PROJECT

Μ.Μ.Ε.
TO ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

1.∆ιαδίκτυο

– Η αρχή

• Σύστηµα το οποίο εξυπηρετεί εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον
κόσµο προκειµένου να µπορούν ευκολότερα να επικοινωνούν
µέσω µηνυµάτων. [γραπτά, και σπανιότερα µέσω κάµερας]

• Το ∆ιαδίκτυο λειτούργησε για πρώτη φόρα το 1969 µε το
όνοµα
µε ταχύτητα 50kbps. Το 1984 εφευρέθηκε το
PNS όπου υπολογιστές αναγνωρίζονται πλέον µέσω
διευθύνσεων µε κωδικοποιηµένους αριθµούς. Το διαδίκτυο
γνώρισε µεγάλη άνθηση µε την εφαρµογή της υπηρεσίας του
παγκόσµιου ιστού.

∆ιαδίκτυο – Ορισµός
• Το ∆ιαδίκτυο (αγγλ. Internet) είναι παγκόσµιο σύστηµα
διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι
χρησιµοποιούν καθιερωµένη οµάδα πρωτοκόλλων, η
οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP" (αν και αυτή δεν
χρησιµοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου)
για να εξυπηρετεί εκατοµµύρια χρηστών καθηµερινά σε
ολόκληρο τον κόσµο. Οι διασυνδεδεµένοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές ανά τον κόσµο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα
κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν µηνύµατα
(πακέτα) µε τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων
(τυποποιηµένοι κανόνες επικοινωνίας), τα οποία
υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισµικού. Το κοινό
αυτό δίκτυο καλείται ∆ιαδίκτυο.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε - ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

•

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν σηµαντικό ρόλο, παράλληλα µε την καθηµερινή εµπειρία
και τις διαπροσωπικές σχέσεις, στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι διαµορφώνουν τις
πεποιθήσεις τους ως προς την κοινωνική πραγµατικότητα.

•

Η έννοια της µαζικής κουλτούρας που εδώ και πολύ καιρό αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση
των ποικίλων συµπεριφορών των νέων της εποχής µας, αδυνατεί σήµερα να ερµηνεύσει την
διαφορετικότητα των βιωµένων κοινωνικών καταστάσεων και τις επιδράσεις τους στις συλλογικές
αναπαραστάσεις.

•

Οι νέοι είναι πολύ πιο ευάλωτα από τους ενήλικες γιατί τους λείπει η κριτική ικανότητα και η
πολύτιµη εµπειρία ζωής για να µπορέσουν να κάνουν διάκριση ανάµεσα στο φανταστικό και το
πραγµατικό.

•

Η γνώση µας για το τι συµβαίνει γύρω µας προέρχεται από τα ΜΜΕ και ότι οι στάσεις, απόψεις
και πεποιθήσεις για την κοινωνική πραγµατικότητα επηρεάζονται από τα ΜΜΕ.

•

Μπορούµε πολύ καλά να αντιληφθούµε ότι µια σκηνή είναι εικονική, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δε
θα επηρεάσει το πνεύµα µας.

Η σχέση των νέων µε το
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Όσο αναπτύσσεται το internet διευκολύνει τους νέους να
έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση. Σαν αποτέλεσµα να τους
επηρεάζει ώστε να περνούν αρκετές ώρες σε έναν
υπολογιστή. Τα περισσότερα σε ποσοστό άτοµα
βρίσκονται σε ηλικία 10-14 ετών µέχρι και τα 17, οι
οποίοι µπαίνουν παραπάνω ώρες από όσο αντέχει και ο
ίδιος του ο οργανισµός.

Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. στο κοινό
Το διαδίκτυο είναι αρκετά βλαβερό αλλά ταυτόχρονα
χρήσιµο. Προσφέρει επικοινωνία, ενηµέρωση, ευκαιρίες
για αγορές και τέλος ψυχαγωγία. Παρ’όλα αυτά, υπάρχει
και η σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου, δηλαδή η
αποξένωση του χρήστη από το κοινωνικό περιβάλλον, ο
εθισµός που οδηγεί ψυχοκινητική διέγερση, άγχος,
έµµονη σκέψη για το διαδίκτυο.

