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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασ
α αυτ� µελετ�νται �ι απαντ�σεις 84 µαθητ�ν Λυκε
�υ σε τρ
α
ερωτ�µατα σ�ετικ� µε τη µετ�δ�ση της πληρ���ρ
ας σε πακ�τα. Η αν�λυση
των απαντ�σεων �δ�γησε σε µ�ντ�λα και κατηγ�ρ
ες π�υ παρ�υσι���νται µε
τη µ�ρ�� συστηµικ�� δικτ��υ. Η �νν�ια τ�υ πακ�τ�υ �α
νεται να δυσκ�λε�ει
τ�υς µαθητ�ς και π�λ� λ
γ�ι �ρησιµ�π�ι��ν κ�π�ι� µ�ντ�λ� π�υ να ε
ναι κ�-
ντ� στ� επιστηµ�νικ�.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
� ψη�ιακ!ς αλ�α"ητισµ!ς απ	τελε� στη σηµεριν� επ	�� #ναν κυρ�αρ�	

εκπαιδευτικ! και κ	ινωνικ! στ!�	. Περιλαµ"�νει !�ι µ!ν	 γν�σεις για τ	υς
υπ	λ	γιστ#ς και δε$ι!τητες µε τ	υς υπ	λ	γιστ#ς, αλλ� (µετα$% �λλων) και κα-
ταν!ηση "ασικ�ν λειτ	υργι�ν των δικτ%ων, εκτ�µηση και �ρ�ση κριτηρ�ων για
τις διαδικασ�ες και τ	υς τρ!π	υς π	υ 	ι πληρ	�	ρ�ες διακιν	%νται. Η Πληρ	-
�	ρικ� στ	 σ�	λε�	 σ�µερα #�ει µια σηµαντικ!τερη απ	στ	λ� απ! αυτ� π	υ
�σ�υε !ταν ε��ε αρ�ικ� εισα�θε� ως αυτ!ν	µ	 µ�θηµα στην Εκπα�δευση. Π	λ-
λ	� απ! τ	υς µαθητ#ς απ	κτ	%ν ε�τε µ!ν	ι τ	υς , ε�τε απ! τ	 σ�	λε�	 κ�π	ιες
εµπειρ�ες µε τ	υς υπ	λ	γιστ#ς και µερικ#ς �	ρ#ς 	ι �δι	ι πιστε%	υν και δηλ�-
ν	υν !τι ε�ναι πληρ	�	ρικ� εγγρ�µµατ	ι και !τι ε�ναι ικαν	� να ε�αρµ!*	υν
αυτ#ς τις γν�σεις σε π	ικ�λες ε�αρµ	γ#ς, αν και αυτ! δεν ε�ναι π�ντα η πραγ-
µατικ!τητα (Wilkinson 2004). ∆ι��	ρες πρ	σπ�θειες #�	υν γ�νει για την κατα-
γρα�� τ	υ Πληρ	�	ρικ	% αλ�α"ητισµ	% δι��	ρων 	µ�δων (Mattheos et al.
2002, Hsu & Po 2005, Yueh & Lin 2000).

Η ΕΡΕΥΝΑ

Τ� αντικε�µεν� �ρευνας 
Η καταν!ηση της #νν	ιας τ	υ πακ#τ	υ δεδ	µ#νων και της δυνατ!τητας

