομένου: 40% 

Συμπερασμα
τικά 

Η διαδικασία του συγκεκριμένου WebQuest δίνει την δυνατότητα 
στους μαθητές των μαθητών επιλογής που παρακολουθούν το 
μάθημα Πολυμέσα Δίκτυα, να αποκτήσουν μία πιο σφαιρική 
άποψη για το παρελθόν, παρόν και μέλλον των tablet pcs / 
netbooks  καθώς και το κατά πόσο είναι αντικείμενα ανάγκης ή μία 
πολυτέλεια του σημερινού κόσμου. 

 