απ	στ	λ�ς τ	υ (packet switching) µ#σω δρ	µ	λ	γητ�ν δεδ	µ#νων (server)
πρ	ς τ	ν παραλ�πτη τ	υ, π#ρα απ! αντικε�µεν	 µ�θησης στ	 µ�θηµα της Πλη-
ρ	�	ρικ�ς, απ	τελε� και αντικε�µεν	 #ρευνας π	υ #�ει σηµαντικ� πρ	τεραι!-
τητα στ	ν επιστηµ	νικ! ��ρ	 των επικ	ινωνι�ν και δικτ%ων. Στ	 επ�κεντρ	
των µελετ�ν #�ει "ρεθε� η συλλ	γικ� συµπερι�	ρ� της διακ�νησης των πακ#-
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των, καθ�ς θεωρε�ται *ωτικ�ς σηµασ�ας για την µελλ	ντικ� τ	υς αν�πτυ$η
(Lawniczak, Maxie & Gerisch 2004), !πως επ�σης η µ	ντελ	π	�ηση και αν�λυ-
ση των πρωτ	κ!λλων επικ	ινων�ας (Chaly & Sokolov 2003). Με τα πακ#τα #�ει
επιλεγε� να µεταδ�δ	νται τα δεδ	µ#να στα δ�κτυα, για #ναν αριθµ! λ!γων. Τα
πακ#τα µεταδ�δ	νται συν�θως ασ%γ�ρ	να και #τσι �ρεια*!µαστε να γνωρ�*	υ-
µε π!τε τ	 πακ#τ	 αρ��*ει και π!τε τελει�νει.Τ	 θ#µα τ	υ πως 	ι "ασικ#ς πλευ-
ρ#ς µιας τ#τ	ιας #νν	ιας παρ	υσι�*	νται στ	υς µαθητ#ς µ#σα απ! τ	 αναλυτι-
κ! πρ!γραµµα και τα σ�	λικ� "ι"λ�α, αλλ� και τ	υ πως 	ι µαθητ#ς τις κατα-
ν		%ν #�ει ιδια�τερ	 ενδια�#ρ	ν, καθ�ς σ�ετ�*εται και µε τις #νν	ιες της επικ	ι-
νων�ας και των δικτ%ων και ε�ναι #να "ασικ! κ	µµ�τι στην αν�πτυ$η τ	υ πλη-
ρ	�	ρικ	% αλ�α"ητισµ	% των µαθητ�ν. Για την περι	�� αυτ� δεν υπ�ρ�	υν
ερευνητικ� δεδ	µ#να. Τι ε�δ	υς εµπειρ�ες απ	κτ	%ν 	ι µαθητ#ς απ! την επα��
τ	υς µε τ	 θ#µα αυτ! στ	 σ�	λε�	 � απ! 	π	ιαδ�π	τε �λλη εµπειρ�α µε τα δ�-
κτυα και τι ε�δ	υς µ	ντ#λα �τ�*	νται απ! αυτ#ς τις εµπειρ�ες;

Τ� δε�γµα
Για τ	υς σκ	π	%ς της #ρευνας αυτ�ς, τ	 δε�γµα π	υ επιλ#$αµε περιλ�µ"α-

νε αγ!ρια και κ	ρ�τσια ηλικ�ας 16 µ#�ρι 18 περ�π	υ ετ�ν, 	ι 	π	�	ι �ταν µαθη-
τ#ς των τρι�ν τ�$εων Λυκε�	υ. Πι	 συγκεκριµ#να, συµµετε��αν 84 µαθητ#ς
τρι�ν ενια�ων Λυκε�ων της Π�τρας και της ευρ%τερης περι	��ς της, καθ�ς και
µαθητ#ς εν!ς ΤΕΕ της Π�τρας. �ι συγκεκριµ#ν	ι µαθητ#ς ε��αν !λ	ι διδα�θε�
θ#µατα διαδικτ%	υ, εν� περ�π	υ τ	 60% αυτ�ν ε��αν διδα�θε� τη συγκεκριµ#-
νη εν!τητα στ	 Λ%κει	. Θ#µατα για τ	 ∆ιαδ�κτυ	, τη µετ�δ	ση πληρ	�	ρ�ας
και τα πακ#τα περιλαµ"�ν	νται στ	 αναλυτικ! πρ!γραµµα της Γ: Γυµνασ�	υ.
Τ#λ	ς να σηµειωθε� !τι !λ	ι τ	υς σ�εδ!ν ε��αν εµπειρ�ες απ! δι��	ρες �ρ�σεις
τ	υ Internet, ε�τε µ#σα απ! την αλληλεπ�δρασ� τ	υς µε τ	υς υπ	λ	γιστ#ς και τ	
δ�κτυ	 των σ�	λικ�ν εργαστηρ�ων ε�τε απ! δικ� τ	υς πρ	σωπικ� "ι�µατα.

Τα ερωτ�µατα
Η διεν#ργεια της παρ	%σας #ρευνας αναπτ%�θηκε σε δυ	 πεδ�α. Τ	 πρ�τ	

διερευν� τις εµπειρ�ες των µαθητ�ν σ�ετικ� µε τη διευθυνσι	δ!τηση και την
πρ	σπ#λαση της ιστ	σελ�δας-δικτυακ	% τ!π	υ, εν� τ	 δε%τερ	 τις εµπειρ�ες
των µαθητ�ν σ�ετικ� µε τα πακ#τα µετ�δ	σης δεδ	µ#νων. Και τα δυ	 πεδ�α
θεωρ	%νται κρ�σιµα για την αν�πτυ$η τ	υ ψη�ιακ	% αλ�α"ητισµ	% των µα-
θητ�ν, καθ�ς ε�ναι απαρα�τητα στ	ι�ε�α στ	 να διευρυνθε� η εµπειρ�α των µα-
θητ�ν και απ! τ	 να ε�ναι απλ	� �ρ�στες να απ	κτ�σ	υν µια συνειδητ� και µε
γν�ση στ�ση απ#ναντι στις λειτ	υργ�ες τ	υ δικτυακ	% κ!σµ	υ. Στη συν#�εια
θα αναλυθε� τ	 δε%τερ	 πεδ�	 απ! τα πι	 π�νω, αυτ! π	υ α�	ρ� τα πακ#τα
και θα ανα*ητηθ	%ν �αρακτηριστικ� της σκ#ψης των µαθητ�ν γ%ρω απ! αυ-
τ�. Ανα�#ρεται ακ	λ	%θως τ	 ερ�τηµα !πως τ#θηκε στ	υς µαθητ#ς. Μετ� απ!
αυτ! υπ�ρ�ε διαθ#σιµ	ς ��ρ	ς για τις απαντ�σεις και τα σ�#δια των µαθητ�ν
και η #κτασ� τ	υ �ταν µια σελ�δα.

Η πληρ���ρ
α στ� ∆ιαδ
κτυ�, �ρα και η πληρ���ρ
α απ� τ�ν δι-
κτυακ� τ�π� π�υ συνδεθ�καµε (ανα�#ρεται στ	 πρ�τ	 πεδ�	),
µ�θαµε στ� µ�θηµα της Πληρ���ρικ�ς �τι µεταδ
δεται σε µικρ�
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τµ�µατα, π�υ απ�καλ��νται “πακ�τα”. Πως ν�µ
�ετε �τι ε
ναι αυ-
τ� τα πακ�τα; 1. Μπ�ρε
τε να περιγρ�ψετε πως τα �αντ��εστε;
2. Μπ�ρε
τε να τα αναπαραστ�σετε µ�σω εν�ς σ�εδ
�υ; 3. Πως ν�-
µ
�ετε �τι µεταδ
δ�νται;

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αν3λυση
Για τη µελ#τη των απαντ�σεων των µαθητ�ν �ρησιµ	π	ι�θηκε η αν�λυση

περιε�	µ#ν	υ. Πι	 συγκεκριµ#να υι	θετ�θηκε η επαγωγικ� αν�πτυ$η κατηγ	-
ρι�ν µε την π	ι	τικ� αν�λυση περιε�	µ#ν	υ τ	υ Mayring (2000). >τσι, τ!σ	 τα
κε�µενα !σ	 και τα σ�#δια των µαθητ�ν αναλ%θηκαν και κατηγ	ρι	π	ι�θηκαν
σε δι��	ρες διαστ�σεις: τ	 µ�ντ�λ� π	υ κ�θε µαθητ�ς �ρησιµ	π	ιε� και κατα-
ν	ε� την #νν	ια τ	υ πακ#τ	υ, την περιγρα� τ�υ τι ε�ναι αυτ3 τα πακ�τα και
τ	ν τρ�π� µετ3δ�σ�ς τ�υς. Κατ� την αν�λυση των δεδ	µ#νων και για την πα-
ρ	υσ�αση των κατηγ	ρι�ν π	υ πρ	#κυψαν �ρησιµ	π	ι�θηκε η τε�νικ� των
συστηµικ�ν δικτ%ων (Bliss et al., 1983). Τ	 συστηµικ! δ�κτυ	 µε τις κατηγ	ρ�ες
π	υ πρ	#κυψαν, παρ	υσι�*εται στ	 Σ��µα 1. Παρατηρ	%µε τρ�α µ	ντ#λα να
αναδ%	νται απ! τις απαντ�σεις των µαθητ�ν. Τ	 µακρ�σκ�πικ� µ�ντ�λ� υπ	-
δηλ�νει τ	ν συσ�ετισµ! της #νν	ιας τ	υ πακ#τ	υ µε τις εµπειρ�ες των µαθητ�ν
απ! 	ντ!τητες µε τις 	π	�ες #ρ�εται σε επα�� κατ� τη �ρ�ση τ	υ Η/Υ. Πρ	κ%-
πτει απ! απαντ�σεις των µαθητ�ν π	υ συγ�#	υν τα πακ#τα µε κ�π	ιες 	ντ!-
τητες π	υ µπ	ρε� να θεωρηθ	%ν µακρ	σκ	πικ�ς �%σης, !πως ε�ναι τα παρ�θυ-
ρα, 	ι ιστ	σελ�δες, σ%ν	λ	 συσκευ�ν � π	λυµ#σων � π	υ τις συσ�ετ�*	υν µε #ν-
ν	ιες !πως η σ%νδεση και η επικ	ινων�α υπ	λ	γιστ�ν, π	υ περιγρ��	νται
!µως αδια�	ρ	π	�ητα, � σ�ετικ#ς µε τ	 διαδ�κτυ	 �ρηστικ#ς #νν	ιες, !πως τα
µην%µατα. Fαρακτηριστικ� απ�ντηση της πρ�της υπ	κατηγ	ρ�ας ε�ναι η ακ!-
λ	υθη: “Σελ�δα γεµ�τη δια�ηµ�σεις π	υ τ	 "ελ�κι θα γ�νεται παλ�µη σαν περ-
ν�ει π�νω απ! τις δια�ηµ�σεις και τις �λλες παραπ	µπ#ς. Αυτ� ε�ναι τα πακ#-
τα”. Η σ�ηµατικ� αναπαρ�σταση π	υ #δωσε 	 �δι	ς µαθητ�ς ανταπ	κρ�νεται
στη λεκτικ� περιγρα�� και σ�εδι�*ει µια 	θ!νη Η/Υ µε δι��	ρα αν	ιγµ#να πα-
ρ�θυρα. Κυρ�αρ�η #νν	ια εδ� �α�νεται !τι ε�ναι τα hyperlinks. Μια αναπαρ�-
σταση π	υ ε�ναι πι	 κ	ντ� στη µετα�	ρ� δεδ	µ#νων απ! #ναν Η/Υ σε #ναν �λ-
λ	ν παρ	υσι�*εται στ	 Σ��µα 2. Μερικ#ς �	ρ#ς αν�µεσα στ	υς δυ	 Η/Υ τ	-
π	θετε�ται κ�π	ια συσκευ� � δ	ρυ�!ρ	ς. Στ	 µεσ�σκ�πικ� � τµηµατικ� µ�-
ντ�λ� εµπ�πτ	υν απαντ�σεις π	υ δια�	ρ	π	ι	%νται απ! τ	 πρ	ηγ	%µεν	 µ	-
ντ#λ	 ως πρ	ς τ	 γεγ	ν!ς !τι εδ� 	ι µαθητ#ς επικεντρ�ν	νται περισσ!τερ	 στη
µετ�δ	ση της πληρ	�	ρ�ας και στην #νν	ια τ	υ κ	µµατι	% π	υ µετα�#ρεται.
∆ι��	ρες εκ�ρ�σεις αυτ	% τ	υ µ	ντ#λ	υ απαντ�νται. Τ	 πακ#τ	 θεωρε�ται ως
#να τµ�µα πληρ	�	ρι�ν π	υ µεταδ�δεται ως !λ	 µ#σα απ! τις τηλε�ωνικ#ς
γραµµ#ς σε κ�π	ι	ν Η/Υ. Παρ�δειγµα αυτ�ς της εκδ	��ς ε�ναι τ	 σ�#δι	 εν!ς
µαθητ� π	υ απεικ	ν�*εται στ	 Σ��µα 3(α). Μια �λλη αντ�ληψη µετ�δ	σης εν!ς
!λ	υ και των τµηµ�των τ	υ, απεικ	ν�*εται στ	 Σ��µα 3("), εν� αναπαραστ�-
σεις αντιλ�ψεων σειριακ�ς µετ�δ	σης τµηµ�των παρ	υσι�*	νται στ	 Σ��µα
3(γ και δ). Στην περ�πτωση τ	υ Σ��µατ	ς 3(δ) 	 µαθητ�ς περιγρ��ει ως ε$�ς:
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“Τα πακ#τα ε�ναι µια σειρ� κ	υτ�κια, !π	υ µ#σα σε αυτ� περν�νε 	ι πληρ	-
�	ρ�ες απ! τ	ν υπ	λ	γιστ� στ	 δικτυακ! τ!π	 και αντ�στρ	�α”.

Ανα�	ρικ� µε τ	 π�ς µεταδ�δ	νται γρ��ει: “Τα πακ#τα µεταδ�δ	νται σιγ�-
σιγ� αναλ!γως την τα�%τητα π	υ #�ει κ�θε υπ	λ	γιστ�ς ”.
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Στ	 µικρ�σκ�πικ� µ	ντ#λ	 εµπ�πτ	υν απαντ�σεις µαθητ�ν π	υ δια�#-
ρ	υν απ! αυτ#ς των πρ	ηγ	%µενων µ	ντ#λων, ως πρ	ς τ	 !τι, ε�τε ανα�#ρ	-
νται στη δ	µ� τ	υ πακ#τ	υ µε !ρ	υς µικρ	σκ	πικ�ν 	ντ	τ�των, ε�τε µε ψη-
�ιακ	%ς !ρ	υς, ε�τε µε !ρ	υς πληρ	�	ρι�ν των πακ#των, !πως η ∆/νση τ	υ
παραλ�πτη, τα δεδ	µ#να, την επικε�αλ�δα, κ.�. >να παρ�δειγµα π	υ επ�σης
εντ�σσεται σε αυτ� την κατηγ	ρ�α ε�ναι αυτ! τ	υ Σ��µατ	ς 4, !π	υ τ	 πακ#τ	
αναπαρ�σταται µε σηµειακ� δ	µ�, και τα σηµε�α απ	καλ	%νται ως ‘σ�µατα’.

Στ	 Σ��µα 5 παρ	υσι�*	νται δι��	ρες αναπαραστ�σεις των µαθητ�ν π	υ
εντ�σσ	νται σε αυτ! τ	 µ	ντ#λ	. >τσι "λ#π	υµε, αναπαραστ�σεις !µ	ιων πα-
κ#των µε τµ�µατα αρ��-δεδ	µ#να-τ#λ	ς π	υ µεταδ�δ	νται, � αναπαραστ�σεις
δυ	 ειδ�ν εν!ς µ!ν	υ πακ#τ	υ µε δυ	 τµ�µατα 	ν	µα*!µενα επικε�αλ�δα-data
και data/header, καθ�ς και αναπαραστ�σεις πακ#τ	υ µε τ#σσερα τµ�µατα επι-
κε�αλ�δα-δεδ	µ#να-διε%θυνση-	υρ�. Μια απ! τις περιγρα�#ς π	υ ακ	λ	υ-
θ	%ν τ#τ	ι	υ ε�δ	υς αναπαραστ�σεις ε�ναι η ακ!λ	υθη. “Στ#λν	υµε #να µ�νυ-
µα σε #ναν �λλ	 Η/Υ. Τ	 µ�νυµα �ωρ�*εται σε πακ#τα. Κ�θε πακ#τ	 #�ει µια IP
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διε%θυνση, !π	υ την κ	ιτ�*ει 	 δρ	µ	λ	γητ�ς (router) για να $#ρει π	υ θα τ	
στε�λει”. Η #νν	ια της διε%θυνσης �α�νεται !τι επηρε�*ει τη σκ#ψη κ�π	ιων
µαθητ�ν. Μια τ#τ	ια απ�ντηση ε�ναι η ε$�ς: “Φε%γ	υν απ! τ	ν Η/Υ και µ#σω
της κ�ρτας δικτ%	υ περν�νε µ#σα στ	 δ�κτυ	. Τ	 κ�θε πακ#τ	 περι#�ει µια
διε%θυνση στην 	π	�α τ	 στ#λν	υµε, #τσι π�ει στ	ν Η/Υ π	υ τ	 στ#λν	υµε και
σε καν#ναν �λλ	”. Μια �λλη αναπαρ�σταση ε�ναι αυτ� τ	υ Σ��µατ	ς 5δ, για
την 	π	�α 	 µαθητ�ς θεωρε� !τι: “τα πακ#τα ε�ναι µικρ#ς εντ	λ#ς π	υ διαδ�δ	-
νται µ#σα απ! τα καλ�δια” και !τι µεταδ�δ	νται µε τις “	πτικ#ς �νες”.

Η ψη�ιακ� µετ�δ	ση απ	τελε� πεδ�	 ανα�	ρ�ς για 	ρισµ#ν	υς µαθητ#ς
και µια αναπαρ�σταση µε µετα�	ρικ� σηµασ�α ε�ναι αυτ� τ	υ Σ��µατ	ς 6. Πα-
ρ!µ	ιες αναπαραστ�σεις ε�ναι σειριακ� µεταδιδ!µενα πακ#τα-επιστ	λ#ς, π�-
νω στις 	π	�ες υπ�ρ�	υν ψη�ιακ#ς 	µ�δες. Περιγρα�#ς π	υ σ�ετ�*	νται µε
αυτ� την πρ	σ#γγιση µ	ι�*	υν µε την ακ!λ	υθη: “Τα δυαδικ� ψη��α 	µαδ	-
π	ι	%νται σε µικρ� τµ�µατα π	υ λ#γ	νται πακ#τα. Αυτ� µπ	ρε� να ε�ναι δια-
�	ρετικ	% µεγ#θ	υς τ	 #να µε τ	 �λλ	”.

ΣΥ7ΗΤΗΣΗ
Η µετα�	ρ� δεδ	µ#νων ε�ναι µια π	λ% "ασικ� λειτ	υργ�α των δικτ%ων και

η #νν	ια των πακ#των σηµαντικ� για την καταν!ηση θεµ�των γ%ρω απ! τ	
διαδ�κτυ	. �ι εν!τητες αυτ#ς διδ�σκ	νται και στ	 Γυµν�σι	 και στ	 Λ%κει	.
Παρ!λα αυτ�, 35±6% των µαθητ�ν τ	υ δε�γµατ	ς δεν απ�ντησαν σε καν#να
απ! τα τρ�α ερωτ�µατα. Τ	 25±6% των απαντ�σεων των µαθητ�ν εµπ�πτ	υν
στ	 µακρ	σκ	πικ! µ	ντ#λ	. Στις απαντ�σεις αυτ#ς δεν διακρ�νεται κ�π	ια συ-
σ�#τιση µε την #νν	ια της µετ�δ	σης της πληρ	�	ρ�ας σε πακ#τα. Τ	 20±5%
των απαντ�σεων εµπ�πτει στ	 µεσ	σκ	πικ! µ	ντ#λ	. Εδ� εµ�αν�*εται η #νν	ια
τ	υ πακ#τ	υ, αλλ� δεν γ�νεται ανα�	ρ� σε περαιτ#ρω πληρ	�	ρ�ες, ε�τε µε �α-
ρακτηριστικ� τ	υ πακ#τ	υ, ε�τε µε τη δυαδικ� τ	υ �%ση. Τ	 20±5% των απα-
ντ�σεων δηµι	υργ	%ν τ	 µικρ	σκ	πικ! µ	ντ#λ	. Η πλει	ν!τητα αυτ	% τ	υ ε�-
δ	υς των απαντ�σεων πρ	σεγγ�*	υν την επιστηµ	νικ� εκδ	��. Στις περισσ!τε-
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ρες απαντ�σεις, ε�τε ανα�#ρ	νται στην IP διε%θυνση � στη διε%θυνση τ	υ πα-
ραλ�πτη, � σε �λλ	 πρ	σδι	ρισµ! ε�τε ανα�#ρ	νται στην ψη�ιακ� µετ�δ	ση.
>να �λλ	 θ#µα π	υ πρ	κ%πτει ε�ναι !τι 	ι µαθητ#ς #�	υν την εντ%πωση !τι
!ταν τα πακ#τα �ε%γ	υν τ	 #να π�σω απ! τ	 �λλ	, ακ	λ	υθ	%ν κ�π	ι	 συγκε-
κριµ#ν	 ‘µ	ν	π�τι’. Η ιδ#α !τι κ�θε πακ#τ	 ε�ναι ανε$�ρτητ	, !τι µπ	ρε� να τα-
$ιδ#ψει µ!ν	 τ	υ και !τι η διαδρ	µ� κ�θε πακ#τ	υ µπ	ρε� να ε�ναι δια�	ρετι-
κ�, καθ�ς καθ#να ακ	λ	υθε� τη διαδρ	µ� π	υ θα τ	υ τ%�ει, δεν �α�νεται να ε�-
ναι $εκ�θαρη στη σκ#ψη των µαθητ�ν. Σε ελ��ιστες απαντ�σεις εµ�αν�*εται
κ�π	ια εκτ�µηση τ	υ γεγ	ν!τ	ς !τι δεν �τ�ν	υν !λα µε τη σειρ� π	υ εστ�λη-
σαν στ	ν πρ		ρισµ! τ	υς, !π	υ γ�νεται η επανα-συναρµ	λ!γησ� τ	υς και τ!τε
ακ!µη 	ι περιγρα�#ς τ	υς δεν ε�ναι ικαν	π	ιητικ#ς. Fαρακτηριστικ! παρ�-
δειγµα ε�ναι τα !σα #νας µαθητ�ς περιγρ��ει: “�ι πληρ	�	ρ�ες µετα�#ρ	νται
σε πακ#τα µετα�	ρικ�. Στην 	υσ�α 	ι πληρ	�	ρ�ες µετα�#ρ	νται σειριακ� σε
κ	µµ�τια δηλαδ� σε ψη��α τ	υ δυαδικ	% συστ�µατ	ς και τα λ#µε πακ#τα για-
τ� µ	ι�*	υν σαν µικρ� πακετ�κια π	υ τα$ιδε%	υν στα µ#σα µετ�δ	σης”. Στην
ερ�τηση για τ	 π�ς µεταδ�δ	νται συνε��*ει: “Τα δεδ	µ#να � µια πληρ	�	ρ�α
µεταδ�δεται απ! τ	ν #να κ!µ"	 στ	ν �λλ	, αλλ� στην περ�πτωση π	υ πρ#πει να
περ�σει απ! �λλ	υς κ!µ"	υς πρ	σπαθ	%µε να τα στε�λ	υµε απ! τ	ν πι	 σ%ν-
τ	µ	 ‘δρ!µ	’. Τα δεδ	µ#να µεταδ�δ	νται απ! τ	ν #να υπ	λ	γιστ� στ	ν �λλ	
ασ%ρµατα, ενσ%ρµατα � δ	ρυ�	ρικ� αν�λ	γα την απ!σταση.” Τ	 σ�#δι! τ	υ
παρ	υσι�*εται στ	 Σ��µα 7.

Φα�νεται !τι 	 µαθητ�ς αυτ!ς αντιλαµ"�νεται την ανε$�ρτητη κ�νηση των

πακ#των εν!ς µην%µατ	ς µ#�ρι τη διε%θυνση πρ		ρισµ	%, αλλ� η #νν	ια τ	υ
πακ#τ	υ π	υ περιγρ��ει και σ�εδι�*ει ε�ναι ελλιπ�ς. Τι µας λ#νε !λα αυτ� για
τη διδασκαλ�α; Mπως και σε π	λλ#ς �λλες περιπτ�σεις 	ι πληρ	�	ρ�ες στα
αναλυτικ� πρ	γρ�µµατα και στα σ�	λικ� "ι"λ�α 	ργαν�ν	νται απ	σπασµατι-
κ� και µε τις επιστηµ	νικ#ς πληρ	�	ρ�ες να δια�#	νται σε π	λλ� κε��λαια.
Εν� η επιστηµ	νικ� πληρ!τητα ε�ναι απαρα�τητη, µ!νη της δεν αρκε� �στε να
στηρ�$ει απ	δ	τικ� την µ�θηση Τα ερευνητικ� δεδ	µ#να για τις εµπειρ�ες των
µαθητ�ν, π	υ και στ	ν ��ρ	 της Πληρ	�	ρικ�ς αρ��*	υν και πληθα�ν	υν,
µπ	ρ	%ν να "	ηθ�σ	υν στ	 µετασ�ηµατισµ! της καθαρ� επιστηµ	νικ�ς γν�-
σης σε σ�	λικ� γν�ση, #τσι �στε 	 µαθητ�ς να απ	κτ�σει µια 	υσιαστικ� και
ακρι"� εικ!να για !σα �ειρ�*εται και �ρησιµ	π	ιε� στ	ν ψη�ιακ! κ!σµ	 π	υ
*ει. Σε δυ	 κατευθ%νσεις #�ει ε�αρµ	γ� αυτ!ς 	 µετασ�ηµατισµ!ς: τη δ!µηση
των εν	τ�των και την επιλ	γ� κατ�λληλων αναπαραστ�σεων. Στην πρ�τη κα-
τε%θυνση µια ιδ#α π	υ ε�ναι κρ�σιµη στη διδασκαλ�α της Πληρ	�	ρικ�ς ε�ναι η
#νν	ια τ	υ συστ�µατ	ς και των υπ	συστηµ�των. Πι	 συγκεκριµ#να αν ως σ%-
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στηµα θεωρ�σ	υµε τ	 ∆ιαδ�κτυ	, ως υπ	συστ�µατα µπ	ρε� να λειτ	υργ�σ	υν
εν!τητες για τις “λειτ	υργ�ες”, τη “µετ�δ	ση πληρ	�	ρ�ας”, τα “Μ#σα µετ�δ	-
σης”, κ.�. Για παρ�δειγµα 	ι εν!τητες στ	 "ι"λ�	 Πληρ	�	ρικ� Γυµνασ�	υ (∆α-
µιαν�κης, κ.�., 2004) για τη µετα�	ρ� δεδ	µ#νων, αναλ	γικ�, ψη�ιακ�, ασ%γ-
�ρ	νη και σ%γ�ρ	νη µετ�δ	ση (σελ. 239-243) και η εν!τητα για τ	ν τρ!π	 λει-
τ	υργ�ας τ	υ ∆ιαδικτ%	υ (σελ. 259-260), π	υ περιλαµ"�νει την #νν	ια τ	υ πα-
κ#τ	υ, απ	τελ	%ν #να σ%ν	λ	 πληρ	�	ρι�ν π	υ πρ#πει να συνδεθ	%ν και να
	ργανωθ	%ν κατ�λληλα, �στε 	 µαθητ�ς να τις συσ�ετ�σει και να συγκρ	τ�σει
#να "ι�σιµ	 και λειτ	υργικ! µ	ντ#λ	. Μια �λλη σ�ετικ� και σηµαντικ� δι�στα-
ση ε�ναι τ	 ε�δ	ς των αναπαραστ�σεων π	υ �ρησιµ	π	ι	%νται στην εν!τητα
τ	υ αναλυτικ	% πρ	γρ�µµατ	ς. Π#ρα απ! τ	ν µετα�	ρικ! τρ!π	 π	υ περι-
γρ��	υµε τις σ�ετικ#ς 	ντ!τητες, αντικε�µεν	 µελ#της �ρει�*εται να γ�ν	υν και
	ι 	πτικ#ς αναπαραστ�σεις π	υ �ρησιµ	π	ι	%νται, π.�. αυτ	κινητ�κια για τα
bits, κ	µµ�τια σελ�δας για τα πακ#τα, κ.�., καθ�ς απ	τελ	%ν «παρ�θυρα» τα
	π	�α 	ι µαθητ#ς θα αν	�$	υν �στε να απ	κτ�σ	υν εµπειρ�ες για τις #νν	ιες
και τις 	ντ!τητες π	υ δεν εµπ�πτ	υν στ	ν �µεσ	 και 	ρατ! κ!σµ	 τ	υς.

ΒΙΒΛΙ9ΓΡΑΦΙΑ
Bliss, J., Monk, M. & Ogborn, J. (1983). Qualitative Data Analysis for Educatio-

nal Research. London: Croom Helm.
Chaly, D.J. & Sokolov, V.A. (2003). An Extensible Coloured Petri Net Model of a

Transport Protocol for Packet Switched Networks Lecture Notes in
Computer Science, 2763 (pp. 66-75). Berlin / Heidelberg: Springer. 

∆αµιαν�κης, Α., Τ*α"�ρας, Α., Μα"!γλ	υ, F. & Νταντ	υρ�ς, Κ. (2004). Πλη-
ρ	�	ρικ� Γυµνασ�	υ, Βι"λ�	 Μαθητ�. Αθ�να: �Ε∆Β.

Hsu, H.-G. & Ho, C.-P. (2005) A Study on Computer Literacy of Students at U/CJC
of Technology in Taiwan. In V. Uskov (Ed.), Computers and Advanced
Technology in Education (pp. 470-478) Calgary, Canada: Acta Press.

Lawniczak, A.T., Maxie, K.P., & Gerisch, A. (2004).From Individual to Collective
Behaviour in CA Like Models of Data Communication Networks. Lecture
Notes in Computer Science, 3305 (pp. 325-334). Berlin / Heidelberg:
Springer. 

Mattheos, N., Nattestad, A., Schittek, M., & Attström, R. (2002). Computer literacy
and attitudes among students in 16 European dental schools: current aspects,
regional differences and future trends. European Journal of Dental
Education, 6(1), 30-35.

Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis [28 paragraphs]. Forum:
Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(2). Available online:
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm
[retrieved on December 11, 2006].

Wilkinson, K. (2006). Students Computer Literacy: Perception versus Reality.
Delta Pi Epsilon Journal, 48(2), 108-120. 

Yueh, H.-P. & Lin, W.-C. (2000). Investigating Agricultural Vocational School
Students’ Computer Literacy and Their use of Web-based Agricultural
Information, Chinese Journal of Science Education, 8(4), 317-333.

XP. AN∆PIKOΠOYΛOΣ, B. ΣΠHΛIΩTOΠOYΛOY KAI Γ. Σ. IΩANNI∆HΣ268

36. 81 p 261_268  9/1/08  12:37 AM  Page 268


